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CONVERSATION ANALYSIS OF DEIXIS  
BETWEEN VEGETABLE SELLER AND BUYERS  

AT COMPLEX OF TAMAN KINTAMANI-TAMBUN BEKASI 
 

Bejo Sutrisno 

(Dosen Jurusan Bahasa Inggris STBA-JIA, Bekasi) 

 

 
Abstract : This simple research is about oral discourse which is more 

focused on interactional oral discourse. This simple research is made to 

find the external elements of the discourse. The research subject taken 

were the vegetable seller or TSK (Tukang Sayur Keliling) and two buyers 

(bu susanti and mpok Minah) in a complex Taman Kintamani, Tambun – 

bekasi.This simple research used Ethnomethodology research. Data 

collected using the recording between the research subjects and hand 

notes. While the instruments used in this research are the researcher, 

handphone, and notebooks. Data is analyzed using content analysis 

technique and then the data is described to find the external elements of 

text about deixis. The external elements are (1) person deixis, (2) place 

deixis, (3) time deixis, (4) discourse deixis and (5) social deixis. 

 

Key words: pragmatics, text, deixis, external elements. 

 

I.  INTRODUCTION 

A.   Background of Study 

      Languages are not just  sets of symbols. They also often conform 

to a rough grammar, or system of rules, used to manipulate the symbols. 

While sets of symbols may be used for expression or communication 

because there are no clear or regular relationships its symbols to express 

clear and regular relationships between them. Donoghue (1975: 5) states 

that language is an instrument of social power. It influences beliefs, 

attitudes, and behavior. It may even be used, in its extreme form, to 

control and manipulate thought. 

        By using a language, people can communicate for many purposes.  

The use of language as a means of communication is the natural 

phenomena which occurs in a human community. In a community, 

language is spoken contextually under circumstances. In a language field, 

the study of contextual meaning is called pragmatics. Pragmatics is one of 

the linguistic branches which concerns with the study of meaning as 

communicated by a speaker (or writer) and interpreted by a listener (or 

reader). It has, consequently, more to do with the analysis of what people 

mean by their utterances than what the words or phrases in those 
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utterances might mean by themselves. In other words, pragmatics is also 

the study of speaker meaning(Yule, 1996:3). 

         Yule (1996) also states that one traditional distinction in language 

analysis contrast syntax and semantics. Syntax is the study of the 

relationships between linguistic forms, how they are arranged in sequence, 

and which sequences are well formed. Semantics is the study of the 

relationships between linguistic forms and entities in the world: that is 

how words literally connect to things. Meanwhile, pragmatics is the study 

of the relationships between linguistic forms and the users of those forms. 

In this three-part distinction, only pragmatics allows humans into the 

analysis.  

        Based on the observation that the writer studied, it was found that 

the communication between vegetable seller (Tukang Sayur Keliling/ 

TSK) and buyers (Pembeli: Bu Santi and Mpok Mina) are not 

syntactically and semantically. This phenomena arouses the researcher to 

study more deeply to analyze the communication pragmatically. One of 

the phenomena which is interesting to study is the external elements, in 

this case is deixis (person deixis, place deixis, time deixis, discourse 

deixis and social deixis) in a conversation between TSK and buyers. 

        There are some problems identified from the conversation 

between TSK and buyers that the writer arouses in this research such as; 

(a) Do TSK and buyers speak syntactically?; (b) Do they speak 

semantically?; (c) Do They speak using some external elements in this 

case is deixis?; and (e) What types of deixis they use in their conversation? 

 

B.   Focus and Sub-focus of Research  

        The main focus of this research is the external elements of a text 

of a conversation between avegetable seller or TSK and buyers. The sub-

focuses of this research are to see whether there are the external elements 

or not which appear in a text.  The external elements are (1) person deixis, 

(2) place deixis, (3) time deixis, (4) discourse deixis, and (5) social deixis.  

 

C.   Research Problems 

        Based on those sub-focuses, it appears the research problem as 

follows: 

1)   What external elements of a text appear in their conversation between 

the vegetable sellers or TSK (Tukang Sayur Keliling) and buyers 

(Pembeli; Bu Santi and Mpok Mina)? 
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2)   Is there another external element of a text which is not appeared in 

their conversation?  

 

D.   Purpose of Research 

        The purpose of this research is to find out (1) the external 

elements of a text which is transcribed from short conversation into a text 

between TSK and buyers in a “complex of Taman Kintamani, Tambun – 

Bekasi”, and (2) another element which is not appeared in a text.  

 

II  LITERATURE REVIEW 

This simple research reviews some theories on conversation 

analysis which consists of the external elements of a text in a language. It 

has been divided into three sections:Definition of Text, Understanding of 

a Deixis, and types of Deixes. 

 

A.   Definition of Text  

Discourse analysis is more interesting in how the sentences in a 

text are organized, how they relate to one another. Understanding a text, 

there are some linguists give the definition differently. Nuttall (1996:24) 

states that a text is a piece of language, complete in itself and written (or 

spoken) for a purpose. It could consist of a single sentence or even a 

single word, such as a sign saying DANGER!Text is the main body of 

printed words in a book as opposed to the notes and illustrations, etc. 

Lyons (1996:263) states simply that a text is a sequence of sentences. 

