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BAB IV  

KESIMPULAN 

 

 

 Ada beberapa makna aspek kalimat ～てくる  dan ～ていく . Dengan 

perincian beserta dengan aspeknya sebagai berikut. 

1. ～てくる dengan makna proses kemunculan sesuatu bermakna aspek 完了. 

Yaitu kumpulan proses yang terjadi di masa lampau dan efeknya sudah dapat 

dilihat di masa kini. 

2. ～てくる dengan makna proses perubahan bermakna aspek 未完了. Yaitu 

proses perubahan yang terjadi dalam kalimat ～ て く る  cenderung 

menunjukkan makna perubahan yang dimulai dari masa lalu dan masih terus 

berlanjut sampai seterusnya.    

3. ～てくる dengan makna dimulainya suatu aktifitas bermakna aspek 未完了. 

Dengan diimulainya suatu pekerjaan, tentu saja dapat dipahami bahwa 

pekerjaan yang dilakukan belumlah tuntas.  
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4. ～てくる dengan makna berlanjutnya kejadian sampai tahap tertentu aspek 

完了 . Kalimat ～てくる  ini memiliki makna selesainya kejadian sampai 

tahap yang jelas dan sebelumnya telah melalui berbagai proses di masa 

lampau. 

5. ～ていく dengan makna proses lenyapnya sesuatu bermakna aspek 未完了. 

Kalimat ～ていく  menyatakan sedang berlangsungnya proses lenyapnya 

sesuatu yang memerlukan waktu sampai benar-benar selesai atau lenyap 

sepenuhnya. 

6. ～ていく dengan makna proses perubahan bermakna aspek 未完了. Pada 

dasarnya, kalimat ～ていく  ini memiliki nuansa proses perubahan yang 

dimulai dari tahap ini dan terus berlanjut sampai masa depan. 

7. ～ていく dengan makna dimulainya kejadian dari tahap tertentu bermakna 

aspek 未完了. Penanda tahap awal kejadian menunjukkan waktu dimulainya 

suatu kejadian yang tentunya bukanlah kejadian yang telah tuntas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek dari kalimat ～ていく 

adalah 未完了, karena maknanya kalimatnya adalah sesuatu yang baru akan dimulai. 

Jika suatu hal baru dimulai, tentu saja pekerjaannya belumlah tuntas.  
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Namun kalimat ～てくる dapat membentuk aspek 完了 juga 未完了.. Makna 

～てくる adalah rentetan proses yang terjadi di masa lalu dan menunjukkan hasilnya 

di masa kini. Rentetan proses tersebut dapat menunjukkan telah selesai suatu 

pekerjaan seperti dalam ～てくる dengan makna kemunculan dan berlanjutnya suatu 

kejadian sampai tahap tertentu. Dapat pula menunjukkan tidak selesainya proses 

seperti dalam ～てくる  dengan makna proses perubahan dan dimulainya suatu 

aktifitas.  

 


