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Abstrak 

Artikel ini membahas dan memaparkan contoh-contoh dari salah satu 

unsur bahasa yang masuk dalam kategori kosa kata bahasa Jepang 

yaitu ‘fukugoogo’ 複合語複合語複合語複合語 atau gabungan kata. Gabungan kata yang 

dimaksud ialah bukan dipadankan dengan kata majemuk dalam 

Bahasa Indonesia, melainkan gabungan dari dua kata dari kelas kata 
yang sama yakni kata kerja yang dalam bahasa Jepang disebut 

fukugoo dooshi 複合動詞複合動詞複合動詞複合動詞. Contoh : hanashiau 話し合う話し合う話し合う話し合う merupakan 

gabungan dari dua kata kerja yakni ‘hanasu’  話す話す話す話す  berbicara dan 

‘au’ 会う会う会う会う bertemu yang kemudian gabungan kedua kata tersebut 

berarti ‘ saling bicara’. Gabungan kata membentuk makna baru 

namun tidak menghilangkan sifat dari kedua kata dasar. 

 

Kata kunci: fukugoogo, fukugoo dooshi 
 

1 PENDAHULUAN 

Salah satu unsur bahasa  yang termasuk dalam kosa kata ialah  

gabungan kata yang dikenal dengan fukugogo dalam bahasa Jepang. 

Fukugogo sering dipadankan dengan kata majemuk dalam bahasa 

Indonesia oleh para linguis Indonesia. Hal mana juga berlaku dalam 

bahasa Jepang, di mana para linguis Jepang pun masih mempo-

lemikkan hal yang sama.  

Menurut Badudu (1976 : 8)  bahwa kata majemuk dalam 

bahasa Indonesia  tidak menonjolkan arti masing-masing kata, 

melainkan gabungan kata tersebut bersama-sama membentuk suatu 

makna baru. Beliau melanjutkannya dengan mengemukakan bahwa 

dari segi struktur ialah bahwa diantara kedua morfem dasar yang 

membentuk kata majemuk itu ‘tidak dapat diselipkan kata lain’ tanpa 

menghilangkan sifat hubungan erat makna antara kedua morfem dasar 

gabungan itu. Contoh : rumah sakit, tidak dapat menjadi rumah yang 
sakit, rumah tempat sakit, rumah besar sakit atau rumah baru sakit. 
Namun demikian batasan atau ciri-ciri kata majemuk yang 

dikemukakan oleh Badudu diatas terbantahkan karena  ada juga kata-

kata majemuk lain yang dapat disisipkan kata lain tanpa 
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menghilangkan sifat hubungan erat makna antara kedua morfem dasar 

gabungan tersebut. Contoh : ‘istri muda’ bisa saja menjadi ‘istri yang 
muda’ atau ‘tanya jawab’ bisa menjadi ‘tanya lalu jawab’ , ‘rumah 
makan’ bisa ‘rumah tempat makan’,  

Lain halnya dengan kelompok yang tidak mengakui adanya 

kata majemuk dalam bahasa Indonesia seperti Kridalaksana , dimana 

beliau menegaskan yang ada dalam bahasa Indonesia hanyalah paduan 

leksem idiomatis dan ada yang tidak idiomatik. 
Terlepas dari polemik para linguis di atas, dalam artikel ini 

perlu ditegaskan bahwa fukugoogo bahasa Jepang adalah kata 

gabungan atau gabungan kata bukan disepadankan dengan kata 

majemuk. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Fukugoogo 複合語複合語複合語複合語  bahasa Jepang secara etimologis terdiri 

atas dua buah kanji yakni fukugoo 複合複合複合複合 yang berarti ‘gabungan’ dan 

go 語語語語 yang berarti ‘kata’. Jadi fukugoogo secara harafiah berarti ‘ kata-

kata yang bergabung’ atau ‘gabungan kata-kata’. Fukugoogo bahasa 

Jepang terdiri atas: 

1) Fukugoo Dooshi 複合動詞複合動詞複合動詞複合動詞  

Fukugoo dooshi terdiri dari fukugoo 複合複合複合複合 gabungan dan dooshi 動動動動
詞詞詞詞 verba atau kata kerja. Jadi fukugoo dooshi adalah ‘verba-verba 

yang bergabung’ atau ‘gabungan verba’. 

