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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tindak tutur ikari 

hyougen dalam bahasa Jepang dan bagaimanakah fungsi tindak tuturnya. Berbeda 

dengan orang Indonesia, orang Jepang mengekspresikan kemarahannya secara 

tidak langsung seperti menyindir atau melibatkan pihak ketiga. Hal ini disebabkan 

karena budaya  Jepang termasuk high context culture, yang artinya orang Jepang 

tidak mengungkapkan secara eksplisit apa yang mereka rasakan.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian ikari hyougen yang terdapat dalam film Hanamizuki. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode simak dan teknik catat. 

Hasil penelitian ini adalah 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. Berdasarkan fungsinya 

tindak tuturnya, fungsi asertif sebanyak delapan data, direktif 16 data, ekspresif 

empat data, komisif satu data, dan deklarasi two data.  
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A. Pendahuluan 

Terdapat empat aspek dalam pelajaran berbahasa yaitu menulis, 

mendengar, membaca, dan berbicara. Dalam bahasa Jepang, selain aspek 

tersebut, terdapat aspek lain seperti kemampuan menguasai huruf (hiragana, 

katakana, dan kanji), penguasaan kosakata, dan pemahaman struktur 

bahasa/ungkapan.   Ada berbagai macam jenis ungkapan yang digunakan 

untuk mengekspresikan perasaan salah satunya ikari hyougen. Ikari hyougen 

adalah ungkapan yang menunjukkan kemarahan.  

Berbeda dengan orang Indonesia, orang Jepang biasanya 

mengekspresikan kemarahannya secara tidak langsung seperti menyindir atau 

melibatkan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena budaya  Jepang termasuk 

high context culture, yang artinya orang Jepang tidak mengungkapkan secara 

eksplisit apa yang mereka rasakan. Contohnya saat di apartemen. Jika ada 

tetangga yang berisik, orang Jepang tidak menegur langsung tetangga tersebut, 

namun melapor kepada pengurus asrama sehingga pengurus asramalah yang 

menegur tetangga itu agar tidak ribut. Selain itu, dalam video YouTube dari 

kanal Ask Japanese yang berjudul “How long can Japanase WAIT until they 

get ANGRY? The answer might surprise you”, dilakukan wawancara dengan 

pejalan kaki di Jepang. Mereka diwawancarai mengenai seberapa lama mereka 

bisa menunggu saat janjian untuk bertemu dengan seseorang. Sebagian besar 

narasumber menjawab hanya sanggup menunggu hingga satu jam, jika lebih 

dari itu maka mereka akan marah. Saat marah, mereka memilih untuk 

langsung pulang. Hanya sedikit yang menjawab untuk menghubungi 

temannya yang terlambat.  

B. Landasan Teori 

Menurut Austin (1962), “In which to say something is to do something 

or in which by saying or in saying something we are doing something” atau 

berarti 'di dalam mengatakan sesuatu, kita juga melakukan sesuatu”. Austin 

berpendapat, dalam setiap tuturan tentu terdapat tindakan yang biasa disebut 



 
 

dengan tindak tutur, Searle (1969:23-24) mengemukakan bahwa ada tiga jenis 

tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yaitu tindak lokusi 

(locutionary act), tindak ilokusi (ilocutionary act), dan tindak perlokusi 

(perlokutionary act).  

Dalam menganilis tindak tutur ikari hyougen yang terdapat dalam 

bahasa Jepang, peneliti menggunakan teori Wijana (1996:4) berikut ini. 

1. Tindak tutur langsung literal (direct literal speech act), adalah tindak tutur 

yang diungkapkan sesuai dengan modus tuturan dan makna yang sama 

dengan maksud penggunaannya. Maksud memerintah disampaikan dengan 

kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat berita, dan menanyakan 

dengan kalimat tanya.  

2. Tindak tutur langsung tidak literal (direct nonliteral speech), 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.  

3. Tindak tutur tidak langsung literal (indirect literal speech), adalah 

tindak tutur yang diungkapkan dengan modus tuturan yang tidak 

sama dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna yang 

menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksud penutur.  

4. Tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral speech), 

adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan yang tidak 

sesuai dengan maksud pengutaraannya. 

Dalam menganilis fungsi tindak tutur ikari hyougen yang terdapat 

dalam bahasa Jepang, peneliti menggunakan teori Searle (dalam Rohmadi, 

2010:34) berikut ini. 

1. Asertif (Assertive), merupakan bentuk tuturan yang mengikat penuturnya 

kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya.  

2. Direktif (Directives), merupakan tuturan yang dilakukan penuturnya 

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



 
 

3. Ekspresif (Expressives), merupakan tuturan yang dilakukan untuk 

mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap 

keadaan yang tersirat dalam ilokusi.  

