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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Verba ukeru dalam buku Minna no Nihongo 

 Verba ukeru memiliki beberapa makna yang berbeda, yang mana hal ini 

membuat pembelajar bahasa Jepang seringkali mengalami kesulitan dalam hal 

menerjemahkan kalimat. Menurut kamus Kihon Doushi Youhou Jiten makna verba 

ukeru berjumlah sembilan makna, yaitu menadah/menangkap, mengikuti, terkena, 

imbalan, anugerah, meneruskan/ mewarisi, mendengar, dan terkenal. 

  Pada penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan dan menganalisis makna 

yang terkandung dalam verba ukeru serta fungsi yang dimiliki verba ukeru dalam 

kalimat bahasa Jepang. Berikut merupakan kalimat yang mengandung verba ukeru 

yang ditemukan dalam buku Minna no Nihongo Shokyu (MNS) dan Minna no 

Nihongo Chukyu (MNC). 

 

Tabel 4.1 Kalimat yang mengandung verba ukeru 

Makna Kontekstual Kalimat No 

Pada tanggal 13 bulan 

9, website Bisnis 

Tokyo terkena akses 

secara ilegal. 

東京ビジネス社のウェブサイ

トが 9 月 13 日に不正アクセ

スを受けました。 

 

(Tōkyō bijinesu-sha no 

webusaito ga 9 gatsu 13-nichi ni 

fusei akusesu o  

ukemashita ) 

 

(MNS II hlm:23) 

1. 

Jika anda tidak 不謹慎だとお叱りを受けるか

もしれません。 

 

2. 
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bermoral, mungkin 

anda akan terkena 

teguran. 

(Fukinshinda to o shikari o 

ukeru kamo shiremasen) 

 

(MNC I hlm:17) 

Saat akan memulai 

wawancara, 

mengucapkan terima 

kasih karena sudah 

menerima panggilan 

wawancara 

インタビューのはじめに、イ

ンタビューを受けてくれたお

礼をいうとき。 

 

(Intabyū no hajime ni, intabyū o 

ukete kureta orei o iu toki) 

 

 

 

(MNS II hlm:32) 

3. 

Saya telah mendengar 

(mendapat 

pemberitahuan) bahwa 

sensei sudah 

berangkat. 

先生が出発を見合わすように

なったという報知を受けた。 

 

(Sensei ga shuppatsu o miawasu 

yō ni natta to iu hōchi o uketa) 

 

 

 

(MNC I hlm:40) 

4. 

Selama ini, fasilitas 

pelabuhan mengalami 

kerusakan akibat 

terkena topan. 

この間の台風で港湾施設は多

少の損害を受けた。 

  

(Konoaida no taifū de kōwan 

shisetsu wa tashō no songai o 

uketa) 

 

(MNC I hlm:85) 

5. 

Novel misteri-nya 

sangat terkenal 

dikalangan siswa 

彼の推理小説は学生に大いに

受けている。 
(Kare no suiri shōsetsu wa 

gakusei ni ōini ukete iru) 

 

(MNC II hlm:87) 

6. 

Saya mengikuti 

wawancara sebuah 

「市民の声」という番組でイ

ンタビューを受けました。 
 

(Shimin no koe' to iu bangumi 

7. 
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program acara yang 

bernama ‟suara  

masyarakat‟. 

de intabyū o ukemashita) 

 

 

 

(MNC I hlm:45) 

Janganlah (terkena) 

sakit selama satu 

tahun periode 

perjalanan ini. 

役員引き受けるこの１年間長

い旅行病気できない。 

 
(Yakuin hikiukeru kono ichi 

nenkan nagai ryokō byōki 

dekinai) 

 

(MNC II hlm 37) 

8. 

Harap belajar sebelum 

mengikuti ujian. 

試験を受けるときは、前に出

された問題の傾向を調べて勉

強しておいたほうがいいです

よ。  

(Shiken o ukeru toki wa, mae ni 

dasa reta mondai no keikō o 

shirabete benkyō shite oita hō ga 

īdesu yo) 

 

(MNC 1 hal:39) 

9. 

