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MOTTO 

 

1. NEVER GIVE UP IN EVERY WAYS 

2. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur kepada Sang 

Pencipta di setiap kesempatan yang ada.  

3. Life begins at the end of your comfort zone 

4. Selalu ada kemudahan di tengah kesulitan 

5. DO IT WITH PASSION OR NOT AT ALL 

6. SKRIPSI PASTI BERLALU :D 

7. You have to fight some of bad days to earn some of the best days in your 

life 

8. When you feel like quitting think about why you started 

9. be STRONG, you never know YOU are INSPIRING 

10. Defeat is not the worst failure. Not to have tried is the true failure 
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要旨 

 

三年生のディアンヌスワントロ大学生指示の行為を表す方法 
 

氏名 ：エリサベット・ノヴィタ・ 

    プットリ 
学生番号 ：C12.2010.00300 

卒業論文データ 

 

本文    ：60 ページ 

参考文献  ：3 ページ 

研究資料  ：三年生のディアンヌスワントロ大学生の行為 

スマラン。ディアン。ヌスワントロ大学、日本語。日本文学科 

 

キーワード:ポシテイブ敬意、ネガテイブ敬意、行為、敬意、ブラウンドアンド

レブインション 
 

「本研究の目的は Dian Nuswantoro 大学 3 年生が使う敬語表現について研究する

である。本研究のデータは 3 年生が指示されて際に使用である。データの分析に

は Brown and Levinson の理論を使用した。また、本研究ではプラグマティックで

記述的かつ定性的な分析を行った。分析の結果、日本語学習者の学生は１一 5つ

程度の敬語表を使用することが分かった、またネガティブな表現方法が多く使用 

されているのが明らかになった。その使用されている敬語表現は先生と学生の間

の社会的要因や距離を現している。Face treathening act は他の人のために自らを

貶めたり、侮辱したりする行為である」 
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ABSTRACT 

POLITENESS STRATEGIES IN DIRECTIVE SPEECH ACTS USED BY UDINUS 3rd YEAR 

JAPANESE LANGUAGE STUDY STUDENTS 

Elisabeth Novita Putri, NIM: C12.2010.00300, Content Page:  60  pages, 

Bibliography: 3   pages 

Semarang : Japanese Language Study Program, Dian Nuswantoro University 

Keywords : positive strategy, negative strategy,  speech acts, directive, Brown 

and Levinson 

 

The purpose of this study is to describe politeness strategy and Japanese 
speech acts which used by UDINUS 3rd year Japanese language students. The 
data of this study are 3rd year students speeches which can be categorized as 
directive speech acts. The data were also analyzed by using Brown and Levinson 
theory of politeness strategy. This study is a qualitative descriptive with 
pragmatic approach. The results of this study show that Japanese study students 
used more than one politeness strategies. The most dominant politeness 
strategy used by the students is politeness strategy with negative politeness. The 
use of this strategy is based on social factor; student and lecturer. Negative 
politeness strategy is used to minimalize face threatening act as a sign to show  
respect, so the hearer can do the speaker’s will.     
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ABSTRAK 

STRATEGI KESANTUNAN DALAM TINDAK TUTUR DIREKTIF BAHASA JEPANG 

PADA MAHASISWA SASTRA JEPANG UDINUS TINGKAT 3 

Elisabeth Novita Putri, NIM : C12.2010.00300. Halaman Isi: 60 lembar. Halaman 

Daftar Pustaka :3 lembar. Halaman Lampiran :10 lembar. Semarang : Program 

Studi Sastra Jepang, Universitas Dian Nuswantoro.  

Kata Kunci : Kesantunan Positif, Kesantunan Negatif, Tindak Tutur, Direktif, 

Brown dan Levinson 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kesantunan tindak tutur 
bahasa Jepang yang digunakan oleh Mahasiswa Sastra Jepang tingkat 3 UDINUS. 
Data penelitian ini adalah tuturan Mahasiswa Tingkat 3 yang merupakan tuturan 
tindak tutur direktif. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori 
strategi kesantunan Brown dan Levinson. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan 
Mahasiswa sastra Jepang menerapkan satu bahkan lima strategi kesantunan. 
Strategi kesantunan yang dominan digunakan oleh Mahasiswa yaitu  strategi 
kesantunan yang menggunakan kesantunan negatif. Pemakaian strategi 
tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial yaitu Mahasiswa dan Dosen. Strategi 
kesantunan negatif digunakan untuk meminimalkan keterancaman muka (face 
threatening act) sebagai tanda untuk menunjukkan rasa hormat, dan keinginan 
penutur dapat dilakukan oleh petuturnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Kesantunan diperlukan ketika berkomunikasi untuk menciptakan suatu 

kondisi yang baik antara penutur dan petutur. Ketika berkomunikasi tidak setiap 

saat kita menggunakan tuturan secara santun sehingga hal tersebut bisa 

menyakiti perasaan petutur. Strategi kesantunan digunakan oleh penutur untuk 

menghindari tindak pengancaman terhadap muka petutur (Brown dan Levinson, 

1987:60). Kesantunan muncul karena dilatarbelakangi sebuah tindakan yang 

dapat mengancam muka orang lain. Brown dan Levinson (1987: 60) 

menyebutnya dengan FTA (Face Threatening Act).  

 Brown dan Levinson (dalam Gunarwan, 1992:185) mengemukakan teori 

kesantunan berkaitan dengan muka positif dan muka negatif. Muka positif 

adalah muka yang mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar 

apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya dan apa yang  diyakininya 

menyenangkan dan patut dihargai. Sedangkan muka negatif adalah mengacu 

pada citra diri setiap orang yang berkepentingan agar Ia dihargai dengan jalan 

penutur membiarkan bebas melakukan tindakan atau membiarkannya bebas dari 

keharusan mengerjakan sesuatu. Jika seorang penutur menyatakan sesuatu yang 

mengandung suatu ancaman terhadap harapan-harapan individu lain, maka 

pernyataan tersebut dideskripsikan sebagai tindak ancaman muka. Sebaliknya, 

pernyataan yang digunakan penutur untuk mengurangi kemungkinan ancaman 

tersebut, disebut sebagai tindak penyelamat muka (Yule 2006: 106).  

 Menurut Brown dan Levinson (1987: 85) untuk mengantisipasi 

keterancaman muka atau Face Threatening Act (FTA) dapat dilakukan dengan 

beberapa strategi yang diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari tergantung 

pada derajat keterancamannya. Strategi tersebut yaitu bertutur secara terus 

(bald on record), bertindak tutur dengan kesantunan postitif, bertindak tutur 
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dengan menggunakan  kesantunan negatif, melakukan tindak tutur secara tidak 

langsung (off record),  dan tidak melakukan tindak tutur atau diam saja.  

  Salah satu contoh yang dapat menimbulkan Face Threatening Act adalah 

pada tuturan bentuk direktif.  Bentuk direktif merupakan salah satu bentuk 

tindak tutur yang dapat mengancam muka petutur. Tindak tutur ini menunjukkan 

bahwa penutur menginginkan petutur untuk melakukan seperti apa yang dikatan 

penutur seperti, meminta, menyuruh, menyarankan, memerintah, dan lain-lain 

(Vanderkeven 1990: 189).  Dalam percakapan, seringkali penutur meminta 

petutur untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan permintaan. Permintaan 

merupakan suatu tuturan yang di dalamnya terkandung tindakan agar petutur 

berbuat sesuai dengan maksud tuturan (Revita, 2005:73).  Permintaan berkaitan 

dengan kehilangan muka penutur dan petutur, Sebuah permintaan dapat 

menyebabkan petutur menjadi kehilangan muka karena mmengurangi 

kebebasannya dalam bertindak (Brown and Levinson, 1987: 129).  

 Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil ruang lingkup penelitan 

status sosial antara dosen dan mahasiswa tingkat 3 saja. Konteks yang diberikan 

untuk penelitian adalah Mahasiswa diminta untuk meminjam buku referensi 

kepada Sensei diruang dosen karena buku tersebut digunakan untuk referensi 

makalah yang akan Ia kumpulkan minggu depan. Ketika mahasiswa 

menyampaikan permintaan kepada dosen akan terasa sangat menarik karena 

tingkat keterancaman muka petutur akan lebih tinggi. Untuk melakukan 

permintaan tersebut diperlukan strategi kesantunan yang tepat sehingga petutur 

(dosen) paham dan mengabulkan permintaan penutur (Mahasiswa) sehingga 

tingkat keterancaman petutur berkurang.  

Konteks yang dibuat oleh peneliti adalah konteks di mana hal tersebut 

sering dilakukan oleh Mahasiswa seperti meminta ijin untuk ikut ujian, 

meminjam buku referensi, ijin ke toilet dan sebagainya. Namun diantara konteks-

konteks tersebut peneliti memilih satu konteks yaitu meminjam buku referensi. 

Peneliti memilih konteks meminjam buku referensi karena ketika Mahasiswa 

mengungkapkan permintaanya untuk meminjam buku, maka Mahasiswa 
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mengancam muka Sensei. Agar permintaan Mahasiswa dikabulkan oleh Sensei, 

Mahasiswa tersebut menggunakan strategi.  

Konteks meminjam buku sudah diujikan oleh peneliti dengan responden 

dua orang Mahasiswa sastra Jepang tahun ke-2 dan dua orang Mahasiswa sastra 

Jepang tahun ke-3. Dari pra-penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa 

konteks meminjam buku ini lebih banyak memakai strategi kesantunan daripada 

konteks lain yang peneliti ujikan. 

Dari pra-penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Mahasiswa 

tahun ke 3 lebih banyak menggunakan strategi dan lebih banyak menggunakan 

bentuk bahasa sopan (kenjougo, teneigo)  daripada Mahasiswa tahun ke 2.  

Setelah melihat uraian tersebut di atas, dalam skripsi ini peneliti sangat 

tertarik untuk mengkaji strategi kesantunan tindak tutur direktif bahasa Jepang 

yang digunakan oleh mahasiswa sastra Jepang tingkat 3 UDINUS. Penelitian ini 

juga akan dibahas dengan menggunakan pendekatan pragmatik, karena 

pragmatik mendominasi bahasan tentang kesantunan berbahasa (Gunarwan 

2007: 260).  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah 

strategi kesantunan tindak tutur direktif bahasa Jepang yang digunakan oleh 

mahasiswa sastra Jepang tingkat 3 UDINUS. 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kesantunan tindak 

tutur direktif yang digunakan oleh mahasiswa sastra Jepang tingkat 3 UDINUS. 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretis yang berhubungan 

dengan strategi kesantunan tindak tutur direktif bahasa Jepang.  

1.4.2 Manfaat Praktis 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi para 

pembaca khususnya mahasiswa Sastra Jepang yang diharapkan dapat 

menjadi inspirasi dan acuan terhadap penelitian sejenis. 

1.5  Ruang Lingkup Pembahasan  

  Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil ruang lingkup penelitan 

status sosial antara dosen dan mahasiswa tingkat 3 saja. Tuturan yang diteliti 

hanyalah tindak tutur direktif.  Untuk penulisan penelitian ini peneliti akan 

membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu sebatas untuk mengetahui 

strategi apa saja yang digunakan untuk meminimalisir keterancaman muka 

petutur oleh Mahasiswa tingkat 3 UDINUS ketika menyampaikan permintaan. 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab, yaitu: 

 Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan 

sistematika penulisan.  

 Bab II adalah Tinjauan Pustaka, penelitian sebelumnya, kesantunan 

berbahasa, strategi kesantunan dalam bertindak tutur, tindak tutur, faktor sosial 

dalam pemilihan strategi kesantunan. 

 Bab III adalah Metode Penelitian, yang terdiri dari ancangan penelitian, data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

 Bab IV adalah Analisis Data, merupakan hasil strategi kesantunan tindak 

tutur direktif yang digunakan oleh mahasiswa sastra Jepang tingkat 3 UDINUS 

untuk meminimalisir tingkat keterancaman muka petutur. 

 Bab V adalah Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran. 

 Daftar Pustaka. 

 Lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Sebelumnya  

Penelitian mengenai strategi kesantunan dan tindak tutur telah dilakukan 

oleh beberapa orang, diantaranya adalah mengenai tindak tutur permintaan 

dan strategi kesantunan yang mendekati dengan penelitian peneliti adalah 

sebagai berikut, 

Permana (2010) mahasiswa sastra Jepang UDINUS dalam skripsinya 

mengkaji tentang strategi kesantunan tindak tutur permintaan pada penutur 

bahasa Jepang dengan studi kasus pada film Majo no Takyuubin. Permana 

meneliti tentang strategi kesantunan yang digunakan dalam penutur bahasa 

Jepang ketika menyampaikan permintaan serta untuk mengetahui faktor sosial 

yang mempengaruhi strategi tersebut.  

Novita (2008), Mahasiswa sastra Jepang UDINUS dalam skripsinya strategi 

kesantunan tindak tutur direktif pada drama seigi no mikata mengkaji tentang 

tindak tutur direktif dalam hubunganya dengan tindakan mengancam muka 

dan faktor sosialnya. Teori yang digunakan oleh Novita dalam penelitiannya 

adalah menggunakan teori Brown dan Levinson.  

 

2.2  Tindak Tutur 

Menurut Chaer dalam Rohmadi (2004: 29), tindak tutur merupakan gejala 

individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh 

kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak 

tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Hal-hal yang 

ditindakkan di dalam berbicara (tuturan) yaitu permintaan (request), pemberian 

izin (permissions), tawaran (offers), ajakan (invitation) dan penerimaan akan 

tawaran (accepatation of offers).  Dalam menuturkan kalimat, seorang tidak 

semata-mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan kalimat itu. Ketika 

seorang Ibu berkata kepada anak laki-lakinya yang asyik bermain video game
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「今何時」”ima nanji?” “jam berapa sekarang?”, Ibu itu tidak semata-mata 

bertanya waktu, tetapi juga menindakkan sesuatu yakni memerintahkan petutur 

atau anak tersebut agar segera tidur. Menurut Yule (1996: 47-53) tindak tutur 

merupakan tindakan yang dilakukan melalui ujaran yang terdiri atas lima jenis, 

diantaranya sebagai berikut  

1. Deklarasi, merupakan tindak tutur yang menghasilkan perubahan dalam 

waktu yang singkat hanya melalui tuturan (Yule, 1996: 53),  

2. Representatif, merupakan tindak tutur yang menyatakan keyakinan 

penutur benar atau tidak, seperti pernyataan suatu fakta, penegasan, 

kesimpulan, dan pendeskripsian (Yule, 1996: 53),  

3. Ekspresif, merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang 

dirasakan oleh penutur, seperti pernyataan-pernyataan psikologis kegembiraan, 

kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan atau kesengsaraan (Yule, 1996: 53),  

4.  Komisif, merupakan tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk 

mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. 

Tindak tutur ini menyatakan ungkapan janji, ancaman, penolakan, ikrar (Yule, 

1996: 54), dan  

5.  Direktif, merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penutur agar lawan 

tutur melakukan sesuatu, misalnya tindak memaksa, memerintah, mengajak, 

menyuruh, memperingatkan, mengijinkan dan sebagainya (Yule, 1996: 54).  

Searle (1969) dalam bukunya “speech acts: an essay in the philosophy of 

language” menyempurnakan teori tindak tutur yang terdahulu dan 

mengklasifikasikan tuturan-tuturan yang ada, maka Austin dan Searle membagi 

tuturan menjadi tiga jenis yaitu  

a. tindak tutur lokusi  

Wijana (dalam Setiawan, 2005: 18-19) menyatakan bahwa tindak lokusi 

adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut 

dengan The Act of Saying Something. Tindak tutur lokusi hanya berupa 

tindakan menyatakan sesuatu dalam arti yang sebenarnya tanpa disertai 
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unsur nilai dan efek terhadap petuturnya. Tindak tutur lokusi dibagi menjadi 

tiga yaitu naratif, deskriptif dan informatif.  

b. Tindak tutur ilokusi  

Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud 

dan daya tuturan. Tindak tutur ilokusi tidak mudah diidentifikasi , karena 

ilokusi berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan di mana 

tindak tutur itu dilakukan dan sebagainya. Tindak tutur ini disebut dengan 

The Act of Doing Something. Leech (dalam Rustono 1999: 38) menjelaskan 

bahwa untuk mempermudah identifikasi ada beberapa verba yang menandai 

tindak tutur ilokusi, antara lain melaporkan, mengumumkan, bertanya, 

menyarankan, berterima kasih, mengusulkan, mengakui, mengucapkan 

selamat, berjanji, mendesak, dan sebagainya.  

c. Tindak tutur perlokusi  

Tindak perlokusi disebut sebagai The Act of Affecting Someone. Menurut 

Wijana (dalam Setiawan, 2005: 25) tindak perlokusi adalah tindak tutur  yang 

pengaturannya dimaksud untuk mempengaruhi lawan tutur. Secara singkat, 

perlokusi adalah efek dari tindak tutur itu bagi petutur. 

   

2.3 Tindak Tutur Direktif 

Tuturan Direktif menurut Yule (1996: 54), merupakan tindak tutur 

yang dimaksudkan penutur agar lawan tutur melakukan sesuatu, misalnya 

tindak memaksa, memerintah, mengajak, menyuruh, memperingatkan, 

mengijinkan dan sebagainya.  

Sebuah tuturan disebut tindak tutur direktif jika tuturan tersebut 

mengandung titik ilokusi yang dapat menjadi penyebab petutur melakukan 

apa yang diinginkan oleh penutur. Dunkley (1994:127) menjelaskan bahwa 

karakteristik tindak tutur direktif bahasa Jepang terletak pada kata kerja 

donasi (donative verbs) yang bermakna “beri-terima” (verbs of giving and 

receiving). Pada penggunaan verba donasi, untuk memperlihatkan rasa 

hormat terhadap mitra tutur dan sikap rendah hati (humble), digunakan 
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bentuk-bentuk honorifik verba donasi. Misalnya verba “itadakemasenka” 

merupakan bentuk honorifik verba dari “moraemasenka”. 

