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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Data 

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, ditemukan 31 data 

tindak tutur ikari hyougen yang terdapat pada film Hanamizuki, yaitu tindak 

tutur langsung literal yang berjumlah 13 data, tindak tutur tidak langsung 

literal yang berjumlah 10 data, tindak tutur langsung tidak literal yang 

berjumlah tujuh data, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal yang 

berjumlah satu data. Rincian data yang ditemukan dapat dilihat sebagai 

berikut. 

1. Tindak Tutur Langsung Literal 

Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan 

sesuai dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud 

penggunaannya. Berikut adalah analisis dari 13 data tindak tutur langsung 

literal yang terdapat pada film Hanamizuki. 

Tabel 1. Tindak tutur langsung literal pada film Hanamizuki 

 

No. 

Data 

 

No. 

Tuturan 

 

 

Tuturan 

 

Fungsi Tindak 

Tutur  

 

Jenis 

Hyougen 

 

1 

 

 

66 

 

Scene (00:09:56) 

 

二度と免許なんか取りに行

くんでない！ 

Nido to menkyo nanka tori ni 

 

Direktif 

 

Kinshi no 
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iku ndenai! 

Kau tidak boleh lagi membuat 

SIM! 

 

hyougen 

 

 

 

2 

 

 

 

67 

Scene (00:10:06) 

 

悪気も何もない！怪我はな

かったからよかったもの

を、お前らだから窃盗だ

べ！ 

Warugi mo nani mo nai! Kega 

wa nakatta kara yokatta mo 

no wo, omaera dakara settou 

da be! 

Tidak peduli mau buruk atau 

tidak! Untungsaja dia tidak 

terluka. Yang kau lakukan itu 

sama saja mencuri! 

 

 

 

 

Ekspresif  

 

 

 

Hitei no 

hyougen 

 

 

 

3 

 

 

 

68 

Scene (00:12:56) 

 

そんな簡単な問題じゃない

の！今からなんて。。今か

らなんて絶対無理。 

Sonna kantan na mondai janai 

no! Ima kara nante... Ima kara 

nante zettai muri. 

Tidak semudah itu! Mulai 

sekarang... Mulai sekarang 

pun mustahil. 

 

 

 

 

Asertif 

 

 

Hitei no 

hyougen 

 

 

 

4 

 

 

 

69 

Scene (00:28:23) 

 

分かってない！康平くんは

受験勉強とかしたことない

から分かんないっしょ。 

Wakattenai! Kouhei-kun wa 

juken benkyou toka shita koto 

nai kara wakannai ssho. 

Kamu tidak mengerti! Kouhei-

kun tidak pernah belajar untuk 

ujian jadi tidak mengerti. 

 

 

 

Asertif 

 

 

Hitei no 

hyougen 

  Scene (00:29:26) 
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5 

 

71 

勝手に降りないでよ！勝手

に一人で降りないで！ 

Katte ni orinaide yo! Katte ni 

hitori de orinaide! 

Jangan turun seenaknya! 

Jangan turun sendiri 

seenaknya! 

 

 

Direktif 

 

Kinshi no 

hyougen 

 

6 

 

72 

Scene (00:34:18) 

 

ほっといてくれ 

Hottoitekure 

Biarkan aku sendiri 

 

 

Direktif 

 

Meirei 

hyougen 

 

 

7 

 

 

73 

Scene (00:52:18) 

 

俺だってそうだべよ！

俺だって！行ってるべ 

Ore datte sou da be yo! 

Ore datte! Itteru be 

Aku pun begitu! Aku pun! 

Aku pergi saja 

 

 

 

Asertif 

 

Yobikake-

Outou no 

Hyougen 

 

 

 

8 

 

 

74 

Scene (00:53:04) 

 

痛いな！ふざけんな！待っ

て！ 

Itai na! Fuzaken na! Matte!  

Sakit! Jangan main-main, lo! 

Tunggu!  

 

 

Direktif 

 

Meirei no 

hyougen 

 

 

9 

 

 

75 

Scene (00:53:24) 

 

なんだこら？！話してこ

ら！ 

Nanda kora?! Hanashite kora! 

Apaan, lo?! Lepasin! 

 

 

Direktif 

 

Meirei no 

hyougen 

 

10 

 

76 

Scene (01:05:47) 

 

お前に俺の気持ち分かるか

よ？！お前に俺の気持ちが
— 

Omae ni ore no kimochi ga 

 

Asertif 

Setsumei 

Youkyuu no 

Hyougen 
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wakaru ka yo?! Omae ni ore 

no kimochi ga— 

Memangnya kau mengerti 

perasaanku?! Memangnya kau 

mengerti— 

 

 

11 

 

77 

Scene (01:05:54) 

 

分かるかよ！ 

Wakaru ka yo! 

Mana aku tahu! 

 

 

Ekspresif 

 

Hitei no 

hyougen 

 

12 

 

78 

Scene (01:05:57) 

 

離せよ！ 

Hanase yo! 

Lepaskan! 

 

 

Direktif 

 

Meirei 

hyougen 

 

13 

 

79 

Scene (01:05:58) 

 

離さねえ！ 

Hanasanee! 

Tidak akan kulepaskan! 

 

 

Asertif 

 

Hitei no 

hyougen 

   

Analisis:  

Data 1 

 
                    Gambar 1. Ayah Kouhei melarang Kouhei membuat SIM 

 

(66) Ayah Kouhei:  二度と免許なんか取りに行くんでない！ 

   Nido to menkyo nanka tori ni iku ndenai! 

Kau tidak boleh lagi membuat SIM! 
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Kouhei:   したけどあの場合 

Shita kedo ano baai… 

Tapi situasinya… 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 9:57) 

Pada tuturan (66), situasi yang terjadi yaitu ayah Kouhei marah dan  

memukul Kouhei karena Kouhei mengendarai mobil orang lain tanpa izin 

bahkan terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan itu, Kouhei tidak 

diperbolehkan untuk membuat SIM lagi. 

Tuturan ayah Kouhei ‘Nido to menkyo nanka tori ni iku ndenai!’ yang 

berarti ‘Kau tidak boleh lagi membuat SIM!’ merupakan tindak tutur 

langsung literal karena modus tuturannya berupa perintah. Fungsi tuturannya 

adalah direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya 

dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Ayah 

Kouhei melarang Kouhei membuat SIM lagi akibat dari kesalahan yang ia 

lakukan.  

Data 2 

 
Gambar 2. Ayah Kouhei mengecam Kouhei 

 

(67) Ibu Kouhei:  お父さん！康平だって、悪気があったわけやない 

Otou-san! Kouhei datte, warugi ga atta wake yanai 

Ayah! Kouhei tidak bermaksud buruk 
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Ayah Kouhei:  悪気も何もない！怪我はなかったからよかったもの

を、お前らだから窃盗だべ！ 

Warugi mo nani mo nai! Kega wa nakatta kara yokatta mo 

no wo, omaera dakara settou da be! 

Tidak peduli mau buruk atau tidak! Untung saja dia tidak 

terluka. Yang kau lakukan itu sama saja mencuri! 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 10:06) 

Pada tuturan (67), situasi yang terjadi yaitu ayah Kouhei terus 

memarahi Kouhei sehingga ibunya pun melerai mereka. Kecelakaan yang 

disebabkan Kouhei tempo hari tak hanya membahayakan Kouhei saja, namun 

juga membahayakan Sae, gadis yang ia antar untuk pergi tes masuk 

universitas. Tuturan ayah Kouhei ‘Warugi mo nani mo nai! Kega wa nakatta 

kara yokatta mo no wo, omaera dakara settou da be!’ merupakan tindak tutur 

langsung literal karena makna tuturan sama dengan maksud penggunaannya. 

Fungsi tuturannya yaitu ekspresif.  Ekspresif merupakan tuturan yang 

dilakukan untuk mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur 

terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Ayah Kouhei mengutarakan 

sikap psikologisnya dengan mengecam Kouhei pencuri mengingat Kouhei 

mengendarai mobil tanpa seizin pemiliknya. 

Data 3 

 
Gambar 3. Sae menolak saran Kouhei 

(68) Kouhei:   受けてみればいいべ！ 

   Uketemireba ii be! 

   Cobalah untuk ikuti ujiannya! 
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Sae:  え？ 

   E? 

   Eh? 

 

Kouhei:   本当の試験は二月とかだべ？頭よさそうだし今

からでもぜっ― 

Hontou no shiken wa nigatsu toka da be? Atama 

yosasou da shi ima kara demo zet― 

Ujian yang sesungguhnya bulan Februari, ‘kan? Kau 

juga sepertinya pintar, jadi mulai sekarang pun― 

 

Sae: そんな簡単な問題じゃないの！今からなんて。。

今からなんて絶対無理。 

Sonna kantan na mondai janai no! Ima kara nante... 

Ima kara nante zettai muri. 

Tidak semudah itu! Mulai sekarang... Mulai 

sekarang pun mustahil. 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 12:49) 

Pada tuturan (68), situasi yang terjadi yaitu Kouhei datang menemui 

Sae dan bermaksud meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi saat Kouhei 

mengantar Sae untuk mengikuti ujian masuk universitas. Kecelakaan itu 

menyebabkan Sae dihukum gurunya dengan memberi rekomendasi 

universitas Waseda pada siswa lain. Sae pun merasa sedih karena tidak jadi 

mendapatkan rekomendasi itu. Kouhei menyarankan Sae untuk mengikuti 

ujian saja karena Kouhei merasa Sae pintar sehingga dapat dipastikan Sae 

bisa lulus. Namun, belum selesai Kouhei berbicara, dengan intonasi tinggi 

Sae memotong pembicaraan. 