Guru menerima 

penghargaan Naoki 

untuk novel-nya 

先生は小説で直木賞を受けた  

(Sensei wa shōsetsu de 

Naokishō o uketa ) 

(MNC II hlm:46) 

10. 

Apakah anda 

mengikuti ujian 

masuk Universitas 

Sakura? 

さくら大学の入学試験を受け

ますか。 

 

(Sakura daigaku no nyūgaku 

shiken o ukemasu ka.) 

 

(MNS II hlm 48) 

11. 

Apakah tahun ini anda 

mengikuti JLPT? 

今年、「日本語能力試験」を

受けるの? 

(Kotoshi, Nihongo nōryoku 

12. 
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shiken o ukeru no?) 

 

(MNS II hlm:56) 

Maukah anda 

menerima posisi ketua 

selanjutnya dari 

perkumpulan pelajar 

asing? 

留学生会の次の会長を引き受

けてもらえませんか。 

(Ryūgakusei-kai no tsugi no 

kaichō o hikiukete moraemasen 

ka) 

 

(MNS II hlm:78) 

13. 

Tahun ini, apakah 

anda akan mengikuti 

ujian masuk sekolah 

ke Jepang? 

Ya, saya akan 

mengikutinya, 

bagaimana dengan 

anda? 

今年、日本留学試験を受けま

すか。 

。。。うん、受けるつもりだ

けど、君はどうするの? 

(Kotoshi, nihon ryūgaku shiken 

o ukemasu ka.  

...Un, ukeru tsumoridakedo, 

kimi wa dō suru no?) 

 

(MNC 1 hal 45) 

14. 

Ibu mengikuti 

pemeriksaan medis 

dua kali dalam 

setahun 

母は年 2 回健康診断を受ける  

(Haha wa toshi 2-kai 

kenkōshinda o ukeru) 

 

(MNC I hlm:123) 

15. 

Berapa menit lagi 

anda mengikuti ujian 

masuk ? 

何分まだ貴方だつて入学試験

を受けている.  

(Nanibun mada anatadatsute 

nyūgaku shiken o ukete iru) 

 

16. 
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(MNC II hlm:80) 

Karena teknologi 

sains, kehidupan kita 

menjadi kaya 

(pengetahuan) dan 

menerima efek 

(positif). Untuk itu 

berterima kasih lah.  

科学技術の発展でわたしたち

の生活が豊かになった例と、

ダメージを受けた例を挙げて

ください。 

(Kagaku gijutsu no hatten de 

watashi-tachi no seikatsu ga 

yutaka ni natta rei to, damēji o 

uketa rei o agete kudasai) 

 

(MNC I hlm:187) 

17. 

Karena anak laki-laki 

saya tahun depan akan 

mengikuti ujian 

masuk, saya meminta 

dia untuk ikut dalam 

banyak kegiatan 

(belajar). 

息子は来年入学試験を受ける

ので、息子を塾に通わせてい

ます。 

(Musuko wa rainen nyūgaku 

shiken o ukeru node, musuko o 

juku ni kayowa sete imasu) 

 

 

(MNC II hlm 65) 

18. 

Saya bermaksud untuk 

mengikuti ujian 

(masuk) Pascasarjana. 

大学院の試験を受けようと思

っています。 

(Daigakuin no shiken o uke you 

to omotte imasu) 

(MNS II hlm 50) 

19. 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, kalimat bahasa Jepang yang mengandung verba ukeru 

di dalam buku Minna no Nihongo berjumlah 19 data.  
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B. Analisis Makna dan Fungsi Verba Ukeru 

  Berikut akan dijelaskan makna dan fungsi verba ukeru pada tabel 4.1 di atas. 

 

Data 1 

 

東京ビジネス社のウェブサイトが 9月 13日に不正アクセスを受けました。 

Tōkyō bijinesu-sha no webusaito ga 9 gatsu 13-nichi ni fusei akusesu o ukemashita. 