Bentuk Tindak tutur direktif perintah umumnya tidak memberikan 

pilihan kepada petutur untuk melakukan sesuatu kepada penuturnya, 

berbeda dengan bentuk tindak tutur direktif permintaan. Tindak tutur 

permintaan memberikan pilihan kepada petuturnya untuk menolak atau 

melakukan sesuatu yang diminta penutur. Tindak tutur permintaan 

merupakan bentuk perintah yang dimodifikasi oleh beberapa fitur gramatikal  

oleh beberapa fitur gramatikal yang berfungsi untuk melunakkan, misalnya 

penggunaan kata kerja beri-terima (morau, kureru, itadaku, kudasaru) dalam 

bahasa Jepang.   

  Tindak tutur direktif permohonan dalam bahasa Jepang sering 

dituturkan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut merupakan salah satu 

strategi kesantunan verbal dalam mengekspresikan tindak tutur direktif. 

Tahapan tersebut dimulai dari tahap pembukaan yang bisa lebih dari satu kali 

(multi-stage opening), kemudian diikuti bentuk-bentuk pra-permohonan 

(pre-request) sebagai salah satu usaha persuasif agar mengurangi dampak 

pemaksaan (Dunkley dalam Aryanto, 2011: 6). Berikut ini sebuah ilustrasi 

yang berisi percakapan orang tua seorang anak dan gurunya.  

S:  (11)“ano” (‘well’) ‘em’  call to attention (meminta perhatian) 
H: (12)“hai” (‘yes’) ‘iya’  acknowledgment (balasan) 
S: (13)“chotto sumimasen ga….” (‘excuse me’) ‘maaf…’ apology 

(permintaan maaf) 
H: (14)“hai, dozo” (‘yes, go a head’) ‘iya, silahkan’ acknowledgment 

(balasan) 
S: (15) “sensei, chotto o kiki shitai koto ga arun desu ga….” (‘Teacher, 

I want to ask you something’)  intention to ask  
H: (16) “hai, nani?” (‘yes, what?’) acknowledgment (balasan) 
S: (17) “uchi no musume nan desu ga…”. (‘Its’ about my daughter’)  pre-

request  (pra-permintaan) 
H: (18) “hai” (‘yes’)  acknowledgment (balasan) 
S: (19) “kondo no nigatsu ga nyuushi da kara….”( ‘Because she has her 

entrance exam next February’) pre-request (pra-permintaan) 
H: (20) “hai” (‘yes’)  acknowledgment (balasan) 
S: (21) “moshi dekitara, chotto lesson wo shite itadakemasenka”. (‘if 

posible, could you teach her’)  request (permintaan) 
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H: (22) “sore ha ne….chotto….ima no tokoro….” (‘about that…I’m a bit 
*busy+ at the moment…’)  refusal (penolakan) 

S: (23) “o-ishogashii desu ne.” (‘so you’re busy’) acknowledgment 
(balasan) 

  
Keterangan: 
S= Speaker (penutur) 

 H= Hearer  (petutur) 
 

Dari ilustrasi terlihat bahwa sebelum penutur mengungkapkan tuturan 

permintaan (request), penutur menuturkan pembukaan (pre-sequence), 

permintaan maaf (apology), dan pra-permintaan (pre-request). Hal tersebut 

dilakukan penutur sebagai usahanya untuk memitigasi pengancaman muka 

atas tuturan permintaannya (Aryanto, 2011:6) 

 

2.4 Face Threatening Act (Tindak pengancaman muka) 

Ketika berkomunikasi tidak setiap saat penutur menggunakan tuturan 

secara santun sehingga hal tersebut bisa menyakiti perasaan petutur. 

Strategi kesantunan digunakan oleh penutur untuk menghindari tindak 

pengancaman terhadap muka petutur (Brown dan Levinson, 1987:60). 

Kesantunan muncul karena dilatarbelakangi sebuah tindakan yang dapat 

mengancam muka orang lain. Brown dan Levinson (1987: 60) menyebutnya 

dengan FTA (Face Threatening Act). 

Brown dan Levinson (dalam Gunarwan, 1992:185) mengemukakan 

teori kesantunan berkaitan dengan muka positif dan muka negatif. Muka 

positif adalah muka yang mengacu pada citra diri setiap orang yang 

berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya dan apa yang  

diyakininya menyenangkan dan patut dihargai. Sedangkan muka negatif 

adalah mengacu pada citra diri setiap orang yang berkepentingan agar Ia 

dihargai dengan jalan penutur membiarkan bebas melakukan tindakan atau 

membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Apabila penutur 

menyatakan sesuatu yang mengandung ancaman terhadap petutur, maka 

pernyataan tersebut disebut sebagai tindak mengancam muka, sedangkan 
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pernyataan yang digunakan penutur untuk mengurangi keterancaman muka 

disebut tindak penyelamat muka(Yule 2006: 106). 

Menurut Brown dan Levinson (1987: 85) untuk mengantisipasi 

keterancaman muka atau Face Threatening Act (FTA) dapat dilakukan dengan 

beberapa strategi.  

 

2.5 Faktor Sosial dalam Pemilihan Strategi Kesantunan 

Brown dan Levinson (1987: 74) faktor sosial mempengaruhi pemilihan 

strategi kesantunan, yakni kekuasaan antara penutur dan petutur. Jarak 

sosial antara penutur dan petutur dan tingkat pembebanan.  

1. Kekuasaan (power) merupakan pernyataan hubungan yang menyatakan 

seberapa besar seseorang dapat memaksa orang lain tanpa kehilangan muka. 

Faktor ini menunjukkan keterkaitan status relatif antara penutur dan petutur 

yang ditentukan oleh umur, kekayaan, jabatan.  

2. Jarak sosial (Sosial Distance)  merupakan ukuran kontak sosial antara penutur 

dan lawan tutur mengenai satu sama lain, dan bagaimana hubungan mereka 

dalam konteks  

3. Tingkat pembebanan (Ranking of Imposition) merupakan status relatif jenis 

tindak tutur di dalam situasi yang dianggap tidak terlalu mengancam muka. 

contoh: 

Kitao (1987) dalam Brown dan Levinson (1987:74), tiga situasi yang 

mempengaruhi terciptanya beban dalam sebuah permintaan yaitu  

a. kebutuhan yang terungkap dalam tindak tutur permintaan 

b. kemudahan memenuhi suatu permintaan 

c. perbedaan budaya (walau permintaanya sama, tetapi bila satu penutur 

dengan yang lain berbeda budaya, maka petutur pun mempunyai beban 

yang berbeda) 

 

Menurut Brown dan Levinson (1987:60) FTA dibagi menjadi lima strategi, 

terlihat pada gambar  
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       (Brown dan Levinson, 1987: 60) 

Gambar : Lima strategi FTA menurut Brown dan Levinson 

2.6 Kesantunan Berbahasa  

 Leech (1983) mengungkapkan kesantunan berbahasa memiliki tujuan 

untuk menciptakan dan memelihara keharmonisan dalam berinteraksi sosial 

(Ulfah 2005:10). Menurut Chaer (2010: 10) secara singkat dan umum ada tiga 

kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan kita terdengar santun oleh penutur 

dan petutur. Ketiga kaidah itu adalah (1) formalitas (formality), (2) 

ketidaktegasan (hesistancy), dan (3) kesamaan atau kesekawanan (equality or 

camaraderie). Menurut Chaer (2010: 11), dikatakan bahwa sebuah tuturan 

disebut santun kalau Ia tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu 

memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur itu menjadi 

senang. 

 

2.7 Strategi Kesantunan dalam Bertindak Tutur  

Brown dan Levinson (1987 dalam Gunawarman 2007:309) 

mengungkapkan bahwa tindak pengancam muka dapat diantisipasi melalui 

pemilihan strategi kesantunan. Untuk menyelamatkan muka muka baik 

penutur maupun petutur,  Brown dan Levinson (1996) membagi strategi 

kesantunan menjadi lima. Berikut jenis-jenis strategi kesantunan menurut  

Brown dan Levinson beserta ilustrasi tuturannya yang dikutip dari Nihongo 

no Keigo Ron, Poraitonesu Riron kara no Saikentou (Takiura 2009 : 186-204) 

1.Without redressive action, baldly Laser 

Greater 

Estimation 

of risk of 

face loss 

 

Do the FTA 

5. Don’t do the FTA 

4. Off record 

On record 

With redressive 
action 

2. Positive politeness 

3. Negative politeness 
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2.7.1 Melakukan tindak ujaran secara langsung (Bald on Record) 

Penutur lebih menginginkan efisiensi maksimum daripada sekedar 

menghormati muka petutur, sehingga ia melakukan tindak pengancam 

muka dengan memakai strategi ini. Hal tersebut dapat disebabkan 

penutur lebih kuat atau sama kedudukan sosialnya atau penutur ingin 

bersikap tidak sopan terhadap petutur. Situasi darurat juga memberi 

kesempatan penggunaan perintah langsung dengan mengabaikan kepada 

siapa permintaan itu ditujukan.  

 

2.7.2  Melakukan Tindak Tutur Dengan Menggunakan Kesantunan Positif 

(Positive Politeness Strategy) 

Berikut jenis-jenis strategi kesantunan positif menurut  Brown dan 

Levinson beserta ilustrasi tuturannya yang dikutip dari Nihongo no Keigo 

Ron, Poraitonesu Riron kara no Saikentou (Takiura 2009 : 186-204). 

Berkaitan dengan muka positif seseorang, adalah muka yang 

mengacu kepada seseorang yang menginginkan terhadap apa yang telah 

dilakukannya dihargai, disukai orang lain, diperlakukan sebagai anggota 

kelompok yang sama. Brown dan Levinson dalam Gunarwan (2007:309) 

tindak penyelamatan muka yang berkenaan dengan muka positif 

seseorang cenderung memperlihatkan kesetiakawanan. Tindakan 

kesantunan positif tersebut menandakan bahwa penutur dan petutur 

menginginkan sesuatu dan memiliki tujuan yang sama (Yule 2006:107) 

Terdapat 15 strategi tindak tutur berdasarkan kesantunan positif.  

1.  Mengikuti keperluan, keperluan dan keinginan petutur.  

Penutur memberikan perhatian yang diinginkan kepada 

petutur. Penutur melihat kondisi petutur di mana petutur tampak 

seperti mengharapkan penutur untuk menyetujui atau 

memperhatikan dari apa yang petutur lakukan.  
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Contoh :   

「おなかがすいたでしょう、朝ご飯ずいぶんまえだし。何かを昼

食べない」。 

“onaka ga suita deshou? Asa gohan zuibun mae da shi. Nani ka o 
hiru tabenai?”  
‘(kamu) sudah lapar kan? Lagi pula, makan paginya sudah dari tadi. 
Mau makan siang apa?’ 

 
2.  Melebih-lebihkan persetujuan, minat, dan simpati kepada petutur.  

Penutur menggunakan kata-kata yang melebihkan, biasanya 

dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan persajakan.  

Contoh :  

「すてきなカメラだね。僕もいつかそのカメラを買いたいな」。 

 “suteki na kamera dane. Boku mo itsuka sono kamera wo kaitai 
na” 

    ‘kameranya bagus sekali. Suatu saat aku juga mau membelinya. 

3.  Memperkuat minat pada petutur.  

Penutur memperkuat minat dengan cara penutur membuat cerita 

yang dapat memperkuat ketertarikannya akan apa yang dimiliki 

penutur.  

Contoh :  

「機能さ、レストランに行って、注文したとたん、財布を忘れち

ゃったことをきづいたよ。本当にやばかった。で、次に、何があ

ったのか、しってる」。 

”Kinou sa, resutoran ni itte, chuumon shita totan, saifu wo 
wasurechatta koto wo ki duita yo. Hontou ni yabakatta. De, tsugi 
ni, nani ga atta no ka, shitteru?” 
’kemarin, waktu pergi ke restoran, terus setelah pesan makanan, 
(aku) tersadar, kalau aku tidak bawa dompet. Wah, benar-benar 
gawat! Kira-kira kamu tahu nggak, apa yang terjadi (kemudian)’ 
 

4. Menggunakan penanda identitas kelompok  

Penanda yang digunakan biasanya berupa panggilan yang 

menunjukkan keakraban. Petutur menggunakan penanda identitas 

kelompok yang sama dengan penutur.  

Contoh :   

「こっち来名よ、おまえ」。 
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“kocchi ki na yo, omae.” 
‘lu dateng dong ke sini” 

5. Mencari persetujuan  

Biasanya didahului dengan pembicaraan sementara untuk 

mengangkat topik agar mempermudah penutur untuk mendapat 

persetujuan dengan petutur sekaligus membenarkan keinginan 

petutur. Untuk mencari persetujuan juga bisa diperoleh dengan 

mengulangi separuh atau keseluruhan dari apa yang telah dikatakan 

penutur sebelumnya (pendahuluan sebuah pembicaraan).  

Contoh : 

  A:「ジョンは週末にロンドンへいったんだよ」 

 “Jhon ha shuumatsu ni Rondon he ittan da yo!” 
‘John akhir minggu ini akan pergi ke London lo.’ 

B:「ロンドン！」 
 “Rondon!” 

    ‘London!’ 

6. Menghindari ketidaksetujuan.  

Penutur mengusahakan kerjasama dengan petutur, antara lain 

dengan penggunaan kata ‘jadi’ dan ‘nanti’ sebagai pendahuluan 

persetujuan, padahal sesungguhnya tidak ada pendahuluan 

persetujuan apa pun. 

contoh :  

X:  「どうですか。このアパート。けっこうきれいじゃない」 
 “dou desuka. Kono apaaato. Kekkou kirei janai?” 
‘bagaimana, (kondisi) apartemen ini. Sangat bagus kan?” 

Y: 「まあ、とてもきれいとはいえないけど。。。でも、これでい

い」 

      “maa, totemo kirei to ha ienai kedo….demo, kore de ii.”  
         ‘ehm, (dibilang) bersih sekali, ya tidak juga, tapi ya cukup lah.’ 

7. Penegasan pemahaman  

Penutur mempunyai anggapan bahwa penutur dan petutur  

membicarakan hal yang diketahui petutur untuk kepentingan penutur.  

Contoh : 

 (penutur melihat seorang anak yang terbentur kepalanya)  
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「ああ、痛い痛い」 

    “aa, itai itai!” 
     ‘aduuh, sakit sakit (ya?)’ 

8. Gurauan  

Penutur berusaha meminimalkan tindak pengancam muka dengan 

menggunakan lelucon agar penutur tidak merasa terbebani. 

X:「この仕事おまえ一人で大丈夫だろう。俺帰るから」。  
     “kono shigoto omae hitori de daijoubu darou. Ore kaeru kara.” 
     ‘pekerjaan ini bisa kan kamu kerjakan sendiri? Aku mau pulang’ 
Y:「無理だ。かえるなよ」 

        “muri da. kaeru na yo” 
      ‘ ya nggak mungkin. Jangan pulang dulu!’ 

9. Menegaskan pengetahuan dan pemahaman penutur untuk 

kepentingan petutur.  

Penutur menyatakan apa yang diketahuinya tentang keinginan 

petutur untuk menyesuaikan diri dengan keinginan penutur sehingga 

penutur beranggapan bahwa kedua peserta pertuturan merupakan 

mitra kerja.  

Contoh :  

「これ、まえからほしがってたよね。あげる」 

“kore, mae kara hoshigattetayone. Ageru.” 
             ‘Dari dulu memang kamu mau ini kan. Ini untukmu.’ 

 10. Penawaran, janji  

Apa yang diinginkan petutur, penutur pun menginginkannya, 

sehingga penutur pun akan berusaha membantu untuk 

mendapatkannya. Sehingga ia memberikan penawaran dan janji.  

Contoh : 

  「来週いつか夜ね」  

          “raishuu itsuka yoru ne.” 
   ‘minggu depan saya akan mampir ya’ 

11.  Bersikap optimis  

Penutur bersikap optimis terhadap apa yang diinginkannya yang 

juga dinginkan oleh petutur. Sehingga petutur akan membantu 

penutur untuk mendapatkannya. Penutur biasanya menggunakan 
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kata-kata yang mengandung arti minimal, seperti sedikit, sekecil, 

segelas. Partikel “yo” dan “ne” sering menjadi penanda tuturan yang 

bermakna optimis terhadap suatu hal yang disebutkan dalam tuturan. 

Partikel “yo” dan “ne” umumnya digunakan penutur yang memiliki 

kedekatan jarak sosial dengan petuturnya dan digunakan dalam 

situasi tidak formal.  

Contoh: 
「これ、ちょっと借りてもいいよね」 

    “kore, chotto karite mo ii yo ne.” 
     ‘ini, boleh kupinjam ya!’ 

12. Peserta pertuturan berada dalam sebuah aktivitas yang sama 

Penggunaan kata ganti kami, yang digunakan oleh penutur. Ketika 

penutur sesungguhnya bermaksud menunjuk dirinya sendiri atau 

penutur saja, sehingga ia dapat meminta asumsi yang sama dan 

meminimalisasi tindak pengancam muka. Penutur biasanya  

menggunakan penanda bentuk ajakan berupa akhiran “-mashou” atau 

“-ou” pada predicator verba diakhir tuturan.  

Contoh :  

「ちょっといきをいれて、何かを食べよう」。 

  “chotto iki wo irete, nani ka wo tabeyou.” 
  ‘ayo, kita istirahat sebentar, (kita) makan (sesuatu)’  

13. Memberi atau menanyakan alasan  

Pemberian alasan kepada petutur untuk meminta kerjasama 

dengan penutur. Penutur berusaha meminta kerjasama petutur 

dengan menyarankan sesuatu secara tidak langsung, memberi atau 

meminta alasan seperti memberikan ungkapan mengapa tidak.  

