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Abstrak 

Bahasa Jepang kaya akan kosakata. Morita (1978) menyatakan dari hasil penelitiannya pada kamus 

Reikai Kokugo Jiten, 11,4% kelas kata kerja yang tertulis dalam kamus tersebut, 39,29% merupakan kata 

kerja majemuk. Dalam bahasa Jepang, kata kerja majemuk disebut dengan fukugoudoushi. Salah satu 

macam fukugoudoushi yang sering digunakan adalah V1+komu. Penggabungan dua kata menyebabkan 

terjadinya perubahan makna. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang terperinci agar terhindar dari 

kesalahan dalam pengaplikasian fukugoudoushi ~komu. Penelitian ini meneliti fukugoudoushi ~komu 

dalam kamus Kihongo Yourei Jiten dengan tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Jenis kata kerja apakah yang 

dapat menjadi fukugoudoushi apabila digabungkan dengan kata kerja komu? (2) Bagaimana pola 

hubungan makna komponen pembentuk pada fukugoudoushi ~komu? (3) Bagaimana makna kata kerja 

komu pada fukugoudoushi ~komu?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori 

makna ~komu Matsuda Fumiko. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada 

Kihongo Yourei Jiten terdapat 26 fukugoudoushi ~komu. Jenis kata kerja yang dapat bergabung menjadi 

fukugoudoushi ~komu adalah jenis dousa doushi dan henka doushi. Kemudian, pada fukugoudoushi 

~komu terdapat lima pola hubungan makna komponen pembentuk. Terakhir, tipe makna komu pada 

fukugoudoushi ~komu yang paling banyak muncul adalah tipe A.  

Kata kunci : fugukoudoushi –komu, kata kerja jadian, komu 

Abstract 

Japanese has a lot of vocabulary. Morita (1978) states that research on the Kokugo Reikai Jiten finds 

out that there are 11,4% verbs written in the dictionary, which from it 39,29% are compound verbs. In 

Japanese, the compound verb is called fukugoudoushi. One type of fukugoudoushi that often used is V1

＋komu. Combining two words causing a change of meaning . therefore, a detailed research is needed 

in order to avoid mistakes in application fukugoudoushi ~komu. This research analyses  fukugoudoushi 

~komu in Kihongo Yourei Jiten with statement of problems as follow: (1) which type of verb can 

become a compound verb (fukugoudoushi) when combined with the verb komu? (2) what the 

pattern of meaning relation of the components fukugoudoushi ~komu? (3) how does the meaning 
of the verb komu on fukugoudoushi ~komu?. This research used descriptive qualitative method and 

theory meaning of ~komu from Matsuda Fumiko. Research concludes that in the Kihongo Yourei Jiten, 

there are 26 words that identified as fukugoudoushi ~komu. The type of verb that can become 

fukugoudoushi ~komu are dousa doushi and  henka doushi. Then, in fukugoudoushi~komu there are 

five patterns of meaning relation of the components. Finally, the type of meaning of verb komu on 
fukugoudoushi ~komu widely used is type A that has internal movements meaning.  

Keywords:  fukugoudoushi ~komu, compound verb, komu 
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1. Pendahuluan 

 

Nitta (1997) menyatakan bahwa 

pembentukkan kata dalam bahasa Jepang 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

kelompok kata yaitu kata tunggal atau 

tanjungo (simple word) dan kata 

gabungan atau goseigo. Salah satu dari 

hasil kata gabungan atau goseigo adalah 

fukugougou (複合語) atau kata majemuk. 

Fukugougo (複合語 ) adalah kata yang 

terbentuk sebagai hasil penggabungan 

beberapa „morfem isi‟ (Sutedi, 2008).  

 

Kata majemuk (fukugougo) terdiri dari 

beberapa unsur kata yang masing-masing 

memiliki makna tetapi memiliki makna 

tersendiri setelah mengalami proses 

penggabungan. Kata majemuk pada 

bahasa Jepang terdiri dari empat jenis 

yaitu,  fukugoudoushi (kata kerja 

majemuk),  fukugoumeishi (kata benda 

majemuk), fukugoukeiyoushi (kata sifat 

majemuk), dan  fukugoufukushi (adverbia 

majemuk). 