Whereas, Mulyana(2005:1) cited by Zubaidah (Jurnal  Bahtera no. 9, 

2006:23), states that text is a very complete and complex language 

element. To write a good text, a writer should know how to organize the 

structure and content what they want to write. 

        Naturally, there is a great deal of interest in the structure of 

discourse, with particular attention being paid to what makes a well-

formed text. Within this structural perspective, the focus is on topics such 

as the explicit connections between sentences in a text that create 

cohesion, or on elements of textual organization that are characteristic of 

storytelling, for example, as distinct from opinion expressing and other 

text types (Yule, 1996: 84). Yule also states that within the study of 

discourse, the pragmatic perspective is one specialized. It tends to focus 

specifically on aspects of what is unsaid or unwritten (yet communicated) 
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within the discourse being analyzed.External elements of text are to be 

parts of a text, but it is not stated explicitly, Brown and Yule (1983:28-34).  

        From the statements above that in analyzing a discourse or a text, 

the pragmatic perspective is more specialized.  

 

B.   Understanding a Deixis  

Understanding the definition of deixis, many linguists have 

presented the definition of deixis variously.  Jaszczolt (2002: 191) states 

that ‘deixis’ derives from Ancient Greek which means ‘to show’, ‘to point 

out. Deixis is the phenomenon of encoding contextual information by 

means of lexical items of grammatical distinctions that provide this 

information only when paired with this context. In other words, it means 

lexicalizing or grammaticalizing  contextual information, that is making it 

into obligatory grammatical or lexical distinctions. They give instructions 

to the addressee that context has to be consulted in order to grasp the 

meaning of the utterance. Fromkin in her book “An Introduction to 

Language (1998: 199) says that in all languages there are many words and 

expressions whose reference relies entirely on the situational context of 

the utterance and can only be understood in light of these circumstances. 

This aspect of pragmatics is called deixis. First and second person 

pronouns such as; my, mine, you, your, yours, we, ours, and us are always 

deictic because their reference is entirely dependent on context. You must 

know who the speaker and listener are in order to interpret them.  

Meanwhile, Yule (1996:9) states that deixis is a technical term 

(from Greek) for one of the most basic things we do with utterances. 

Itmeas ‘pointing’ is called a deictic expression. Hurford (1984:63) also 

states that a deictic word is one which takes some element of its meaning 

from the situation (i.e. the speaker, the addressee, the time and the place) 

of the utterance in which it is used. Furthermore, Jack Richards, et.al 

(1985:75) states in their book “Longman Dictionary of Applied 

Linguistics” that deixis is a term for a word or phrase which directly 

relates an utterance to a time, place, or person(s).  

        Since deictic expressions only require meaning when interpreted 

by the hearer, they belong to the domain of pragmatics. However, since 

the resolution of their meaning is necessary in order to know the meaning 

of the proposition and its truth conditions, then at the same time they are 

in the domain of semantics. In other words, in the case of deictic 

expressions, the pragmatic processes of reference resolution intrude into 
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the semantics. Geneally, deictic expressions are slots, place-holders for 

referring expressions, which in turn are provided by the context, that is by 

the situation, previous discourse, pointing and so forth. 

        In pragmatics and linguistics, deixis is a process whereby words or 

expressions rely absolutely on context. A word that depends on deictic 

clues is called a deictic or a deictic word. Pro-forms are generally 

considered to be deictics, but a finer distinction is often made between 

personal pro-forms such as I, you, and it (commonly referred to as 

personal pronouns) and pro-forms that refer to places and times such as 

now, then, here, there. In most texts, the word deictic implies the latter 

but not necessarily the former.  

        It is common for languages to show at least a two-way referential 

distinction in their deictic system: proximal, i.e. near or closer to the 

speaker, and distal, i.e. far from the speaker and/or closer to the addressee. 

English exemplifies this with such pairs as this and that, here and there, 

etc. in other languages the distinction is three-way: proximal, i.e. near the 

speaker, medial, i.e. near the addressee, and distal, i.e. far from both. 

It is clear that the meaning of utterance in deictic expression can 

be interpreted through context and we must know who the speaker and 

listener are being interpreted by certain situation. 

 

C.   Types of Deixis 

        Deictic expressions are also sometimes called indexicals or 

indexical expressions but some philosophers confine the term ‘indexical’ 

only to pronouns ‘I’ and ‘you’ and adverbs ‘here’ and ‘now because their 

role in a sentence is constant.According to Jaszczolt,  Deixis has been  

classified in the literature as (1) person deixis; (2) place deixis; (3) time 

deixis; (4) discourse deixis; and (5) social deixis. Those types of deixis 

are discussed as follows: 

 

1)  Person deixis 

Person deixis encodes the role of participants in the speech event, 

such as speaker, addressee, other entities.Person deixis is encoded in 

pronouns: ‘I’ for the speaker, ‘you’ for the addressee, ‘he’, ‘she’, ‘it’, 

‘we’, ‘they’, for others. Pronoun system different from language to 

language: different information is grammaticalized.  Person deixis can be 

grasped only when we understand the roles of the speaker, source of the 

utterance, recipient, the target of the utterance, and hearers who are not 



6     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 7, No. 7, Desember 2011 

 

 

addressees or targets. Only then can we successfully replace the pronoun 

and adjectives as in the examples of (a) by those in (b) or (c) in 

processing the utterance. 

(a)   Give me your hand. 