Contoh :  Hanashiau 話し合う話し合う話し合う話し合う   (saling bicara) 

Terdiri atas dua kata kerja yakni hanasu  話す話す話す話す  yang berarti 

‘berbicara’ dan  au 会う会う会う会う yang berarti ‘bertemu’. 
2) Fukugoo Meishi 複合名詞複合名詞複合名詞複合名詞  

Fukugoo meishi terdiri dari fukugoo 複合複合複合複合 ‘gabungan’ dan meishi 
名詞名詞名詞名詞 ‘ nomina atau kata benda’. Jadi fukugoo meishi adalah 

‘gabungan nomina’ 

Contoh :  Kekkonshiki  結婚式結婚式結婚式結婚式  (upacara pernikahan) 

Terdiri atas dua kata benda atau nomina yakni kekkon 結婚結婚結婚結婚 yang 

berarti pernikahan dan shiki 式式式式 yang berarti upacara.  
3) Fukugoo Joshi 複合助詞複合助詞複合助詞複合助詞  

Fukugoo joshi terdiri dari fukugoo 複合複合複合複合 ‘gabungan’ dan joshi 助詞助詞助詞助詞 

‘partikel atau kata bantu’. Jadi fukugoo joshi adalah ‘gabungan 

partikel atau gabungan kata bantu’. 
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Contoh :  made ni      までにまでにまでにまでに         (sebelum; pada) 

Terdiri dari dua buah joshi yakni made までまでまでまで yang berarti sampai 
…atau hingga….( waktu, tempat dsb) dan ni にににに yang berarti ‘pada 

atau di’ ( tempat, jam, dsb). (Nihongo shoho Ket.Tatabahasa 
(1983:46) 

Yang menjadi pertanyaan sekaligus masalah ialah gabungan 

yang seperti apa dan gabungan yang bagaimanakah yang dimaksud 

dengan fukugoogo 複合語複合語複合語複合語  ‘gabungan kata’ dalam bahasa Jepang?  

Berikut ini penulis mengemukakan contoh-contoh fukugoogo 
複合語複合語複合語複合語 yang paling dominan digunakan dalam buku teks yang selama 

ini digunakan dalam pengajaran bahasa Jepang khususnya di Program 

pendidikan Bahasa Jepang FBS UNIMA. 

Adapun dalam pembahasan ini penulis membatasi pada fukugoo 

dooshi 複合動詞複合動詞複合動詞複合動詞 atau gabungan verba (kata kerja) dengan asumsi 

bahwa selain terdapat cukup banyak contoh gabungan kata, juga 

terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan misalnya:  

penggolongan kata kerja, perubahan kata kerja dan sebagainya. 

 

2.1 Kata Kerja Bahasa Jepang (dooshi動詞動詞動詞動詞) 

Pembagian kelas kata dalam bahasa Jepang; terdapat beberapa 

versi diantaranya ialah Yamada, membagi kelas kata bahasa Jepang 

dalam empat kelompok yakni; taigen, yoogen, fukushi dan joshi. 
Adapun yang dimaksud dengan taigen adalah ‘kata-kata yang tidak 

mengalami perubahan’. Yoogen adalah ‘kata-kata yang dapat 

mengalami perubahan’. Fukushi adalah ‘kata keterangan’ dan joshi 
adalah ‘kata-kata bantu’. Lain pula halnya dengan versi Matsumoto 

yang membagi kelas kata bahasa Jepang dalam dua kelompok besar 

yakni jiritsugo dan fuzokugo. Jiritsugo adalah kelompok kata yang 

dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain, berkonjugasi, dapat 

berfungsi tersendiri sebagai predikat  dan  bentuk  kamusnya berakhir-

an -u yang menyatakan gerak, perbuatan atau keadaan. Sedangkan 

fuzokugo adalah kelompok kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan 

hanya bersifat membantu (Matsumoto, 1974:252). 