Contoh :  

「え、どうしていけないよ？」 

   “e, doushite ikenai no?” 
                 ‘lho, kenapa tidak bisa datang?’ 

14. Asumsi atau penegasan terhadap hubungan timbal balik.  

Penutur berusaha meminta kerjasama petutur melalui penawaran 

hak timbal balik untuk saling melakukan tindak pengancam muka. 
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Penutur dapat berkata aku akan melakukan X apabila kamu 

melakukan Y untukku atau aku telah melakukan X untukmu minggu 

kemarin, jadi kamu melakukan Y untukku minggu ini.  

Contoh :  
「今週行くなら、僕も行く」 

 “konshuu iku nara, boku mo iku.’ 
 ‘ kalau minggu depan kamu pergi, aku juga pergi.’ 

15. Memberikan hadiah kepada petutur 

Penutur membuat nyaman muka positif petutur melalui 

pemenuhan nyata akan beberapa keinginan petutur. Pemenuhan 

tersebut dapat dilakukan dengan pemberian hadiah, perhatian atau 

pengertian terhadap petutur.   

  contoh : 

「混同はだめだったけど、次の機会ではきっとかつよ。おまえな

らできる」。 

“kondou ha dame dattakedo, tsugi no kikai deha kitto katsu yo. 
Omae nara dekiru!” 
‘Sekarang tidak apa-apa gagal, tapi untuk berikutnya pasti menang. 
Aku  yakin kamu pasti bisa.’ 

 

2.7.3 Melakukan Tindak Tutur dengan Menggunakan Kesantunan Negatif 

(Negative Politeness Strategy) 

Berkaitan dengan muka negatif seseorang, adalah keinginan 

seseorang untuk merdeka, memiliki kebebasan untuk bertindak dan tidak 

tertekan oleh orang lain. Kesantunan tersebut cenderung menunjukkan 

rasa hormat, menekankan pentingnya minat dan waktu orang lain. Selain 

itu, muka negatif tersebut juga diperlihatkan ketika menyampaikan 

permintaan maaf atas pemaksaan atau penyelaan (Yule 2006: 107). Oleh 

karena itu, kesantunan negatif dapat dikatakan merujuk ke strategi 

bertutur yang menunjukkan adanya jarak sosial di antara penutur dan 

petutur (Brown dan Levinson 1987 dalam Gunarwan 2007: 309). Berikut 

paparan dan ilustrasi masing-masing strategi tersebut (Takiura 2009: 158-

182). 
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1. Permintaan secara tidak langsung konvensional.  

Penutur mengutarakan pernyataan atau pertanyaan yang dapat 

mengarahkan petutur untuk pencapaian keinginan penutur. Penutur 

mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung kepada petutur. 

Ketidaklangsungan tersebut dikarenakan sesuatu yang akan 

disampaikan penutur dikhawatirkan akan menyinggung perasaan 

petuturnya atau isi tuturan tersebut berupa sebuah permintaan yang 

akan memberatkan petutur. Dalam bahasa Jepang umumnya berupa 

pertanyaan yang didahului sufiks bentuk negasi “-masen”, “-nai” pada 

predikator.  

   Contoh :   

「テレビの音をもう少しちさくしていただけませんか」 

“Terebi no oto wo moo sukoshi chisaku shite itadakemasenka.” 
‘Bisa tidak ya, (Anda) tolong kecilkan sedikit  suara tvnya’ 

2. Memberikan pertanyaan atau batasan kepada petutur.  

Penutur menggunakan pagar (hedges) yang diwujudkan dengan 

penggunaan bentuk-bentuk pertanyaan berpartikel, contohnya “-kedo” 

bentuk kasual dari “keredomo”, dan “-desuga”. Penutur memberikan 

kesan tidak memaksakan petutur untuk melakukan sesuai keinginan 

penutur. Petutur pun mempunyai kesempatan untuk menolak atau 

mengabulkan permintaan. Oleh karena itu, petutur merasa tak 

terbebani dan dapat menolak atau memenuhi keinginan penutur 

tanpa rasa sungkan karena muka negatifnya tidak terancam. Namun, 

pada intinya penutur mengharapkan petutur melakukan sesuatu 

untuk penutur sehingga ia mengajukan pertanyaan atau pembatasan 

seperti pemberian asumsi.  

Contoh :  

「全然関係がないけど、ちょっと思いついたこと、言ってもいい」 

“zenzen kankei ga nai kedo, chotto omoitsuita koto, ittemo ii?” 
‘kayaknya sih, gak ada hubungannya, (hanya) kepikiran aja. Boleh 
aku ngomong?’ 
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3. Bersikap pesimis 

Penutur berusaha memperbaiki muka negatif petutur melalui 

ekspresi yang memperlihatkan keraguan, sehingga kondisi untuk 

memenuhi permintaan penutur dapat tercapai. Bentuk-bentuk 

pertanyaan yang dinegasikan merupakan salah satu strategi yang 

digunakan orang Jepang untuk mengekspresikan sikap pesimis 

tersebut.  

Contoh : 

「くれじっとカードお持ちではないのですか」 

“Kurejittokaado mo omochi de wa nai no desuka.” 
‘Anda memiliki kartu kredit?’ 

4. Meminimalkan unsur paksaan.  

Penutur meminimalkan tindak mengancam muka. Salah satu 

bentuk ungkapan yang digunakan orang Jepang adalah kata “chotto” 

yang bermakna literal “sedikit”, atau penutur merasa sungkan 

menyampaikan sesuatu kepada petuturnya.  

Contoh :  

「別にたいしたことじゃないけど、ちょっときづいたことがあっ

て。。。」 

“betsu ni taishita koto janai kedo, chotto ki duita koto ga atte…..” 
‘sebenarnya bukan hal yang penting (bagiku), hanya saja (aku) 
kepikiran (sesuatu)….’ 
 

5.  Memberi penghormatan,membuat perbedaan posisi dengan petutur.  

Penutur mengambil sikap merendahkan diri atau memposisikan 

petutur lebih tinggi daripada dirinya sendiri, sehingga potensi tindak 

pengancam muka dapat diminimalkan. Penutur berusaha membuat 

jarak dengan petuturnya dengan cara memberikan penghormatan 

terhadap petutur yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk honorifik. 

Penggunaan kata “sama”, “watakushi”, sufiks “go” pada kata benda, 

merupakan salah satu ciri leksikal penggunaan ragam honorifik bahasa 

jepang.  
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Contoh :  

「お客様は私はご案内しますね」 

“okyaku sama ha watakushi ha go annai shimasu ne.” 
‘saya yang akan mengantar tuan (tamu)’ 

6.  Permohonan maaf.  

Penutur berusaha mengindikasikan keengganannya melalui 

permintaan maaf untuk membebankan sebagian perbaikan tindak 

pengancam muka pada petutur. Beberapa fitur leksikal permintaan 

maaf bahasa Jepang diantaranya “moushi wake arimasen”, 

“sumimasen”, “gomenasai”. Penggunaan masing-masing fitur tersebut 

disesuaikan dengan konteks tutur, terutama  petutur topic 

pembicaraan.  

Contoh : 

「先生、お忙しいところをもうしわけありませんが、相談したい

けどがあるんですが」 

“Sensei, oisogashii tokoro wo moushi wake arimasen ga, soudan 
shitai koto ga arun no desuga….” 
‘Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak, ada hal yang ingin 
saya diskusikan dengan Bapak’ 
 

7. Menghindari kata “saya” atau penutur dan “anda” atau lawan tutur 

(impersonalize S and H).  

Penutur tidak menyebutkan dirinya sendiri dan petuturnya dalam 

tuturan. Salah satu karakteristik bahasa Jepang yaitu pelesapan subjek 

atau objek tuturan karena penutur dan petutur telah mengetahui 

maksud si penutur 

Contoh :  

「先生、荷物をお持ちしましょうか」 

  “Sensei, nimotsu wo omochishimashouka.” 
        ‘Pak/Bu (guru), (saya) bawakan barangnya.’ 

8.  Menggunakan tindakan mengancam muka sebagai aturan umum.  

Penutur bersikap bahwa ia terpaksa melakukan tindakan 

mengancam muka, petutur tidak merasa dipaksa untuk memenuhi 

permintaanya. Dapat dipastikan bahwa penutur memiliki kekuasaan 
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terhadap suatu hal, dan ia memiliki kewenangan untuk memberikan 

pernyataan yang bersifat ancaman muka. 

Contoh: 

「電車がとおりあす。危ないですから、黄色いせんまでおあ下が

り下さい」 

“densha ga toorimasu. abunai desukara, kiiroi sen made oasagari 
kudasai.” 
‘(akan) ada kereta lewat. Karena berbahaya, silakan mundur 
sampai batas garis kuning.’ 
 

9.  Membendakan atau mengakhiri kalimat dengan kata benda.  

Strategi ini digunakan masyarakat Jepang sebagai salah satu 

strategi kesantunan dengan cara penutur menominalkan tuturannya.  

Contoh :  

「新しい ATM カードをおうちまでおおくりします」 

“atarashi ATM kaado wo ouchi made ookuri shimasu.” 
‘(kami) akan mengirim  kartu ATM (Anda) yang baru ke rumah.’ 

10.  Pembuatan atau penyangkalan hutang.  

Penutur menyatakan secara jelas bahwa penutur telah 

memberikan kebaikan atau tidak kepada petutur.  

Contoh :  

「先日はありがとうございました。お礼もいたしませんで」 

“senjitsu ha arigatou gozaimashita. Orei mo itashimasende.” 
‘Saya mengucapkan terima kasih (atas bantuannya) tempo hari 
lalu. (saya) tidak bisa memberikan apa-apa.’ 

 

2.7.4 Melakukan tindak ujaran secara tidak langsung (Off record) 

Sebuah permintaan dapat dilakukan dengan menggunakan 

tuturan paksa (tidak jelas maksud sebenarnya), karena penutur berusaha 

tidak melakukan tindak pengancam muka pada petutur. Penutur dapat 

memuaskan muka negatif petutur, sehingga petutur dapat memutuskan 

bagaimana menginterpretasikan apa yang diinformasikan oleh penutur. 

Strategi ini memiliki 15 sub strategi. 

1. Memberi Isyarat 
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Penutur mengangkat topik pembicaraan dari beberapa hal yang berkaitan 

dengan keinginannya agar petutur melakukan sesuatu.  

 Contoh: 

  I need some more nails to finish up this rabbit hutch. 
Aku butuh beberapa paku untuk menyelesaikan kandang kelinci 
ini.  
 

2. Memberi suatu tanda yang memiliki keterkaitan 

Penutur menyebutkan beberapa hal terkait dengan tindakan yang 

membutuhkan petutur agar petutur melakukan sesuatu untuk penutur.  

Contoh: 
Are you going to market tomorrow? There’s a market tomorrow, I 
suppose. 
Apa kau akan ke pasar besok? Aku kira ada sebuah pasar besok 
 

3. Sangkaan  

Sangkaan digunakan untuk menyampaikan kritik. 

Contoh: 

 I washed the car again today 
 Aku mencuci mobil lagi hari ini 
 

4. Mempersingkat pernyataan 

Penutur mengatakan sesedikit mungkin atau mengatakan hal yang 

berbeda dari apa yang sebenarnya penutur ingin sampaikan pada petutur.  

Contoh: 

A: What do you think of Harry? 
         Apa yang kau pikirkan tentang Harry? 
 B: Nothing wrong with him. (I don’t think he’s very good) 

     Tidak ada yang salah dengannya. (Aku tidak berpikir dia  sangat 
baik) 

 
5. Melebih-lebihkan  

Penutur berbicara secara berlebihan.  

Contoh: 

 You never do the washing up 
 Kau tidak pernah mencucinya 

6. Menggunakan pengulangan 
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Penutur mengucapkan kebenaran dan hal-hal yang sifatnya paten untuk 

menyampaikan penyesalan, kritik serta keluhan.  

Contoh: 

 Boys will be boys. 
 Anak laki-laki tetap akan menjadi anak laki-laki 
 

7. Menggunakan kontradiksi  

Penutur sengaja membandingkan dua hal, karena tidak ingin 

menceritakan hal sebenarnya untuk menyampaikan kritik dan keluhannya. 

Lalu, penutur mendorong petutur untuk mencari interpretasi dari 

kontradiksi yang dilakukannya. 

Contoh:  

 A: Are you upset about that? 
     Apa kau merasa terganggu mengenai hal itu? 
 B: Well, yes and no 
     Antara ya dan tidak 
 

8. Sindiran  

Penutur menyatakan lawan dari apa yang ia maksud 

Contoh : 

 This isn’t exactly my idea of bliss 
 Ini sebenarnya bukan ide yang membahagiakan aku. 
 

9. Menggunakan kiasan 

Penutur menyembunyikan apa yang sesungguhnya ingin disampaikannya. 

Contoh: 

 Harry’s a real fish (He swims like fish) 
 Seekor ikan milik Harry. (Harry berenang seperti ikan) 
 

10. Menggunakan pertanyaan retorik 

Penutur mengajukan pertanyaan tanpa bermaksud memperoleh sebuah 

jawaban untuk menyampaikan kritik, penyelesaian atau keluhan.  

Contoh: 

 How was I know..? (I wasn’t) 
 Bagaimana aku tahu..? (Aku tidak mengetahuinya) 
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11. Pernyataan ambigu 

Penutur membuat pernyataan ambigu atau mengandung implikatur. 

Contoh: 

 John’s a pretty smooth cookie 
Kue kering John yang cantik menawan. (cercaan atas kue yang 
buruk sekali) 
 

12. Pertanyaan yang kabur atau samar 

Penutur mengaburkan siapa objek tindakan pengancam muka atau apa 

yang sesungguhnya dapat dianggap buruk bagi petutur.  

Contoh: 

 Perhaps someone did something naughty 
 Mungkin seseorang telah melakukan sesuatu dengan nakal. 
 

13. Menggeneralisasikan secara berlebihan 

Penutur mengungkapkan beberapa prinsip umum dalam masyarakat. 

Contoh: 

 Mature people sometimes help do the dishes 
Orang-orang dewasa terkadang membantu menghidangkan 
makanan. 
 

14. Bertukar posisi dengan petutur 

Penutur menunjuk seseorang yang bakal tidak terancam dan berharap 

bahwa target yang sesungguhnya akan merasa bahwa tindak pengancam 

muka sebenarya sedang ditujukan padanya. 

Contoh: 

 Seorang sekretaris di sebuah kantor meminta seseorang untuk 

menggeser sebuah staples agar menjadi lebih dekat dengan professor, 

sehingga muka professor tidak terancam dan profesor dapat menjepit 

sendiri dengan staples tersebut. 

15. Pernyataan yang tidak utuh 

Penutur melepaskan tindak pengancam muka begitu saja. 

Contoh: 

Oh sir, headache… (request for an aspirin) 
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Oh Tuan, kepalaku sakit… (penutur meminta aspirin) 
 

2.7.5 Tidak melakukan tindak ujaran (diam saja) 

Penutur terkadang tidak melakukan tindak tutur untuk mencegah 

tindak pengancam muka. Banyak orang tampaknya lebih menyukai 

kebutuhanya diketahui oleh orang lain tanpa menyatakan kebutuhan 

tersebut dengan bahasa. Apabila kebutuhan tersebut diketahui, maka 

dapat dikatakan lebih banyak informasi yang diberikan daripada yang 

dikatakan. (Yule 2006: 107-108). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ancangan Penelitian 

Ancangan penelitian yang digunakan adalah menggunakan ancangan 

kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati. Pada penelitian ini tidak didasarkan pada perhitungan 

angka untuk penarikan kesimpulannya. Penarikan simpulan penelitian ini 

tidak didasari dengan perhitungan angka-angka, melainkan berupa kualitas 

bentuk verbal yang berwujud tuturan (Muhadjir 2000: 29).  

Ancangan deskriptif merupakan ancangan yang bertujuan 

mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat 

serta hubungan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan interpretasi yang 

tepat. Ancangan deskriptif yang akurat dan sistematis mengenai data yang 

diteliti dengan melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data dan 

tahap penyajian analisis data. 

Penelitian ini menjelaskan strategi kesantunan mahasiswa sastra 

jepang Udinus tingkat 3 dalam tindak tutur direktif untuk meminimalisir 

keterancaman muka petutur. 

 Untuk penulisan penelitian ini peneliti akan membatasi ruang lingkup 

pembahasannya yaitu sebatas untuk mengetahui strategi apa saja yang 

digunakan untuk meminimalisir keterancaman muka petutur oleh Mahasiswa 

tingkat 3 UDINUS ketika menyampaikan permintaan. 
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3.2 Data 

 Data dalam penelitian ini berupa tuturan direktif percakapan bahasa 

jepang antara mahasiswa sastra jepang udinus tingkat 3 dengan native 

speaker yang bertindak sebagai dosen jurusan sastra Jepang Udinus.  

3.3 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah tuturan-

tuturan bahasa Jepang mahasiswa sastra jepang tingkat 3 UDINUS. Sumber 

data dipilih karena dalam tuturan-tuturan tersebut banyak menggunakan 

tuturan-tuturan direktif yang digunakan untuk meminimalisir keterancaman 

muka. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 macam metode, yaitu 

studi kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai metode pengumpulan 

data yang diperlukan untuk penelitian ini.  

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data berupa 

teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut diperoleh 

dari buku-buku perpustakaan, jurnal dan penelitian sebelumnya.  Dalam 

penelitian lapangan peneliti memberikan tema atau bamen (場面) kepada 

mahasiswa sastra jepang udinus tingkat 3 untuk mengetahui seberapa besar 

strategi kesantunan yang mereka gunakan untuk mengurangi keterancaman 

muka. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan tabel dan 

menjelaskan data yang sistematis ke dalam formulir sederhana sehingga 

dapat lebih mudah memahaminya. Tujuan berikutnya adalah untuk 

mendapatkan hasil empiris dari penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis 

untuk dapat mencari kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian. 

Beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam analisis data adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mengumpulkan data melalui observasi. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap mahasiswa sastra Jepang UDINUS tingkat 3. 

Menentukan bahwa yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian 

ini adalah tuturan mahasiswa sastra jepang tingkat 3 dan Dosen (native 

speaker) bahasa Jepang.  

2. Peneliti menentukan tema atau bamen (場面 ) kemudian native 

berinteraksi dengan mahasiswa sesuai tema yang telah diberikan 

tersebut. 

3. Dalam mengumpulkan tuturan, peneliti menentukan tema sebagai 

konteks kemudian mahasiswa mulai berinteraksi dengan native 

speaker. Kemudian peneliti merekam percakapan melalui audio 

recorder antara native speaker dengan mahasiswa sebagai responden.  

4. Setelah rekaman terkumpul, peneliti mentranskrip data yang berisi 

tuturan percakapan antara native speaker dengan mahasiswa ke dalam 

tulisan. Mentranskrip memudahkan untuk mengkaji data berdasarkan 

acuan teori yang ada.  

5. Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data melalui 

pengklasifikasian data. Data yang terkumpul dipilih kembali dan 

diseleksi dan hanya diambil tuturan yang mengandung tuturan direktif.  

6. Mencari strategi kesantunan dalam bertindak tutur yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

7. Pemaparan hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 

STRATEGI KESANTUNAN TINDAK TUTUR DIREKTIF BAHASA 

JEPANG PADA MAHASISWA SASTRA JEPANG TINGKAT 3 UDINUS 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

analisis strategi kesantunan tindak tutur bahasa Jepang pada Mahasiswa   Sastra 

Jepang UDINUS tahun ke 3 angkatan 2012. Dari seluruh percakapan peneliti 

menemukan 37 tindak tutur direktif dan 33 strategi kesantunan.   

Strategi yang digunakan peneliti untuk menganalisis tuturan adalah 

dengan mengelompokkan strategi kesantunan ke dalam  lima kategori 

berdasarkan jumlah strategi kesantunan yang digunakan oleh penutur. Kelima 

strategi tersebut adalah satu strategi kesantunan, dua strategi kesantunan, tiga 

strategi kesantunan, empat strategi kesantunan, dan lima strategi kesantunan.  

Peneliti akan menguraikan analisis data yang telah di lakukan. Peneliti 

menganalisis data berdasarkan jenis strategi dan sub strategi kesantunan Brown 

dan Levinson (1987) pada tuturan yang digunakan oleh responden dalam konteks 

yang diujikan.  

Sebelum penyajian analisis data, terlebih dahulu diberikan konteks untuk 

memperoleh analisis data. Konteks yang diujikan adalah Mahasiswa   

membutuhkan buku referensi  untuk membuat makalah yang dikumpulkan 

minggu depan, namun di perpustakaan Mahasiswa   tidak menemukan buku 

referensi tersebut. Lalu Mahasiswa menemui Sensei di ruang dosen dan 

meminjam buku tersebut.  

 

4.1 Satu strategi kesantunan 

Berdasar hasil analisis pada data ditemukan sembilan data yang 

didalamnya terdapat satu strategi kesantunan. Kesembilan penggalan 

percakapan yang didalamnya terdapat penggalan tindak tutur direktif tersebut 

yaitu pada percakapan kalimat ke (1.19), (1.9), (2.17) , (2.30), (8.21) ,(8.31) ,(9.3), 
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(17.13), dan (20.25). Untuk analisis data pada bab 4, peneliti hanya mengambil 

sampling karena terdapat banyak kesamaan pada data sehingga peneliti 

mengambil data dengan jenis strategi yang berbeda.  

Data 1 

大学生  (1.15) : 「何冊がありますか？」 

先生    (1.16) : 「え、新しいのほういれたら五冊あります」 

大学生 (1.17) : 「昔の？」 

先生   (1.18) :「昔のは三冊あります」 

大学生 (1.19) :「じゃ、昔のほう三冊をお願いします」 
  

Mhs 1   (1.15) : “nan satsu ga arimasuka?” 
 ‘ada berapa buku?’ 
Sensei  (1.16) : “ e, atarahii no hou iretara go satsu arimasu.” 
  ‘e..kalau dengan versi yang baru ada lima buku’ 

 Mhs 1  (1.17) : “mukashi no?” 
                ‘yang versi lama’ 

Sensei  (1.18) : “ mukashi no wa san satsu arimasu.” 
  ‘kalau yang versi lama ada tiga buku’ 

Mhs 1  (1.19) : “ja, mukashi no hou san satsu wo onegaishimasu.” 
‘baiklah kalau begitu minta tolong tiga buku yang versi 
lama’ 
 

Percakapan pada data 1 terjadi di kantor dosen, ketika Mhs 1 

meminjam buku kepada Sensei. Mhs 1 menanyakan jumlah buku yang 

Sensei punya. Sensei mempunyai lima buku baru dan tiga buku versi lama. 

Kemudian Mhs 1 meminta Sensei untuk meminjaminya tiga buku versi 

lama tersebut.  

Mhs 1 menggunakan tuturan direktif melalui permintaanya 

kepada Sensei untuk meminjaminya buku referensi versi lama yang dia 

butuhkan. Mhs 1 menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 5 

yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang ditunjukkan dengan 

penggunaan kata –onegaishimasu. Kata onegai berasal dari kata negai, 

yang berarti permintaan atau permohonan dengan ditambahkan prefiks 

‘o’ sebagai bentuk penghormatan kepada lawan bicaranya. Peserta 

pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei dengan Muridnya sehingga  
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Mhs 1 menggunakan kata onegaishimasu sebagai bentuk rasa hormat 

kepada Sensei. 

Permintaan Mhs 1 memberatkan Sensei dan membebani Sensei. 

Keberatan diucapkan melalui tuturan “itsu made hitsuyou desuka?” atas 

permintaan Mhs 1. Penutur merupakan pihak yang membutuhkan 

bantuan dari mitra tuturnya. Penggunaan bentuk kenjougo (humble), 

menandakan bahwa penutur memposisikan dirinya lebih rendah dari 

pada mira tuturya. Mhs 1 tahu bahwa permintaanya untuk meminjam 

buku referensi akan mengancam muka negatif Sensei. Mengancam muka 

negatif Sensei karena permintaan tersebut akan membebani Sensei dan 

mengganggu kebebasanya sehingga permintaan Mhs 1 bisa jadi tidak 

akan dikabulkan oleh Sensei. Oleh karena itu, Mhs 1 mengupayakan 

peminimalan tindakan pengancaman muka dengan menggunakan 

strategi kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan 

petutur yang ditandai dengan kata “onegaishimasu”.  

Data 2 

 大学生 1 (1.5)  :「あの。。姫の。。姫の竹。。」 

 先生     (1.6) :「え？」 

 大学生 1 (1.7)  :「竹の姫」 

 先生     (1.8) :「竹の姫？誰の？」 

 大学生 1 (1.9)  :「姫が竹の中に見つけました、それはあの。。。」 
 

 Mhs 1 (1.5) : “ano.. hime no..hi  hime no take..” 
 ‘em, putri..bambu pu.. putri..’ 

Sensei  (1.6) : “he?” 

  ‘he?’ 
Mhs 1 (1.7) : “take no hime” 

‘putri bambu’ 
Sensei  (1.8) : “take no hime? dare no?” 

‘putri bamboo? Milik siapa?’ 
Mhs 1 (1.9) : “hime ga take no naka ni mitsukemashita, sore ha ano…...” 

‘di dalam bambu ditemukan seorang putri, lalu.. em…….’ 
 

  Konteks pertuturan Mhs 1 pada data 2 adalah ketika berada di 

ruang dosen, Mhs 1 berusaha meminjam buku referensi kepada Sensei 
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untuk keperluan makalahnya. Mhs 1 meminjam novel kepada Sensei, 

yang berjudul kaguya hime. Namun ketika Mhs 1 ingin menjelaskan novel 

yang akan ia pinjam, ia lupa judul novel tersebut lalu Mhs 1 berusaha 

menjelaskan kepada Sensei cerita di novel tersebut sehingga Sensei tau 

novel kaguya hime lah yang ia cari.  

  Berdasarkan konteks, tuturan (1.9) menunjukkan bahwa Mhs 1 

bermaksud meminta kepada Sensei untuk memahami isi novel yang ia 

maksud sehingga Sensei tahu judul novel yang ia inginkan dan 

meminjamkanya. Mhs 1 menggunakan strategi off record atau 

kesantunan secara tidak langsung sub strategi 15 yaitu pernyataan tidak 

utuh. Mhs 1 melepaskan begitu saja tindakan mengancam muka yang 

ditunjukkan dengan tuturan yang Mhs 1 mencoba menjelaskan isi novel 

tersebut.  Apabila Sensei salah menjawabnya, maka Sensei akan merasa 

malu. Oleh karena itu, Mhs 1 menggunakan strategi off record sub 

strategi pernyataan tidak utuh Mhs 1 dengan cara menjelaskan isi novel 

tersebut sehingga muka Sensei terselamatkan.  

 

Data 3 

大学生 9 (9.3) :「あの。。来週私は論文をあの集まりますから、今日

は私は論文をしてあの。。作っています。いますが, あ

の。。図書館で参考本がありません。あの。。先生参

考本がありますか？」 
Mhs 9     (9.3) :“ano.. raishuu watashi ha ronbun wo ano 

atsumarimasukara, kyou watashi ha ronbun wo shite 
ano.. tsukutteimasu. . imasu ga ano.. toshokan de 
sankoubon ga arimasen. ano.. sensei sankoubon ga 
arimasuka?” 
‘em.. karena makalahnya dikumpulkan minggu depan, 
hari ini saya mengerjakan.. makalah..mengerjakan tapi.. 
di perpustakaan buku referensinya tidak ada. Em, 
apakah sensei punya buku referensinya?’  
 

Konteks pertuturan Mhs 9 pada data 3 adalah ketika berada di 

ruang dosen, Mhs 9 mengungkapkan permintaanya kepada Sensei  untuk 

meminjam buku referensi yang ia butuhkan. Mhs 9 bercerita kepada 
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Sensei bahwa ia memiliki tugas membuat makalah dari dosen dan 

dikumpulkan minggu depan. Namun, Mhs 9 tidak dapat menemukan 

buku yang ia cari, walaupun sudah mencari di perpustakaan namun tetap 

tidak menemukannya. Oleh karena itu, Mhs 9 datang ke ruang dosen 

untuk menemui Sensei untuk meminjam buku referensi tersebut apabila 

Sensei memilikinnya.  

  Terdapat tindak tutur direktif pada tuturan (9.3) yaitu ditandai dengan 

ano.. sensei sankoubon ga arimasuka?” yang berarti ‘Em, apakah sensei 

punya buku referensinya’. Mhs 9 menceritakan permasalahanya kepada 

Sensei ketika mencari buku referensi tersebut. Mhs 9 melepaskan tindak 

mengancam muka dengan menanyakan kepada Sensei apakah memiliki 

buku yang ia cari. Terdapat tuturan tersirat yaitu Mhs 9 secara tidak 

langsung meminta kepada Sensei untuk meminjaminya buku dengan 

menceritakan permasalahanya ketika mencari buku tersebut. Tuturan 

tersebut memuaskan muka negatif Sensei. Untuk itu Mhs 9 menggunakan 

stategi kesantunan off record  sub strategi 1 memberi isyarat.   

Data  4 

先生    (2.28) : 「いつまで必要ですか？」 

大学生 2 (2.29)   : 「一週間ぐらい。。」 

先生     (2.30)  : 「分かりました、じゃ明日もってきます」 

大学生 2 (2.31)   : 「よろしくお願いします」 
 
Sensei         (2.28): “itsu made hitsuyou desuka?” 

        ‘dibutuhkan sampai kapan?’ 

Mhs 2      (2.29): “isshukan gurai..” 
        ‘kira-kira seminggu..’ 

Sensei      (2.30) : “wakarimashita, ja ashita motte kimasu” 
        ‘baiklah, kalau begitu besok saya bawakan’ 
 Mhs 2    (2.31) :“ yoroshiku onegaishimasu” 
  ‘mohon bantuannya’ 
 

 Konteks pada data 4 ketika Mhs 2 berada di ruang dosen untuk 

meminjam buku referensi yang Ia butuhkan. Setelah mengungkapkan 

permintaannya, Sensei mengabulkan permintaan Mhs 2 dengan 

meminjaminya buku referensi. Sensei bertanya kepada Mhs 2 berapa 
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lama buku tersebut akan dipinjam olehnya untuk membuat makalah, Mhs 

2 menjawabnya akan meminjamnya seminggu. Karena buku tersebut 

segera dibutuhkan oleh Mhs 2, Sensei akan membawa buku tersebut 

keesokan harinya.  

Tuturan (2.31) “yoroshiku onegaishimasu” menggunakan tindak 

tutur direktif permintaan yang ditandai dengan “onegaishimasu” yang 

berarti ‘permohonan’ atau ‘permintaan’. Tuturan tersebut sebagai bentuk 

perendahan diri dari Mhs  2 ke Sensei yang status formalnya lebih tinggi. 

Ungkapan “yoroshiku” termasuk ke dalam adverbia yang berasal dari kata 

sifat “yoroshii” ‘baik’. Kata “yoroshiku” digunakan masyarakat Jepang 

pada saat seseorang mempromosikan dirinya untuk menciptakan 

hubungan sosial dengan orang lain. Dalam tuturan (2.31), ungkapan 

“yoroshiku” digunakan oleh Mhs 2 dengan tujuan untuk membuat 

permintaan kepada Sensei agar dapat bekerja sama denganya. 

Permintaan Mhs 2 adalah meminta agar Sensei membawakan buku 

referensi yang Ia butuhkan. Permintaan Mahasiswa 2 diperkuat dengan 

“onegaishimasu”. Kata “negai” ditambah prefix “o” sebagai bentuk rasa 

hormat kepada lawan bicara dan akhiran “shimasu” digunakan dalam 

bentuk formal. Ungkapan tersebut merupakan bentuk perendahan diri 

dari penutur terhadap petutur yang mempunyai usia atau orang yang 

dihormati  oleh  penutur. Penutur merupakan pihak yang membutuhkan 

bantuan dari mitra tuturnya. Penggunaan bentuk kenjougo (humble), 

menandakan bahwa penutur memposisikan dirinya lebih rendah dari 

pada mira tuturya. Permintaan Mhs 2 tersebut akan mengancam muka 

negatif Sensei karena mengikat Sensei untuk melakukan sesuatu 

untuknya. Oleh karena itu Mhs 2 mengupayakan peminimalan tindakan 

pengancaman muka dengan menggunakan strategi kesantunan negatif 

sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang ditandai 

dengan kata “yoroshiku onegaishimasu”  

. 
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Data 5 
 先生    (17.10) : 「どんな参考本が必要ですか？」 

大学生 17 (17.11) :「そうですね。。昔の文学。なつめそうせきの他の小

説のせん。。本ありますか？」 

先生    (17.12) :「小説だけでいいですか？論文で分析しているのも必

要ですか？」 

 大学生 17 (17.13) :「もし、その分析。。その本をあったら。。ぜひお願

いします」 

 

Mhs 17 (17.11): “soudesune.. mukashi no bungaku. natsume souseki no 
hoka no shousetsu no sen.. hon arimasuka?”  

‘iya ya..literatur zaman dahulu. Apakah ada buku...pilihan 
novel natsume souseki yang lainnya?’ 

Sensei   (17.12) : “shousetsu dake de ii desuka? ronbun de bunseki shite 
iru no mo hitsuyou desuka?” 
‘apakah novel saja tidak apa-apa? Apakah analisis tentang 
makalahnya juga perlu?’ 

Mhs 17  (17.13) : “moshi, sono bunseki … sono hon wo attara… zehi 
onegaishimasu” 
‘apabila, analisis tersebut…jika buku tersebut  
ada…mohon,  minta  tolong’ 

 

  Konteks pada data 5 terjadi ketika Mhs 17 meminjam buku 

referensi kepada Sensei di ruang dosen, setelah mengungkapkan 

permintaanya kepada Sensei,  Sensei bertanya kepada Mhs 17 buku 

referensi seperti apa yang ia butuhkan untuk keperluan makalahnya. Mhs 

17 menjelaskan bahwa ia mencari buku novel literatur lama seperti buku-

buku karya Natsume Souseki. Kemudian Sensei menanyakan kepada Mhs 

17 apakah analisis buku novel tersebut juga diperlukan, Mhs 17 

menjawabnya bahwa apabila terdapat analisisnya ia juga akan 

meminjamnya. Mhs 17 merasa bahwa apabila terdapat analisis mengenai 

buku novel tersebut, maka ia akan sangat terbantu untuk pengerjaan 

makalahnya.  

  Mhs 17 menggunakan tuturan direktif pada tuturan (17.13) 

“moshi, sono bunseki … sono hon wo attara… zehi onegaishimasu”  yang 

menunjukkan keinginan permohonan agar dirinya bisa meminjam buku 



36 
 

 
 

novel sekaligus analisis novel buku tersebut yang ditandai dengan 

penggunaan “onegaishimasu”.  

Mhs 17 menggunakan tuturan direktif melalui permintaanya 

kepada Sensei untuk meminjaminya buku referensi versi lama yang dia 

butuhkan. Mhs 17 menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 

5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang ditunjukkan dengan 

penggunaan kata –onegaishimasu. Kata onegai berasal dari kata negai, 

yang berarti permintaan atau permohonan dengan ditambahkan prefiks 

‘o’ sebegai bentuk penghormatan kepada lawan bicaranya. Faktor 

kekuasaan antara penutur terlihat jelas yaitu perbedaan antara Dosen 

dengan Mahasiswa. Peserta pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei 

dengan Muridnya sehingga  Mhs 17 menggunakan kata onegaishimasu 

sebagai bentuk rasa hormat kepada Sensei.  