 

Dalam bahasa Jepang, dibandingkan 

dengan jenis fukugougo lainnya, kata 

kerja majemuk atau fukugoudoushi 

memiliki jumlah yang sangat banyak dan 

bervariasi. Tanaka Eiko dalam jurnal 

Aichi Daigaku Gengo to Bunka No. 10  

(2004) menyatakan bahwa kosakata yang 

memiliki jumlah paling banyak dibanding 

kelas kata lainnya adalah kelas kata kerja. 

Hal ini mengacu pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kokuritsu Kokugo 

Kenkyuujo yang berjudul “Gendai Zasshi 

90 Shurui no Youji Yougo”. Dari 

penelitian ini diperoleh hasil yang 

menyatakan bahwa 11,4% dari 23,6% 

istilah yang ada pada majalah yang 

diteliti merupakan kelompok kata kerja.  

 

Selain itu, Morita (1978) menyatakan 

dari hasil penelitiannya pada kamus 

Reikai Kokugo Jiten, 11,4% kelas kata 

kerja yang tertulis dalam kamus tersebut, 

39,29% merupakan kata kerja majemuk. 

Dapat dikatakan bahwa 40% dari kelas 

kata kerja bahasa Jepang saat ini adalah 

kata kerja majemuk. Dengan kata lain, 

semakin banyaknya kata kerja majemuk 

digunakan pada kehidupan sehari-hari 

oleh orang Jepang. Penggunaan 

fukugoudoushi dapat dilihat pada koran, 

majalah, artikel, jurnal dan lain 

sebagainya.  

 

Fukugoudoushi memiliki peranan penting 

dalam memperkaya kosakata bahasa 

Jepang. Salah satu jenis kata kerja 

majemuk yang sering digunakan adalah 

fukugoudoushi V1+こむ. Dengan adanya 

penggabungan dua buah kata kerja yang 

menyebabkan adanya perubahan makna 

secara spesifik serta banyaknya 

pemakaian kata kerja majemuk yang 

memiliki unsur kata kerja こむ , maka 

dibutuhkan penelitian yang terperinci 

agar pembelajar bahasa Jepang terhindar 

dari kesalahan dalam pengaplikasian 

fukugoudoushi ~こむ . Dikarenakan hal 

tersebut, penulis memilih fukugoudoushi 

yang terbentuk dari kata kerja こむ pada 

Kihongo Yourei Jiten sebagai objek 

penelitian. Rumusan masalah yang 

diambil oleh penulis adalah: 1) Jenis kata 

kerja apakah yang dapat menjadi 

fukugoudoushi apabila digabungkan 

dengan kata kerja こむ? 2) Bagaimana 

pola hubungan makna komponen 

pembentuk pada fukugoudoushi ~こむ? 

3) Bagaimana makna kata kerja komu 

pada fukugoudoushi ~こむ?. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai 

karena dianggap sesuai dengan 
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permasalahan yang diambil yaitu, 

menganalisis struktur dan makna pada 

kata kerja majemuk (fukugoudoushi) 

yang menggunakan kata kerja komu こむ. 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan 

teknik pengumpulan data dengan 

dokumen. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah studi kepustakaan, 

simak dan catat. Pertama-tama, akan 

diadakan studi kepustakaan untuk 

mencari teori-teori yang cocok dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Dengan 

memiliki teori-teori yang relevan, 

penelitian ini akan lebih terarah.  

 

Menurut Yoshikawa (Susanti dkk, 2010) 

salah satu jenis kata kerja adalah dousa 

doushi dan henka doushi. Sementara itu, 

Iori (2000) menyatakan bahwa jika 

dilihat dari hubungan keaspekannya, 

doushi dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu, doushi yang menyatakan suatu 

keadaan dan doushi yang tidak 

menyatakan suatu keadaan. Doushi yang 

menyatakan suatu keadaan adalah joutai 

doushi (状態動詞), sedangkan yang tidak 

menyatakan suatu keadaan adalah henka 

doushi (変化動詞) dan dousa doushi (動

作 ). Henka doushi (変化動詞 ) adalah 

doushi yang menunjukkan kegiatan atau 

kejadian yang berakhir dalam waktu yang 

singkat atau sesaat. Dousa doushi (動作

動 詞 ) adalah jenis doushi yang 

menyatakan suatu kegiatan atau kejadian 

yang membutuhkan waktu tertentu dan 

juga menyatakan perkembangan suatu 

kegiatan. 