Kata kerja atau verba bahasa Jepang disebut dooshi 動詞動詞動詞動詞 

menurut versi Yamada dikelompokkan pada yoogen 用言用言用言用言, sedangkan 

Matsumoto dalam jiritsugo 自立語自立語自立語自立語, keduanya senada mengungkapkan 

bahwa dooshi  動詞動詞動詞動詞 dapat mengalami perubahan atau konjugasi. 
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 Kata kerja  atau dooshi  bahasa Jepang menurut perubahannya 

(katsuyoo) dibagi dalam 5 golongan yaitu : 
1) Golongan I (Godan Katsuyoo Dooshi) 

Ciri Kata kerja golongan ini adalah berkonjugasi sesuai dengan vokal a, i, 

u, e, o. Jenis kata yang termasuk golongan ini ialah kata-kata kerja 
yang diakhiri dengan suku kata -u, -tsu, -ru, -bu, -nu, -mu, -ku, -gu, -su. 

Contoh : Kau             かうかうかうかう membeli 

Motsu   もつもつもつもつ membawa 

Uru   うるうるうるうる menjual 

Asobu   あそぶあそぶあそぶあそぶ bermain 

Shinu   しぬしぬしぬしぬ mati 

Yomu   よよよよむむむむ membaca 

Kaku   かくかくかくかく menulis 

Oyogu   およぐおよぐおよぐおよぐ berenang 

Hanasu  はなすはなすはなすはなす berbicara 

2) Golongan II (Kami Ichidan Katsuyoo Dooshi) 
Ciri kata kerja yang termasuk pada golongan ini diakhiri dengan 

suara ”-iru”. 

Contoh : Okiru       起きる起きる起きる起きる bangun 

Miru 見る見る見る見る melihat 

3) Golongan III (Shimo Ichidan Katsuyoo Dooshi) 
Ciri kata kerja golongan ini diakhiri dengan suara ”-eru” 

Contoh :  Taberu 食べる食べる食べる食べる makan 

Neru 寝る寝る寝る寝る tidur 

4) Golongan IV (Kahen Dooshi) 
Yang masuk golongan kata kerja ini hanya satu yaitu : 

Kuru 来る来る来る来る datang 

5) Golongan V (Sahen Dooshi) 
Pada golongan inipun hanya satu kata kerja yaitu : 

Suru するするするする melakukan/mengerjakan 

 

3 KATA KERJA GABUNGAN BAHASA JEPANG (FUKUGOO 

DOOSHI=複合動詞複合動詞複合動詞複合動詞) 

Seperti dikemukakan di atas bahwa yang dimaksud de-

ngan ’gabungan kata kerja ’ fukugo dooshi 複合動詞複合動詞複合動詞複合動詞 dalam bahasa 

Jepang adalah kata kerja-kata kerja yang bergabung. Yang dimaksud 

dengan ’kata kerja gabungan’ dalam bahasa Jepang, menurut Teramura 
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et.al. (1987 : 56), dibentuk oleh gabungan kata kerja transitif dengan 

transitif dan gabungan kata kerja transitif dengan intransitif : 

Fukugo Dooshi  = kk transitif  + kk transitif  

kk transitif  + kk intransitif 

kk intransitif + kk transitif 

Sehubungan dengan fukugoo dooshi, Masuoka et.al ( 1991 :13) 

membagi kata kerja (dooshi) bahasa Jepang dalam tiga kelompok : 

1) Dootai Dooshi  動態動詞動態動詞動態動詞動態動詞 dan Jootai Dooshi 状態動詞状態動詞状態動詞状態動詞 

Dootai dooshi ialah kata-kata kerja yang mengutarakan aktivitas 

atau kegiatan.  

Contoh :  • Yomu 読む読む読む読む  membaca 

• Hanasu 話す話す話す話す   berbicara 

• Aruku 歩く歩く歩く歩く  berjalan 

Jootai Dooshi ialah kata-kata kerja yang mengutarakan keadaan. 

Contoh :  • Iru /aru いるいるいるいる////あるあるあるある ada 

• Dekiru できるできるできるできる  dapat 

• Kotonaru ことなることなることなることなる berbeda 

2) Jidooshi 自動詞自動詞自動詞自動詞 dan Tadooshi 他動詞他動詞他動詞他動詞 

Jidooshi ialah kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak 

membutuhkan obyek penderita 

Contoh : • Ageru  上げる上げる上げる上げる  menaikkan 

• Tsuku つくつくつくつく   menyala 

Tadooshi ialah kata kerja transitif yang memerlukan obyek 

penderita. 