(b)   Give him your hand. 

(c)   I give him my hand. 

 

2)  Place deixis 

Place deixis encodes spatial locations relative to the interlocutors. 

Here we allocate demonstratives – proximal and distal in English, and 

adverbs of place: ‘here’ and ‘there’.Place deixis specifies the location 

relative to the speaker and the addressee as in ‘ten meters further’, ‘ten 

miles east of here’, ‘here’, ‘there’.  ‘Here’ as the unit of space the includes 

the place the location of the speakers at the time of the utterance or a 

location proximal to the speaker’s location at the time of the utterance the 

place pointed at if the use of ‘here’ is gestural.  In some cultures, 

demonstratives can be distinguished on principles other than distance 

from the speaker, such as (i) close to the addressee, (ii) close to the 

audience, (iii) close to persons not participating in the event as well as (iv) 

on the basis of directions – above, below, or even (v) visible-non-visible 

to the speaker or (vi) upriver-downriver from the speaker, depending on 

the system of conceptualizing space used in the particular language. Place 

deixis can also be used for time as in an example (d). 

(d)   I live ten minutes from here. 

Place deixis presupposes time deixis: the locations are specified with 

respect to the time of utterance. 

        It is not always easy to decide whether the use of an expression is 

deictic or non-deictic. For example, in (e), the tree can be at the back of 

the car or hidden from view by the car. 

(e)   The tree is behind the car. 

Similarly, in an example (f), the boy can be placed to Tom’s left or to the 

left of Tom from the speaker’s point of reference. 

(f)   The boy is to the left of Tom. 

 

3)  Time deixis 

Time deixis encodes temporal units relative to the time of the 

utterance. Here we distinguish coding time (time of utterance) and 

receiving time (time of the recovery of the information by the hearer). 
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Tense markers and adverbs of time (‘now’, ‘tomorrow’, ‘next year’) also 

belong to this category.Time deixis is also oriented towards the in  

discourse. ‘Now’ means the time at which the speaker is producing the 

utterance. It is the coding time, different from the receiving time, 

although in practice the events of coding and receiving are , with an 

allowed approximation, co-temporal. The deictic centre can be projected 

on to the addressee as in an example below. ‘Now’ refers to the time at 

which the addressee learns the truth, which follows the time at which the 

author of the letter coded the message. 

For example:  

(g)  You know the whole truth now. I knew it a week ago, so I 

wrote thisletter. 

 

4)  Discourse deixis  

Discourse deixis encodes reference to portion of 

discourse.Discourse deixis is not  one of the basic deictic categories. By 

means of this device we can refer to portions of discourse, as in ‘in the 

last paragraph’, ‘this story’, sentence-initial ‘therefore’, ‘in conclusion’, 

‘anyway’, ‘all in all’, where the reference is relative to the utterance. 

        Discourse deixis is deictic reference to a portion of a discourse 

relative to the speaker’s current “location” in the discourse. Example, the 

use of this to refer to a story one is about to tell in: 

(h)   I bet you haven’t heard this story.  (Levisnon 1983:63) 

Another example of discourse deixis is: 

(i)   I keep my car in the garage but my next-door neighbor keeps 

it in is drive. 

We call this usage of ‘it’ discourse-deictic. C. Lyons (1999:28) calls this 

an example of an identify of sense anaphora. Discourse deixis also 

encodes reference to portion of discourse as in (j). 

(j)   I am hungry – that is what I said. 

 

5)  Social deixis  

Social deixis encodes social relationships and other social 

distinctions. Social deixis concerns social relationships between 

participants, their status and relations to the topic of discourse. 

Relationships that are relevant in their type of deixis include these 

between the speaker and the addressee, between other participants, the 

speaker and the object spoken about and soon. Devices used for the 
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purpose of this deixis include varying forms of address, pronouns of 

politeness, kinship terms and honorifics, in particular addressee and 

referent honorifics. 

Social deixis is the use of different deictics to express social 

distinctions. An example is difference between formal and polite pro-

forms. Relational social deixis is where the form of word used indicates 

the relative social status of the addressor and the addressee. For example, 

one pro-form might be used to address those of higher social rank, 

another to address those of lessor social rank, another to address those of 

the same social rank. By contrast, absolute social deixis indicates a social 

standing irrespective of the social standing of the speaker. Thus, village 

chiefs might always be addressed by a special pro-form, regardless of 

whether it is someone below them, above them or at the same level of the 

social hierarchy who is doing the addressing. 

From the five types of deixis above, some linguists (Charles 

Fillmore, Stephen Levinson), in Jaszczolt, analyze all five types of deixis 

as instances of the same phenomenon. But discourse and social deixis 

seem to differ from the three basic categories of person, place and time 

deixis. They grammaticalize or lexicalize certain distinctions relative to 

context, but may not need context for interpreting them.  

 

III RESEARCH METHODOLOGY 

A.   Research Design 

The method used in this paper is qualitative descriptive research 

method which emphasizes on ethnomethodology in which the link 

between a group’s everyday activities and its social structure (Gay, 

2000:202). This research is to describe and interpret the exact data based 

on the phenomena the researcher found. 

 

B.   Data and Source of Data 

        The main data in this research is recorded data which is 

transcribed into a text between TSK and buyers. 