  

4.2 Dua strategi kesantunan  

Berdasar hasil analisis pada data ditemukan delapan data yang 

didalamnya terdapat dua strategi kesantunan. Kedealapan penggalan 

percakapan yang didalamnya terdapat penggalan tindak tutur direktif tersebut 

yaitu pada percakapan kalimat ke (1.21), (2.1), (3.3), (6.1), (9.13), (10.3), (11.1), 

dan (15.1). Untuk analisis data pada bab 4, peneliti hanya mengambil sampling 

karena terdapat banyak kesamaan pada data sehingga peneliti mengambil data 

dengan jenis strategi yang berbeda.  

Data 6  

大学生 1 (1.21)  :「来月までテスのであの。。明日取ってくるよろしいで

すか？」 

先生            (1.22)   :「分かりました」 

大学生 1    (1.23)    :「はい、ありがとうございました」 

 
 Mhs  1  (1.21) :“rai getsu made tesu no de ano.. ashita totte kuru yoroshii 

desuka?” 
  ‘sampai bulan depan..em, kalau saya ambil besok apakah 

tidak  apa-apa? 
Sensei  (1.22) : “wakarimashita.” 
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‘baiklah’ 
Mhs 1    (1.23) : “hai, arigatou gozaimashita.” 

‘baik, terima kasih banyak’ 
 

Konteks petuturan pada data 6 adalah ketika berada di ruang 

dosen, Mhs 1 meminjam buku referensi kepada Sensei, kemudian telah 

terjadi kesepakatan bahwa Sensei akan meminjami buku referensi 

tersebut kepada Mhs 1. Sensei menanyakan kepada Mhs 1 kapan 

sebaiknya buku referensi digunakan. Mhs 1 akan menggunakan buku 

tersebut sampai bulan depan sampai ujian. Kemudian Mhs 1 menanyakan 

kepada Sensei apakah boleh apabila buku tersebut akan diambil keesokan 

hari olehnya, sebab buku referensi tersebut benar-benar dibutuhkan 

sehingga semakin cepat ia mengambil buku referensinya, semakin besar 

kesempatanya untuk segera mengerjakan tugas makalah tersebut.  

Pada tuturan (1.21) terdapat tuturan direktif permintaan yang 

ditandai dengan “….ashita totte kuru yoroshii desuka?” yang berarti 

“….kalau saya ambil besok apakah tidak  apa-apa?”. Mhs 1 meminta 

kepada Sensei agar ia diijinkan untuk mengambil buku referensi tersebut 

sehingga ia bisa segera mengerjakan tugas makalah. Permintaan tersebut 

mengancam muka positif Sensei karena dengan permintaan Mhs 1, 

Sensei menjadi terikat dengan Mhs 1 untuk mengerjakan sesuatu. Mhs 1 

akan mengambil buku tersebut keesokan harinya, Sensei juga harus 

bertemu dengan Mhs 1 untuk menyerahkan buku tersebut, oleh karena 

itu penutur memberikan janji kepada petutur. Untuk memuaskan muka 

positif Sensei, Mhs 1 menggunakan strategi kesantunan positif sub 

strategi 10 yaitu penawaran, janji.   

Strategi kedua yang digunakan oleh penutur untuk meminimalisir 

keterancaman muka adalah dengan menggunakan strategi kesantunan 

negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang 

ditandai dengan kata “yoroshii” pada penggalan tuturan (1.21)  “yoroshii 

desuka?”. Kata “yoroshii” merupakan bentuk sopan dari kata sifat “ii” 
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yang berarti ‘baik,oke’. Kata sifat “ii” jika di gunakan untuk pertanyaan 

memiliki arti ‘bolehkah’. Dalam tuturan tersebut terdapat faktor sosial 

yaitu kekuasaan antara penutur dan petutur yang ditentukan oleh status 

formal yaitu antara Sensei dan Mahasiswa.  Penutur menggunakan 

strategi ini untuk memperbaiki muka negatif penutur yaitu Sensei. Kata 

“yoroshii”  merupakan wujud perendahan diri Mhs 1 kepada Sensei.  

 

Data 7 

大学生 2 (2.1) : 「先生、すみません。アシスです。あの今時間あります

か？」 

先生           (2.2) : 「はい、どうぞ」 
 

Mhs 2   (2.1)  : “Sensei, sumimasen. Asis desu. Ano ima jikan  
arimasuka?” 

   ‘sensei, maaf. Saya Asis. Em, apakah ada waktu?’ 
Sensei (2.2) : “hai, douzo” 

   ‘iya, silahkan’ 
 

Konteks pertuturan Mhs 2 pada data 7 adalah berada di ruang 

dosen. Mhs 2 menemui dosen untuk meminta waktunya sebentar karena 

ia memiliki permintaan. Permintaan tersebut adalah untuk meminjam 

buku referensi untuk keperluan pembuatan makalah yang akan 

dikumpulkan minggu depan.  

Berdasarkan konteks, tuturan (2.1) menunjukkan bahwa Mhs 2 

bermaksud meminta kepada Sensei supaya meluangkan waktunya 

sebentar untuk mendengarkan permintaannya. Tuturan (2.1) tersebut 

mengandung impikatur karena terdapat maksud tersembunyi dari kata 

“ano jikan arimasuka?” yaitu Mhs 2 ingin meminta waktu Sensei. Mhs 2 

melepaskan tindakan mengancam muka kepada Sensei ditunjukkan 

dengan tuturan tersirat Mhs 2. Pertanyaan Mhs 2 tersebut mengancam 

muka negatif Sensei karena kebebasanya terbatasi. Oleh karena itu, Mhs 

2 menggunakan strategi dalam tuturan (2.1) yaitu strategi kesantunan 

negatif sub strategi 6 yaitu permintaan maaf ditandai dengan kata 
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“sumimasen” yang berarti ‘maaf’. Mhs 2 menyatakan keengganannya 

melalui permintaan maaf untuk membebankan sebagian perbaikan tindak 

pengancam muka pada Sensei yang ditandai dengan fitur leksikal 

permintaan maaf bahasa Jepang “sumimasen”. Ketika Mhs  2 menemui 

Sensei di ruang dosen, Mhs  2 mengganggu aktifitas Sensei sehingga 

penggunaan kata “sumimasen” oleh Mhs  2 digunakan untuk menjaga 

muka negatif Sensei.  

Strategi kedua yang digunakan oleh Mhs 2 yaitu menggunakan 

strategi kesantunan secara tidak langsung (off record) sub strategi 

memberi isyarat. Mhs 2 melepaskan begitu saja tindakan mengancam 

muka yang ditunjukkan dengan tuturan permintaan berimplikatur “ano 

jikan arimasuka”. Tuturan tersebut mengancam muka negatif Sensei 

karena membatasi kebebasanya dalam mengerjakan sesuatu yang lain. 

Untuk mencegah penolakan dan memuaskan muka negatif Sensei, Mhs 2 

menggunakan stategi kesantunan off record  sub strategi 1 memberi 

isyarat.   

Data 8 

大学生 3 (3.3)   : 「はい、あの。。私があの。。参考本を。。ええ。。貸

していただけませんか？」 

先生    (3.4) :「何のための参考本ですか？」 

大学生 3 (3.5) :「あの、論文を書くつもりです」 
 

Mhs 3     (3.3) : “hai, ano.. watashi ga ano.. sankoubon wo.. eee.. kashite 
itadakemasenka?” 
‘iya, em.. em saya.. buku referensi.. ee.. bolehkah 
dipinjamkan kepada saya?’ 

Sensei    (3.4) : “ nan no tame no sankoubon desuka?” 
     ‘buku referensinya akan digunakan untuk apa?’ 

Mhs 3     (3.5) : “ ano, ronbun wo kaku tsumori desu.” 
     ‘em, rencananya digunakan untuk membuat makalah’ 
 

Konteks pada data 8 terjadi ketika Mhs 3 berada di ruang dosen 

untuk meminjam buku referensi yang ia butuhkan untuk keperluan tugas 

makalah. Pada tuturan (3.3) “hai, ano.. watashi ga ano.. sankoubon wo.. 
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eee.. kashite itadakemasenka?” terdapat tindak tutur direktif 

permintaan yang ditandai oleh “kashite itadakemasenka” yang berarti 

‘bolehkah dipinjamkan kepada saya’. Mhs 3 menggunakan tindak tutur 

direktif melalui permintaanya kepada Sensei untuk meminjaminya buku 

referensi. Permintaan Mhs 3 ini mengancam muka negatif Sensei karena 

permintaan tersebut akan membebani Sensei dan mengganggu 

kebebasanya sehingga permintaan Mhs 3 bisa tidak akan dikabulkan oleh 

Sensei. Oleh karena itu, Mhs  3 mengupayakan peminimalan tindakan 

pengancaman muka dengan menggunakan strategi kesantunan negatif 

sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang ditandai 

dengan kata “kashite itadakemasenka”. Penutur merupakan pihak yang 

membutuhkan bantuan dari mitra tuturnya. Penggunaan bentuk 

kenjougo (humble), menandakan bahwa penutur memposisikan dirinya 

lebih rendah dari pada mira tuturnya. Mhs 3 menggunakan strategi 

kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur 

yang ditunjukkan dengan penggunaan kata “kashite itadakemasenka”. 

Bentuk “kashite itadakemasenka” merupakan bentuk kenjougo dari “-te 

moraemasenka” yang memiliki arti ‘ijinkanlah saya’ digunakan untuk 

meminta pertolongan kepada lawan bicara yang kita hormati.  Peserta 

pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei dengan Muridnya sehingga  

Mhs 3 menggunakan kata kashite itadakemasenka sebagai bentuk rasa 

hormat kepada Sensei. 

Strategi kedua yang digunakan untuk meminimalisir 

keterancaman muka negatif Sensei adalah menggunakan strategi 

kesantunan negatif sub strategi 1 yaitu permintaan tak langsung 

konvensional. Bentuk “kashite itadakemasenka” merupakan bentuk 

tindak tutur direktif permintaan yang disampaikan oleh Mhs 3 kepada 

Sensei. Bentuk “kashite itadakemasenka” tersusun atas morfem-morfem: 

“kashi-“ (berarti ‘pinjam’), “-te-“ (bentuk sambung ‘-te’), pola kalimat 

“itadakemasenka” yang berarti ‘bisakah anda (meminjami) saya..‘ biasa 
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digunakan apabila ingin meminta bantuan kepada seseorang. Penutur 

mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung kepada petutur 

dikarenakan sesuatu yang akan disampaikan penutur dikhawatirkan 

menyinggung perasaan mitra tuturnya atau isi tuturan tersebut berupa 

sebuah permintaan yang mungkin akan memberatkan mitra tutur. Oleh 

karena itu, Mhs 3 menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 

1 permintaan tak langsung konvensional agar Sensei tidak tersinggung 

dan menyelamatkan muka negatif Sensei.  

 

4.3 Tiga strategi kesantunan  

Berdasar hasil analisis pada data ditemukan sebelas data yang 

didalamnya terdapat tiga strategi kesantunan. Kesebelas penggalan percakapan 

yang didalamnya terdapat penggalan tindak tutur direktif tersebut yaitu pada 

percakapan kalimat ke (4.1), (5.3), (8.1), (9.1), (12.1), (13.1), (14.3), (15.1), (16.1), 

(18.1), dan (19.1). Untuk analisis data pada bab 4, peneliti hanya mengambil 

sampling karena terdapat banyak kesamaan pada data sehingga peneliti 

mengambil data dengan jenis strategi yang berbeda.  

Data 9 

大学生 5 (5.3)   :「あの。。先生から宿題
しゅくだい

があります。あの、さくぶん、

さくぶんを書きます。あの、でも機能図書館。。図書館

にあの参考本をさがしましたが見つけませんでした。あ

の、参考本があったらかしていただけませんか？」 

 先生      (5.4)      :「何の作文をかくんですか？」 

 大学生 5 (5.5)       : 「日本人の人生の本です。」 

先生    (5.6)    : 「人生、ええどん。。どんなこと書いてある本がいいで

すか？」 

大学生 5 (5.7)  : 「あの、どうやって一日中。。。あの。。どうやって

毎日日本人、日本人の性格
せいかく

とか、あの。。何をします。。

何をするの本です。あの。。外国人はあの外国に生活は

どうですか。。そのついての本です。」 
 

Mhs 5     (5.3) : “ano.. sensei kara shukudai ga arimasu. ano, sakubun , 
sakubun wo kakimasu. ano, demo kinou toshokan.. 
toshokan ni ano sankoubon wo sagashimashita ga 
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mitsukemasen deshita. ano, sankoubon ga attara kashite 
itadakemasenka?” 
‘em, ada tugas dari sensei. Em, karangan, menulis 
karangan. Em, tapi kemarin di perpustakaan.. di 
perpustakaan buku referensi tersebut sudah saya cari 
namun tidak di temukan. Em, jika ada buku referensi 
apakah bisa saya pinjam? 

Sensei   (5.4) : “nan no sakubun wo kakun desuka?” 
     ‘mau menulis karangan apa?’ 

Mhs 5   (5.5) : “nihon jin no jiinsei no hon desu.” 
   ‘Buku kehidupan orang jepang’ 
Sensei   (5.6) : “jinsei, ee don…donna koto kaite aru hon ga ii desuka?” 

     ‘Kehidupan, ee..buku tulisan seper..seperti apa?’ 
Mhs 5    (5.7) : “ano.. douyatte ichinichijuu.. ano.. douyatte mainichi 

nihon jin, nihon jin no seikaku toka, ano.. nani wo shimasu.. 
nani wo suru no hon desu.. ano.. gaikokujin ha ano gaikoku 
ni seikatsu ha dou desuka.. sono tsuite no hon desu.” 
‘Em..bagaimana seharian..em..seperti bagaimana 
keseharian orang jepang, perilaku orang jepang, 
em..melakukan apa..buku tentang apa yang 
dilakukann..em..bagaimana kehidupan orang asing yang 
berada di luar negeri..buku yang berisikan tentang hal 
seperti itu’ 

 

Percakapan pada data 9 terjadi ketika Mhs 5 ingin meminjam 

buku referensi yang dibutuhkan. Sebelum mengungkapkan permintaanya, 

Mhs 5 menceritakan permasalahannya dalam mencari buku referensi 

tersebut. Mhs 5 mendapat tugas dari Sensei untuk menulis karangan 

mengenai kehidupan orang Jepang. Mhs 5 sudah mencarinya di 

perpustakaan namun dia tidak menemukannya. Lalu dia datang ke kantor 

dan bermaksud untuk meminjam kepada Sensei.  

Mhs 5 menggunakan tuturan direktif melalui permintaanya 

kepada Sensei untuk meminjaminya buku referensi pada tuturan (5.1) 

“ano, sankoubon ga attara kashite itadakemasenka?”. Mhs 5 

menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan 

posisi dengan petutur yang ditunjukkan dengan penggunaan kata kashite 

itadakemasenka. Bentuk itadakemasenka merupakan bentuk kenjougo 

dari “-te moraemasenka” yang memiliki arti ‘ijinkanlah saya’ digunakan 
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untuk meminta pertolongan kepada lawan bicara yang kita hormati.  

Peserta pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei dengan Muridnya 

sehingga  Mhs 5 menggunakan kata kashite itadakemasenka sebagai 

bentuk rasa hormat kepada Sensei. 

Pertuturan Mhs 5 yang digaris bawahi pada (5.3) menunjukkan 

bahwa Mhs 5 bermaksud untuk meminjam buku referensi kepada Sensei. 

Mhs 5 menggunakan tuturan direktif permintaan melalui permintaanya 

kepada Sensei untuk meminjaminya buku referensi yang ia butuhkan 

yang ditandai dengan kata “ kashite itadakemasenka” yang tersusun atas 

morfem-morfem: “kashi-“ (berarti ‘pinjam’), “-te-“(bentuk sambung ‘-te’), 

pola kalimat “itadakemasenka” yang berarti ‘bisakah anda (meminjami) 

saya.. ‘ biasa digunakan apabila ingin meminta bantuan kepada seseorang. 

Mhs 5 menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 1 yaitu 

permintaan tak langsung konvensional yaitu penutur mengungkapkan 

sesuatu secara tidak langsung kepada petutur dikarenakan sesuatu yang 

akan disampaikan penutur dikhawatirkan menyinggung perasaan mitra 

tuturnya atau isi tuturan tersebut berupa sebuah permintaan yang 

mungkin akan memberatkan mitra tutur yang ditunjukkan dengan kata 

“kashite itadakemasenka?”. Dalam bahasa Jepang umumnya berupa 

pertanyaan yang didahului sufiks bentuk negasi “-masen”, “-nai” pada 

predikator. Pada tuturan (5.3) Mhs 5 meminta Sensei untuk 

meminjamkanya buku referensi. 

Tuturan yang mengancam muka negatif petutur adalah pada 

“kashite itadakemasenka?” karena pada tuturan tersebut Mhs 5 meminta 

Sensei untuk meminjaminya buku referensi yang dia butuhkan.  

Permintaan tersebut dianggap oleh petutur sebagai permintaan yang 

mungkin dapat menyinggung perasaan mitra tuturnya dan mengancam 

muka negatifnya. Mengancam muka negatif karena permintaan tersebut 

dianggap berat karena Sensei harus meminjamkanya buku referensi, 

kebebasanya untuk tidak diganggu pihak luar pun terganggu sehingga 
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permintaan penutur dapat tidak dikabulkan oleh Sensei. Oleh karena itu, 

agar permintaan meminjam buku referensi tersebut dapat dikabulkan 

oleh Sensei maka Mhs 5 menggunakan strategi kesantunan negatif sub 

strategi 1 permintaan tak langsung konvensional dengan menggunakan 

kata “itadakemasenka”. 