Tuturan Sae ‘sonna kantan na mondai janai no!’ yang berarti ‘tidak 

semudah itu!’ merupakan tindak tutur langsung literal karena tuturan tersebut 

menginformasikan bahwa mengikuti ujian masuk universitas tanpa 
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rekomendasi merupakan hal yang mustahil baginya. Fungsi pada tuturan Sae 

adalah asertif. Asertif merupakan bentuk tuturan yang mengikat penuturnya 

kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Sae mengatakan mengikuti tes 

bukanlah hal yang mudah baginya karena ia merasa tidak terlalu pintar. 

Data 4 

 
  Gambar 4. Sae ingin belajar 

 

(69) Kouhei:  一緒にいる時ぐらい楽しい話たっていいべよ。

こんな時まで勉強勉強って。 

Issho ni iru toki gurai tanoshii hanashita tte ii be yo.   

   Konna toki made benkyou benkyou tte. 

Saat kita bersama lebih baik membicarakan hal 

yang menyenangkan. Di waktu begini terus saja 

belajar. 

 

Sae:   したってもう時間がないんだもん。 

Shita tte mou jikan ga nai nda mon. 

Habisnya aku sudah tidak punya waktu lagi. 

 

Kouhei:  分かってる。 

   Wakatteru. 

   Aku mengerti. 

 

Sae:   分かってない！康平くんは受験勉強とかした

ことないから分かんないっしょ。 

Wakattenai! Kouhei-kun wa juken benkyou toka 

shita koto nai kara wakannai ssho. 

Kamu tidak mengerti! Kouhei-kun tidak pernah 

belajar untuk ujian jadi tidak mengerti. 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 28:12) 
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Pada tuturan (69), situasi yang terjadi yaitu Kouhei dan Sae pulang 

bersama menaiki kereta. Di perjalanan, Kouhei bercerita mengenai 

kesehariannya pada Sae tetapi Sae tidak memperhatikan karena sibuk 

belajar. Kouhei mengambil buku Sae dan meminta Sae untuk 

menceritakan hal yang menyenangkan jika sedang berdua. Lalu, Sae 

mengambil kembali bukunya dan terus belajar karena ia merasa sudah 

tidak punya waktu lagi untuk belajar, sedangkan persiapannya untuk 

mengikuti ujian masuk universitas masih sangat sedikit. Kouhei menjawab 

ia mengerti maksud Sae tetapi Sae marah karena merasa Kouhei tidak 

mengerti ambisinya. 

Tururan Sae pada dialog ‘wakattenai! Kouhei-kun wa juken 

benkyou toka shita koto nai kara wakannai ssho’ yang berarti ‘Kamu tidak 

mengerti! Kouhei-kun tidak pernah belajar untuk ujian jadi tidak mengerti’ 

merupakan tindak tutur langsung literal karena tipe kalimatnya berupa 

kalimat berita. Fungsi tuturan tersebut yaitu asertif. Asertif merupakan 

bentuk tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang 

dikatakannya. Sae menyatakan kebenaran bahwa Kouhei tidak mengerti 

terhadap keinginan Sae dikarenakan Kouhei tidak pernah belajar untuk 

ujian. Hal ini terbukti dari sekolah Sae dan Kouhei yang berbeda, di mana 

sekolah Kouhei adalah sekolah khusus nelayan. Selain itu, Kouhei pun 

bukan tipe siswa yang rajin belajar. 
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Data 5 

 
Gambar 5. Sae turun dari kereta mengikuti Kouhei 

 

(70) Kouhei: したらもう一緒に帰るのは辞めるね。俺が居たら勉強

の邪魔な んだべ。勝手に一人で勉強すればいいっし

ょ。 

Shitara mou issho ni kaeru no wa yameru ne. Ore ga itara 

benkyou no jama nanda be. Katte ni hitori de 

benkyousureba ii ssho. 

Kalau begitu kita berhenti pulang bersama, ya. Kalau ada 

aku, mengganggu belajarmu saja. Kau bisa belajar sendiri 

sesukamu. 

 

Sae:  勝手に降りないでよ！勝手に一人で降りないで！ 

Katte ni orinaide yo! Katte ni hitori de orinaide! 

Jangan turun seenaknya! Jangan turun sendiri seenaknya! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 29:28) 

Pada tuturan (70), situasi yang terjadi yaitu Kouhei memutuskan 

untuk turun dari kereta dan meninggalkan Sae karena ia merasa 

kehadirannya hanya mengganggu waktu belajar Sae. Saat kereta mulai 

berjalan, terlihat sosok Sae yang berdiri di halte bis. Tanpa sepengetahuan 

Kouhei, Sae juga ikut turun dari kereta. 

Tuturan Sae ‘katte ni orinaide yo! Katte ni hitori de orinaide!’ 

yang berarti ‘jangan turun seenaknya! Jangan turun sendiri seenaknya!’ 

merupakan tindak tutur langsung literal karena modusnya sesuai dengan 

tipe kalimatnya yaitu kalimat perintah. Fungsi tuturan tersebut yaitu 
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direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan 

maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Sae 

memerintah Kouhei untuk tidak turun dari kereta seenaknya dan 

meninggalkannya sendirian. 

Data 6 

 
Gambar 6. Kouhei menghindari teman-temannya 

 

(71) Tamotsu: 康平、悪いこと言わないから早く行ってやれ。

紗枝ちゃんだってお前のこと— 

Kouhei, warui koto iwanai kara hayaku itteyare. 

Sae-chan datte omae no koto— 

Kouhei, aku tidak akan mengatakan yang tidak-

tidak jadi cepat pergilah. Sae-chan juga— 

 

Kouhei: 行かねえ言ったら行かねえ！ほっといてくれ  

Ikanee ittara ikanee! Hottoitekure 

Kalau kubilang tidak pergi, ya tidak pergi! Biarkan 

aku sendiri. 

(Hanamizuki, 2010. Menit 34:11) 

Pada tuturan (71), situasi yang terjadi yaitu Kouhei, Hiroshi, Shuu, 

dan Tamotsu sedang bekerja membuat jala. Hari itu merupakan hari 

berangkatnya Sae ke Tokyo untuk berkuliah, sehingga Hiroshi 

menanyakan kenapa Kouhei tidak ingin pergi menemui Sae padahal 

mereka akan menjalani hubungan jarak jauh. Tamotsu mendekati Kouhei 
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dan menyuruh Kouhei untuk pergi, tetapi Kouhei tetap teguh pada 

pendiriannya. 

Tuturan Kouhei ‘hottoitekure’ yang berarti ‘biarkan aku sendiri’ 

merupakan tindak tutur langsung literal karena modus kalimatnya berupa 

perintah. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan tuturan 

yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan 

tindakan dalam ujaran itu. Kouhei meminta teman-temannya untuk 

membiarkannya sendiri sementara waktu karena ia tidak ingin diganggu. 

Data 7 

 
Gambar 7. Kouhei marah karena cemburu pada teman Sae 

 

(72) Sae:  あたしは康平くんに会うのをずっと楽しみにして

たんだよ。ずっと楽しみにしてたのに。。。なの

になして— 

Atashi Kouhei-kun ni au no wo zutto tanoshimi nishiteta 

nda yo. Zutto tanoshimi ni shiteta no ni... Na no ni 

nashite— 

Padahal aku selalu menantikan waktu untuk bertemu 

denganmu. Sudah terus menantikan, tapi kenapa— 

 

Kouhei: 俺だってそうだべよ！俺だって！行ってるべ  

Ore datte sou da be yo! Ore datte! Itteru be 

Aku pun begitu! Aku pun! Aku pergi saja 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 52:11) 
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Pada tuturan (72), situasi yang terjadi yaitu Kouhei dan Sae sedang 

makan malam di restoran sembari merayakan natal. Sae terus bercerita 

mengenai kesehariannya tetapi Kouhei merespon dengan singkat. Menyadari 

ada yang salah dengan Kouhei, Sae pun menjelaskan bahwa ia selama ini 

menantikan waktu untuk bertemu Kouhei dikarenakan jarak mereka yang 

jauh. Kouhei pun membalas perkataan Sae dengan intonasi tinggi. 

Tuturan Kouhei ‘Ore datte sou da be yo! Ore datte’! merupakan 

tindak tutur lagsung karena modus tuturannya berupa berita dan makna yang 

menyusunnya sama. Fungsi tuturan tersebut adalah asertif. Asertif merupakan 

bentuk tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang 

dikatakannya. Kouhei menyatakan kebenaran bahwa ia juga menantikan 

waktu untuk bertemu dengan Sae. Hal itu terbukti dari Kouhei yang rela jauh-

jauh datang dari Hokkaido ke Tokyo untuk menemui Sae, bahkan ia pun 

membuatkan Sae miniatur kapal sebagai hadiah natal. 