 

C.   Technique of Data Collection 

       The research data was gained by recording and transcribing into a 

text. Before doing the research, observation was studied and continued 

with data collection. Recoding was done when TSK arrived in front of the 

buyer’s house and the process of selling and buying was occurring. 
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D.   Instrument of Data Collection 

        The instrument used in this research is that the researcher himself, 

hand phone recorder, and hand notes.  

 

E.   Technique of Data Analysis 

        The whole data is analyzed based on content analysis which is 

transcribed from the recording. Based on the transcription to the text,the 

external elements are found which appear based on the context. 

 

IV RESEARCH FINDING 

A.   DATA ANALYSIS 

There are five external elements found in this simple research 

which are transcribe to the text ( person deixis, place deixis,  time deixis,  

discourse deixis, and  social deixis). The five external elements are 

discussed as follows: 

 

1)   Person deixis 

      Person deixis which appears from the conversation between 

TSK and buyers is cited below. 

(1) Bu Santi : Kemarin nggak jualan Bang Dul? 

    (Mr. Dul, didn’t You  sell vegetables yesterday?) 

 TSK  : Si kecil lagi nggak enak badan. 

    (My little daughter was sick) 

 

        The word ‘Si kecil’, it is clear that ‘Si kecil’ is the TSK’s daughter. 

Between the speaker and the addressee understand who ‘Si kecil’ is. The 

addressee knows that Bang Dul has a little daughter. Pay attention to the 

utterance below. 

(2) Bu Santi : Ayamnya habis bang? 

    (Is the chicken sold out, sir?) 

TSK  : Hari ini Cuma bawa dua potong.  

Yang sepotong dibeli sama tetangga dan yang 

satunya lagi sama Ibu Rahmat yang punya wartel. 

(Today, I only brought two chickens. One was 

bought by my neighbor and the other one by Mrs. 

Rahmat the owner of public phone). 
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        The word ‘tetangga’ means ‘my neighbor’  it means the speaker’s 

neighbor, in this case TSK’s neighbor.  The word ‘saya’ uttered by Bu 

Santi below is also a person deixis. 

(3) Bu Santi : Besok saya pesen satu potong ya bang, buat bikin   

opor. 

 

       The word ‘saya’ in (3) refers to the speaker/addressor. It is 

understood that ‘saya’ is Bu Santi.  But the word ‘emaknya’ in (4) means 

TSK’s little daughter’s mother (TSK’s wife). Contextually, between the 

speaker and listener understand that meaning. 

(4) Bu Santi : Kan ada emaknya di rumah? 

     (There was her mother at home. Wasn’t there?) 

TSK  : Emaknya juga repot nungguin warung. 

    (Her mother was also busy  waiting the stall) 

 

2)   Place deixis 

Place deixis specifies the location relative to the speaker and the 

addressee. Look at (5), the word ‘rumah’ means a place which belongs to 

the speaker, Bang Dul’s family. 

(5) Bu Santi : Kan ada emaknya di rumah? 

     (There was her mother at home. Wasn’t there?) 

 

3)   Time deixis 

Time deixis encodes temporal units relative to the time of the 

utterance. Pay attention to sentence (6). 

(6) Bu Santi : Kemarin nggak jualan Bang Dul? 

    (Mr. Dul, didn’t You sell vegetables yesterday?) 

 

        The word ‘kemarin’ implies the day before the speaker uttered. It 

is understood between the speaker ad the hearer. Other examples can be 

seen in sentences (7) and (8). These sentences concise Time deictic 

expression. 

(7) Bu Santi : Besok saya pesen satu potong ya bang, buat bikin  

opor. 

   (Sir, tomorrow I order one chicken to make chicken  

curry) 

(8) Bu Santi : Nih kembali dua ribu. Jangan lupa besok 

ayamnya ya. 
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   (here it is, give me change two thousands. Don’t  

forget to bring my order tomorrow) 

 

       In sentences (7) and (8) the word ‘besok’ refers to one day after 

that day the speaker uttered. It means between speaker and listener 

understood what the speaker means. 

 

4)   Discourse deixis 

        Pay attention to sentences (9), (10) and (11). 

(9) Mpok Minah : Ini wortel berapa bang? 

   (How much is this carrot, sir?) 

TSK  : Tujuh ratus aja. 

  (just seven hundreds) 

(10) Mpok Minah : Udah nih bang hitung berapa semua. 

   (How much are these all?) 

(11) TSK  : …….. semua jadi tiga ribu tujuh ratus.  

   (….. all becomes three thousand-seven hundreds) 

(12) Bu Santi : nih bang hitung, berapa semua? 

   (Here they are. How much are these all?) 

  

       The word ‘ini’ in (9) and ‘nih’ in (10) and (12) as well as the word 

‘semua’ in (10), (11) and (12) are discourse deictic expression because 

they encode reference to portion of discourse. 

 

5)   Social deixis 

        Pay attention to the social deixis in this conversation. 

(13) Bu Santi : Ayamnya habis bang? 

    (Is the chicken sold out, sir?) 

(14) TSK  : Hari ini Cuma bawa dua potong.  

 Yang sepotong dibeli sama tetangga dan yang 

 satunya lagi sama Ibu Rahmat yang punya wartel. 

(Today, I only brought two chickens. One was 

bought by my neighbor and the other one by Mrs. 

Rahmat the owner of public phone). 