 

Teori kedua dalam penelitian ini adalah 

teori pola hubungan makna komponen 

pembentuk fukugoudoushi jenis kata 

kerja + kata kerja. Fukugoudoushi jenis 

kata kerja + kata kerja terdiri dari kata 

kerja unsur depan (前項動詞) atau untuk 

mempermudah disingkat menjadi V1 dan 

kata kerja unsur belakang (後項動詞 ) 

atau V2. Berdasarkan Nihongo Kyouiku 

Jiten (1989), hubungan makna dari 

komponen pembentuk fukugoudoushi 

jenis kata kerja + kata kerja dibagi 

menjadi tujuh macam, yaitu: 

1. V1 Penentu Makna Keseluruhan 

(V1が接頭語化したもの) 

2. Perbuatan V1 Dilakukan lalu 

Diikuti Perbuatan V2  (V1して V2

する) 

3. Hubungan Sebab Akibat  (V1する

ために V2する) 

4. Hubungan Subjek, Objek dan 

Predikat 

5. Perbuatan V2 Dilakukan lalu 

Diikuti Perbuatan V1  (V2 して V1 

する) 

6. V2 Pengganti Kosakata Lain (V2 

が他の言葉でしか表せないもの) 

7. V1 dan V2 Digabungkan Menjadi 

Sulit Dianalisis (V1 と V2 が一本

化しており、意味関係が分析で

きないもの) 

Teori ketiga yang digunakan untuk 

menganalisis makna ~ こ む  pada 

fukugoudoushi ~こむ adalah teori makna 

~ こ む  Matsuda Fumiko. Menurut 

Matsuda Fumiko (2002), makna 

fukugoudoushi ~こむ dibagi menjadi dua 

macam yaitu, fukugoudoushi ~こむ yang 

tidak disertai dengan partikel ni dan 

fukugoudoushi ~こむ yang disertai oleh 

partikel ni. Dari kedua jenis 

fukugoudoushi ~こむ didapatkan empat 

tipe fukugoudoushi ~こむ, yaitu: 

1. Tipe A: V1 (前項動詞 ) tidak 

memiliki implikasi “pergerakan ke 

arah dalam”.  Fungsi こむ dalam 
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fukugoudoushi ~ こ む adalah 

menjadikan atau mengubah makna 

menjadi memiliki daya perpindahan 

ke arah dalam. Makna ~こむ pada 

tipe ini adalah „masuk ke dalam‟. 

2. Tipe B: V1 (前項動詞) memiliki 

implikasi “pergerakan ke arah 

dalam” dengan sendirinya. Fungsi 

~こむ dalam fukugoudoushi pada 

tipe ini adalah menguatkan atau 

menegaskan adanya perbuatan V1. 

Makna ~こむ tipe ini adalah amat 

dan dengan kuat adanya tindakan 

dari V1. 

3. Tipe C:  Perubahan yang 

diakibatkan oleh keadaan yang 

ditunjukkan oleh V1 dan keadaan 

tersebut berlangsung tetap. Pada 

tipe ini V1 biasanya berjenis 

muishidoushi ( 無 意 志 動 詞 ). 

Makna ~こむ pada tipe C adalah 

perubahan keadaan yang 

berlangsung tetap. Selain itu, 

adanya penekanan pada perubahan 

keadaan yang terjadi pada V1. 

4. Tipe D: Perubahan yang 

diakibatkan oleh perbuatan 

berulang-ulang atau berkelanjutan 

V1 dan adanya sebuah tujuan atau 

target. Pada tipe ini V1 biasanya 

berjenis ishidoushi (意志動詞 ). 

Makna ~ こ む adalah “keadaan 

yang belum terselesaikan” menjadi 

“keadaan yang terselesaikan” 

dimana tertangkap pada suatu 

perbuatan yang berulang-ulang.  

 

Analisis 

Analisis dilakukan penggolongan data 

sesuai dengan jenis kata kerja yang 

diikuti oleh fukugoudoushi ~こむ . Dari 

hasil penggolongan itu, dapat dilihat jenis 

kata kerja apa yang dapat digabungkan 

dengan kata kerja こ む menjadi  

fukugoudoushi ~こむ. Selanjutnya data-

data yang sudah digolongkan akan 

dianalisis pola hubungan makna 

komponen pembentuknya. Terakhir, data 

tersebut dianalisis makna kata kerja こむ
pada fukugoudoushi yang menggunakan 

kata kerja こむ  dengan teori Matsuda 

Fumiko. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Peneliti membahas struktur 

fukugoudoushi ~こむ  dilihat dari jenis 

kata kerja unsur pertama (V1). Kemudian, 

akan dibahas mengenai pola hubungan 

makna komponen pembentuknya dan 

makna kata  kerja こ む pada 

fukugoudoushi yang menggunakan kata 

kerja こむ dengan teori Matsuda Fumiko. 