Data 8 

 
Gambar 8. Pejalan kaki A ingin memukul Kouhei 

 

(73) Pejalan kaki A:  痛いな！ふざけんな！待って！ 

  Itai na! Fuzaken na! Matte!  

  Sakit! Jangan main-main! Tunggu!  

 

Pejalan kaki B:  もういいから行くよ 
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Mou ii kara iku yo 

Sudah cukup. Yuk, pergi 

 

Pejalan kaki C:  はは、お前何やってるの？ 

Haha, omae nani yatteru no? 

    Haha, ngapain kamu? 

(Hanamizuki, 2010. Menit 53:05) 

Pada tuturan (73), situasi yang terjadi yaitu saat keluar dari restoran 

untuk meninggalkan Sae, tak sengaja Kouhei menyenggol seorang pejalan 

kaki. Pejalan kaki itu marah karena Kouhei tidak mengucapkan maaf bahkan 

terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pejalan kaki itu pun memukul 

Kouhei dan menendang barang yang dibawa Kouhei hingga barang Kouhei 

berhamburan di jalan. Padahal barang itu adalah kado natal untuk Sae, tetapi 

tak sempat ia berikan karena sebelumnya ia cekcok dengan Sae.  

Tuturan pejalan kaki A ‘Itai na! Fuzaken na! Matte!’ yang berarti 

‘Sakit! Jangan main-main! Tunggu!’ merupakan tindak tutur tindak tutur 

langsung literal karena tuturannya sesuai dengan tipe kalimatnya yaitu kalimat 

berita yang terdapat pada kalimat ‘itai na!’ yang menjelaskan bahwa ia 

kesakitan. Selain itu, terdapat juga tipe kalimat perintah dengan berkata 

‘fuzaken na! Matte!’. Fungsi tuturan tersebut adalah direktif. Direktif 

merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan 

tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Pejalan kaki A meminta Kouhei 

untuk berhenti dengan berkata ‘Matte!’ yang berarti ‘tunggu!’. 
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Data 9 

 
Gambar 9. Kouhei dihadang pejalan kaki C 

 

(74) Kouhei: なんだこら？！話してこら！ 

 Nanda kora?! Hanashite kora! 

Apaan, lo?! Lepasin! 

 

Sae:  康平くん！やめてください！ 

 Kouhei-kun! Yamete kudasai! 

Kouhei-kun! Tolong hentikan!  

(Hanamizuki, 2010. Menit 53:25) 

Pada tuturan (74), situasi yang terjadi yaitu Kouhei marah pada pejalan 

kaki A karena tidak terima kadonya untuk Sae ditendang hingga rusak. Ia pun 

hendak memukul pejalan kaki A. Namun, dilerai oleh pejalan kaki C yang 

menahan badan Kouhei.  

Tutuan Kouhei ‘Nanda kora?! Hanashite kora!’ yang berarti ‘Apaan, 

lo?! Lepasin!’ merupakan tindak tutur langsung literal karena modus 

tuturannya yaitu memerintahkan. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif 

merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan 

tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Kouhei meminta pejalan kaki C 

untuk melepaskannya dengan berkata ‘Hanashite kora!’ yang berarti 

‘Lepaskan!’ 
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Data 10 

 
Gambar 10. Kouhei bertengkar dengan Hiroshi 

 

(75) Hiroshi:  な！親父さんどうするんだ？！お前はただ紗枝ちゃん

のところに行き—  

Na! Oyaji-san dou suru nda?! Omae tada Sae-chan no 

tokoro ni iki— 

Oi! Bagaimana dengan ayahmu?! Kau cuma ingin ke 

tempat Sae— 

 

Kouhei: お前に俺の気持ち分かるかよ？！お前に俺の気持ち

が— 

Omae ni ore no kimochi ga wakaru ka yo?! Omae ni ore no 

kimochi ga— 

Memangnya kau mengerti perasaanku?! Memangnya kau 

mengerti— 

 

Hiroshi: 分かるかよ！ 

Wakaru ka yo! 

Mana aku tahu! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 01:05:42) 

Pada tuturan (75), situasi yang terjadi yaitu Hiroshi dan Kouhei 

bertengkar karena Kouhei memutuskan untuk pindah ke Tokyo mencari 

pekerjaan. Hiroshi merasa dikhianati karena sebelumnya mereka berjanji 

untuk jadi nelayan bersama. Hiroshi pun berpikir alasan Kouhei ke Tokyo 

hanya karena ingin bertemu Sae,  tetapi Kouhei memotong pernyataan Hiroshi. 

Tuturan Kouhei merupakan tindak tutur langsung literal karena modus 

tuturannya berupa pertanyaan dan makna penyusunnya sama. Fungsi tuturan 
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tersebut adalah ekpresif. Ekspresif merupakan tuturan yang dilakukan untuk 

mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan 

yang tersirat dalam ilokusi. Kouhei mengekspresikan kemarahannya dengan 

tipe kalimat tanya tetapi terdapat pernyataan bahwa sebenarnya Hiroshi tidak 

mengerti dengan perasannya. 

Data 11 

 
Gambar 11. Kouhei bertengkar dengan Hiroshi 

 

(76) Kouhei: お前に俺の気持ち分かるかよ？！お前に俺の気持ちが
— 

Omae ni ore no kimochi ga wakaru ka yo?! Omae ni ore no 

kimochi ga— 

Memangnya kau mengerti perasaanku?! Memangnya kau 

mengerti— 

 

Hiroshi: 分かるかよ！ 

Wakaru ka yo! 

Mana aku tahu! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 01:05:47) 

Pada tuturan (76), situasi yang terjadi yaitu Hiroshi tidak terima jika 

Kouhei meninggalkannya dengan bekerja di Tokyo sehingga ia melabrak 

Kouhei. Kouhei pun berbalik marah dan merasa bahwa Hiroshi tidak mengerti 

dengan perasaanya yang harus bertanggung jawab karena hutang keluarganya 

menumpuk. 
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Tuturan Hiroshi ‘Wakaru ka yo!’ yang berarti ‘mana aku tahu!’ 

merupakan tindak tutur langsung literal karena modus tuturannya berupa 

berita dan makna penyusunnya sama. Fungsi tuturan tersebut adalah ekpresif. 

Ekspresif merupakan tuturan yang dilakukan untuk mengungkap atau 

mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam 

ilokusi. Hiroshi megekspresikan kemarahannya dengan mengatakan bahwa ia 

tidak mau tahu dengan perasaan Kouhei. 

Data 12 

 
Gambar 12. Kouhei bertengkar dengan Hiroshi 

 

(77) Kouhei: 離せよ！ 

Hanase yo! 

Lepaskan! 

 

 

Hiroshi: 離さねえ！ 

Hanasanee! 

Tidak akan kulepaskan! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 01:05:57) 

Pada tutuan (77), situasi yang terjadi yaitu Hiroshi bertengkar dengan 

Kouhei. Hiroshi mencengkram kerah baju Kouhei sehingga Kouhei meminta 

untuk melepaskannya, tetapi Hiroshi tidak mau melepaskan. Tuturan Kouhei 

merupakan tindak tutur langsung literal karena modus tuturannya yaitu 
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memerintahkan. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan tuturan 

yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan 

tindakan dalam ujaran itu. Kouhei meminta Hiroshi melepaskan 

cengkramannya dengan berkata ‘Hanase yo!’. Hanase merupakan bentuk 

perintah dari kata kerja hanasu 

Data 13 

 
Gambar 13. Kouhei bertengkar dengan Hiroshi 

 

(78) Kouhei: 離せよ！ 

Hanase yo! 

Lepaskan! 

 

 

Hiroshi: 離さねえ！ 

Hanasanee! 

Tidak akan kulepaskan! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 01:05:57) 

Pada tuturan (78), situasi yang terjadi yaitu Kouhei meminta Hiroshi 

untuk melepaskan cengkramannya, tetapi Hiroshi menolak. Tuturan Hiroshi 

‘Hanasanee!’ yang berarti ‘tidak akan kulepaskan!’ merupakan tindak tutur 

langsung literal karena tuturannya sesuai dengan tipe kalimatnya yaitu kalimat 

berita. Fungsi tuturannya adalah asertif. Asertif merupakan bentuk tuturan 

yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. 
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Hiroshi menyatakan kebenaran bahwa ia tidak akan melepaskan 

cengkramannya pada Kouhei. Hal itu terbukti dengan ia yang terus 

mencekram kerah baju Kouhei hingga Shuu datang melerai mereka. 

2. Tindak Tutur Tidak Langsung Literal 

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang 

diungkapkan dengan modus tuturan yang tidak sama dengan maksud 

pengutaraannya, tetapi makna yang menyusunnya sesuai dengan apa yang 

dimaksud penutur. Berikut adalah analisis 10 data tindak tutur tidak langsung 

literal yang terdapat pada film Hanamizuki. 

Tabel 2. Tindak tutur tidak langsung literal pada film Hanamizuki 

 

No. 

Data 

 

No. 

Tuturan 

 

 

Tuturan 

 

Fungsi Tindak 

Tutur  

 

Jenis 

Hyougen 

 

 

14 

 

 

 

79 

Scene (00:10:01) 

 

男が言い訳するな！ 

Otoko ga iiwake suru na! 

Lelaki itu jangan banyak 

alasan! 

