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BAB IV 

 
KESIMPULAN 

1. Penggunaan verba agaru dan verba noboru dalam kalimat bahasa Jepang. 

a.  Verba agaru dapat digunakan dalam kalimat yang bersubjek 

– orang dan benda untuk menyatakan perpindahan posisi secara keseluruhan ataupun 

 perpindahan secara sebagian di dalam sebuah ruangan; kendaraan untuk menyatakan 

 perpindahan posisi dari bawah ke atas dan juga meningkatnya kecepatan; anggota 

 tubuh, untuk menyatakan bergerak secara sebagian ataupun keseluruhan. 

 – pekerjaan, untuk menyatakan meningkatnya posisi jabatan dan kemampuan kerja.  

– kuantitas atau jumlah, kemampuan, kecepatan sebuah kendaraan dan suhu. 

Verba agaru tidak dapat digunakan pada kalimat  

– kalimat yang bersubjek matahari, tidak dapat menggunakan agaru karena 

 pergerakan matahari selalu sama dan terus berulang setiap hari. Seperti tidak ada 

 akhirnya. 

b. Verba noboru dapat digunakan dalam kalimat yang bersubjek 

– Orang, kendaraan, makhluk hidup, benda gas dan benda Untuk meyatakan 

 perpindahan posisi dan letak; orang, untuk menyatakan meningkatnya jabatan,

 mengemukakan pendapat dan bepergian dengan daerah tujuan ibukota. 

– Makanan pada sebuah restoran dengan tempat tujuan meja makan. 

2. Verba agaru dan verba noboru dapat saling menggantikan dalam kalimat : 

a. Verba agaru disubstitusikan dengan verba noboru  

– Yang menyatakan hasil dari sebuah pergerakan dan menyatakan proses pergerakan. 
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– Tempat awal pergerakan dan tempat tujuan akhir pergerakan diketahui. Dalam 

 kalimat yang berobjek, pohon, gunung dan sungai. 

– Yang menyatakan masih ada tempat tujuan akhir pada pergerakan subjek. 

 Sekaligus menyatakan proses pergerakan subjek. 

– Yang menyatakan pergerakan secara keseluruhan dan menyatakan proses pergerakan. 

b. Verba noboru disubstitusikan dengan verba agaru. 

– Yang menyatakan adanya suatu proses pergerakan subjek. Sekaligus menunjukkan 

 nuansa makna bahwa ada tempat tujuan akhir dari pergerakan subjek. 

– Yang menyatakan adanya suatu proses pergerakan. Sekaligus menyatakan hasil akhir 

 atau selesainya pergerakan subjek. 

3. Nuansa makna verba agaru dan verba noboru  

a. agaru (上がる・挙がる・揚がる) 

– Perpindahan ke tempat yang tinggi dari tempat yang rendah. Menitikberatkan pada 

 hasil perpindahan seperti perpindahan tempat, letak ataupun derajat (kehidupan). 

– Menyatakan bahwa derajat/nilai dari sesuatu seperti reputasi, harga dapat bergerak ke 

 arah yang lebih tinggi. Namun ada beberapa kasus dimana hal tersebut dapat 

 bermakna menyelesaikan atau tampil atau menjadi gugup akibat dari tekanan. 

– Menunjukkan kepergian ke suatu daerah dengan tujuan wilayah kota yang terletak di 

 tokyo. 

– Menyatakan subjek telah keluar dari kedalaman air dan telah berada di darat. 

b. noboru (上る･昇る) 

– Menitikberatkan pada proses perpindahan secara perlahan menuju ke tempat atau 

 lokasi yang tinggi dan juga menyatakan perpindahan dengan kemampuan sendiri. 
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– Menyatakan perpindahan seseorang, kendaraan dan juga makhluk hidup. Untuk 

mencapai tempat yang lebih tinggi. 

– Menyatakan perpindahan dengan kemampuan sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