 

Struktur Fukugoudoushi ~こむ . Data 

yang terkumpul dari sumber data 

diperoleh 26 fukugoudoushi ~ こ む . 

Klasifikasi jenis kata kerja berdasarkan 

pada dousa doushi (動作動詞 ), henka 

doushi (変化動詞) dan joutai doushi (状

態動詞). Analisis struktur fukugoudoushi 

~こむ  dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

 

Dousa doushi: 打ち込む  打つ＋

こむ  V1:打つ 

Henka doushi: 冷え込む  冷える

＋こむ V1:冷える 

 

Dari analisis 26 kata fukugoudoushi ~こ

む  yang terdapat pada kamus Kihongo 

Yourei Jiten, didapatkan hasil yaitu, 23  

fukugoudoushi ~こむ memiliki jenis kata 

kerja unsur pertama (V1) berjenis dousa 

doushi. Kemudian, sisanya tiga 

fukugoudoushi ~こむ  mempunyai kata 

kerja unsur pertama (V1) berjenis henka 

doushi. Kata kerja unsur pertama (V1) 

yang berjenis joutai doushi (状態動詞) 
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tidak ditemukan pada fukugoudoushi ~こ

む. Hal ini dapat disebabkan oleh makna 

~こむ yang memiliki makna perpindahan 

ke arah dalam sehingga hanya kata kerja 

berjenis dousa doushi dan henka doushi 

yang merupakan kata kerja yang 

mempunyai makna perpindahan yang 

dapat dijadikan fukugoudoushi ~こむ. 

 

Pola Hubungan Makna Komponen 

Pembentuk Fukugoudoushi Jenis Kata 

Kerja + Kata Kerja. Seperti yang telah 

dipaparkan sebelumnya, Nihongo 

Kyouiku Jiten (1989) menyatakan bahwa 

hubungan makna dari komponen 

pembentuk fukugoudoushi jenis kata 

kerja + kata kerja dibagi menjadi 

beberapa macam bentuk. Pada 

fukugoudoushi ~こむ , ditemukan lima 

macam pola hubungan komponen makna 

pembentuk. Lima macam pola tersebut 

ialah: 

 

V1 Penentu Makna Keseluruhan (V1

が接頭語化したもの) 

Pola ini menyatakan bahwa arti pada 

fukugoudoushi ~こむ ditentukan oleh 

kata kerja unsur pertama (V1). 

Contohnya pada kosakata 飲み込む . 

Makna fukugoudoushi 飲み込む adalah 

「のんで、のどを通してはらのほう

へおくる。」  „minum atau mengirim 

sesuatu ke perut melalui tenggorokan‟ 

(Asano, 1978). Makna kata ini sama 

dengan makna kata kerja unsur pertama 

(V1), yaitu「水のようなものを口から

はらのほうへおくる。」 „mengirim 

benda seperti air ke perut melalui mulut‟ 

(Asano, 1978).   

くすりを水で飲み込む。 (Asano,  

1978) 

Kusuri wo mizu de nomikomu. 

Minum obat dengan air. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna 

fukugoudoushi  飲み込む   ditentukan 

oleh V1. 

 

Perbuatan V1 Dilakukan lalu Diikuti 

Perbuatan V2 (V1して V2する). Pada 

pola ini, V1 berfungsi sebagai penunjuk 

cara, langkah, serta keadaan dalam 

melaksanakan kegiatan V2. Selain itu, 

jarak waktu antara V1 dan V2 hampir 

bersamaan. Contohnya pada kosakata 投

げ込む . Makna dari fukugoudoushi ini 

adalah 「なげて、中に入れる」 

„melempar lalu memasukkan ke dalam‟ 

(Asano, 1978). Di sini V1 (投げる ) 

„melempar, membuang‟ berfungsi 

sebagai penunjuk langkah dalam 

melaksanakan kegiatan V2  (こむ) yaitu, 

melempar masuk ke dalam. 

