
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah menganalisis makna verba ochiru, korobu dan taoreru sebagai 

sinonim dalam bahasa Jepang berdasarkan buku-buku paduan pembelajaran bahasa 

Jepang yang ditulis pada bab III dan seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, pada bab IV ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang didapatkan 

sebagai berikut : 

I. Verba ochiru, korobu dan taoreru memiliki bentuk transitif, yaitu: 

3%5% 

5K 

(h.% 

2. Persamaan verba ochiru, korobu dan taoreru, jika dilihat dari: 

a. Struktur Kalimat 

Verba ochiru, korobu dan taoreru memiliki persarnaan dalam 

pola kalimat. yaitu : 

1 .  · / I t  {'Z#7.5:/542.5. 

2 .  ·»MI± [Hi] {} #&57/M.53/6840.5. 

Persamaan dari segi subjek verba ochiru, korobu dan taoreru 

dalam kalimat menggunakan subjek makhluk hidup dan benda mati 
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b. Makna 

Verba ochiru, korobu dan taoreru sama-sama digunakan untuk 

menyatakan makna jatuhterjatuh. 

3. Perbcdaan verba ochiru, korobu dan taoreru, jika dilihat dari : 

a. Subjek dalam kalimat 

Subjck pada verba ochiru tidak hanya digunakan untuk 

makhluk hidup atau benda mati, tetapi dapat juga digunakan untuk 
I 

subjek yang dalam konteks kalimatnya mengandung makna 

kemerosotan atau pen@runan serta subjek yang dalam konteks 

kalimatnya mengandung makna terbenam pada suatu benda alam. 

Begitu juga dengan subjek pada verba taoreru tidak hanya 

digunakan untuk makhluk hidup dan benda mati, tetapi dapat juga 

digunakan untuk subjek suatu sistem, organisasi atau struktur. 

Sementara itu, subjek yang digunakan untuk verba korobu terbatas 

pada makhluk hidup dan benda mati. 

b. Kondisi dan posisi setelah subjek tersebut jatuh. 

Verba ochiru digunakan untuk menyatakan jatuhnya subjek 

dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga subjek 

terpisah dari tempat seraula. Posisi badannya duduk atau tergeletak, 

tidak jadi masalah. 
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Verba korobu digunakan jika subjek terjatuh sampai tergeletak, 

ataupun duduk atau hanyajongkok saja akibat kehilangan kendali. 

Verba taoreru digunakan unutk menyatakan jika subjek 

terjatuh sampai tergeletak (berbaring atau telur.gkup) karena sakit atau 

jatuh pingsan. 

c. Makna 

Setelah diteliti, hanya verba ochiru dan taoreru yang memiliki 

beberapa makna, sedangkan verba korobu hanya menyatakan makna 

jatuh, sedangkan verba cchiru dan taoreru memiliki makna yang lain, 

vaitu: 

I .  Ochiru 

a. Menyatakan hilang. 

b. Menyatakan suatu kegagalan. 

c. Menyatakan penurunan taraf dari taraf yang tinggi ke taraf 

yang rendah. 

d. Menyatakan terbenamnya suatu benda alam. 

e. Menyatakan mengalir. 
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2. Taoreru (AZ) 

a. Menyatakan sesuatu yang sebelumnya kuat keadaannya 

menjadi lemah. 

b. Menyatakan sesuatu yang sebelumnya kuat, tetapi karena 

mengalami kegagalan, suatu sebab keadaan semula 

menjadi hilang, runtuh atau musnah (tidak hanya untuk 

orang, seperti kata sisiem, organisasi atau struktur). 

6. Verba ochiru, korobu dan taoreru dalam jenis-jeni s hubungan makna dalam 

ruigigo termasuk kedalam jenis yang ketiga, vaitu ryohou no go ga sorezore 

no ichibubun ni oite kasanari au kankei yaitu, memiliki pengertian yang sama 

dalam segi makna namun, memiliki pengertian yang berbeda pada segi nuansa 

sehingga dalam satu kalimat kata-kata tersebut dapat disubstitusikan, dan 

dalam kalimat lainnya tidak dapat disubstitusikan. 

64 



DAFT AR PUST AKA 

Akira. Miura. GOI (Gaikokujin no Tame no Nihon-go 13). Tokyo: Aratake Shuppan, 
I 988. 

Isogai. Hideo. Ruigo Katsuyou Jiten. Tokyo: Tokyodo Shuppan, 1989. 

Kazuo. Mabuchi. Gakushu Shin Kokugo Jiten, Tokyo: Kodansha, 1976. 

Keikai. Takamori. Shogaku Kotoba no Tsukaikata Jiten. Tokyo: Kyouikisha, 1984. 

Kridalaksana, Harimurti. Kamus Linguistik. Jakarta: Gararnedia Pustaka Utama, 
2001. 

Kyousuke, Kindaichi. Gakushu Kokugo Jiten. Tokyo: Shogakukkan, 1965. 

Matsura, Kenji. Nihon-go Indonesia-go Jten. Kyoto: Kyoto Sango Univ. Press, 1994. 

Ryoko. Morita. Kiso Nihongo I Tokyo: Kadokawa Shoten, 1986. 

Soedjito. Sinonim. Bandung: CV. Sinar Baru, 1989. 

Sutedi. Dedi. Dasar-Dasar Linguistik Bahasa Jepang. Bandung: Humaniora Utama 
Press, 2003. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar 
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. 

Tomotsu, Koizumi, dkk. Nihon-go Kihon Doushi Youhou Jiten. Tokyo, 1996. 

Tsuruko. Asano. Gaikokujin no Tame no Kihon-go Yourei Jiten. Tokyo: Kodansha, 
1976. 

65 



Nama 

Jenis Kelamin 

Tempat Tanggal Lahir 

Agama 

Alamat 

Pendidikan 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

: Hayuningtyas 

: Perempuan 

: Jakarta, I 9 Oktober 1985 

: Islam 

: Perumahan Duren Jaya Blok. A JI. Delima VI No.256 

Bekasi Timur 1 7 1 1 1  

:  1991-1997 SDN SILIWANGI I BEKASI 

1997-2000 SLTP PGRI I BEKASI 

2000-2003 SLTA PGRI I BEKASI 

2003-2007 UNIVERSIT AS DARMA PERSADA, 

JAKARTA 