Strategi yang digunakan oleh Mhs 5 yaitu menggunakan strategi 

kesantunan secara tidak langsung (off record) sub strategi memberi 

isyarat. Mhs 5 menceritakan permasalahnya kepada Sensei tanpa 

meminta kepada Sensei untuk meminjam buku secara langsung. Namun, 

terdapat isyarat tuturan (5.1) “ano.. sensei kara shukudai ga arimasu. ano, 

sakubun , sakubun wo kakimasu. ano, demo kinou toshokan.. toshokan ni 

ano sankoubon wo sagashimashita ga mitsukemasen deshita” yaitu 

menceritakan permasalahanya kepada Sensei kemudian meminta Sensei 

secara tidak langsung untuk melakukan sesuatu untuknya. Tuturan 

tersebut memuaskan muka negatif Sensei. Untuk itu Mhs 5 menggunakan 

stategi kesantunan off record  sub strategi 1 memberi isyarat.   

 

Data10 

 

大学生 8  (8.1) : 「先生、今よろしいでしょうか？あの。。来週私は論文

をあの。。作りたいんですが、でも図書館で参考本がない

んです。どうすればいいでしょうか？」 

先生          (8.2)：「ええ、もってたらかしてあげますけど、何の論文をか``

くんですか？」 

大学生 8  (8.3) :「あの。。漢字の論文です」 

先生      (8.4) :「漢字の論文」 

大学生 8  (8.5) :「はい」 
 

 Mhs 8     (8.1) : “ sensei, ima yoroshii  deshouka? ano.. raishuu watashi 

ha ronbun wo ano.. tsukuritain desuga, demo toshokan de 

sankoubon ga nain desu. dou sureba ii deshouka?” 

‘Sensei, apakah sekarang tidak apa-apa? Em..saya ingin 

membuat..makalah, tetapi di perpustakaan buku 

referensinya tidak ada. Apa yang sebaiknya dilakukan?’ 

Sensei       (8.2) : “ee, motte tara kashite agemasu kedo, nan no ronbun 

wo kakun desuka?” 
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‘ee, kalau punya saya pinjamkan tetapi, mau menulis 

makalah apa?’ 

Mhs 8      (8.3) : “ano.. kanji no ronbun desu” 

      ‘em.. makalah kanji’ 

Sensei (8.4): “ kanji no ronbun” 

     ‘makalah kanji?’ 

Mhs 8      (8.5): “hai” 

       ‘iya’ 

Konteks pada percakapan terjadi ketika Mhs 8 meminta Sensei 

untuk meluangkan waktunya sebentar karena ada sesuatu yang ingin 

dibicarakan. Terdapat tindak tutur direktif pada tuturan (8.1) “sensei, ima 

yoroshii  deshouka? ano.. raishuu watashi ha ronbun wo ano.. tsukuritain 

desuga, demo toshokan de sankoubon ga nain desu. dou sureba ii 

deshouka?” . Mhs 8 berusaha untuk menceritakan permasalahanya 

kepada Sensei ketika mencari buku referensi tersebut. Setelah bercerita, 

Mhs 8 melepaskan begitu saja tindak mengancam muka dengan meminta 

Sensei untuk melakukan sesuatu untuknya yang ditandai dengan “dou 

sureba ii deshouka?”.  

  Strategi yang digunakan oleh Mhs 8 yaitu menggunakan strategi 

kesantunan secara tidak langsung (off record) sub strategi memberi 

isyarat. Mhs 8 menceritakan permasalahnya kepada Sensei tanpa 

meminta kepada Sensei untuk meminjam buku secara langsung. Namun, 

terdapat isyarat tuturan (8.1) yaitu menceritakan permasalahanya kepada 

Sensei kemudian meminta Sensei secara tidak langsung untuk melakukan 

sesuatu untuknya. Tuturan tersebut memuaskan muka negatif Sensei. 

Untuk itu Mhs 8 menggunakan stategi kesantunan off record  sub strategi 

1 memberi isyarat.   

Strategi kedua yang digunakan oleh penutur yaitu dengan 

menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 2 yaitu 

memberikan pertanyaan atau batasan kepada petutur dengan 

penggunaan bentuk-bentuk pertanyaan berpatikel “-desuga” pada 

tuturan (8.1). Mhs 8 menggunakan “-desuga” sehingga memberikan 



46 
 

 
 

kesan tidak memaksakan kehendak kepada Sensei sehingga Sensei 

memiliki kesempatan untuk menolak atau mengabulkan keinginan Mhs  8 

sehingga Sensei merasa tidak terbebani dan dapat menolaknya karena 

muka negatifnya tidak terancam. Namun sebenarnya Mhs  8 berharap 

bahwa Sensei mengabulkan permintaanya sehingga mengajukan 

pertanyaan atau pembatasan seperti pemberian asumsi. 

Strategi ketiga yang digunakan oleh penutur untuk meminimalisir 

keterancaman muka adalah dengan menggunakan strategi kesantunan 

negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang 

ditandai dengan kata “yoroshii” pada penggalan tuturan (8.1)  “yoroshii 

deshouka?”. Kata “yoroshii” merupakan bentuk sopan dari kata sifat “ii” 

yang berarti ‘baik,oke’. Kata sifat “ii” jika di gunakan untuk pertanyaan 

memiliki arti ‘bolehkah’. Dalam tuturan tersebut terdapat faktor sosial 

yaitu kekuasaan antara penutur dan petutur yang ditentukan oleh status 

formal yaitu antara Sensei dan Mahasiswa.   

 

Data 11 

 大学生 9 (9.1) :「すみません先生、今よろしいですか？」 

先生     (9.2) : 「はい、どうしますか？」 
 

 Mhs 9 (9.1) : “sumimasen sensei, ima yoroshii desuka?” 
     ‘maaf Sensei, apakah sekarang tidak apa-apa?’ 

Sensei (9.2) : “hai, doushimasuka?” 
       ‘iya, ada apa?’ 
 

Konteks pada percakapan data 11 terjadi ketika Mhs 9 meminta 

Sensei untuk meluangkan waktunya sebentar karena ada sesuatu yang 

ingin dibicarakan kepada Sensei. Terdapat tindak tutur direktif pada 

tuturan (9.1) “…..ima yoroshii  deshouka?”. Mhs 9 secara tidak langsung 

meminta Sensei untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan 

permintaanya. Tuturan tersebut merupakan isyarat dari Mhs 9 untuk 

menyampaikan permintaan langsung pada tuturan berikutnya. Jika 

permintaan langsung tersebut terjadi tanpa ada isyarat pada tuturan 
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sebelumnya, maka Sensei memiliki kesempatan untuk tidak mengabulkan 

permintaan dari Mhs 9 karena hal tersebut akan menekan Sensei 

sehingga muka negatifnya terancam. Oleh karena itu Mhs 9 

menggunakan strategi off record sub strategi 1 yaitu memberi isyarat 

untuk meminimalisir keterancaman muka Sensei.  

Strategi kedua yang digunakan oleh Mhs 9 adalah strategi 

kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu membuat perbedaan posisi 

dengan petutur yang ditandai dengan “yoroshii” yang berarti ‘bolehkah’. 

Kata “yoroshii” merupakan bentuk sopan dari kata sifat “ii” yang berarti 

‘baik’, ‘oke’. Dalam tuturan tersebut terdapat faktor sosial yaitu 

kekuasaan antara penutur dan petutur yang ditentukan oleh status 

formal yaitu antara Sensei dan Mahasiswa. Mhs 9 menggunakan strategi 

membuat perbedaan posisi dengan petutur untuk memuaskan muka 

negatif Sensei sehingga memperbesar kesempatan permintaanya akan 

dikabulkan oleh Sensei.  

Strategi ketiga yang digunakan oleh Mhs 9 yaitu strategi 

kesantunan negatif sub strategi 6 yaitu permintaan maaf ditandai dengan 

kata “sumimasen” yang berarti ‘maaf’. Mhs 9 menyatakan 

keengganannya melalui permintaan maaf untuk membebankan sebagian 

perbaikan tindak pengancam muka pada Sensei yang ditandai dengan 

fitur leksikal permintaan maaf bahasa Jepang “sumimasen”. Ketika Mhs  9 

menemui Sensei di ruang dosen, Mhs 9 mengganggu aktifitas Sensei. 

Penggunaan kata “sumimasen” oleh Mhs 9 tersebut digunakan untuk 

menjaga muka negatif Sensei sehingga muka negatifnya tidak terancam 

dan kesempatan agar permintaanya dikabulkan semakin besar.  

 
4.4 Empat strategi kesantunan  

Berdasar hasil analisis pada data ditemukan empat data yang didalamnya 

terdapat empat strategi kesantunan. Ketiga penggalan percakapan yang 

didalamnya terdapat penggalan tindak tutur direktif tersebut yaitu pada 
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percakapan kalimat ke (7.1), (17.1) dan (19.1), (21.1). Untuk analisis data pada 

bab 4, peneliti hanya mengambil sampling karena terdapat banyak kesamaan 

pada data sehingga peneliti mengambil data dengan jenis strategi yang berbeda.  

Data 12 

大学生 7 (7.1) : 「すみません先生、あの。。。来週。。あたしは論文を

集まりますから、図書館で本がありません。あの。。

本を借りていただけないでしょうか」 
  先生           (7.2)  : 「何の論文をかくんですか？」 

大学生 7    (7.3)：「あの。。文化論文です。」 
 

 Mhs 7 (7.1) : “sumimasen sensei, ano… raishuu atashi ha ronbun wo 
atsumarimasu kara,  toshokan de hon ga arimasen. ano.. 
hon wo karitai itadakenai deshouka?”  
‘Maaf sensei, em.. karena minggu depan  makalah saya 
dikumpulkan, bukunya tidak ada di perpusatakaan. Em.. 
Apakah boleh saya meminjam bukunya?’ 

 Sensei (7.2)   : “nan no ronbun wo kakun desuka?” 
     ‘mau menulis makalah apa?’ 

 Mhs 7    (7.3) : “ ano.. bunka ronbun desu.” 
    ‘em.. makalah kebudayaan’ 
 

Konteks tuturan terjadi ketika Mhs 7 menemui Sensei di ruang 

dosen untuk meminjam buku referensi yang ia butuhkan. Mhs 7 bercerita 

kepada Sensei mengenai tugas makalah yang diberikan oleh dosen dan 

harus dikumpulkan minggu depan. Ia sudah mencarinya di perpustakaan, 

namun tetap tidak menemukanya. Lalu ia pergi menemui Sensei dan 

meminjam buku referensi tersebut apabila Sensei memilikinya.  

Tindak tutur direktif pada data 12 terdapat pada tuturan (7.1) 

“sumimasen sensei, ano… raishuu atashi ha ronbun wo atsumarimasu 

kara,  toshokan de hon ga arimasen. ano.. hon wo karitai itadakenai 

deshouka?” yang ditandai dengan “hon o karitai itadakenai deshouka” 

yang berarti ‘bolehkah saya meminjam bukunya’. Permintaan yang 

diucapkan oleh Mhs 7 mengancam muka negatif Sensei karena dengan 

meminta Sensei untuk meminjaminya buku referensi, Mhs 7 mengganggu 

kebebasan Sensei untuk tidak diganggu pihak luar. Untuk meminimalisir 
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keterancaman muka negatif Sensei, Mhs 7 menggunakan 4 strategi 

kesantunan.  

Strategi pertama yang digunakan oleh Mhs 7 untuk meminimalisir 

keterancaman muka Sensei yaitu dengan menggunakan strategi 

kesantunan negatif sub strategi 6 yaitu permintaan maaf yang ditandai 

dengan “sumimasen” yang berarti ‘maaf’. Mhs 7 menyatakan 

keengganannya melalui permintaan maaf untuk membebankan sebagian 

perbaikan tindak pengancam muka pada Sensei yang ditandai dengan 

fitur leksikal permintaan maaf bahasa Jepang “sumimasen”. Penggunaan 

kata “sumimasen”  oleh  Mhs  7 digunakan untuk menjaga muka negatif 

Sensei. 

Strategi kedua yang digunakan oleh Mhs 7 untuk meminimalisir 

keterancaman muka Sensei yaitu dengan menggunakan strategi kesantunan 

secara tidak langsung (off record) sub strategi memberi isyarat. Mhs 7 

melepaskan begitu saja tindakan mengancam muka yang ditunjukkan 

dengan tuturan permintaan berimplikatur pada tuturan (7.1) “….ano… 

raishuu atashi ha ronbun wo atsumarimasu kara,  toshokan de hon ga 

arimasen…..”. Mhs 7 bercerita kepada Sensei bahwa dia mendapat tugas 

untuk membuat makalah yang harus dikumpulkan minggu depan, Ia 

sudah mencari buku referensi yang ia butuhkan di perpustakaan namun 

tidak menemukannya. Mhs 7 berusaha meminta kepada Sensei dengan 

menggunakan isyarat untuk meminjaminya buku dengan cara 

menceritakan masalah yang ia hadapi  ketika mencari buku referensi 

tersebut sehingga Sensei mau meminjaminya buku referensi yang  ia 

butuhkan. Tuturan tersebut memuaskan muka negatif Sensei. Untuk itu 

Mhs 7 menggunakan stategi kesantunan off record  sub strategi 1 

memberi isyarat.   

Strategi ketiga yang digunakan oleh Mhs 7 yaitu menggunakan 

strategi kesantunan negatif sub strategi 1 yaitu permintaan tak langsung 
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konvensional yang ditandai dengan “itadakenai deshouka”. Mhs 7 

meminta Sensei untuk meminjaminya buku referensi untuk keperluan 

tugas makalah, permintaan tersebut dianggap oleh Sensei sebagai 

permintaan yang dapat menyinggung perasaan Sensei sehingga 

mengancam muka negatifnya. Mengancam muka negatif karena 

permintaan tersebut dianggap berat karena Sensei harus 

meminjamkanya buku referensi, kebebasanya untuk tidak diganggu pihak 

luar pun terganggu sehingga permintaan penutur dapat tidak dikabulkan 

oleh Sensei. Oleh karena itu, agar permintaan meminjam buku referensi 

tersebut dapat dikabulkan oleh Sensei maka Mhs 7 menggunakan strategi 

kesantunan negatif sub strategi 1 permintaan tak langsung konvensional 

dengan menggunakan kata “itadakenai deshouka”.  

 Bentuk “itadakenai deshouka” merupakan bentuk kenjougo dari 

“-te moraemasenka” yang memiliki arti ‘ijinkanlah saya’ digunakan untuk 

meminta pertolongan kepada lawan bicara yang kita hormati.  Peserta 

pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei dengan Muridnya sehingga  

Mhs 7 menggunakan kata kashite itadakenai deshouka sebagai bentuk 

rasa hormat kepada Sensei. Mhs 7 meruapakan pihak yang 

membutuhkan bantuan dari Sensei sehingga penggunaan bentuk sopan 

menandakan bahwa Mhs 7 memposisikan dirinya lebih rendah daripada 

Sensei. Untuk meminimalisir keterancaman muka Sensei, Mhs 7 

mengupayakan peminimalan tindakan pengancaman muka dengan 

menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan 

posisi dengan petutur yang ditandai dengan kata “itadakenai deshouka”. 

 

Data 13 

大学生 17 (17.1) : 「えっと。。すみません先生。。あの。。時間。。ちょ

っとよろしいですか？」 

先生       (17.2) : 「はい。どうしますか」 
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 Mhs 17 (17.1) : “etto..sumimasen sensei.. ano.. jikan.. chotto yoroshii 
desuka?”  
‘hmm.. maaf sensei.. em.. waktu.. sebentar saja apakah 
bisa?’ 

Sensei  (17.2) : “ hai. doushimasuka?” 
      ‘iya. Ada apa?’ 
 

Konteks pada percakapan pada data 13 terjadi ketika Mhs 17 

masuk ke ruang dosen, kemudian Mhs 17 tersebut menemui Sensei untuk 

meminta sesuatu. Tindak tutur direktif yaitu tindak tutur berimplikatur 

pada tuturan (17.1) “….ano.. jikan.. chotto yoroshii desuka?”. Berdasarkan 

konteks, tuturan (17.1) menunjukkan bahwa Mhs 17 bermaksud meminta 

kepada Sensei supaya meluangkan waktunya sebentar untuk 

mendengarkan permintaannya. Pada tuturan (17.1) Mhs 17 

menggunakan strategi kesantunan secara tidak langsung (off record) sub 

strategi memberi isyarat. Mhs 17 melepaskan begitu saja tindakan 

mengancam muka yang ditunjukkan dengan tuturan permintaan 

berimplikatur.  

Mhs 17 melepaskan tindakan mengancam muka kepada Sensei 

ditunjukkan dengan tuturan tersirat Mhs 17. Pertanyaan Mhs 17 tersebut 

mengancam muka negatif Sensei karena kebebasanya terbatasi. Oleh 

karena itu, Mhs 17 menggunakan strategi dalam tuturan (17.1) yaitu 

strategi kesantunan negatif sub strategi 6 yaitu permintaan maaf ditandai 

dengan kata “sumimasen” yang berarti ‘maaf’. Mhs 17 menyatakan 

keengganannya melalui permintaan maaf untuk membebankan sebagian 

perbaikan tindak pengancam muka pada Sensei yang ditandai dengan 

fitur leksikal permintaan maaf bahasa Jepang “sumimasen”. Ketika Mhs 

17 menemui Sensei di ruang dosen, Mhs 17 mengganggu aktifitas Sensei 

sehingga penggunaan kata “sumimasen” oleh Mhs  17 digunakan untuk 

menjaga muka negatif Sensei.  

Strategi kedua yang digunakan oleh Mhs 17 yaitu menggunakan 

strategi kesantunan secara tidak langsung (off record) sub strategi 

memberi isyarat. Mhs 17 melepaskan begitu saja tindakan mengancam 
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muka yang ditunjukkan dengan tuturan permintaan berimplikatur “ano 

jikan arimasuka”. Tuturan tersebut mengancam muka negatif Sensei 

karena membatasi kebebasanya dalam mengerjakan sesuatu yang lain. 

Untuk mencegah penolakan dan memuaskan muka negatif Sensei, Mhs 

17 menggunakan stategi kesantunan off record  sub strategi 1 memberi 

isyarat.   