4.  Komisif (Commissive), merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan suatu tindakan di masa depan yang disebutkan dalam 

ujarannya.  

5. Deklarasi (Declaration), merupakan tuturan yang dilakukan penutur untuk 

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

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kata, frasa, dan kalimat yang 

terdapat ikari hyougen dalam film Hanamizuki. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode simak. Teknik selanjutnya yaitu teknik simak bebas 

libat cakap yang berarti peneliti hanya mengamat bahasa atau dialog dan tidak 

terlibat langsung dengan dialog yang akan diteliti. Lalu, hasil dialog yang 

sudah disimak akan dicatat dengan teknik catat. Terakhir, dialog yang sudah 

dicatat akan dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kategori bentuk 

tindak tuturnya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama penelitian 

ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument dan instrumen 

pendukungnya adalah laptop, buku, dan alat tulis. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan teori tindak tutur Wijana dan Searle untuk 

mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur yang ditemukan pada film 

Hanamizuki. Jika sudah dianalis, maka peneliti akan membuat hasil dan 

kesimpulan dari analisis data yang dilakukan. 

D. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

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 pada tabel berikut. 

Tabel 1. 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, 

9, 10, 11, 12, 13 

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 

 

Berdasarkan fungsinya tindak tuturnya, fungsi asertif sebanyak 

delapan data, direktif 16 data, ekspresif empat data, komisif satu data, dan 

deklarasi dua data. Rincian data yang ditemukan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Jumlah data berdasarkan jenis fungsi tuturnya 

No Fungsi Tindak Tutur No. Data Jumlah 

Data 

1 Asertif 3, 4, 7, 10, 13, 26, 

29, 30 

8 

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 

 

Analisis data dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Tindak Tutur Langsung Literal 

 

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! 

 

Kouhei:  したけどあの場合 

Shita kedo ano baai… 

Tapi situasinya… 

(Hanamizuki, 2010. Menit 9:57) 

 

Tuturan ayah Kouhei 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.  

 

2. Tindak Tutur Tidak Langsung Literal 

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 27:28) 



 
 

Tuturan Kouhei merupakan tindak tutur tidak langsung literal karena 

makna tuturannya sesuai dengan maksud penggunaannya, tetapi terdapat 

perintah di balik tuturannya walaupun tuturan tersebut berupa berita. Fungsi 

tuturannya adalah direktif.  

3. Tindak Tutur Langsung Tidak Literal 

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 25:57) 

 

Tuturan Tamotsu 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 alasan ia berhenti adalah ia cemburu saat mengetahui 

bahwa Kouhei dan Sae berpacaran. Fungsi tuturannya adalah deklarasi.  

4. Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal 

 

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) 

 

Tuturan Kouhei merupakan tindak tutur tidak langsung tidak literal 

karena modus tuturannya tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. 

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, 

namun itu hanya bentuk sindiran karena Sae sibuk belajar dan 

mengabaikan kehadirannya. Fungsi tuturannya adalah komisif. 

E. Penutup 

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan, peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan yaitu. 

1. Jenis tindak tutur dalam film Hanamizuki adalah 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.   

2. Fungsi tindak tutur dalam film Hanamizuki adalah fungsi asertif 

sebanyak delapan data, direktif 16 data, ekspresif empat data, komisif 

satu data, dan deklarasi dua data. Sehingga, dapat diketahui saat 

mengungkapkan kemarahan dalam bahasa Jepang, cenderung 

diungkapkan secara langsung dan literal. Namun, fungsi direktif paling 

banyak ditemui pada tindak tutur tidak langsung literal. Hal ini 

menunjukkan modus perintah dalam ungkapan marah bahasa Jepang 

cenderung diungkapkan dengan kalimat tanya maupun kalimat berita. 

Dengan adanya penelitian ini, semoga pembelajar bahasa Jepang 

semakin berhati-hati saat berkomunikasi dengan orang Jepang langsung agar 

tidak terjadi kesalahpahaman. Terutama menjadi lebih peka lagi saat ditanya 

atau diberi suatu informasi karena bisa saja terdapat suatu perintah di dalam 

tuturan tersebut.  

 

 



 
 

F. Daftar Pustaka 

 

Ask Japanese. (2016, Maret 15). YouTube. Diambil kembali dari How long 

can Japanase WAIT until they get ANGRY? The answer might surprise 

you: https://www.youtube.com/watch?v=gVjEMPDi-ho 

Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. London: Oxford 

University Press. 

Doi, N. (Sutradara). (2010). Hanamizuki [Gambar Hidup]. 

Rohmadi, M. (2010). Pragmatik: Teori dan Analisis. Surakarta: Yuna Pustaka. 

Searle, J. (1969). Speech Act. Cambridge: University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