 

 

Direktif 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

15 

 

 

80 

Scene (00:26:02) 

 

仕事は？どうするんだ今か

ら！？ 

Shigoto wa? Dou suru nda 

ima kara!? 

Lalu pekerjaanmu? Apa yang 

akan kaulakukan sekarang!? 

 

Direktif 

 

Enkyoku no 

hyougen 
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16 

 

 

81 

Scene (00:27:28) 

 

何よ！？何よもう笑うこと

ねえべ！ 

Nani yo!? Nani yo mou warau 

koto nee be! 

Apaan!? Tidak ada yang lucu! 

 

 

Direktif 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

17 

 

 

82 

Scene (00:28:23) 

 

何しに来たんだお前？俺ら

の前には一生顔見せねのか

と思った 

Nani shi ni kita nda omae? 

Orera no mae ni wa isshou 

kao misenee no ka to omotta. 

Ngapain kamu ke sini? 

Kupikir kamu tidak mau 

muncul lagi di hadapan kami. 

 

 

 

Direktif 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

18 

 

 

83 

Scene (00:40:53) 

 

お前！なして早く言わねえ

んだ！？ 

Omae! Nashite hayaku iwanee 

nda?  

Kau! Kenapa tidak bilang dari 

tadi!  

 

 

 

Direktif 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

84 

Scene (00:45:18) 

 

こうちゃん！あんただけだ

よ伝票出してないの！早く

しないと仕事済まないし

ょ！ 

Kou-chan! Anta dake da yo 

denpyou dashitenai no! 

Hayaku shinai to shigoto 

sumanai sho! 

Kou-chan! Cuma kamu yang 

belum mengumpulkan slip 

penjualan. Kalau tidak 

dilakukan secepatnya, 

pekerjaan tidak akan selesai! 

 

 

 

 

 

Direktif 

 

 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 
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20 

 

 

 

85 

Scene (01:05:42) 

 

な！親父さんどうするん

だ？！お前はただ紗枝ちゃ

んのところに行き 

Na! Oyaji-san dou suru nda?! 

Omae tada Sae-chan no 

tokoro ni iki 

Oi! Bagaimana dengan 

ayahmu?! Kau cuma ingin ke 

tempat Sae 

 

 

 

 

Direktif 

 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

21 

 

86 

Scene (01:05:59) 

 

何あってんだ？！ 

Nani atte nda?! 

Apa yang kalian lakukan?!！ 

 

 

Direktif 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

 

22 

 

 

 

87 

Scene (01:15:17) 

 

なしてあんた達？！暗い

よ！なしてそのくらいの

さ！ね、こうちゃん！ 

Nashite sa anta-tachi?! Kurai 

yo! Nashite sono kurai no sa? 

Ne, Kou-chan! 

Kenapa kalian?! Suram! 

Kenapa suram begitu? Hei, 

Kou-chan! 

 

 

 

Direktif 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

23 

 

 

88 

Scene (01:38:30) 

 

こんな大事な時に何してた

のさ？！何してたのさ？！ 

Konna daiji na toki ni nani 

shiteta no sa?! Nani shiteta no 

sa?! 

Apa yang kaulakukan di saat-

saat penting seperti ini?! Apa 

yang kaulakukan?! 

 

 

 

Direktif 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 
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Analisis:  

Data 14 

 
              Gambar 14. Ayah Kouhei memarahi Kouhei 

 

(79) Kouhei:   したけどあの場合 

Shita kedo ano baai 

Tapi situasinya… 

 

Ayah Kouhei:  男が言い訳するな！ 

Otoko ga iiwake suru na! 

Lelaki itu jangan banyak alasan! 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 10:00) 

Pada tuturan (79), situasi yang terjadi yaitu Ayah Kouhei 

memarahi Kouhei dan melarangnya untuk membuat SIM lagi. Kouhei 

mencoba untuk menjelaskan situasinya, tetapi Ayah Kouhei tidak mau 

tahu alasan tersebut dan meminta Kouhei untuk tidak banyak alasan 

sembari menendangnya. 

Tuturan ayah Kouhei ‘otoko ga iiwake suru na!’ yang berarti 

‘lelaki itu jangan banyak alasan!’ merupakan tindak tutur tidak langsung 

literal karena walau tuturan tersebut berupa berita, tetapi terdapat perintah 

di dalamnya yaitu meminta Kouhei untuk tidak banyak alasan.  Fungsi 

tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan 
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penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam 

ujaran itu. Ayah Kouhei meminta Kouhei untuk tidak beralasan dengan  

berkata bahwa lelaki itu tidak banyak alasan karena Kouhei adalah laki-

laki. 

Data 15 

 
Gambar 15. Kouhei mempertanyakan nasib Tamotsu 

 

(80) Kouhei:   なして！？なしてよたもつ！？一緒に漁師なる

ってしたべよ！ 

Nashite!? Nashite yo Tamotsu!? Issho ni ryoushi ni 

naru tte yakusokushita be yo! 

Kenapa!? Kenapa, Tamotsu!? Bukankah kita sudah 

berjanji untuk jadi nelayan bersama! 

 

Tamotsu:   何となく気が乗らなくなった。それだけだ 

Nantonaku ki ga noranaku natta. Sore dake da. 

Aku hanya merasa tak ingin melakukannya lagi. Itu 

saja. 

 

Kouhei:  仕事は？どうするんだ今から！？ 

Shigoto wa? Dou suru nda ima kara!? 

Lalu pekerjaanmu? Apa yang akan kaulakukan 

sekarang!? 

(Hanamizuki, 2010. Menit 25:49) 

 Pada tuturan (80), situasi yang terjadi Tamotsu memutuskan untuk 

berhenti menjadi nelayan dan mengatakannya pada Kouhei. Kouhei tidak 
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terima dan menanyakan alasan Tamotsu, tetapi Tamotsu tidak memberikan 

jawaban pasti. Ia hanya mengakatan bahwa ia tidak ingin melakukannya saja.  

Pada tuturan Kouhei ‘Shigoto wa? Dou suru nda ima kara!?’ yang 

berarti “Lalu pekerjaanmu? Apa yang akan kaulakukan sekarang?!”  

merupakan tindak tutur tidak langsung literal karena tuturan tersebut 

merupakan kalimat tanya namun terdapat modus perintah. Fungsi tuturan 

tersebut adalah direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan 

penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam ujaran 

itu. Tindakan  yang dimaksud yaitu Kouhei ingin Tamotsu memikirkan ulang 

keputusannya mengingat jika berhenti menjadi nelayan, maka Tamotsu tidak 

memiliki pekerjaan. 

Data 16 

 
Gambar 16. Hiroshi menertawakan Kouhei 

 

(81) Kouhei:   ね、ひろし。俺もしかしたら偽善者かもしねえ。

口では紗枝のこと応援してるなんて言ったけどた

まに紗枝が大学落ちればいいなんて思うことある

んだ。 

Ne, Hiroshi. Ore moshikashitara gizensha kamoshinee. 

Kuchi de wa Sae no koto ouenshiteru nante itta kedo 

tama ni Sae ga daigaku ochireba ii nante omou koto 

aru nda. 

Hei, Hiroshi. Mungkinkah aku ini orang yang 

munafik? Aku berkata bahwa aku mendukung Sae, 
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tapi ada kalanya aku berpikir lebih baik dia gagal 

masuk universitas saja.  

 

Hiroshi:     なして？ 

Nashite? 

Kenapa? 

 

Kouhei: したって落ちたらこっちに一緒にいられるべよ 

Shita tte ochitara kocchi ni issho ni irareru be yo. 

Kalau dia gagal, kami bisa terus bersama. 

 

Hiroshi:  ははは 

 Hahaha 

 Hahaha 

 

Kouhei:   何よ！？何よもう笑うことねえべ！ 

 Nani yo!? Nani yo mou warau koto nee be! 

 Apaan!? Tidak ada yang lucu! 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 26:52) 

  Pada tuturan (81), situasi yang terjadi yaitu Kouhei bertanya pada 

Hiroshi mengenai kekhawatirannya atas pilihannya yang mendukung Sae 

tetapi di sisi lain justru berharap Sae gagal. Hiroshi pun bertanya mengapa 

Kouhei berpikiran untuk medoakan Sae gagal masuk universitas. Kouhei 

menjawab jika Sae gagal, maka mereka bisa terus bersama. Mendengar 

jawaban Kouhei, Hiroshi pun hanya merespon dengan tawa. Respon Hiroshi 

membuat Kouhei marah karena Kouhei merasa Hiroshi mengejeknya. 

Tuturan Kouhei ‘Nani yo!? Nani yo mou warau koto nee be!’ yang 

berarti ‘Apaan!? Tidak ada yang lucu!’ merupakan tindak tutur tidak 

langsung literal karena makna tuturannya sesuai dengan maksud 

penggunaannya, tetapi terdapat perintah di balik tuturannya walaupun tuturan 
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tersebut berupa berita. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan 

tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur 

melakukan tindakan dalam ujaran itu. Tindakan yang dimaksud adalah 

Kouhei meminta Hiroshi untuk tidak menertawakannya dengan berkata tidak 

ada yang lucu dalam curhatannya. Ia tidak melarang secara langsung seperti 

“jangan tertawa!”. 