Pada tanggal 13 bulan sembilan, website Bisnis Tokyo terkena akses secara ilegal. 

   

  Verba ukeru dalam data (1) di atas bermakna terkena. Makna tersebut 

menunjukkan adanya peristiwa yang dialami oleh website bisnis Tokyo yang mana 

berimbas pada perasaan/psikologis bisnis Tokyo itu sendiri. Adapun verba ukeru pada 

data (1) ini berfungsi menerima suatu tindakan yang berimbas pada 

perasaan/psikologis (外から身心に作用・行為を加えられる) 

Data 2 

不謹慎だとお叱りを受けるかもしれません。 

Fukinshinda to o shikari o ukeru kamo shiremasen 

Jika anda tidak bermoral, mungkin anda akan terkena teguran, tapi... 

 

  Verba ukeru dalam data (2) di atas bermakna terkena. Makna tersebut 

menunjukkan teguran yang akan didapat seseorang jika tidak bermoral. Oleh karena 

itu, fungsi verba ukeru disini berfungsi untuk menerima suatu tindakan yang berimbas 

pada perasaan/psikologis yaitu sebuah teguran (外から身心に作用・行為を加えら

れる). 

 

Data 3 

 

インタビューのはじめに、インタビューを受けてくれたお礼を いうとき 。 

Intabyū no hajime ni, intabyū o ukete kureta orei o iu toki 

Saat akan memulai wawancara, mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan 

panggilan wawancara 

 

  Verba ukeru dalam data (3) di atas bermakna menerima. Makna tersebut 

menunjukkan orang tersebut menerima panggilan wawancara. Adapun verba ukeru 
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pada data (3) ini berfungsi menerima hal yang baik dari orang lain yaitu telah diberi 

kesempatan untuk melakukan wawancara (他から何かよい物をもらう). 

 

Data 4 

 

先生が出発を見合わすようになったという報知を受けた.  

Sensei ga shuppatsu o miawasu yō ni natta to iu hōchi o uketa) 

Saya telah diberitahu bahwa sensei sudah berangkat. 

 

  Verba ukeru dalam data (4) di atas bermakna ‘mendengar’. Makna tersebut 

menunjukkan kata hōchi yaitu diberitahu. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada 

data (4) ini berfungsi untuk mempercayai suatu pembicaraan atau gosip karena subjek 

telah diberitahu dan subjek percaya bahwa sensei sudah berangkat (話・うわさなど

を信用する). 

 

Data 5 

 

この間の台風で港湾施設は多少の損害を受けた 

Konoaida no taifū de kōwan shisetsu wa tashō no songai o uketa 

Selama ini, fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan akibat terkena topan. 

 

  Verba ukeru dalam data (5) di atas bermakna terkena. Makna tersebut 

menunjukkan fasilitas pelabuhan terkena topan. Adapun verba ukeru pada data (5) ini 

berfungsi menerima suatu tindakan yang berimbas pada perasaan/psikologis yaitu 

dampak yang diterima fasilitas pelabuhan setelah terkena angin topan hal ini berimbas 

pada perasaan fasilitas pelabuhan itu sendiri (外から身心に作用・行為を加えられ

る). 

 

Data 6 

  

彼の推理小説は学生に大いに受けている 
Kare no suiri shōsetsu wa gakusei ni ōini ukete iru 

Novel misteri-nya sangat terkenal dikalangan siswa 

. 
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  Verba ukeru dalam data (6) di atas bermakna ‘terkenal’. Makna tersebut 

menunjukkan sebuah novel yang sangat terkenal dikalangan siswa-siswa. Oleh karena 

itu, fungsi verba ukeru di sini berfungsi reputasinya yang baik diantara orang-orang 

yaitu reputasi novel yang sangat terkenal (人々の間で評判がいい). 

 

 

Data 7 

「市民の声」という番組でインタビューを受けました。  

Shimin no koe' to iu bangumi de intabyū o ukemashita 

Saya mengikuti wawancara sebuah program acara yang bernama ’suara masyarakat’. 