この川にごみを投げ込まないでくだ 

さい。(Asano, 1978) 

Kono kawa ni gomi wo nagekomanaide 

kudasai. 

Jangan membuang sampah ke dalam 

sungai ini. 

 

Dari contoh di atas dapat disimpulkan 

pola hubungan makna komponen 

pembentuknya adalah  投げ込む投げ

て中にいれる 

 

Perbuatan V2 Dilakukan lalu Diikuti 

Perbuatan V1 (V2 して V1 する). Pada 

bentuk ini, V2 berfungsi sebagai 

penunjuk cara, langkah serta keadaan 

dalam melaksanakan kegiatan V1. Selain 

itu, jarak waktu antara kedua kegiatan itu 

hampir bersamaan. Contohnya pada 

kosakata 溶 け 込 む . Makna dari 

fukugoudoushi ini adalah 「ほかのもの

の中にはいって、くべつがつかない

ようにいっしょになる。」„masuk ke 

dalam benda, lalu menjadi satu tanpa 

adanya pemisahan‟ (Asano, 1978). Bisa 
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diartikan sebagai meleburkan diri, 

membaurkan diri dan lain sebagainya. Di 

sini V2 ( こ む ) berfungsi sebagai 

penunjuk cara atau langkah dalam 

melaksanakan V1 ( 溶 け る ) „lebur, 

mencair‟ yaitu, masuk ke dalam lalu 

melebur atau bercampur jadi satu. 

この飲み物にはミルクがよく溶け込

んでいておいしい。(Asano, 1978) 

Kono nomimono ni wa miruku ga yoku 

tokekondeite oishii. 

Di minuman ini dicampurkan banyak 

susu sehingga menjadi enak. 

 

Dari contoh di atas dapat disimpulkan 

pola hubungan makna komponen 

pembentuknya adalah 溶け込む中に

はいる溶ける. 

 

V2 Pengganti Kosakata Lain (V2 が他

の言葉でしか表せないもの ).  Pada 

pola ini, V2 berperan sebagai penegas 

arti yang ditunjukkan oleh V1. V2 tidak 

mempunyai pengertian asli dalam bentuk 

ini. Contohnya pada kosakata 考え込む. 

Makna fukugoudoushi ini adalah 「ふか

くかんがえる。なやむように考える」
„berpikir dalam-dalam atau berpikir 

hingga menderita‟ (Asano, 1978). Pada 

makna tersebut terdapat adanya 

penegasan arti pada makna V1 (考える).  

  一日じゅうへやにいて、じっと考え込ん
でいました。(Asano, 1978) 

Ichinichijuu heya ni ite, jitto 

kangaekonde imashita. 

Selama satu hari berada di kamar 

termenung diam. 

 

Dari contoh di atas dapat disimpulkan 

pola hubungan makna komponen 

pembentuknya adalah 考え込むふ

かく考える atau 考えこむ  なや

むように考える. 

 

V1 dan V2 Digabungkan Menjadi Sulit 

Dianalisis (V1 と V2 が一本化してお

り、意味関係が分析できないもの ). 

Pada pola ini, V1 dan V2 mempunyai 

hubungan yang sejajar sehingga 

hubungan maknanya sulit untuk 

dianalisis karena terbentuknya makna 

baru. Contohnya pada kosakata打ち込む. 

Salah satu makna dari fukugoudoushi ini 

adalah「一つの物事に心を入れて熱中

する」„tertarik terhadao sesuatu‟ (Asano, 

1978). Makna V1 (打つ ) „memukul, 

menghantam‟ mengalami perubahan 

makna setelah digabungkan dengan V2  

(こむ). 

 彼は子どもの教育に打ち込んでいる。
(Asano, 1978) 

Kare wa kodomo no kyouiku ni 

uchikonde iru. 

Dia antusias terhadap pendidikan anak-

anak. 

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan 

bahwa fukugoudoushi 打ち込む, V1 dan 

V2 memiliki hubungan sejajar sehingga 

hubungan maknanya sulit untuk 

dianalisis dan menyebabkan terbentuknya 

makna baru yang berbeda dengan V1 

maupun V2. 

 

Makna Kata Kerja こ む pada 

Fukugoudoushi  ~ こ む . Menurut 

Matsuda (2002), makna ~こむ  dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu fukugoudoushi ~

こむ yang disertai partikel ni (二格) dan 

fukugoudoushi ~こむ yang tidak disertai 

dengan partikel ni (二格 ). Dari kedua 

jenis tersebut, didapatkan empat tipe 

makna ~こむ. 