Data 17 

 
Gambar 17. Hiroshi mempertanyakan kehadiran Tamotsu 

 

(82) Hiroshi: 何しに来たんだお前？俺らの前には一生顔見せねの

かと思った。 

Nani shi ni kita nda omae? Orera no mae ni wa isshou kao 

misenee no ka to omotta. 

Ngapain kamu ke sini? Kupikir kamu tidak mau muncul 

lagi di hadapan kami. 

 

Tamotsu:  まあ、いいべ！ 

Maa, ii be!  

Yah, baguslah!  

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 33:59) 

Pada tuturan (82), situasi yang terjadi yaitu saat Hiroshi, Kouhei, 

Tamotsu, dan Shuu membuat jala bersama, Hiroshi bertanya mengenai 

kehadiran Tamotsu di sana karena beberapa hari sebelumnya Tamotsu 

berkata untuk berhenti menjadi nelayan. Tamotsu hanya merespon 
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pertanyaan Hiroshi dengan tawa kecil lalu meninggalkannya karena ada 

hal yang ingin ia bicarakan dengan Kouhei. 

Tuturan Hiroshi ‘Nani shi ni kita nda omae? Orera no mae ni wa 

isshou kao misenee no ka to omotta’ yang berarti ‘Ngapain kamu ke sini? 

Kupikir kamu tidak mau muncul lagi di hadapan kami.’ merupakan tindak 

tutur tidak langsung literal karena tuturannya berupa pertanyaan, tetapi 

terdapat modus perintah. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif 

merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan 

tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Tindakan tersebut berupa 

perintah yaitu Hiroshi ingin Tamotsu memikirkan dan mempertimbangkan 

lagi pernyataannya beberapa waktu lalu karena Tamotsu bilang tidak mau 

menjadi nelayan lagi, tapi dia tetap datang dan membantu membuat jala. 

 Data 18 

 
Gambar 18. Kouhei meminta surat Sae 

 

(83) Adik Kouhei:  兄ちゃん、これ来てたよ～ 

Nii-chan, kore kiteta, yo~ 

Kak, ini sudah datang, lho~ 

 

Kouhei:  お前！なして早く言わねえんだ？！ 

Omae! Nashite hayaku iwanee nda?!  

Kau! Kenapa tidak bilang dari tadi?!  
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Ibu Kouhei:  ちょっと！食べるの食べないのどっち？ 

Chotto! Taberu no tabenai no docchi? 

Tunggu! Mau makan atau tidak? 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 40:48) 

Pada tuturan (83), situasi yang terjadi situasi yang terjadi yaitu 

Kouhei sedang makan malam bersama adik, ayah, dan ibunya. Lalu, adik 

Kouhei menunjukkan sepucuk surat yang ternyata surat tersebut adalah 

surat dari Sae. Kouhei marah karena adiknya tidak langsung memberitahu 

tentang surat itu, sehingga ia meminta paksa dengan menendang adiknya. 

Tuturan Kouhei ‘Omae! Nashite hayaku iwanee nda?!’ yang 

artinya ‘Kau! Kenapa tidak bilang dari tadi?!’ merupakan tindak tutur 

tidak langsung literal karena tipe kalimat dalam tuturannya berupa 

pertanyaan, namun terdapat modus perintah. Fungsi tuturannya adalah 

direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan 

maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Tindakan 

tersebut adalah Kouhei meminta adiknya untuk segera memberitahunya 

jika ada surat Sae datang. 

Data 19 

 
Gambar 19. Ritsuko meminta Kouhei menyerahkan slip penjualan 
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(84) Ritsuko:  こうちゃん！あんただけだよ伝票出してない 

の！早くしないと仕事済まないっしょ！ 

Kou-chan! Anta dake da yo denpyou dashitenai no! Hayaku 

shinai to shigoto sumanai ssho! 

Kou-chan! Cuma kamu yang belum mengumpulkan slip 

penjualan. Kalau tidak dilakukan secepatnya, pekerjaan 

tidak akan selesai! 

 

 Kouhei:  わりぃ、これ終わったら出すから 

   Warii, kore owattara dasu kara 

   Maaf, setelah selesai akan kuserahkan 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 45:19) 

Pada tuturan (84), situasi yang terjadi yaitu Ritsuko sedang di kantor 

bersama atasannya. Atasannya meminta Ritsuko untuk membuatkan teh. Saat 

mengambil gelas, Ritsuko terdistraksi karena melihat Kouhei yang lewat di 

depannya. Ia pun langsung menemui Kouhei dan menegurnya bahwa Kouhei 

belum mengumpulkan slip pembayaran. 

Tuturan Ritsuko ‘Kou-chan! Anta dake da yo denpyou dashitenai no! 

Hayaku shinai to shigoto sumanai ssho!’ yang berarti ‘Kou-chan! Cuma kamu 

yang belum mengumpulkan slip penjualan. Kalau tidak dilakukan secepatnya, 

pekerjaan tidak akan selesai!’ merupakan tindak tutur tidak langsung literal 

karena tuturan Ritsuko adalah tipe kalimat berita dengan menginformasikan 

semua nelayan sudah mengumpulkan slip kecuali Kouhei, tetapi di balik 

tuturannya terdapat modus perintah. Fungsi tuturannya adalah direktif. 

Direktif merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar 

lawan tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Tindakannya adalah Ritsuko 

meminta Kouhei mengumpulkan slip penjualan agar pekerjaannya cepat 

selesai. 
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Data 20 

 
Gambar 20. Hiroshi mencengkram kerah Kouhei 

 

(85) Hiroshi:  な！親父さんどうするんだ？！お前はただ紗枝ちゃ

んのところに行き—  

Na! Oyaji-san dou suru nda?! Omae tada Sae-chan no 

tokoro ni iki— 

Oi! Bagaimana dengan ayahmu?! Kau cuma ingin ke 

tempat Sae— 

 

Kouhei: お前に俺の気持ち分かるかよ？！お前に俺の気持ちが
— 

Omae ni ore no kimochi ga wakaru ka yo?! Omae ni ore no 

kimochi ga— 

Memangnya kau mengerti perasaanku?! Memangnya kau 

mengerti— 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 01:05:42) 

 

Pada tuturan (85), situasi yang terjadi yaitu Kouhei memutuskan 

untuk ke Tokyo mencari pekerjaan karena hutang keluarganya menumpuk. 

Hiroshi merasa terkhianati mengingat mereka sudah berjanji untuk 

menjadi nelayan bersama. Hiroshi pun melabrak Kouhei dan 

mempertanyakan maksud kepergian Kouhei. 

Tuturan Hiroshi ‘Na! Oyaji-san dou suru nda?! Omae tada Sae-

chan no tokoro ni iki—’ yang berarti ‘Oi! Bagaimana dengan ayahmu?! 

Kau cuma ingin ke tempat Sae—’ merupakan tindak tutur tidak langsung 

literal karena tuturannya berupa pertanyaan tetapi terdapat modus perintah 
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di dalamnya. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan 

tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur 

melakukan tindakan dalam ujaran itu. Tindakannya adalah Hiroshi 

meminta Kouhei untuk berpikir ulang mengenai nasib ayahnya jika 

ditinggal pergi ke Tokyo. 

Data 21 

 
Gambar 21. Shuu melerai Kouhei dan Hiroshi 

(86) Shuu: 何あってんだ？！ 

   Nani atte nda?! 

   Apa yang kalian lakukan?! 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 01:05:59) 

Pada tuturan (86), situasi yang terjadi yaitu Shuu melihat pertengkaran 

Kouhei dan Hiroshi sehingga ia pun mencoba melerai mereka. Sebentar lagi 

akan diadakan penangkapan ikan untuk terakhir kalinya sebelum kapal milik 

keluarga Kouhei dijual. Karena itu, Shuu meminta mereka untuk fokus pada 

pekerjaan.  

Tuturan Shuu ‘nani atte nda?!’ yang berarti ‘apa yang kalian 

lakukan?!’ merupakan tindak tutur tidak langsung literal karena makna 

tuturan sama dengan maksud penyusunnya, tetapi terdapat modus perintah 

walaupun tipe kalimatnya adalah pertanyaan. Fungsi tuturannya adalah 

direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya dengan 
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maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam ujaran itu. Tindakannya 

adalah Shuu meminta Kouhei dan Hiroshi untuk berhenti bertengkar dengan 

menyingkirkan tangan Hiroshi yang sedang mencengkram kerah baju Kouhei. 

Data 22 

 
Gambar 22. Ritsuko berusaha menyemangati teman-temannya 

 

(87) Ritsuko:  なしてさあんた達？！暗いよ！なしてそのくらいのさ！ 

ね、こうちゃん！ 

Nashite sa anta-tachi?! Kurai yo! Nashite sono kurai no sa?  

Ne, Kou-chan! 

Kenapa kalian?! Suram! Kenapa suram begitu?  

Hei, Kou-chan! 

 

Kouhei:  そんなことねえべ 

Sonna koto nee be 

Tidak begitu 

 

Ritsuko:  そんなことあるしょ！ 

Sonna koto aru yo! 

Begitu, kok! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 1:15:17) 

Pada tuturan (87), situasi yang terjadi yaitu Kouhei, Hiroshi, Tomatsu 

dan Ritsuko sedang minum bersama di rumah Ritsuko. Perkumpulan saat itu 

terkesan suram karena mereka semua sedang bersedih, terutama Kouhei yang 

baru saja putus dengan Sae dan belum lama juga ayahnya meninggal. Ritsuko 



74 
 

marah karena merasa tidak nyaman dengan suasana yang menyedihkan itu 

sehingga ia berusaha menyemangati mereka. 