 

        In sentence (13) the word ‘bang’ to indicate that the speaker 

addresses to the addressor politely, meanwhile in (14) the word ‘ibu’ is 

culturally used to respect an older womanor to address a woman politely. 
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V CONCLUSION 

        Based on data analysis, the writer foundthe five external elements 

of deictic expression in conversation which is transcribed into a text. The 

five external elements are (1) person deixis, (2) place deixis, (3) time 

deixis, (4) discourse deixis and (5) social deixis. It shows that the external 

elements in a language cannot be separated  and it must be communicated 

by a speaker and interpreted by listener contextually and pragmatically. 

Only the addressor and addressee can understand  the meaning in certain 

situation.  
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KONTRIBUSI “SEJARAH SERTA BAHASA - BAHASA 
GERMANIK DAN NON- GERMANIK” TERHADAP BAHASA 

INGGRIS PADA ERA INGGRIS KUNO 
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(Dosen Jurusan Bahasa Inggris STBA-JIA, Bekasi) 

 

Abstract : Certain moments or events stand out in the history of English 

like : The settlement of Jutes, Saxons, Angels in the fifth and sixth 

centuries, the coming of St Augustine in 597 And The subsequent 

conversion of England to Latin Christianity, the Scandinavian invasions 

in the eight, ninth and tenth centuries And the Norman conguest in the 

eleventh centuries. All the histories and the languages have contributed to 

the old english era the facts that there are similarities of English words 

phonetically, phonologically, semantically, those mean that the relation 

between The old English and Indo – European languages family, 

especially for the Germanic languages neither By – chance nor borrowing 

factors but as the inheritance of Indo – European Languages in the 

cognate factors due to having happened genetical contacts, mean as the 

divergence processes of a proto aspect which caused by changing in a 

proto languageto the new languages, mean from the Indo – European 

Family have spred to groups of each language like : Greek, Germanic, 

Indo – Iranian, Armenian, Albanian, Latin, Celtic, And Balto – Slavonic. 

  

 

1.Pendahuluan 

Bangsa Inggris secara historis terdiri atas percampuran bangsa-

bangsa  dari berbagai  belahan dunia, sekarang  mereka terbagi menjadi : 

Inggris, Skotlandia, Wels, dan Irlandia Utara  serta etnik minoritas  

dengan latar belakang serta identitas budaya yang berbeda-beda. Namun 

awal sejarah bangsa Inggris adalah sebagai berikut : 

Kepulauan Britania sudah dihuni sekitar 200. 000  tahun yang lalu, 

pada zaman Palaelitikum (batu tua), mereka orang-orang nomadis  dari 

daratan utama benua Eropa. Pekerjaan mereka adalah berburu, mereka 

datang ke Britania melalui darat dan laut, pada waktu itu Britania masih 

bersatu (menyambung) dengan daratan Eropa lainnya. Zaman ini 

berlangsung antara 250. 000   -  8.300  BC. 

Penduduk Britania berikutnya adalah orang-orang yang 

berkepandaian lebih tinggi di bidang seni pahat batu, yaitu antara tahun 8. 

300 - 2000 BC, mereka adalah orang-orang zaman mesolitikum  serta 

neolitikum sampai zaman  Perunggu ( Beaker Folk). Kelompok zaman 

orang-orang  Neolitikum ini adalah  orang-orang Iberia dan Mediterania 
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yang berpopulasi di barat daya Inggris, Irlandia, Wels, Pulau Man dan 

Skotlandia. Mereka berasal dari Eropa tengah  bagian  Utara, mereka 

telah membangun Stonehenge (tempat pemujaan), maiden Castle (tempat 

pemukiman yang kokoh). 

Antara tahun 800 - 200  BC. Britania dihuni oleh suku bangsa Kelt 

yang berasal  dari Jerman bagian barat laut serta negri Belanda. Mereka 

ada yang mendarat di Perancis, Spanyol, Italia, serta negri-negri Balkan. 

Mereka memusnahkan  orang-orang Iberia serta membawa peradaban 

zaman besi ke Britania. Dan orang-orang Kelt tinggal di Trevs 

(perkampungan-perkampungan kecil) dan mereka memiliki Druids ( kasta 

pendeta), tetapi pada tahun 200 BC mereka ditaklukan oleh orang-orang 

Briton (Belgic tribes) yang berasal dari keturunan orang-orang Kelt, dan 

akhirnya orang-orang Briton ditaklukan oleh orang-orang Romawi. 

Orang-orang Romawi menduduki  Britania selama 360 tahun, yaitu 

dari tahun 55 BC   sampai tahun AD 410 . Mereka membangun jalan yang 

menghubungkan sistem perbentengan yang dijaga oleh tentara reguler, 

dengan kedamaian di bawah "Pax Romana" (kedamaian di bawah 

naungan pemerintahan Roma). 

Oleh karena kekacauan politik serta goyahnya perekonomian 

pemerintah pusat di Roma, maka tentara Roma ditarik dari Britania, hal 

itu membuat suku bangsa Kelt kewalahan dalam menghadapi  serangan  

dari suku bangsa Germanik. Bangsa Germanik terdiri atas suku Jute yang 

berasal dari Jutland (Denmark Utara), suku  Saxon berasal dari Holstein 

dan suku Angle dari Schleswig. Mereka memiliki budaya dan bahasa yang 

hampir sama. Beowulf adalah kesusastraan lisan mereka yang berlangsung 

di Skandinavia. Dari nama -nama   suku mereka, timbulah nama "Anglo-

Saxon". 