 

  Verba ukeru dalam data (7) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan keikutsertaan seseorang mengikuti sebuah wawancara. Oleh karena itu, 

fungsi verba ukeru pada data (7) ini berfungsi mengikuti atau merespon tindakan atau 

gerakan dari luar yaitu mengikuti wawancara program acara yang bernama ‘suara 

masyarakat’. (外からの行為や働きかけに応じる) 

Data 8 

役員引き受けるこの１年間長い旅行病気できない。  

Yakuin hikiukeru kono ichi nenkan nagai ryokō byōki dekinai 

Janganlah (terkena) sakit selama satu tahun periode perjalanan ini. 

 

  Verba ukeru dalam data (8) ini bermakna ‘terkena’. Makna tersebut 

menunjukkan jatuh sakit. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru disini berfungsi untuk 

menerima suatu tindakan yang berimbas pada perasaan/psikologis yaitu menerangkan 

perintah untuk menjaga kesehatan agar tidak sakit.  

(外から身心に作・行為を加えられる) 
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Data 9 

試験を受けるときは、前に出された問題の傾向を調べて勉強しておいたほう

がいいですよ。  

Shiken o ukeru toki wa, mae ni dasareta mondai no keikō o shirabete benkyō shite 

oita hō ga īdesu yo 

Harap belajar sebelum mengikuti ujian. 

 

  Verba ukeru dalam data (9) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan kata ujian yaitu mengikuti ujian. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru 

pada data (9) ini berfungsi mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar 

karena merupakan perintah yang harus dilakukan saat akan mengikuti sesuatu yaitu 

ujian (外からの行為や働きかけに応じる). 

 

Kalimat 10 

先生は小説で直木賞を受けた 

Sensei wa shōsetsu de Naokishō o uketa 

Guru menerima penghargaan Naoki untuk novel-nya 

 

  Verba ukeru dalam data (10) di atas bermakna ‘menerima’. Makna tersebut 

menunjukkan bahwa guru menerima naokishō atau penghargaan Naoki. Oleh karena 

itu, fungsi verba ukeru pada data (10) ini berfungsi menerima hal yang baik dari orang 

lain yaitu penghargaan Naoki yang diterima oleh guru karena novel yang ditulisnya (

他から何かよい物をもらう). 

 

Data 11 

さくら大学の入学試験を受けますか。  

Sakura daigaku no nyūgaku shiken o ukemasu ka. 

Apakah anda mengikuti ujian masuk Universitas Sakura? 

 

  Verba ukeru dalam data (11) ini bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan kata ujian yaitu mengikuti ujian. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru 

pada kalimat ini berfungsi untuk mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari 
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luar karena seseorang yang bertanya kepada orang lain mengenai keikutsertaannya 

dalam mengikuti ujian masuk Universitas Sakura. (外からの行為や働きかけに応じ

る). 

 

Data 12 

 

今年、「日本語能力試験」を受けるの?  

Kotoshi, Nihongo nōryoku shiken o ukeru no? 

Apakah tahun ini kamu mengikuti JLPT? 

 

  Verba ukeru dalam data (12) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan ujian JLPT. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada data (12) ini 

berfungsi untuk mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar yaitu 

seseorang yang bertanya kepada orang lain mengenai keikutsertaannya dalam 

mengikuti ujian JLPT (外からの行為や働きかけに応じる). 

 

Data 13 

 

留学生会の次の会長を引き受けてもらえませんか。  

Ryūgakusei-kai no tsugi no kaichō o hikiukete moraemasen ka 

Maukah anda menerima posisi ketua selanjutnya dari perkumpulan pelajar asing? 

 

  Verba ukeru dalam data (13) di atas bermakna menerima. Makna tersebut 

menunjukkan tawaran untuk menjadi ketua. Adapun verba ukeru pada data (13) ini 

berfungsi menerima hal yang baik dari orang lain yaitu menerima tawaran menempati 

posisi ketua dalam perkumpulan pelajar asing (他から何かよい物をもらう). 