Tuturan Ritsuko ‘nashite sa anta-tachi?! Kurai yo! Nashite sono kurai 

no sa? Ne, Kou-chan!’ yang berarti ‘Kenapa kalian?! Suram! Kenapa suram 

begitu? Hei, Kou-chan!’ merupakan tindak tutur tidak langsung literal karena 

Ritsuko menanyakan “kenapa suram begitu?” tetapi terdapat modus perintah. 

Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan tuturan yang dilakukan 

penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan dalam 

ujaran itu. Tindakannya adalah meminta Kouhei, Hiroshi, dan Tamotsu untuk 

lebih bersemangat lagi agar tidak menimbulkan suasana yang suram. 

Data 23 

 
Gambar 23. Ritsuko memarahi Kouhei karena menghilang 

 

(88) Ritsuko: どこ行ってたの？こんな時間までどこ行ってたのこう

ちゃん？！ 

Doko itteta no? Konna jikan made doko itteta no Kou- 

chan?! 

Pergi ke mana kamu? Sampai jam segini pergi ke mana  

kamu, Kou-chan?! 

 

Kouhei: 飲んでたんだひろし達と 

  Nondeta nda Hiroshi-tachi to 

  Aku pergi minum dengan Hiroshi dan yang lainnya. 
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Ritsuko: ひろしから電話があったよ。みんながこうちゃんを探

してるって。携帯に何度かけても出ないからってあた

しのところにかかってきた。うちはもうだめみたいだ

よ。これ以上漁協からうちにお金を貸さないってそう

決まったって。もう破産するしかないんだよ。こんな

大事な時に何してたのさ？！何してたのさ？！ 

Hiroshi kara denwa ga atta yo. Minna ga Kou-chan wo 

sagashiteru tte. Keitai ni nando kaketemo denai kara tte 

atashi no tokoro ni kakatte kita. Uchi wa mou dame mitai 

da yo. Kore ijou gyokyou kara uchi ni okane wo kasanai tte 

sou kimatta tte. Mou hasansuru shika nai nda yo. Konna 

daiji na toki ni nani shiteta no sa?! Nani shiteta no sa?! 

Ada telepon dari Hiroshi. Katanya mereka mencarimu. 

Sudah dihubungi berkali-kali tetapi kau tidak angkat 

teleponnya jadi dia menghubungiku. Sepertinya sudah tidak 

ada harapan lagi untuk keluarga kita. Koperasi tidak akan 

meminjamkan uang untuk kita lagi. Tidak ada jalan lain 

selain bangkrut. Apa yang kaulakukan di saat-saat penting 

seperti ini?! Apa yang kaulakukan?! 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 1:37:38) 

Pada tuturan (88), situasi yang terjadi yaitu Kouhei dan Ritsuko sudah 

menikah. Tanpa seizin Ritsuko, Kouhei menemui Sae yang merupakan 

mantan kekasihnya. Sae ingin mengucapkan salam perpisahan sebelum 

meninggalkan Jepang dan tinggal permanen di New York. Saat pulang ke 

rumah, Ritsuko sudah duduk di teras menunggu Kouhei. Ristuko bertanya ke 

mana saja Kouhei pergi hari ini hingga pulang larut malam, tetapi Kouhei 

berbohong dengan mengatakan ia sedang pergi minum dengan teman-

temannya. Namun, dikarenakan Hiroshi menelepon Ritsuko, dari situlah 

Ritsuko tahu bahwa Kouhei sebenarnya pergi menemui Sae. Ritsuko marah 

dan kecewa pada Kouhei karena Kouhei menghilang di saat rumah tangga 
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mereka sedang kritis yang disebabkan pinjaman yang menumpuk hingga 

terancam bangkrut. 

Tuturan Ritsuko ‘konna daiji na toki ni nani shiteta no sa?! Nani 

shiteta no sa?!’ yang berarti ‘apa yang kaulakukan di saat-saat penting seperti 

ini?! Apa yang kaulakukan?!’ merupakan tindak tutur tidak langsung literal 

karena tuturannya berupa pertanyaan tetapi terdapat modus perintah di 

dalamnya. Fungsi tuturannya adalah direktif. Direktif merupakan tuturan 

yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan 

tindakan dalam ujaran itu. Tindakannya adalah Ritsuko ingin Kouhei ada 

bersama dengannya di saat mereka sedang susah. 

3. Tindak Tutur Langsung Tidak Literal 

Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur yang 

diungkapkan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, 

tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan 

maksud penuturnya. Berikut adalah analisis dari tujuh data tindak tutur 

langsung tidak literal yang terdapat pada film Hanamizuki. 

Tabel 3. Tindak tutur langsung tidak literal pada film Hanamizuki 

 

No. 

Data 

 

No. 

Tuturan 

 

 

Tuturan 

 
 

 

Fungsi Tindak 

Tutur  

 

Jenis 

Hyougen 

  

 

Scene (00:03:43) 
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24 

 

 

89 

 

お前ら！ 

Omaera! 

Kalian, ya! 

 

Ekspresif 

Yobikake-

Outou no 

hyougen 

 

 

25 

 

 

90 

Scene (00:25:57) 

 

何となく気が乗らなくなっ

た。それだけだ。 

Nantonaku ki ga noranaku 

natta. Sore dake da. 

Aku hanya merasa tak ingin 

melakukannya lagi. Itu saja. 

 

 

 

Deklarasi 

 

Enkyoku no 

hyougen 

 

 

26 

 

 

91 

Scene (00:34:15) 

 

行かねえ言ったら行かね

え！ 

Ikanee ittara ikanee!  

Kalau kubilang tidak pergi, ya 

tidak pergi! 

 

 

Asertif 

 

Hitei no 

hyougen 

 

27 

 

92 

Scene (00:40:36) 

 

失礼します。 

Shitsureishimasu 

Permisi  

 

 

Ekspresif 

 

Aisatsu no 

Hyougen 

 

 

28 

 

 

93 

Scene (00:46:08) 

 

あんなことあるわけないべ

さ！全然タイプじゃないし 

Anna koto aru wake nai be sa! 

Zenzen taipu janai shi 

Tidak mungkin, lah! Bukan 

tipeku juga 

 

 

 

Deklarasi 

 

Hitei no 

hyougen 

 

29 

 

95 

Scene (00:52:01) 

 

何も。怒ってなんかね

えよ。 

Nani mo. Okotte nanka 

nee yo. 

Tidak, aku tidak marah. 

 

Asertif 

 

Hitei no 

hyougen 
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30 

 

 

96 

Scene (00:52:) 

 

だから怒ってねえっ

て！ 

Dakara okottenee tte! 

Sudah kubilang aku tidak 

marah! 

 

 

 

Asertif 

 

Hitei no 

hyougen 

 

 Analisis: 

 Data 24 

 
Gambar 24. Shuu bergegas memukul Tamotsu 

 

(89)  Shuu:  魚も女も同じだ。要は定置網漁見てに考えれば

いいんだ。つまり、こう網を張り巡らして入り

口のここだけ開けておくだべ。で、プラプラ～

と入ってきたところ一気に捕獲だ。 

Sakana mo onna mo onaji da. You wa teichiamiryou 

mite ni kangaereba ii nda. Tsumari, kou ami o 

harimegurashite, iriguchi no koko dake aketeoku da 

be. De, purapura~ to haittekita tokoro, ikki ni 

hokaku da. 

Ikan dan wanita itu sama. Coba pikirkan ini seperti 

jala. Dengan kata lain, saat kau membentangkan jala 

seperti ini, pintu masuk yang terbuka hanya ini, 

kan? Lalu ketika mereka masuk, semuanya 

tertangkap sekaligus. 

 

Tamotsu:  それでこの間しゅう兄ちゃんが連れてきた女サ

ケみたいな顔してたんだな。 

Sore de, kono aida Shuu-niichan ga tsuretekita onna, 

sake mitai na kao shitetan da na. 
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Pantas saja wanita yang kak Shuu ajak waktu itu 

mukanya seperti salmon, ya. 

 

Shuu:  お前ら！  

Omaera! 

  Kalian, ya! 

  (Hanamizuki, 2010. Menit 3:17) 

Pada tuturan (89), situasi yang terjadi yaitu Tamotsu sedang 

bercerita pada Hiroshi dan Kouhei mengenai gadis yang ia temui di kereta. 

Bahkan, ia jatuh cinta dengan gadis itu pada pandangan pertama. Hiroshi 

bertanya berasal dari sekolah manakah gadis yang dimaksud Tamotsu. 

Saat mengetahui gadis itu berasal dari SMA Kushiro Ryonan, Hiroshi 

menyarankan Tamotsu untuk menyerah saja mengingat Kushiro Ryonan 

adalah sekolah berisi siswa yang pintar sehingga Hiroshi merasa dunia 

mereka berbeda dan tidak cocok untuk bersama. Setelah itu, Shuu datang 

memberi petuah bahwa wanita dan ikan itu sama. Tamotsu bercanda 

dengan mengatakan bahwa wanita yang diajak Shuu dulu berwajah seperti 

salmon. Candaan Tamotsu disambut gelak tawa Kouhei dan Hiroshi. 