Pada abad 8 dan 9, Britania mendapat serbuan secara besar-besaran 

dari orang-orang Viking dan Skandinavia yang dilanjutkan oleh serbuan 

orang-orang Normandia (Perancis sekarang) yang dipimpin oleh William 

of Normandy pada tahun 1066 sesudah Masehi. 

Simeon Potter  (1954:8) pun menyatakan, 

“Our language belongs to the great Indo-European family, 

and it is therefore related to most of the other languages of 

Europe and Western Asia from India to Iceland, and to this 

vast region we must now add Australia and New Zealand on 

the east. North and South America on the west, and parts of 

Africa on the South. These languages, nearly or distantly 
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related, all derive and descend from that parent language 

(called Indo-European, Indo-Germanic, or Aryan) which was 

spoken five thousand years ago by nomads living in the plains 

of what is now the Ukraine and Southern Russia.” 

 

  George O. Curme (1966:3) dalam hal ini menjelaskan, 

“English, though mixed in its vocabulary, containing a 

large number of words from different languages, is in its 

grammatical structure especially a Germanic language. 

The Germanic tongues, German, English, Dutch, Danish- 

Norwegians, Icelandic, Swedish, belong to the Indo-

European family of languages, comprising Indo-Iranic 

(Persian, Sankrit with its different modern forms now 

spoken in British India), Baltic (Lithuanian, Lettish), 

Slavic (Russian, Polish, Czech, Serbian, Bulgarian), 

Celtic, Greek, and Latin, and from the last of which have 

come modern Italian, French, Spanish, and Portuguese.” 

 

  Dengan keterkaitan bahasa Inggris dalam proses 

perkembangannya pada periode Old English dengan bahasa-bahasa 

seperti: bahasa Perancis, Latin, Yunani, Swedia, Denmark dan lain-lain, 

maka sudah menjadi keharusan bagi penulis untuk menganalisis sejauh 

mana peranan serta kontribusi bahasa-bahasa tersebut dalam membantu 

perkembangan bahasa Inggris pada periode tersebut, terutama dalam 

masalah kosa kata. 

  Dalam hal ini Simeon Potter menjelaskan,  

“Scandanavian endings are easy to recognize in the names of 

towns and villages, homesteads, daiy-farms, and postures. 

The most distinctive is –by ‘ village’, as in Derby and Whitby, 

but there are many others, like –beck ‘book’, in Birk beck and 

Trout beck; -Brack, -break, and birck ’slope’, in Haverbrack, 

Norbreck, and Scarisbrick (1954:29) .” 

 

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan menganalisis 

bagaimana proses perkembangan bahasa Inggris pada periode Old 

English dalam kaitannya dengan bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropa yang 

lain. 
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2. Early settlement to  AD  1066 

Menurut John Oakland ( 1994 : 34 ) adalah sebagai berikut : 

 250.000      -  8300   BC =  Palaeolithic (Old Stone Age ) 

      8300   BC =   Mesolithic 

      4000   BC =   Neolithic (New Stone Age) 

      2000   BC =   Beaker Folk  (Bronze Age) 

      800     BC =   Celts (Iron Age) 

      200     BC  =   Belgic Tribes 

       55      BC =   The Roman 

 AD   410 =   The Anglo-Saxon 

       8 th  and  9 th  Centuries =   The Scandinavians 

       AD  1066 =   The Norman Conguest   

 

3.  Data-data sejarah bahasa Inggris periode Old English 

(1).  Keluarga bahasa-bahasa Indo-Eropa ( Western / Centum ). 

Untuk mengetahui seluk beluk bahasa Inggris dan kaitannya dengan 

rumpun bahasa Indo- Eropa, penulis mencantumkan silsilah bahasa 

Indo-Eropa (Western / Centum ) sebagai berikut : 

(a).  Proto Germanik :   1). West Germanic = Bahasa Inggris, Belanda  

                                                dan Jerman 

2). North Gemanic = Bahasa Denmark,   

Swedia, Norwegia dan Islandia.       

 3). East Germanic  = Gotic, Vandal dan  

     Burgundian 

(b). Kelt  : Gaelic, Cornish, Irish, Breton dan British. 

(c ) Italic      : Bahasa Latin, Perancis, Italia, Spanyol, Portugis  

  dan Romanic               

(d). Hellenic       : Bahasa Yunani.  

 

4.  Proses Pengaruh bahasa Indo-Eropa  terhadap timbulnya periode 

Old English 

Dalam hal ini penulis hanya membatasi pengaruh dari bahasa 

Germanik serta dari rumpun Non-Germanik, seperti bahasa Kelt, Italik, 

dan Hellenik yang secara langsung sangat  dominan dalam mempengaruhi 

pertumbuhan  old English pada zamannya, adapun bahasa yang lain hanya 

sekedar tambahan saja. Prosesnya secara sederhana digambarkan sebagai 

berikut : 
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Dalam analisis  ini, penulis  mencari sejauh mana masukan-

masukan atau pengaruh  dari bahasa- bahasa tersebut di atas yang telah 

membentuk  bahasa Old English dalam masalah struktur bahasa, kosa 

kata, masalah hubungan bahasa dengan budaya dan  lain-lain. 