 

 

Data 14 

 

今年、日本留学試験を受けますか。  

。。。うん、受けるつもりだけど、君はどうするの?  

Kotoshi, nihon ryūgaku shiken o ukemasu ka.  

...Un, ukeru tsumoridakedo, kimi wa dō suru no? 

Tahun ini, apakah anda akan mengikuti ujian masuk sekolah ke Jepang?  

Ya, saya akan mengikutinya, bagaimana dengan anda? 
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  Verrba ukeru dalam data (14) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan keikutsertaan dalam ujian. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada 

data (14) ini berfungsi mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar yaitu 

tindakan seseorang untuk mengikuti ujian masuk sekolah ke Jepang (外からの行為

や働きかけに応じる). 

 

Data 15 

 

母は年 2 回健康診断を受ける 

Haha wa toshi 2-kai kenkōshinda o ukeru 

Ibu mengikuti pemeriksaan medis dua kali dalam setahun 

 

  Verba ukeru dalam data (15) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan mengikuti pemeriksaan medis. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada 

data (15) ini berfungsi untuk mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar 

yaitu mengikuti atau menjalani tindakan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh ibu 

dua kali dalam setahun (外からの行為や働きかけに応じる) 

 

 

Data 16 

 

 何分まだ貴方だつて入学試験を受けている. 

Nanibun mada anatadatsute nyūgaku shiken o ukete iru 

Berapa menit lagi anda mengikuti ujian masuk ? 

   Verba ukeru dalam data (16) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan mengikuti ujian masuk. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada data 

(16) ini berfungsi untuk mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar 

yaitu mengikuti ujian masuk (外からの行為や働きかけに応じる) 

 

Data 17 

 

科学技術の発展でわたしたちの生活が豊かになった例と、ダメージを受けた

例を挙げてください。  

Kagaku gijutsu no hatten de watashi-tachi no seikatsu ga yutaka ni natta rei to, 

damēji o uketa rei o agete kudasai 
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Karena teknologi sains, kehidupan kita menjadi kaya (pengetahuan) dan menerima 

efek (positif). Untuk itu berterima kasih lah. 

 

  Verba ukeru dalam data (17) di atas bermakna ‘anugerah’. Makna tersebut 

menunjukkan menerima efek positif. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada data 

(17) ini berfungsi untuk menerima sesuatu dari langit/dewa yaitu efek positif yang 

diterima karena adanya teknologi sains dan itu merupakan anugerah (天から授けら

れる) 

 

Data 18 

 

息子は来年入学試験を受けるので、息子を塾に通わせています。  

Musuko wa rainen nyūgaku shiken o ukeru node, musuko o juku ni kayowa sete imasu 

Karena anak laki-laki saya tahun depan akan mengikuti ujian masuk, saya meminta 

dia untuk ikut dalam banyak kegiatan (belajar). 

 

  Verba ukeru dalam data (18) di atas bermakna ‘mengikuti’. Makna tersebut 

menunjukkan mengikuti nyūgaku shiken atau ujian masuk. Oleh karena itu, fungsi 

verba ukeru pada data (18) ini berfungsi mengikuti atau merespon tindakan atau 

gerakan dari luar yaitu perintah seorang ibu kepada anaknya untuk melakukan sesuatu 

(belajar) sebelum mengikuti ujian masuk (外からの行為や働きかけに応じる). 

 

Data 19 

 

大学院の試験を受けようと思っています。  

Daigakuin no shiken o uke you to omotte imasu 

Saya bermaksud untuk mengikuti ujian (masuk) Pascasarjana. 