Mendengar Tamotsu yang mengejek dirinya, Shuu pun marah dan 

memukul kepala Tomatsu. 

Tuturan Shuu ‘omaera!’ yang berarti ‘kalian, ya!’ merupakan 

tindak tutur langsung tidak literal karena makna kata-katanya tidak sama 

dengan maksud yang disampaikan oleh Shuu. Fungsi tuturannya adalah 

ekspresif. Ekspresif merupakan tuturan yang dilakukan untuk mengungkap 

atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat 
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dalam ilokusi. Shuu mengutarakan sikap psikologisnya dengan mengecam 

Tamotsu, Kouhei, dan Hiroshi.  

 Data 25 

 
Gambar 25. Tamotsu menjelaskan  alasannya berhenti menjadi nelayan 

 

(90) Kouhei:   なして！？なしてよたもつ！？一緒に漁師なる

って約束したべよ！ 

Nashite!? Nashite yo Tamotsu!? Issho ni ryoushi ni 

naru tte yakusokushita be yo! 

Kenapa!? Kenapa, Tamotsu!? Bukankah kita sudah 

berjanji untuk jadi nelayan bersama! 

 

Tamotsu:   何となく気が乗らなくなった。それだけだ 

Nantonaku ki ga noranaku natta. Sore dake da. 

Aku hanya merasa tak ingin melakukannya lagi. Itu 

saja. 

(Hanamizuki, 2010. Menit 25:49) 

Pada tuturan (90), situasi yang terjadi yaitu Tamotsu memutuskan 

untuk berhenti menjadi nelayan. Kouhei tidak terima dengan keputusan 

Tamotsu karena mereka pernah berjanji untuk menjadi nelayan bersama.  

Tuturan Tamotsu ‘nantonaku ki ga noranaku natta. Sore dake da.’ 

yang artinya ‘aku hanya merasa tak ingin melakukannya lagi. Itu saja’ 

merupakan tindak tutur langsung tidak literal karena modus tuturannya 

yaitu memberitakan informasi mengenai alasan berhentinya ia menjadi 

nelayan. Namun, makna penyusunnya tidak sama karena sebenarnya 
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alasan ia berhenti adalah karena ia cemburu saat mengetahui bahwa 

Kouhei dan Sae berpacaran. Fungsi tuturannya adalah deklarasi. Deklarasi 

merupakan tuturan yang dilakukan penutur untuk menciptakan (status, 

keadaan, dan sebagainya) yang baru. Tamotsu menciptakan keadaan baru 

dengan memutuskan berhenti menjadi nelayan. Hal ini ditunjukkan dari 

tuturannya yang berkata bahwa ia tidak ingin melakukan pekerjaan itu lagi, 

walau sebenarnya terdapat alasan lain mengapa ia berhenti. 

Data 26 

 
Gambar 26. Kouhei mempertegas pernyataannya untuk tidak menemui Sae 

 

(91) Tamotsu:  康平、悪いこと言わないから早く行ってやれ。紗枝ち

ゃんだってお前のこと— 

Kouhei, warui koto iwanai kara hayaku itteyare. Sae-chan 

datte omae no koto— 

Kouhei, aku tidak akan mengatakan yang tidak-tidak jadi 

cepat pergilah. Sae-chan juga— 

 

Kouhei: 行かねえ言ったら行かねえ！ほっといてくれ  

Ikanee ittara ikanee! Hottoitekure 

Kalau kubilang tidak pergi, ya tidak pergi! Biarkan aku 

sendiri. 

(Hanamizuki, 2010. Menit 34:10) 

Pada tuturan (91), situasi yang terjadi yaitu Sae akan pergi ke 

Tokyo untuk berkuliah, tetapi Kouhei memilih untuk tidak menemui Sae. 
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Hiroshi dan Tamotsu meminta Kouhei untuk menemui Sae sebelum 

mereka terpisah pulau, tetapi Kouhei terus menolak.  

Tuturan Kouhei ‘ikanee tte ittara ikanee!’ yang artinya ‘kalau 

kubilang tidak pergi, ya tidak pergi!’ merupakan tindak tutur langsung 

tidak literal karena memberitakan informasi bahwa ia tidak ingin pergi 

menemui Sae. Makna penyusunnya tidak sama karena sebenarnya ia ingin 

bertemu dengan Sae, tetapi ia berkata kepada teman-temannya hal 

sebaliknya. Fungsi tuturannya adalah asertif. Asertif merupakan bentuk 

tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang 

dikatakannya. Kebenaran tersebut adalah ia menyatakan bahwa ia tidak 

mau pergi dan tetap teguh kepada pendiriannya.  

Data 27 

 
Gambar 27. Sae pamit meninggakan Junichi 

 

(92)  Sae: あの、そんな時間ないんです。お金もないしバイトも

探さなくちゃいけないから失礼します。 

Ano, sonna jikan nai ndesu. Okane mo nai shi baito mo 

sagasanakucha ikenai kara shitsureishimasu. 

Aku tidak ada waktu. Selain itu aku juga tidak punya uang, 

jadi aku harus segera mencari pekerjaan paruh waktu. 

Permisi. 

 

Junichi: ああ！だったらいいバイト紹介しようか。時給２００

０円で週四日、どう？まあ、夜の仕事なんだけど。 

Aa! Dattara ii baito shoukaishiyou ka. Jikyuu 2000 en de 

shuu yokka, dou? Maa, yoru no shigoto nan dakedo 
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Ah! Kalau begitu, akan kuperkenalkan dengan pekerjaan 

yang bagus. Upah per-jam 2000 yen, bekerja dalam 4 hari 

seminggu, bagaimana? Yah, pekerjaan malam, sih. 

 

Sae:  失礼します 

Shitsureishimasu 

Permisi 

(Hanamizuki, 2010. Menit 40:23) 

Pada tuturan (92), situasi yang terjadi yaitu Sae sedang berkeliling 

kampus yang dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa karena sedang 

mempromosikan klub mereka masing-masing. Di tengah jalan, Sae 

berhenti untuk melihat kumpulan foto anak-anak kecil. Di sanalah Sae 

dipertemukan dengan Junichi, kakak tingkatnya yang merupakan anggota 

klub fotografi. Junichi menawarinya untuk bergabung dengan klub 

fotografi, tetapi Sae menolak karena ia merasa sudah tidak punya uang dan 

harus segera mencari pekerjaan. Lalu, Junichi menawarinya pekerjaan 

yang dilakukan di malam hari. Sae salah sangka mengira pekerjaan yang 

dimaksud adalah pekerjaan yang aneh, sehingga tanpa menjawab tawaran 

Junichi, Sae pamit dengan wajah kesal. 

Tuturan Sae ‘shitsureishimasu’ yang artinya ‘permisi’ merupakan 

tindak tutur langsung tidak literal karena makna tuturannya tidak sesuai 

dengan maksud Sae. Walau hanya mengucapkan permisi, namun 

sebenarnya Sae merasa kesal ditawari pekerjaan yang tidak baik hanya 

saja dia tidak mengungkapkan kekesalannya. Fungsi tuturannya adalah 

ekspresif. Ekspresif merupakan tuturan yang dilakukan untuk mengungkap 

atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat 
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dalam ilokusi. Sae mengutarakan sikap psikologisnya melalui ekspresi 

wajah yang terlihat tidak suka dengan tawaran Junichi. 

Data 28 

 
Gambar 28. Ritsuko mengelak saat ditanya Hiroshi mengenai perasaannya 

 

(93) Hiroshi: お前康平のことすきだべ 

Omae Kouhei no koto suki da be 

Kau suka Kouhei, ‘kan? 

 

Ristuko: ええ？ 

Ee? 

Eh? 

 

Hiroshi:  好きだべ 

Suki da be 

Suka, ‘kan? 

 

Ritsuko:  あんなことあるわけないべさ！全然タイプじゃないし 

Anna koto aru wake nai be sa! Zenzen taipu janai shi 

Tidak mungkin, lah! Bukan tipeku juga 

 

(Hanamizuki, 2010. Menit 46:00) 

Pada tuturan (93), situasi yang terjadi yaitu Ritsuko bertanya pada 

Hiroshi mengenai sikap Kouhei yang sering melamun belakangan ini. 

Hiroshi pun menjelaskan Kouhei menjadi seperti itu karena Sae yang 

membatalkan janji untuk pulang ke Hokkaido pada liburan musim panas 

nanti. Ritsuko merasa bahwa Sae hanya berbohong mengingat Sae cantik 
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dan hidup di Tokyo, pasti ada lelaki yang mendekatinya. Mendengar 

pernyataan Ritsuko, Hiroshi curiga Ritsuko memendam rasa pada Kouhei. 

Saat ditanya Hiroshi mengenai perasaanya, Ritsuko hanya mengelak 

dengan intonasi tinggi tetapi terkesan malu-malu. 

Tuturan Ritsuko ‘anna koto aru wake nai be sa! Zenzen taipu janai 

shi’ yang artinya ‘tidak mungkin, lah! Bukan tipeku juga’ merupakan 

tindak tutur langsung tidak literal karena modus tuturannya berupa berita 

namun makna yang disampaikan tidak sesuai maksud tuturannya. 