Dalam tuturan (17.1) Mhs 17 memulai pembukaan untuk 

mengungkapkan permintaanya kepada Sensei. Penutur meminimalkan 

tindak mengancam muka. Salah satu bentuk ungkapan yang digunakan 

orang Jepang adalah kata “chotto” yang bermakna literal “sedikit”, atau 

penutur merasa sungkan menyampaikan sesuatu kepada mitra tuturnya. 

Ucapan Mhs 17 dinilai akan mengancam muka negatif Sensei karena Mhs 

17 ingin meminta Sensei untuk melakukan sesuatu untuknya. Untuk 

meminimalkan keterancaman muka Sensei, Mhs 17 menggunakan 

strategi meminimalkan pembebanan dengan menggunakan “chotto”. 

Strategi keempat yang digunakan Mhs 17 untuk meminimalisir 

keterancaman muka adalah dengan menggunakan strategi kesantunan 

negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang 

ditandai dengan “yoroshii” yang merupakan bentuk sopan dari kata sifat 

“ii” yang berarti ‘baik,oke’. Kata sifat “ii” jika di gunakan untuk 

pertanyaan memiliki arti ‘bolehkah’.  Dalam tuturan tersebut terdapat 

faktor sosial yaitu kekuasaan antara penutur dan petutur yang ditentukan 

oleh status formal yaitu antara Sensei dan Mahasiswa.   

 

Data 14 

大学生 19 (19.1) : 「もしわけありませんが、私がお願いがあるんです

が」 

先生            (19.2) : 「はい」 

Mhs 19 (19.1)   : “moshi wake arimasen ga. watashi ha onegai ga 
arun desu ga.” 

Sensei     (19.2)     : “hai” 
                 “iya” 



53 
 

 
 

 
Mhs 19 menggunakan ragam honorifik bahasa Jepang yang 

digunakan pada situasi formal dengan menggunakan predikat kata kerja 

bentuk “-masu”. Penggunaan tersebut memperlihatkan adanya distance  

(jarak) agar tidak terjadi hubungan terlalu familiar (over-familiarity). 

Dalam tuturan tersebut terdapat faktor sosial yaitu kekuasaan antara 

penutur dan petutur yang ditentukan oleh status formal yaitu antara 

Sensei dan Mahasiswa.   

Tuturan ( 19.1 ) “moshi wake arimasen ga. watashi ha onegai ga 

arun desu ga“ merupakan tindak tutur direktif permintaan. Mhs 19 ingin 

meminta sesuatu kepada Sensei ditandai dengan “onegai ga arun desu ga” 

yang berarti “saya ada permintaan”. Penggalan tuturan tersebut 

mengancam muka negatif Sensei karena ketika Mhs 19 mengungkapkan 

kata permintaan, keinginan Sensei untuk bebas dari gangguan luar pun 

terancam. Untuk mengatasi hal itu, Mhs 19 menggunakan strategi 

kesantunan meminimalisir keterancaman muka Sensei sehingga Sensei 

dapat mengabulkan permintaanya.  

Strategi pertama yang digunakan Mhs 19 untuk meminimalisir 

keterancaman muka petutur adalah dengan menggunakan strategi 

kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur 

yang ditandai dengan menggunakan penggunaan kenjougo (humble) yang 

ditandai dengan “moshi wake arimasen” pada tuturan (19.1) yang 

berfungsi untuk menunjukkan kerendahan hati dari diri penutur. Kata 

“moshi wake arimasen” adalah bentuk sopan dari “sumimasen” yang 

berarti ‘maaf’. Dalam tuturan tersebut terdapat faktor sosial yaitu 

kekuasaan antara penutur dan petutur yang ditentukan oleh status 

formal yaitu antara Sensei dan Mahasiswa. 

Strategi kedua yang digunakan oleh Mhs 19 yaitu strategi 

kesantunan negatif sub strategi 6 yaitu permintaan maaf. Strategi ini 

ditandai dengan kata “moshi wake arimasen” yang merupakan bentuk 

sopan dari “sumimasen” yang berarti ‘maaf’. Mhs 19 mengindikasikan 
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keengganannya melalui permintaan maaf untuk membebankan sebagian 

perbaikan tindak pengancam muka pada Sensei yang ditandai dengan 

fitur leksikal permintaan maaf bahasa Jepang “moshi wake arimasen”. 

Ketika Mhs 19 menemui Sensei di ruang dosen, Mhs 19 mengganggu 

aktifitas Sensei sehingga penggunaan kata “moshi wake arimasen” oleh 

Mhs 19 untuk menjaga muka negatif Sensei. Mhs 19 menjaga stasus 

sosialnya dengan Sensei dan tidak ingin mengganggu wilayah Sensei.  

Strategi ketiga  yang digunakan oleh Mhs 19 untuk meminimalisir 

keterancaman mukanya pada tuturan (19.1) adalah dengan 

menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 2 yaitu 

memberikan pertanyaan atau batasan kepada petutur dengan 

penggunaan bentuk-bentuk pertanyaan berpatikel “-desuga”, pada 

penggalan tuturan (19.1) “….onegai ga arun desuga”, Mhs 19 

menggunakan “-desuga”  untuk memberikan kesan tidak memaksakan 

kehendak kepada Sensei sehingga Sensei memiliki kesempatan untuk 

menolak atau mengabulkan keinginan Mhs 19. Sensei merasa tidak 

terbebani dan dapat menolaknya karena muka negatifnya tidak terancam. 

Namun sebenarnya Mhs 19 berharap bahwa Sensei mengabulkan 

permintaanya sehingga mengajukan pertanyaan atau pembatasan seperti 

pemberian asumsi. 

Strategi keempat adalah yang digunakan oleh Mhs 19 yaitu 

menggunakan strategi kesantunan secara tidak langsung (off record) sub 

strategi memberi isyarat. Mhs 19 melepaskan begitu saja tindakan 

mengancam muka yang ditunjukkan dengan tuturan permintaan 

berimplikatur “….onegai ga arun desu ga”. Mhs 19 memiliki permintaan 

meminjam buku referensi kepada Sensei namun tidak mengungkapkanya 

secara langsung tetapi menggunakan isyarat “saya memiliki permintaan”. 

Tuturan tersebut memuaskan muka negatif Sensei. Untuk itu Mhs 19 

menggunakan stategi kesantunan off record  sub strategi 1 memberi 

isyarat.  
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4.5 Lima strategi kesantunan  

Berdasar hasil analisis pada data ditemukan satu data yang didalamnya 

terdapat lima strategi kesantunan. Ketiga penggalan percakapan yang 

didalamnya terdapat penggalan tindak tutur direktif tersebut yaitu pada 

percakapan kalimat (1.1) saja.  

Data 15 

大学生 1      (1.1)   : 「先生、あのもしわけありませんが、あの。。論文の

ため。。参考本がさがしたいんですけど、あの図書館で

もうさがしますなのでありませんですが、だから先生に

おねがいがありますが、あのその参考本を貸していただ

けないでしょうか？」 

Mhs 1      (1.1)   : “Sensei , ano moshiwake arimasen ga, ano..ronbun no 

tame.. sankoubon ga sagashitain desukedo, ano toshokan 

de mou sagashimasu na no de arimasen desuga, dakara 

Sensei ni onegai ga arimasu ga, ano sono sankoubon wo 

kashite itadakenai deshouka?” 

‘Sensei, em maaf mengganggu.. em.. untuk keperluan 

makalah.. saya ingin mencari buku referensi tetapi di 

perpustakaan tidak saya temukan..oleh karena itu saya 

meminta tolong kepada sensei, em bolehkan buku 

tersebut dipinjamkan kepada saya?’ 

Data 15 merupakan sampel analisis penggalan tuturan responden 

Mhs 1 pada kalimat 1 (1.1). Percakapan terjadi ketika di ruang dosen. 

Situasi yang terjadi adalah bersifat formal karena status sosial yang 

berbeda yaitu Sensei dan Mahasiswa.  

Mhs  1 menggunakan bahasa ragam honorifik bahasa Jepang yang 

digunakan pada situasi formal dengan menggunakan predikat kata kerja 

bentuk “-masu”. Penggunaan tersebut memperlihatkan adanya distance  

(jarak) agar tidak terjadi hubungan terlalu familiar (over-familiarity). 

Dalam tuturan tersebut terdapat faktor sosial yaitu kekuasaan antara 

penutur dan petutur yang ditentukan oleh status formal yaitu antara 

Sensei dan Mahasiswa.  Penggunaan tersebut memperlihatkan adanya 
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distance  (jarak) agar tidak terjadi hubungan terlalu familiar (over-

familiarity).  

Percakapan pada data terjadi ketika Mhs 1 ingin meminjam buku 

referensi yang dibutuhkan. Sebelum mengungkapkan permintaanya, Mhs 

1 menceritakan permasalahannya dalam mencari buku referensi tersebut. 

Mhs 1 mendapat tugas dari Sensei untuk membuat makalah, ia sudah 

mencari buku referensi di perpustakaan namun tidak ada, lalu Mhs 1 

memutuskan untuk meminjam buku referensi Sensei.  

Mhs 1 menggunakan tuturan direktif melalui permintaanya 

kepada Sensei untuk meminjaminya buku referensi. Mhs 1 menggunakan 

strategi kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan 

petutur yang ditunjukkan dengan penggunaan kata kashite itadakenai 

deshouka. Bentuk “itadakenai deshouka” merupakan bentuk kenjougo 

dari “-te moraemasenka” yang memiliki arti ‘ijinkanlah saya’ digunakan 

untuk meminta pertolongan kepada lawan bicara yang kita hormati.  

Peserta pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei dengan Muridnya 

sehingga  Mhs 1 menggunakan kata kashite itadakenai deshouka sebagai 

bentuk rasa hormat kepada Sensei. 

Penutur merupakan pihak yang membutuhkan bantuan dari mitra 

tuturnya. Penggunaan bentuk kenjougo (humble), menandakan bahwa 

penutur memposisikan dirinya lebih rendah dari pada mira tuturnya. Mhs 

1 tahu bahwa permintaanya untuk meminjam buku referensi akan 

mengancam muka negatif Sensei. Mengancam muka negatif Sensei 

karena permintaan tersebut akan membebani Sensei dan mengganggu 

kebebasanya sehingga permintaan Mhs 1 bisa tidak akan dikabulkan oleh 

Sensei. Oleh karena itu, Mhs  1 mengupayakan peminimalan tindakan 

pengancaman muka dengan menggunakan strategi kesantunan negatif 

sub strategi 5 yaitu perbedaan posisi dengan petutur yang ditandai 

dengan kata “kashite itadakenai deshouka”.  
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Mhs 1 menggunakan tuturan direktif permintaan melalui 

permintaanya kepada Sensei untuk meminjaminya buku referensi yang ia 

butuhkan yang ditandai dengan kata “kashite itadakenai deshouka” yang 

tersusun atas morfem-morfem: “kashi-“ (berarti ‘pinjam’), “-te-(bentuk 

sambung ‘-te’), pola kalimat “itadakenai deshouka” yang berarti ‘bisakah 

anda (meminjami) saya.. ‘ biasa digunakan apabila ingin meminta 

bantuan kepada seseorang. Mhs 1 menggunakan strategi kesantunan 

negatif sub strategi 1 yaitu permintaan tak langsung konvensional yaitu 

penutur mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung kepada petutur 

dikarenakan sesuatu yang akan disampaikan penutur dikhawatirkan 

menyinggung perasaan mitra tuturnya atau isi tuturan tersebut berupa 

sebuah permintaan yang mungkin akan memberatkan mitra tutur.  yang 

ditunjukkan dengan kata “kashite itadakenai deshouka?”. Dalam bahasa 

Jepang umumnya berupa pertanyaan yang didahului sufiks bentuk negasi 

“-masen”, “-nai” pada predikator. Pada tuturan (1.1) Mhs 1 meminta 

Sensei untuk meminjamkanya buku referensi. 

Sebelum mengungkapkan permintaanya meminjam buku 

referensi, Mhs 1 menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 6 

yaitu permintaan maaf ditandai dengan kata “moshiwake arimasen” yang 

berarti ‘maaf’. Mhs  1 menyatakan keengganannya melalui permintaan 

maaf untuk membebankan sebagian perbaikan tindak pengancam muka 

pada Sensei yang ditandai dengan fitur leksikal permintaan maaf bahasa 

Jepang “moshi wake arimasen”. Ketika Mhs  1 menemui Sensei di ruang 

dosen, Mhs 1 mengganggu aktifitas Sensei sehingga penggunaan kata 

“moshi wake arimasen” oleh Mhs  1 untuk menjaga muka negatif Sensei. 

Mhs 1 menjaga stasus sosialnya dengan Sensei dan tidak ingin 

mengganggu wilayah Sensei.  Kata moshi wake arimasen tersebut juga 

termasuk strategi kesantunan negatif sub strategi 5 yaitu perbedaan 

posisi dengan petutur. Penutur menggunakan bentuk “moshi wake 

arimasen” merupakan bentuk kenjougo dari “sumimasen” yang memiliki 
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arti ‘maaf’ digunakan untuk meminta maaf kepada lawan bicara yang kita 

hormati.  Peserta pertuturan memiliki jarak sosial yaitu Sensei dengan 

Muridnya sehingga  Mhs 1 menggunakan kata moshi wake arimasen 

sebagai bentuk rasa hormat kepada Sensei. 

Strategi ketiga yang digunakan oleh penutur yaitu dengan 

menggunakan strategi kesantunan negatif sub strategi 2 yaitu 

memberikan pertanyaan atau batasan kepada petutur dengan 

penggunaan bentuk-bentuk pertanyaan berpatikel “-desuga” pada 

tuturan (1.1). Mhs  1 menggunakan “-desuga” sehingga memberikan 

kesan tidak memaksakan kehendak kepada Sensei sehingga Sensei 

memiliki kesempatan untuk menolak atau mengabulkan keinginan Mhs  1 

sehingga Sensei merasa tidak terbebani dan dapat menolaknya karena 

muka negatifnya tidak terancam. Namun sebenarnya Mhs  1 berharap 

bahwa Sensei mengabulkan permintaanya sehingga mengajukan 

pertanyaan atau pembatasan seperti pemberian asumsi. 

Sebelum mengungkapkan permintaan, Mhs 1 menggunakan “ano” 

‘em’ sebagai bentuk meminta perhatian, dilanjutkan dengan permintaan 

maaf yang ditandai dengan menggunakan bentuk permintaaan maaf 

bahasa Jepang “moshiwake arimasen”, pra permintaan Mhs 1 terdapat 

pada penggalan tuturan “.. sankoubon ga sagashitain desukedo, ano 

toshokan de mou sagashimasu na no de arimasen desuga dakara Sensei 

ni onegai ga arimasu ga,….” dengan menceritakan permasalahanya 

kepada Sensei. Permintaan atau request  Mhs 1 ditandai pada penggalan 

tuturan “ano sono sankoubon wo kashite itadakenai deshouka?” yaitu 

ketika Mhs 1 meminta Sensei untuk meminjamkan buku referensi.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

  Dari seluruh tuturan Mahasiswa Sastra Jepang UDINUS tahun ke 3 

angkatan 2012, peneliti menemukan 37 tindak tutur direktif. Untuk 

meminimalisir keterancaman muka dalam tindak tutur direktif menggunakan 

strategi kesantunan bahasa Jepang. Dalam satu kalimat terdapat beberapa 

tuturan direktif dan terdapat 1 bahkan sampai 5 strategi yang digunakan 

Mahasiswa untuk mengatasi keterancaman muka. Peneliti menemukan lima 

kategori yang muncul dalam setiap tindak tutur direktif, yaitu satu strategi 

kesantunan, dua strategi kesantunan, tiga strategi kesantunan, empat strategi 

kesantunan, dan lima strategi kesantunan.  

Strategi  kesantunan yang diterapkan oleh penutur pada sebagian besar 

data yakni strategi kesantunan yang menggunakan kesantunan negatif. 

Mahasiswa sering menggunakan kesantunan negatif agar tidak mengancam 

muka negatif petutur atau Sensei sehingga Sensei dapat mengabulkan 

permintaan Mahasiswa tersebut. Strategi kesantunan negatif juga digunakan 

untuk menghormati petutur dimana faktor sosial yang terdapat pada konteks 

adalah status formal antara Sensei dan Mahasiswanya.  

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis strategi kesantunan 

tindak tutur direktif bahasa Jepang ketika menyampaikan permintaan pada 

Mahasiswa Sastra Jepang UDINUS tahun ke 3 angkatan 2012 ketika 

menyampaikan permintaan untuk meminimalisir keterancaman muka petutur. 

Data diambil dari studi lapangan sehingga apa yang terucap oleh Mahasiswa 

merupakan tuturan asli, spontan dan tidak dibuat-buat atau disempurnakan. 