 

Tipe A. V1 tidak memiliki makna 

perpindahan ke arah dalam tetapi dengan 

ditambahkannya ~ こ む , makna 

fukugoudoushi tersebut berubah atau 



JAPANOLOGY, VOL. 1, NO. 1, SEPTEMBER 2012 – FEBRUARI 2013  : 22 - 33 

28 
 

bergeser menjadi adanya perpindahan ke 

arah dalam. Contohnya pada kosakata 投

げ込む . Fukugoudoushi ini terdiri dari 

kata kerja 投げる danこむ. Makna kata 

投げる adalah「投げ出す」„membuang, 

melempar‟ (Asano, 1978). Pada makna 

diatas tidak diketahui arah pergerakannya. 

Makna fukugoudoushi 投げ込む adalah 

「なげて、中に入れる」 „membuang 

atau melempar lalu masuk ke dalam‟ 

(Asano, 1978). Dengan ditambahkan kata 

kerjaこむ, maknanya menjadi lebih jelas 

arah pergerakannya ke arah dalam.  

 この川にごみを投げ込まないでく

ださい。(Asano, 1978) 

Kono kawa ni gomi o nagekomanaide 

kudasai‟ 

Jangan membuang sampah di sungai 

ini. 

 

Jadi dapat disimpulkan, makna kata kerja 

こむ pada fukugoudoushi 投げ込む
memiliki makna memberikan arah 

pergerakan pada kata kerja unsur pertama 

(V1) ke arah dalam. Selain itu, partikel ni 

(二格) dalam fukugoudoushi 投げ込む
memiliki fungsi sebagai penunjuk arah 

dari suatu perpindahan. 

 

Tipe B. V1 menunjukkan suatu 

perpindahan ke arah dalam. Kata kerjaこ

む dalam fukugoudoushi ~こむ berfungsi 

untuk menguatkan atau menegaskan 

adanya perbuatan V1. Makna ~こむ pada 

tipe ini adalah amat dan dengan kuat 

adanya tindakan dari V1. Contohnya 

pada kosakata 泊 ま り 込 む . 

Fukugoudoushi ini terdiri dari kata kerja 

泊まる dan こむ.  Makna kata 泊まる

adalah「自分のうちでない所でねて夜

を す ご す 」 „Menghabiskan malam 

dengan tidur di tempat yang bukan rumah 

sendiri‟ (Asano, 1978). V1 merupakan 

kata kerja yang memiliki makna 

perpindahan ke arah dalam, yaitu 

menginap di dalam suatu tempat. 

 

Makna fukugoudoushi 泊 ま り 込 む 

adalah「ひるま行ったところに、夜そ

のままいて泊まる。しばらくそこに

住んでいること」„menginap di tempat 

yang dikunjungi atau tinggal sementara 

di sini‟ (Asano, 1978). Penambahan こむ

pada fukugoudoushi 泊 り 込 む
menyebabkan terjadinya penambahan 

makna,  yaitu memperjelas serta 

memperkuat kegiatan dari kata kerja 

unsur depan (V1), yaitu adanya tujuan 

atau alasan dari kegiatan V1. 

 
         見まいに行ったらだれもいないので、

泊り込んで世話をしてきた。(Asano, 

1978) 

Mimai ni ittara daremo inai node, 

tomarikonde sewa o shite kita. 

„Karena ketika datang menjenguk tidak 
ada siapapun, jadi menginap untuk 

merawatnya.‟ 

 

Jadi dapat disimpulkan, makna kata kerja 

こむ pada fukugoudoushi 泊り込む
memiliki makna memperjelas tindakan 

kegiatan V1. Selain itu, partikel ni (二格) 

dalam fukugoudoushi 泊り込む memiliki 

fungsi sebagai penunjuk tujuan dari 

perbuatan yang dilakukan. 

 

Tipe C. V1 pada tipe ini menunjukkan 

perubahan keadaan dan seiring dengan 

proses perubahan tersebut keadaan atau 

makna dari situasi tersebut semakin 

diperkuat. Makna ~こむ  pada tipe ini 

adalah perubahan keadaan yang 

berlangsung tetap. Pada umumnya V1 

merupakan jenis kata kerja muishi doushi 

(無意志動詞). Contoh tipe C adalah pada 

kosakata 考え込む.  