Dalam penelitian ini, penulis menulis  suatu kata apa adanya, sesuai  

dengan bunyi serta bentuk tulisan dari  bangsa asal  bahasa tersebut, oleh 

karena itu  banyak dari  kata-kata  yang tertulis   tidak sama lagi  dengan 

bahasa Inggris sekarang, sebab kata-kata tersebut telah mengalami 

beberapa perubahan, sesuai dengan prosesnya masuk ke dalam Old 

English sampai kepada  modern English. Walaupun demikian masih dekat 

hubungannya secara fonologis dan morfologis. Dan dalam hal ini penulis 

tidak mengutamakan masalah arti (semantik) dari kata-kata tersebut. 

Tetapi dari mana serta  bagaimana proses kata-kata tersebut bisa menjadi 

bahasa Inggris sekarang. 

 

5. Bahasa-bahasa Non -Germanik 

(a). Bahasa Kelt 

Sesuai dengan proses sejarah bangsa Kelt. Bahasa Kelt telah 

mempengaruhi  bahasa Old English secara langsung maupun tidak 

langsung. Bahasa tersebut, sesuai  dengan penyebaran bangsa Kelt  

terdahulu, ada yang melalui bahasa Perancis ( dahulu disebut Gaul yang 

berpenduduk orang-orang Kelt), Itali, Spanyol dan negri-negri Balkan. 

Bahasa Kelt umumnya terdapat dalam bahasa Orang-orang Wales, 

Skotlandia dan Irlandia. Sebab pada saat penyerbuan orang-orang 
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Germanik, Bangsa Kelt melarikan diri ke daerah-daerah tersebut. Kata-

kata  bahasa Kelt yang masuk ke Old English adalah  : 

1).  Nama-nama Sungai   : Avon,  Thames,  Esk,  Usk,  Stour,  Aire,  

Derwent (Darent,    Dart) 

2).  Nama-nama Tempat  :  London,  Penruddock,  Kent,  Dover,  Devon,  

Cornwall,  York,  Leeds,  Penrith,  Carlisle, Catterick,  Crewe,  

Salcombe, addiscombe, Wexcombe, Torquay, Torpoint, Torcross, 

Winchester, Manchester, Leicester, Rochester,  Glouchester, 

Dorchester, Bryan mawr, Aberdeen 

3).  Lain-lain :  trevs , druids,  don,  axe (exe),  usquebaugh, maither, 

cald(er), cam, dee,  dove, ouse, severn, tees, trent, wye, ince, down, 

whisky  

Bangsa Kelt terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Mereka tidak 

memiliki bahasa tertulis, yang ada hanya berupa  benda-benda 

peninggalan  mereka. Bahasa Kelt sekarang nampak pada bahasa Wales, 

Gaelik Skotlandia, Gaelik Irlandia, Manx (bahasa  penduduk pulau Man 

keberadaannya sampai tahun 1950), bahasa Kelt Kornik  dipakai  200 

tahun yang lalu, bahasa tersebut  bercabang menjadi bahasa Breton , yaitu  

suatu bahasa  penduduk Perancis barat laut. Namun sejauh itu dalam 

bahasa Kelt tidak terdapat kosa -kata tentang  Flora dan Fauna.   

Jadi analisis bangsa dan bahasa Kelt  di Britania menurut Simeon 

Potter ( Ibid : 19 ) dapat di gambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

Suku bangsa Kelt tersebut terdesak oleh  tentara Roma  (55 BC) dan 

bangsa Germanik (Anglo-Saxon) AD 410, sehingga mereka melarikan diri 

dan menurunkan bahasa-bahasa sebagai berikut, sperti menurut Simeon 

Potter ( Ibid : 18 ) : 
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(b). Bahasa Latin 

Penaklukan Britania oleh tentara Roma selama 360 tahun, 

mengakibatkan  bahasa Inggris dipengaruhi oleh bahasa Latin yang pada 

saat itu bahasa tersebut menjadi  Lingua Franca di Eropa barat, serta 

diperkuat oleh penyebaran agama Kristen oleh Agustinus dengan 40 

pengikutnya yang akhirnya dapat memajukan tingkat pendidikan di 

Britania, serta  memajukan dan memperluas penggunaan bahasa Latin 

dalam setiap aspek kehidupan, di samping  Venerable Bede yang banyak 

menulis  dalam bahasa Latin. Dan abjad bahasa Inggris juga diambil dari 

bahasa Tersebut, seperti  : 

     Aa,  Bb,  Cc,  Dd,  Ee,  Ff,  Gg,  Hh, etc. 