Peneliti tidak meneliti benar atau tidaknya penggunaan bahasa Jepang yang 

digunakan oleh Mahasiswa kepada Senseinya sehingga diharapkan masih ada 

penelitian lanjutan yang akan meneliti mengenai penggunaan bahasa yang benar 
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oleh Mahasiswa Sastra Jepang agar ditemukan bentuk-bentuk bahasa yang 

santun  seperti dari struktur gramatikalnya agar ditemukan bentuk-bentuk 

strategi yang lebih bervariatif.  
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LAMPIRAN 

 

Data 1 

大学生  (1.15) : 「何冊がありますか？」 

先生    (1.16) : 「え、新しいのほういれたら五冊あります」 

大学生 (1.17) : 「昔の？」 

先生   (1.18) :「昔のは三冊あります」 

大学生 (1.19) :「じゃ、昔のほう三冊をお願いします」 

  先生 (1.20)   : 「いつまで必要ですか？」 
 

Data 2  

大学生 1 (1.5)  :「あの。。姫の。。姫の竹。。」 

 先生     (1.6) :「え？」 

 大学生 1 (1.7)  :「竹の姫」 

 先生     (1.8) :「竹の姫？誰の？」 

 大学生 1 (1.9)  :「姫が竹の中に見つけました、それはあの。。。」 
 
Data 3 

大学生 9 (9.3) :「あの。。来週私は論文をあの集まりますから、今日

は私は論文をしてあの。。作っています。いますが, あ

の。。図書館で参考本がありません。あの。。先生参

考本がありますか？」 
 

Data  4 

先生    (2.28) : 「いつまで必要ですか？」 

大学生 2 (2.29)   : 「一週間ぐらい。。」 

先生     (2.30)  : 「分かりました、じゃ明日もってきます」 

大学生 2 (2.31)   : 「よろしくお願いします」 
 

Data 5 

 先生    (17.10) : 「どんな参考本が必要ですか？」 

大学生 17 (17.11) :「そうですね。。昔の文学。なつめそうせきの他の小

説のせん。。本ありますか？」 

先生    (17.12) :「小説だけでいいですか？論文で分析しているのも必

要ですか？」 

 大学生 17 (17.13) :「もし、その分析。。その本をあったら。。ぜひお願

いします」 

Data 6 

先生      (1.20)    : 「いつまで必要ですか？」 
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大学生 1 (1.21)  :「来月までテスのであの。。明日取ってくるよろしいで

すか？」 

先生            (1.22)   :「分かりました」 

大学生 1    (1.23)    :「はい、ありがとうございました」 
 

Data 7 

大学生 2 (2.1) : 「先生、すみません。アシスです。あの今時間あります

か？」 

先生           (2.2) : 「はい、どうぞ」 
 

Data 8 

大学生 3 (3.3)   : 「はい、あの。。私があの。。参考本を。。ええ。。貸

していただけませんか？」 

先生    (3.4) :「何のための参考本ですか？」 

大学生 3 (3.5) :「あの、論文を書くつもりです」 
 

Data 9 

大学生 5 (5.3)   :「あの。。先生から宿題
しゅくだい

があります。あの、さくぶん、

さくぶんを書きます。あの、でも機能図書館。。図書館

にあの参考本をさがしましたが見つけませんでした。あ

の、参考本があったらかしていただけませんか？」 

 先生      (5.4)      :「何の作文をかくんですか？」 

 大学生 5 (5.5)       : 「日本人の人生の本です。」 

先生    (5.6)    : 「人生、ええどん。。どんなこと書いてある本がいいで

すか？」 

大学生 5 (5.7)  : 「あの、どうやって一日中。。。あの。。どうやって

毎日日本人、日本人の性格
せいかく

とか、あの。。何をします。。

何をするの本です。あの。。外国人はあの外国に生活は

どうですか。。そのついての本です。」 
 
 

Data 10 
大学生 8  (8.1) : 「先生、今よろしいでしょうか？あの。。来週私は論文

をあの。。作りたいんですが、でも図書館で参考本がない

んです。どうすればいいでしょうか？」 

先生          (8.2)：「ええ、もってたらかしてあげますけど、何の論文をか``

くんですか？」 

大学生 8  (8.3) :「あの。。漢字の論文です」 

先生      (8.4) :「漢字の論文」 

大学生 8  (8.5) :「はい」 
 

Data11 

大学生 9 (9.1) :「すみません先生、今よろしいですか？」 

先生     (9.2) : 「はい、どうしますか？」 
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Data 12 
大学生 7 (7.1) : 「すみません先生、あの。。。来週。。あたしは論文を

集まりますから、図書館で本がありません。あの。。

本を借りていただけないでしょうか」 
  先生           (7.2)  : 「何の論文をかくんですか？」 

大学生 7    (7.3)：「あの。。文化論文です。」 
 

Data 13  
大学生 17 (17.1) : 「えっと。。すみません先生。。あの。。時間。。ちょ

っとよろしいですか？」 

先生       (17.2) : 「はい。どうしますか」 
 

Data 14 
大学生 19 (19.1) : 「もしわけありませんが、私がお願いがあるんですが」 

先生            (19.2) : 「はい」 
 

Data 15 
大学生 1      (1.1)   : 「先生、あのもしわけありませんが、あの。。論文の

ため。。参考本がさがしたいんですけど、あの図書館で

もうさがしますなのでありませんですが、だから先生に

おねがいがありますが、あのその参考本を貸していただ

けないでしょうか？」 

 

Tabel data 

1. Satu Strategi Kesantunan 

No. Percakapan   Jenis  Strategi  
Kesantunan 

1. Mhs 1 (1.19) 

“ja, mukashi no hou san satsu wo 
onegaishimasu.” 
‘baiklah kalau begitu minta tolong tiga buku 
yang versi lama’  

SKN sub strategi 
5,perbedaan posisi 
dengan petutur 

2. Mhs 1 (1.9) 

“hime ga take no naka ni mitsukemashita, 
sore ha ano…...” 
‘di dalam bambu ditemukan seorang putri, 
lalu.. em…….’ 

Off record sub strategi 15, 
pernyataan tidak utuh 

3. Mhs 2 (2.17) 

“go hyaku kana..” 
  ‘sepertinya lima ratus buku…’ 

SKN sub strategi 3, 
bersikap pesimis 

4. Mhs 2 (2.30) 

“ yoroshiku onegaishimasu” 
 ‘mohon bantuannya’ 

SKN sub strategi 5, 
perbedaan posisi dengan 
petutur 
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5. Mhs 8 (8.21) 

“ettone.. mada wakannai desu” 
 ‘em…. Belum tahu’ 

SKN sub strategi 3, 
bersikap pesimis 

6. Mhs 8 (8.31) 

“ano.. tabun mikka made desu” 
‘em.. mungkin sampai tiga hari’ 

SKN sub strategi 3, 
bersikap pesimis 

7. Mhs 9 (9.3) 

“ano.. raishuu watashi ha ronbun wo ano 
atsumarimasukara, kyou watashi ha ronbun 
wo shite ano.. tsukutteimasu. . imasu ga 
ano.. toshokan de sankoubon ga arimasen. 
ano.. sensei sankoubon ga arimasuka?” 
‘em.. karena makalahnya dikumpulkan 
minggu depan, hari ini saya mengerjakan.. 
makalah..mengerjakan tapi.. di 
perpustakaan buku referensinya tidak ada. 
Em, apakah sensei punya buku 
referensinya?’  

Off record, sub strategi 1, 
memberikan isyarat 

8. Mhs 17 (17.13) 

“moshi, sono bunseki … sono hon wo 
attara… zehi onegaishimasu” 
 ‘apabila, analisis tersebut…jika buku 
tersebut ada…mohon, minta tolong’ 

SKN sub strategi 5, 
perbedaan posisi dengan 
petutur 

9. Mhs 20 (20.25) 

“e… etto chotto yomemasu.. sen” 
 ‘e..em tidak….bisa membacanya’ 

SKN sub strategi 3, 
bersikap pesimis 

 

2. Dua strategi kesantunan 

 

No. Percakapan Jenis  Strategi  
Kesantunan 

1. Mhs 1 (1.21) 
“rai getsu made tesu no de ano.. ashita 
totte kuru yoroshii desuka?” 
‘sampai bulan depan..em, kalau saya 
ambil besok apakah tidak  apa-apa? 

SKP sub strategi 10 
penawaran dan janji, 
SKN sub strategi 5 
perbedaan posisi 
dengan petutur 

2. Mhs 2 (2.1) 
“Sensei, sumimasen. Asis desu. Ano ima 
jikan arimasuka?” 
‘sensei, maaf. Saya Asis. Em, apakah ada 
waktu?’ 

SKN sub strategi 6, 
permintaan maaf 
Off record sub strategi 
1, memberi isyarat 

3. Mhs 3 (3.3) 
“hai, ano.. watashi ga ano.. sankoubon 
wo.. eee.. kashite itadakemasenka?” 

SKN sub strategi 1, 
permintaan secara 
tidak langsung 
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 ‘iya, em.. em saya.. buku referensi.. ee.. 
bolehkah dipinjamkan kepada saya?’ 

konvensional 
SKN sub strategi 5, 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur  

4. Mhs 6 (6.1) 
“ima yoroshii desuka?” 
 ‘apakah sekarang tidak apa-apa?’ 

Off record sub strategi 
1, memberi 
isyarat ,SKN sub 
strategi 5, membuat 
perbedaan posisi 
dengan petutur 

5. Mhs 9 (9.13) 
“ano.. ashita karite mo itada.. karitemo 
itadakenai deshouka?” 
 ‘em..besok bolehkah.. bolehkah kalau 
saya pinjam?’ 

SKN sub strategi 1, 
permintaan secara 
tidak langsung 
konvensional 
SKN sub strategi 5, 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur 

6. Mhs 10 (10.3) 
“e raishuu e ronbun atsumarimasu kara.. 
toshokan de sankoubon ga arimasen 
desukedo, etto sensei ha arimasuka?” 
‘e karena makalahnya dikumpulkan 
minggu depan..  diperpustakaan tidak ada 
buku referensinya, hm.. apakah sensei 
ada bukunya?’ 

Off record sub strategi 
1, memberi isyarat 
SKN sub strategi 2, 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
petutur. 

7. Mhs 11 (11.1) 
“sensei sumimasen. jikan ga arimasuka?” 
‘Maaf sensei. Apakah ada waktu?’ 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf 
Off record sub strategi 
1, memberi isyarat 

8. Mhs 15 (15.1) 
“ sumimasen. sensei jitsu ha onegai ga 
arun desuga” 
 ‘Maaf sensei. Sebenarnya saya ada 
permintaan’ 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
SKN sub strategi 2, 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
petutur. 

 

3. Tiga strategi kesantunan 

 

No. Percakapan  Strategi kesantunan  

1. Mhs 4 (4.1) 

“konnichiwa Sensei, oisogashii desuka?.. 
etto, watashi ha ronbun no tame ni 
sankoubon wo toshokan ni saga.. 
sagashi.. sagashita kedo, etto.. sono, 

Off record sub strategi 
1 memberi isyarat,  
SKN sub strategi 2 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
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soko ni arimasen. Ja, sensei no 
sankoubon ha kae, sensei no sankoubon 
wo ka.. kari.. karimasuka? 
kashimasuka?” 
‘selamat siang sensei, apakah sedang 
sibuk?.. hmm, untuk keperluan makalah 
saya sudah mencari buku referensi di 
perpustakaan..menc..akan tetapi disana 
tidak ada.. kalau begitu, buku referensi 
sensei, buku referensi sensei..saya 
pinjam? Dipinjamkan kepada saya?’ 

petutur,  
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur 

2. Mhs 5 (5.3) 

“ano.. sensei kara shukudai ga arimasu. 
ano, sakubun , sakubun wo kakimasu. 
ano, demo kinou toshokan … toshokan ni 
ano sankoubon wo sagashimashita ga 
mitsukemasen deshita. ano, sankoubon 
ga attara kashite itadakemasenka?” 
‘em, ada tugas dari sensei. Em, 
karangan, menulis karangan. Em, tapi 
kemarin di perpustakaan.. di 
perpustakaan buku referensi tersebut 
sudah saya cari namun tidak di temukan. 
Em, jika ada buku referensi apakah bisa 
saya pinjam? 

Off record sub strategi 
1 memberi isyarat,  
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur, 
SKN sub strategi 1 
permintaan secara 
tidak langsung 
konvensional 
 

3. Mhs 8 (8.1) 

“ sensei, ima yoroshii  deshouka? ano.. 
raishuu watashi ha ronbun wo ano.. 
tsukuritain desuga, demo toshokan de 
sankoubon ga nain desu. dou sureba ii 
deshouka?” 
‘Sensei, apakah sekarang tidak apa-apa? 
Em..saya ingin membuat..makalah, tetapi 
di perpustakaan buku referensinya tidak 
ada. Apa yang sebaiknya dilakukan?’ 
 

Off record sub strategi 
1 memberi isyarat,  
SKN sub strategi 2 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
petutur,  
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur. 

4. Mhs 9 (9.1) 

“sumimasen sensei, ima yoroshii 
desuka?” 
‘maaf Sensei, apakah sekarang tidak apa-
apa?’ 
 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
Off record sub strategi 
1 memberi isyarat,  
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur. 

5. Mhs 12 (12.1) 

“sensei, sumimasen ga. ano ashita 
SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 



70 
 

 
 

watashi ha ronbun ga tsukutta no de, 
sensei no hon wo kashite itadakenai 
deshouka?” 
‘maaf sensei. Karena saya membuat 
makalah, apakah besok bisa dipinjamkan 
buku sensei? 
 

SKN sub strategi 1, 
permintaan secara 
tidak langsung 
konvensional 
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur. 

6. Mhs 13 (13.1) 

“sumimasen ga sensei ashita watashi ha 
ronbun wo ka.. ka, kashite itadakenain  
deshouka?” 
‘maaf sensei, besok makalah..bisa 
dipinjamkan kepada saya?’ 
 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
SKN sub strategi 1, 
permintaan secara 
tidak langsung 
konvensional 
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur. 

7. Mhs 14 (14.3) 

“sensei sumimasen onegai ga arun 
desuga” 
 ‘maaf sensei, saya ada permintaan’ 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
Off record sub strategi 
1 memberi isyarat,  
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur. 

8. Mhs 15 (15.1) 

“ sumimasen. sensei jitsu ha onegai ga 
arun desuga” 
 ‘Maaf sensei. Sebenarnya saya ada 
permintaan’ 
 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
Off record sub strategi 
1 memberi isyarat,  
SKN sub strategi 2 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
petutur. 

9. Mhs 16 (16.1) 

“ sensei sumimasen ga ano ashita.. 
sankoubon wo karite itadakenai 
deshouka?” 
 ‘maaf sensei, em besok.. apakah saya 
boleh meminjam buku referensinya?’ 
 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur, 
SKN sub strategi 1, 
permintaan secara 
tidak langsung 
konvensional 

10. Mhs 18 (18.1) 

“sumimasen..raishuu ronbun wo 
tsukutta..e.. watashi ha shousetsu wo 
karite itadakenai deshouka?” 
‘maaf sensei, minggu depan membuat 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur, 
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makalah..e..bolehkah saya meminjam 
novel?” 
 

SKN sub strategi 1, 
permintaan secara 
tidak langsung 
konvensional 

11. Mhs 19 (19.1)  

“moshi wake arimasen ga. watashi ha 
onegai ga arun desuga.” 
 ‘mohon maaf, saya ada permintaan..’ 
 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan petutur, 
SKN sub strategi 2 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
petutur. 

 

4. Empat strategi kesantunan 

 

No. Percakapan Strategi 
kesantunan  

1. Mhs 7 (7.1) 

“sumimasen sensei, ano… raishuu atashi ha 
ronbun wo atsumarimasu kara,  toshokan de 
hon ga arimasen. ano.. hon wo karitai 
itadakenai deshouka?”  
‘Maaf sensei, em.. karena minggu depan  
makalah saya dikumpulkan, bukunya tidak 
ada di perpusatakaan. Em.. Apakah boleh saya 
meminjam bukunya?’ 
 

SKN sub strategi 
6 permintaan 
maaf, 
Off record sub 
strategi 1 
memberi isyarat,  
SKN sub strategi 
1 permintaan 
secara tidak 
langsung 
konvensional, 
SKN sub strategi 
5 membuat 
perbedaan posisi 
dengan petutur. 
 

2. Mhs 17 (17.1) 

“etto..sumimasen sensei.. ano.. jikan.. chotto 
yoroshii desuka?”  
‘hmm.. maaf sensei.. em.. waktu.. sebentar 
saja apakah bisa?’ 
 

SKN sub strategi 
6 permintaan 
maaf, 
SKN sub strategi 
4  meminimalkan 
unsur paksaan, 
Off record sub 
strategi 1 
memberi isyarat, 
SKN sub strategi 
5 membuat 
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perbedaan posisi 
dengan petutur. 

3. Mhs 19 (19.1) 
 “moshi wake arimasen ga. watashi ha onegai 
ga arun desuga.” 
‘mohon maaf, saya ada permintaan..’ 
 

SKN sub strategi 
5 membuat 
perbedaan posisi 
dengan petutur, 
SKN sub strategi 
6 permintaan 
maaf, 
SKN sub strategi 
2 memberi 
pertanyaan atau 
batasan kepada 
petutur, 
Off record sub 
strategi 1 
memberi isyarat 

4. Mhs 21 (21.1) 
“sumimasen, ano chotto onegai ga arun 
desuga” 
 ‘maaf, emm ada sedikit permintaan’ 

SKN sub strategi 
6 permintaan 
maaf, 
SKN sub strategi 
4  meminimalkan 
unsur paksaan, 
Off record sub 
strategi 1 
memberi isyarat, 
SKN sub strategi 
2 memberi 
pertanyaan atau 
batasan kepada 
petutur. 

 

5. Lima strategi kesantunan 

 

No. Percakapan Strategi kesantunan 

1. Mhs 1 (1.1) 

“Sensei , ano moshiwake arimasen ga, 
ano..ronbun no tame.. sankoubon ga 
sagashitain desukedo, ano toshokan de 
mou sagashimasu na no de arimasen 
desuga, dakara Sensei ni onegai ga 
arimasu ga, ano sono sankoubon wo 
kashite itadakenai deshouka?” 
‘Sensei, em maaf mengganggu.. em.. 
untuk keperluan makalah.. saya ingin 

SKN sub strategi 6 
permintaan maaf, 
SKN sub strategi 5 
membuat perbedaan 
posisi dengan 
petutur, Off record 
sub strategi 1 
memberi isyarat, 
SKN sub strategi 1 
permintaan secara 
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mencari buku referensi tetapi di 
perpustakaan tidak saya temukan..oleh 
karena itu saya meminta tolong kepada 
sensei, em bolehkan buku tersebut 
dipinjamkan kepada saya?’ 

tidak langsung 
konvensional, 
SKN sub strategi 2 
memberi pertanyaan 
atau batasan kepada 
petutur. 

 

 