 

  Verba ukeru dalam data (19) di atas menunjukkan makna ‘mengikuti’. Makna 

mengikuti di sini menerangkan keikutsertaan dalam ujian. Oleh karena itu, fungsi 

verba ukeru pada data (19) ini berfungsi untuk mengikuti atau merespon tindakan atau 

gerakan dari luar yaitu mengikuti sebuah ujian masuk Pascasarjana. (外からの行為

や働きかけに応じる). 
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  Dari hasil analisis makna dan fungsi verba ukeru di atas, dapat diketahui 

bahwa verba ukeru yang bermakna ‘terkena’ terdapat empat kalimat, ukeru yang 

bermakna ‘menerima’ terdapat tiga kalimat, ukeru yang bermakna mendengar terdapat 

satu kalimat, ukeru yang bermakna anugerah terdapat satu kalimat, ukeru yang 

bermakna terkenal’ juga terdapat satu kalimat. Kemudian, ukeru yang mempunyai 

makna mengikuti berjumlah sembilan kalimat. Makna verba ukeru dengan makna 

‘mengikuti’ merupakan kalimat yang paling banyak ditemukan pada sumber data 

dalam skripsi ini, yaitu sembilan data. 

 

 

Berikut ini akan dijelaskan dalam tabel : 

Tabel 4.2 Makna Ukeru 

No Makna Nomor Data Jumlah 

1. Terkena 1,2,5,8 4 data 

2. Menerima 3,10,13 3 data 

3. Mendengar 4 1 data 

4. Terkenal 6 1 data 

5. Mengikuti 
7, 9,11,12,14,15, 

16,18,19 
9 data 

6. Anugerah 17 1 data 

 

  Berdasarkan tabel 4.2 di atas, makna dasar dari verba ukeru dalam penelitian 

ini yaitu menerima yang mana ditemukan tiga data. Kemudian makna perluasan dari 

verba ukeru yang ditemukan antara lain, ‘mengikuti’, ‘anugerah’, ‘mendengar’, 

‘terkenal’ dan ‘terkena’. Dari hasil analisis dapat diketahui frekuensi data pada 

sumber data buku Minna no Nihongo dengan jumlah terbanyak yaitu pada data yang 

mempunyai makna ‘mengikuti’ yaitu sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan. 
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Sedangkan untuk data dengan makna ‘terkena’ berjumlah empat data dan data dengan 

makna ‘menerima’ berjumlah tiga data. Makna ‘terkenal’, ‘mendengar’, dan 

‘anugerah’ hanya terdapat masing-masing satu data yang ditemukan. 

Tabel 4.3 Fungsi Ukeru 

No Fungsi Nomor Data Jumlah 

1. 

外から身心に作用・行為を

加えられる。 

Menerima suatu tindakan 

yang berimbas pada 

perasaan/psikologis 

1,2,5,8 4 data 

2. 

他から何かよい物をもら

う。 

Menerima hal yang baik dari 

orang lain 

3,10,13 3 data 

3. 

話・うわさなどを信用す

る。 

Mempercayai suatu 

pembicaraan atau gosip 

4 1 data 

4. 

人々の間で評判がいい。 

Reputasinya yang baik 

diantara orang-orang 

6 1 data 

5. 

外からの行為や働きかけに

応じる 

Mengikuti atau merespon 

tindakan dari luar 

7,19,9,11,12,14,1

5,16,18 
9 data 

6.  
天から授けられる。 

Menerima dari langit/dewa 

17 1 data 
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  Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui frekuensi data pada sumber data 

buku Minna no Nihongo I dan 2 dengan jumlah data terbanyak yaitu pada data yang 

mempunyai fungsi ‘Mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar’ yaitu 

berjumlah sembilan data yang mana hampir 50 % dari jumlah keseluruhan data. 

Kemudian data yang ditemukan sedikit yaitu ada pada fungsi ‘Menerima dari 

langit/dewa’ yaitu hanya satu data, ‘Mempercayai suatu pembicaraan atau gosip’ yang 

juga berjumlah satu data dan ‘Reputasinya yang baik diantara orang-orang’ yang 

mana juga berjumlah satu data saja. Sedangkan untuk data dengan fungsi ‘Menerima 

suatu tindakan yang berimbas pada perasaan/psikologis’ berjumlah empat data dan 

data dengan fungsi ‘menerima hal yang baik dari orang lain’ berjumlah tiga data. 

 