Contoh : • Akeru 開ける開ける開ける開ける  membuka 

• Kakeru 掛ける掛ける掛ける掛ける  menggantungkan 

3) Ishi Dooshi 意志動詞意志動詞意志動詞意志動詞 dan Muishi Dooshi 無意志動詞無意志動詞無意志動詞無意志動詞 

Ishi dooshi ialah kata kerja yang mengutarakan harapan 

Muishi dooshi ialah kata kerja yang mengutarakan non-harapan 

Klasifikasi kata kerja di atas perlu dikemukakan karena akan 

menunjukkan kaidah-kaidah pembentukan gabungan kata kerja fuku-
goo dooshi yang dimaksud sebelumnya. 

Selain klasifikasi di atas hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah 

apabila kata kerja depan (unsur depan) bergabung dengan kata kerja 

belakang (unsur belakang) dan dianggap sebagai gabungan kata, maka 

kata kerja unsur depan tersebut harus mengalami perubahan. Contoh: 

kaku   �  kaki, utsu � uchi dan sebagainya. 
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Fenomena di atas dalam tataran gramatikal bahasa Jepang disebut 

“akar kata dari kata kerja bahasa Jepang bentuk –masu”, sedangkan 

kata kerja yang melekat pada kata-kata kerja depan tersebut, atau kata 

kerja unsur belakang tidak mengalami perubahan. 
Berikut ini adalah contoh-contoh gabungan kata kerja yang 

diterima secara struktural sebagai gabungan kata kerja fukugoo dooshi 
dalam bahasa Jepang : 

Kata kerja 

Depan 

Kata kerja 

Belakang 

Gabungan 

Kata Kerja 

複合語複合語複合語複合語 

Arti 

意味意味意味意味 

Deru 出る出る出る出る 

Keluar 

Kakeru かけるかけるかけるかける 

Menghabiskan 

waktu 

Dekakeru 
出かける出かける出かける出かける 

Bepergian 

Hanasu 話す話す話す話す 

Berbicara 

Au 会う会う会う会う 

Bertemu 

Hanashiau 
話し合う話し合う話し合う話し合う 

Saling bicara 

Taberu 食べる食べる食べる食べる 

Makan 

Owaru 終わる終わる終わる終わる 

Selesai 

Tabeowaru 
食べ終わる食べ終わる食べ終わる食べ終わる 

Selesai makan 

Haku 履く履く履く履く 

Memakai 

Kaeru 変える変える変える変える 

Mengganti 

Hakikaeru 
履き変履き変履き変履き変えるえるえるえる 

Ganti 

sepatu/celana dll 

Noru 乗る乗る乗る乗る 

Naik 

Kaeru 換える換える換える換える 

Mengganti 

Norikaeru 
乗り換える乗り換える乗り換える乗り換える 

Tukar/ganti 

kendaraan 

Kiru 着る着る着る着る 

Memakai 

Kaeru 変える変える変える変える 

Mengganti 

Kigaeru 
着変える着変える着変える着変える 

Ganti pakaian 

Nomu 飲む飲む飲む飲む 

Minum 

Sugiru 過ぎる過ぎる過ぎる過ぎる 

Melampaui 

Nomisugiru 
飲み過ぎる飲み過ぎる飲み過ぎる飲み過ぎる 

Kebanyakan 

minum 

Taberu 食べる食べる食べる食べる 

Makan 

Sugiru 過ぎる過ぎる過ぎる過ぎる 

Melampaui 

Tabesugiru 
食べ過ぎる食べ過ぎる食べ過ぎる食べ過ぎる 

Kelebihan 

makan 

Utsu 打つ打つ打つ打つ 

Memukul 

Ageru 上げる上げる上げる上げる 

Menaikkan/ 

Memberi 

Uchiageru 
打ち上げる打ち上げる打ち上げる打ち上げる 

Meluncurkan 

Utsu 打つ打つ打つ打つ 

Memukul 
Kiru 切る切る切る切る 

Memotong 
Uchikiru 
打ち切る打ち切る打ち切る打ち切る 

Mengakhiri 

Utsu 打つ打つ打つ打つ 

Memukul 

Otosu 落とす落とす落とす落とす 

Menjatuhkan 
Uchiotosu 
打落とす打落とす打落とす打落とす 

Menembak jatuh 

Utsu 打つ打つ打つ打つ 

Memukul 

Akeru 明ける明ける明ける明ける 

Membuka 

Uchiakeru 
打明ける打明ける打明ける打明ける 

Berbicara terus 

terang 

Osu 押す押す押す押す Ageru 上げる上げる上げる上げる Oshiageru Mendorong ke 
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Mendorong Menaikkan 押し上げる押し上げる押し上げる押し上げる atas 