Sebenarnya Ritsuko benar-benar menyukai Kouhei. Namun, ia berbohong 

pada Hiroshi dengan mengatakan tidak mungkin ia menyukai Kouhei 

karena Kouhei bukanlah tipenya. Fungsi tuturannya adalah deklarasi. 

Deklarasi merupakan tuturan yang dilakukan penutur untuk menciptakan 

(status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Ritsuko menciptakan keadaan 

baru dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukai Kouhei agar Hiroshi 

merasa dugaannya sebelumnya tidak benar. 

 Data 29 

 
Gambar 29. Kouhei marah karena cemburu pada teman Sae 

 

(94) Sae:  なして怒ってるの？ 

Nashite okotteru no? 

Kenapa kamu marah? 
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Kouhei: 何も。怒ってなんかねえよ 

Nani mo. Okotte nanka nee yo 

 

Tidak, aku tidak marah 

(Hanamizuki, 2010. Menit 51:58) 

Pada tuturan (94), situasi yang terjadi yaitu Kouhei datang ke 

Tokyo untuk bertemu dengan Sae karena mereka sudah berjanji untuk 

merayakan natal bersama di restoran. Ia pun mencari Sae dengan 

mengelilingi kampus Waseda. Lalu, tidak sengaja ia melihat Sae sedang 

bergurau dengan Junichi.  

Sesampainya di restoran, Sae bercerita mengenai restoran tersebut 

yang memiliki interior bagus dan harga makanannya yang murah. Tidak 

lupa, ia juga memberikan hadiah natal pada Kouhei. Namun, karena 

respon Kouhei pada cerita Sae selalu singkat, Sae pun menyadari bahwa 

Kouhei sedang marah. Sae bertanya mengapa Kouhei marah, tetapi Kouhei 

selalu mengelak dengan menjawab ia tidak marah. 

Tuturan Kouhei ‘nani mo. Okotte nanka nee yo’ yang artinya 

‘Tidak, aku tidak marah’ merupakan tindak tutur langsung tidak literal 

karena tuturan tersebut merupakan bentuk informasi yang menjelaskan 

bahwa Kouhei tidak marah, tetapi makna dari tuturannya tidak sesuai 

dengan maksud yang disampaikan. Kouhei berkata ia tidak marah,tetapi 

sebenarnya masih marah dikarenakan cemburu melihat Sae dengan lelaki 

lain. Fungsi tuturannya adalah asertif. Asertif merupakan bentuk tuturan 

yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. 
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Kebenaran tersebut adalah Kouhei berusaha meyakinkan Sae bahwa ia 

tidak marah dengan berusaha tetap tenang dan tidak meluapkan 

kemarahannya secara langsung. 

 Data 30 

 
Gambar 30. Kouhei marah karena cemburu pada teman Sae 

 

(95) Sae :  怒ってるっしょさっきからずっと。 

Okotteru ssho sakki kara zutto. 

Dari tadi marah, kok. 

 

Kouhei: だから怒ってねえって！ 

Dakara okottenee tte! 

Sudah kubilang aku tidak marah! 

(Hanamizuki, 2010. Menit 52:06) 

Pada tuturan (95), situasi yang terjadi yaitu Kouhei sudah 

menjelaskan pada Sae bahwa ia tidak marah, tetapi Sae tetap tidak percaya 

dan terus berkata bahwa Kouhei marah. Kouhei pun berusaha 

mempertegas pernyataannya dengan intonasi tinggi. 

Tuturan Kouhei ‘dakara okottenee tte!’ yang artinya ‘sudah 

kubilang aku tidak marah!’ merupakan tindak tutur langsung tidak literal 

karena Kouhei berkata ia tidak marah, tetapi dari sikapnya terlihat jelas ia 

sedang marah. Fungsi tuturannya adalah asertif. Asertif merupakan bentuk 



88 
 

tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang 

dikatakannya. Kebenaran tersebut adalah Kouhei bersikeras meyakinkan 

Sae bahwa ia tidak marah dengan berkata ‘dakara’ untuk menegaskan 

pernyataannya sebelumnya. 

4. Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal 

Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur yang 

diutarakan dengan modus tuturan yang tidak sesuai dengan maksud 

pengutaraannya. Berikut adalah analisis dari satu data tindak tutur tidak 

langsung tidak literal yang terdapat pada film Hanamizuki. 

Tabel 4. Tindak tutur tidak langsung tidak literal pada film Hanamizuki 

 

No. 

Data 

 

No. 

Tuturan 

 

 

Tuturan 

 

Fungsi Tindak 

Tutur  

 

Jenis 

Hyougen 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

Scene (00:28:44) 

 

したらもう一緒に帰るのは

辞めるね。俺が居たら勉強

の邪魔な んだべ。勝手に一

人で勉強すればいいっし

ょ。 

Shitara mou issho ni kaeru no 

wa yameru ne. Ore ga itara 

benkyou no jama nanda be. 

Katte ni hitori de 

benkyousureba ii ssho. 

Kalau begitu kita berhenti 

pulang bersama, ya. Kalau ada 

aku, mengganggu belajarmu 

saja. Kau bisa belajar sendiri 

sesukamu. 

 

 

 

 

 

 

Komisif 

 

 

 

 

 

Enkyoku no 

hyougen 
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Analisis: 

Data 31 

 
Gambar 31. Kouhei meninggalkan Sae di kereta 

 

(96) Kouhei:  したらもう一緒に帰るのは辞めるね。俺が居たら勉強 

の邪魔な んだべ。勝手に一人で勉強すればいいっし

ょ。 

Shitara mou issho ni kaeru no wa yameru ne. Ore ga itara 

benkyou no jama nanda be. Katte ni hitori de 

benkyousureba ii ssho. 

Kalau begitu kita berhenti pulang bersama, ya. Kalau ada 

aku, mengganggu belajarmu saja. Kau bisa belajar sendiri 

sesukamu. 

(Hanamizuki, 2010. Menit 26:44) 

 Pada tuturan (96), Kouhei kesal terhadap Sae karena Sae terus saja 

belajar dan tidak menghiraukan keberadaannya. Padahal, di saat sedang 

bersama seperti itu, Kouhei ingin mereka bisa membicarakan hal yang 

menyenangkan. Namun, Sae tetap memilih untuk belajar sehingga hal itu 

membuat Kouhei marah dan memilih untuk pergi meninggalkan Sae 

sendiri di dalam kereta. 

Tuturan Kouhei ‘shitara mou issho ni kaeru no wa yameru ne. Ore 

ga itara benkyou no jama nanda be. Katte ni hitori de benkyousureba ii 

ssho’ yang artinya ‘kalau begitu kita berhenti pulang bersama, ya. Kalau 

ada aku, mengganggu belajarmu saja. Kau bisa belajar sendiri sesukamu’ 
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merupakan tindak tutur tidak langsung tidak literal karena modus 

tuturannya tidak sesuai dengan maksud pengutarannya. Walau Kouhei 

seakan mempersilakan Sae untuk belajar, terdapat modus perintah yaitu 

agar Sae berhenti belajar saat bersama dirinya. Selain itu, makna 

tuturannya tidak sesuai dengan maksud yang ia sampaikan. Sebenarnya 

Kouhei tidak benar-benar ingin berhenti pulang bersama Sae, tetapi itu 

hanya bentuk sindiran karena Sae sibuk belajar dan mengabaikan 

kehadirannya. 

Fungsi tuturannya adalah komisif. Komisif merupakan tuturan 

yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan suatu tindakan di masa 

depan yang disebutkan dalam ujarannya. Tindakan yang dilakukan Kouhei 

di masa depan adalah berhenti pulang bersama Sae.  

 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan hasil 

penelitian sebagai berikut. 

Tabel 5. Jumlah data berdasarkan jenis tindak tuturnya 

 

No 

 

Jenis Tindak Tutur 

 

No. Data 

 

Jumlah 

Data 

 

1 

 

Tindak Tutur Langsung Literal 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

 

13 
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9, 10, 11, 12, 13 

 

2 

 

Tindak Tutur Tidak Langsung Literal 

 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 

 

10 

 

3 

 

Tindak Tutur Langsung Tidak Literal 

 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

 

 

7 

 

4 

 

Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak 

Literal 

 

31 

 

1 

Total 31 

 

Dari tabel tersebut, diketahui jenis tindak tutur yang ditemukan adalah 

tindak tutur langsung literal berjumlah 13 data, tindak tutur tidak langsung 

literal yang berjumlah 10 data, tindak tutur langsung tidak literal yang 

berjumlah tujuh data, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal yang 

berjumlah satu data.  

Tabel 6. Jumlah data berdasarkan fungsi tindak tuturnya 

 

 

No 

 

Fungsi Tindak Tutur 

 

No. Data 

 

Jumlah 

Data 

 

1 

 

Asertif 

 

3, 4, 7, 10, 13, 26, 29, 30 

 

8 
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2 Direktif 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

16 

3 Ekspresif 2, 11, 24, 27 4 

4 Komisif 31 1 

5 Deklarasi 25, 28 2 

Total 31 

 

Dari tabel tersebut, diketahui fungsi tindak tutur yang ditemukan 

adalah fungsi asertif sebanyak delapan data, direktif 16 data, ekspresif 

empat data, komisif satu data, dan deklarasi dua data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