 

Fukugoudoushi ini terdiri dari kata kerja 

考える danこむ. Makna kata kerja 考え
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る adalah 「頭の中でいろいろ思う」
„berpikir bermacam-macam di dalam 

kepala‟ (Asano, 1978). Sementara makna 

fukugoudoushi 考え込む adalah「ふか

く考える。なやむように考える」
„berpikir dalam-dalam atau berpikir 

hingga menderita‟ (Asano, 1978). 

Dengan penambahan kata kerja こむ , 

menjadikannya suatu perubahan keadaan 

dan situasi keadaan tersebut semakin 

diperkuat. Perubahan keadaan tersebut 

ialah bermula dari tidak memikirkan, 

lama-kelamaan memikirkan hingga 

mendalam. 

  いったい何をそんなに考え込まな

ければならないんだ。(Asano, 1978) 

Ittai nani o sonna ni 

kangaekomanakerebanaranainda. 

Sebenarnya ada apa gerangan hingga 

harus begitu terlalu memikirkan. 

Jadi dapat disimpulkan, makna kata kerja 

こむ pada fukugoudoushi 考え込む
memiliki makna perubahan keadaan yang 

berlangsung tetap dalam waktu tertentu. 

Oleh sebab itu, meski kata kerja 考える
digolongkan ke dalam muishi doushi dan 

ishi doushi, tetapi pada fukugoudoushi考

え込む , makna 込む adalah perubahan 

keadaan serta memperkuat keadaan 

tersebut dan V1 dalam fukugoudoushi 

menjadi muishi doushi, maka 考え込む
diklasifikasikan pada tipe C.  

  

Tipe D. Makna ~込む dari tipe D adalah 

perubahan “keadaan yang belum 

terselesaikan” menjadi “keadaan yang 

terselesaikan” atau “keadaan yang belum 

tercapai” menjadi “keadaan yang telah 

tercapai” dimana tertangkap adanya kata 

kerja unsur pertama V1 yang terjadi 

berulang-ulang. Pada umumnya kata 

kerja unsur pertama (V1) pada 

fukugoudoushi merupakan jenis kata 

kerja ishi doushi (意志動詞). Contoh tipe 

D adalah pada kosakata 使い込む.  

Fukugoudoushi ini terdiri dari kata kerja

使う dan こむ. Makna kata kerja 使う

adalah「物や人をある事・ある物のた

めにはたらかせる。 もちいる」
„memperkerjakan benda atau orang untuk 

suatu hal atau benda lainnya atau 

menggunakan‟ (Asano, 1978). Kemudian, 

salah satu makna fukugoudoushi 使い込

む adalah「どうぐなどを長い間使う」
„menggunakan barang dan hal lainnya 

dalam jangka waktu yang lama‟ (Asano, 

1978). 

Adanya penambahan kata kerja 

menyebabkan V1 mengalami 

pengulangan sehingga terjadi perubahan 

keadaan, yaitu “keadaan yang belum 

terselesaikan atau tercapai” menjadi 

“keadaan yang terselesaikan atau tercapai” 

dan tertangkap pula makna yang 

menunjukkan suatu perbuatan yang 

terjadi berulang-ulang. 

 長い間使い込んだ道具で、いい仕

事をする。(Asano, 1978) 

Nagai aida tsukaikonda dougu de, ii 

shigoto wo suru. 

Barang yang telah digunakan dalam 

jangka waktu yang lama merupakan 
kerja yang bagus. 

 

Dari contoh di atas dapat dilihat 

adanya kepuasan yang tercapai, yaitu 

suatu barang yang bisa digunakan 

dalam jangka waktu lama. Jadi dapat 

disimpulkan, makna kata kerja こむ

pada fukugoudoushi 使 い 込 む
memiliki makna perubahan pada 

mulanya menunjukkan “keadaan yang 

belum terselesaikan atau tercapai” 

menjadi “keadaan yang terselesaikan 

atau tercapai” dan tertangkap pula 

makna yang menunjukkan suatu 

perbuatan yang terjadi berulang-ulang. 
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4. Simpulan 

 

Dari hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan terhadap struktur, pola 

serta makna fukugoudoushi ~こむ, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: Dalam Kihongo Yourei 

Jiten diperoleh 26 fukugoudoushi yang 

menggunakan kata kerja こむ . Dari 26 

fukugoudoushi tersebut, kata kerja unsur 

pertama (V1) yang mengikuti kata kerja 

こ む pada fukugoudoushi ~ こ む
teridentifikasi dua jenis kata kerja 

(doushi). Kata kerja unsur pertama (V1) 

yang masuk dalam jenis dousa doushi (動

作動詞) berjumlah 23 fukugoudoushi dan 

yang masuk dalam jenis henka doushi (変

化動詞 ) berjumlah tiga fukugoudoushi. 