Osu 押す押す押す押す 

Mendorong 

Dasu 出す出す出す出す 

Mengeluarkan 

Oshidasu 
押し出す押し出す押し出す押し出す 

Mendesak keluar 

Osu 押す押す押す押す 

Mendorong 

Taosu 倒す倒す倒す倒す 

Menjatuhkan 

Oshitaosu 
押し倒す押し倒す押し倒す押し倒す 

Menekan hingga 

jatuh 

Kaku 書く書く書く書く 

Menulis 

Toru 取る取る取る取る 

Mengambil 

Kakitori 

書き取り書き取り書き取り書き取り 

Mencatat 

Kiru 切る切る切る切る 

Memotong 

Ageru 上げる上げる上げる上げる 

Menaikkan 

Kiriageru 
切り上げる切り上げる切り上げる切り上げる 

Menutup/ 
berhenti 

Kiru 切る切る切る切る 

Memotong 

Dasu 出す出す出す出す 

Mengeluarkan 

Kiridasu 
切り出す切り出す切り出す切り出す 

Memotong dan 

mengeluarkan 

Kiru 切る切る切る切る 

Memotong 

Harau 払う払う払う払う 

Melepaskan  

Kiriharau 
切り払う切り払う切り払う切り払う 

Memotong 

seluruhnya 

Kiru 切る切る切る切る 

Memotong 

Hanasu 放す放す放す放す 

Melepaskan 

Kirihanasu 
切り放す切り放す切り放す切り放す 

Memotong 

sampai lepas 

Toru 取る取る取る取る 

Mengambil 

Ageru 上げる上げる上げる上げる 

Mengangkat 

Toriageru 
取り上げる取り上げる取り上げる取り上げる 

Memungut, 

memetik 

Toru 取る取る取る取る 

Mengambil 

Au 合う合う合う合う 

cocok 

Toriau 
取り合う取り合う取り合う取り合う 

Rebut-merebut 

(bola) 

 

4 PENUTUP 

 Dari uraian serta berdasarkan data tabel fukugoo dooshi di atas 

dapat dijelaskan beberapa hal yang sekaligus dapat dijadikan kesim-

pulan dalam tulisan ini yakni :  

1) Fukugoo Dooshi dalam bahasa Jepang tidak dapat diartikan sebagai 

kata kerja majemuk tapi lebih tepat ‘gabungan kata kerja’ atau 

‘kata kerja gabungan’. 

2) Gabungan kata kerja atau kata kerja gabungan yang dimaksud 

dapat dibentuk dari :  - k.k.transitif + k.k.transitif  

- k.k.transitif + k.k.intransitif 

- k.k. intransitif + k.k.transitif 

3) Tidak semua kata kerja baik transitif (tadooshi)maupun intransitif 

(jidooshi) dapat bergabung membentuk suatu gabungan kata kerja. 

4) Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa ada kecenderungan 

pada kata kerja  yang menjadi unsur belakang terdapat banyak kata 

kerja intransitif (jidooshi) seperti ; ageru ‘memberikan/menaikkan’, 

kaeru ‘mengganti’ , dasu ‘mengeluarkan’ dan sejenisnya. 
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5) Kata kerja yang menjadi unsur depan ; didominasi oleh kata kerja 

yang mengutarakan gerakan atau aktivitas seperti ; utsu ‘memukul’, 

osu ‘mendorong’, kaku ‘menulis’ dan sejenisnya. 

Masih terdapat banyak contoh serta masalah lainnya 

sehubungan dengan keterkaitan fukugoogo dalam bahasa Jepang yang 

belum diungkap dalam tulisan ini; namun kiranya artikel ini dapat 

menjadi acuan dasar untuk melanjutkan keterkaitan-keterkaitan lainnya 

dalam kesempatan yang lain. 
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