Hal ini dapat disebabkan oleh makna ~こ

む yang memiliki makna perpindahan ke 

arah dalam, sehingga hanya kata kerja 

berjenis dousa doushi dan henka doushi 

yang merupakan kata kerja yang 

memiliki makna perpindahan, yang dapat 

dijadikan fukugoudoushi  ~こむ. 

Dari hasil analisis yang dilakukan 

terhadap makna-makna yang ada pada 

fukugoudoushi, diperoleh lima macam 

pola hubungan komponen makna 

pembentuk fukugoudoushi ~こむ. Dalam 

tiap fukugoudoushi bisa memiliki lebih 

dari satu makna sehingga memiliki pola 

yang berbeda-beda. 

Tabel Hasil Analisis Pola Hubungan Komponen Makna Pembentuk pada 

Fukugoudoushi ~こむ 

No 
Pola Hubungan Komponen 

Makna Pembentuk 
Jumlah Fukugoudoushi 

1. 

Pola V1 Penentu Makna 

Keseluruhan (V1 が接頭語化し

たもの) 

5 

差し込む、黙り込

む、泊り込む、飲み

込む、乗り込む、な

ど。 

2. 

Pola Perbuatan V1 Dilakukan 

lalu Diikuti Perbuatan V2  (V1

して V2する) 

13 

打ち込む、押し込

む、書き込む、駆け

込む、突っ込む、飛

び込む、投げ込む、

逃げ込む、放り込

む、潜りこむ、巻き

込む、持ち込む、割

り込む、など。 

3. 

Pola Perbuatan V2 Dilakukan 

lalu Diikuti Perbuatan V1  (V2 

して V1 する) 

1 

溶け込む、など。 

4. Pola V2 Pengganti Kosakata 

Lain (V2 が他の言葉でしか表
11 

打ち込む、思い込

む、考え込む、差し

込む、吸い込む、使
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せないもの) い込む、注ぎ込む、

のみこむ、冷え込

む、巻き込む、申し

込む、など。 

5. 

Pola V1 dan V2 Digabungkan 

Menjadi Sulit Dianalisis (V1 と

V2 が一本化しており、意味

関係が分析できないもの) 

7 

打ち込む、注ぎ込

む、突っ込む、投げ

込む、巻き込む、申

し込む、持ち込む、

など。 

 

Berdasarkan teori makna ~こむ Matsuda Fumiko, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel Hasil Analisis Teori Makna ~こむ Matsuda Fumiko 

No. Jenis Makna ~こむ Jumlah Fukugoudoushi 

1. 

Tipe A: V1 (前項動詞 ) 

tidak memiliki implikasi 

“pergerakan ke arah 

dalam” . 

12 

打ち込む、押し込む、書き込

む、駆け込む、突っ込む、溶け

込む、飛ぶ込む、投げ込む、逃

げ込む、放り込む、持ち込む、

割り込む、など。 

2. 

Tipe B: V1 (前項動詞 ) 

memiliki implikasi 

“pergerakan ke arah dalam” 

dengan sendirinya. 

9 

差し込む、吸い込む、注ぎ込

む、泊り込む、飲み込む、乗り

込む、巻き込む、申し込む、潜

り込む、など。 

3. 

Tipe C: Perubahan yang 

diakibatkan oleh keadaan 

yang ditunjukkan oleh V1 

dan keadaan tersebut 

berlangsung tetap. 

Menggunakan muishidoushi 

(無意志動詞). 

3 

思い込む、考え込む、冷え込

む、など。 

4. 

Tipe D: Perubahan yang 

diakibatkan oleh perbuatan 

berulang-ulang atau 

berkelanjutan V1 dan 

adanya sebuah tujuan atau 

target. Menggunakan 

ishidoushi (意志動詞). 

2 

黙り込む、使い込む、など。 
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