Proses penyebaran bahasa Latin, ada yang langsung  ke Britania, 

ada yang melalui Perancis dan Yunani . Hal itu dapat terjadi, karena 

bahasa Latin dibutuhkan oleh bahasa Inggris.Kata-kata yang diambil dari 

bahasa Latin adalah sebagai berikut : 

1).  Beberapa kata  gabungan  dari bahasa Latin dan Perancis :  Abacus,  

abecedarium, arbitrator, ergo, executor, explicit, finis, gratis, 

imprimis, incipit, index, item, major, minor, memento, memorandum, 

mittimus,  neuter, pauper, persecutor, proviso, simile, videlicet, 
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insula, scindere, scidῑ, ancor, habilis, habere, enormous, extra- 

vagant, extraordinary, aggravate, ponder, premises, imprimis, 

transpire, arbiter, genius, pollen, acumen, folio,  area, sternutation, 

circus, axis, vacuum, species, terminus, decorum, ignoramus, owen, 

radius, stratum, virus, premium, equilibrium, specimen, series, 

cencus, arena, apparatus, veto,  curriculum, formula, impetus, focus, 

complex, honorarium, pendulum, maximum, minimum, lens, atatus, 

momentum, nucleus, inertia, propaganda, auditorium, ultimatum, 

insomnia, prospectus, addendum, habitat,  duplex, omnibus, animus, 

sanatorium, consensus, moratorium, referendum, bacillus, 

necessarium, amelioration, pejoration, pater, atrada, glossa,  

campus, septem, excrescense, adripare, hortus, taurus, family, 

contemplate, tri, millia, nona, trinitas, lingua, cheese, copper, dish, 

cleric, psalm, temple, desire,  poetria  

2).  Hal-hal lain : Analogous, amphibian, orchestral, consolation, gravity, 

infernal, infidel, position, solid, tuberculum, descryve, parfit, verdit, 

peynture, saunter,, dette, doute, vittles, venture, insula, ancor, 

antonius, leal, loyal, legal, habilis, ecclēsia, dēdicāta, enormous,  

extravagant, extraordinary, aggravate, ponder, premises, item, 

imprimis, transpire,, rotundus, dignus, solsequim, dimidium,, par, 

cooperῑire, recuperāre, patriāre, parāre,lapis, lapidis, animal, prae, 

coquere, multitūdo, congregātio, salūs, nescius, propagāndā, equus, 

mōbile,calcitrāre, saltāre,capere, campus, necessarium 

3).  Akhiran( Suffiix )dari  bahasa Latin  : arius -, ous -,  an -, al -, dan 

ensis -seperti : Analogous, amphibian, orchestral, Atheniensis 

4).  Awalan ( Prefixes) dari bahasa Latin : in-, il-, im-, ir-, semi-, ad-, dis, 

extra-, seperi  : inaccessible, inaudible, incorrect, incredible, illegal, 

illegible, immature, immediate, irrational, irremediable, 

irresponsible, semi-darknees, semi-wild, adduce, dismember, 

extraordinarius.   

5). Prefix gabungan Latin dan Perancis : non-, seperti :nonchalance, 

noncombatant, nonpareil 

6). Kata kerja dari bahasa Latin : dedicate, incarnate, frustrate, 

accumulate, alienate, associate, create, exaggerate, hibernate, 

liberate, radiate, translate, ventilate. 
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(c).   Bahasa Italia 

Bahasa Italia masuk ke dalam bahasa Inggris  ada yang langsung, 

ada juga yang tidak lansung. Bahasa tersebut ada  yang melalui bahasa 

Latin, lalu ke bahasa Perancis, kemudian masuk ke bahasa Inggris. 

Peristiwa tersebut puncaknya pada   abad 16, saat chaucer banyak 

membawa kata-kata dari bahasa  Italia ke Inggris, seperti dalam bidang  : 

1.Arsitektur  :  Portico, balcony, corridor, cupola, pedestral,pilaster, 

piazza, belvedere, pergola. 

2.Literatur :  Stanza, canto, buffoon, sonnet, burleque, pasquinade. 

3. Art:   Studio, profile, vista, replica, relief, virtuoso, bust, attitude, 

filigree. 

4.Musik :  Madrigal, opera, sonata, solo, alto, piano, virtuoso, cantata, 

oratorio, serenade. 

5. Foods    :  Spaghetti, macaroni, lasagne, risotto, 

6. Hal-hal lain: sbirro, 

 

(d). Bahasa Yunani 

Bahasa Yunani masuk ke dalam bahasa Inggris  ada yang melalui 

bahasa Latin, lalu ke bahasa Perancis dan kemudian ke bahasa Inggris, 

ada juga yang melalui bahasa Perancis dan kemudian ke bahasa Inggris, 

bahkan ada yang langsung ke bahasa Inggris. Kosa -kata bahsa Yunani 

yang  mempengaruhi bahasa Inggris adalah : 

Currants, moussaka, taramasalata, biology, phycology, physiology, 

telephaty, telegram, telephone, hepta, haplology, syncope, apocipe, 

anaptyxis, thermodynamics, photograph, pater, biscop ( bishop), athlete,  

athlon, atom, asylum, catastrophe, character, crisis, comma, panic, cycle, 

encyclopedia, nosos, grammar,  logic, rhetoric, arithmetic, geometry, 

astronomy, , gnosis, diagnosis, drama, theatre, amphitheatre, 

comedy,tragedy, catasastrophe, climax, episode, scene, dialogue, 

prologue, epilogue, poietikos, acrobat, protagonist, denteragonist, 

tritagonist,thos, polyanthus, regia, censura, mētallon, ēlaion, indolentia, 

qualitas, poiōtēs, apāātheia,, sophistēs, heliotrope, etymon, hippos, philip, 

glochia, glossa, glotta, drama, aspirate, nōsos, nepharitis, appendicitis, 

bronchitis, conjunctivitis, endocarditis, ginggivitis, peritonitis,, phlebitis, 

poliomyclitis, pageantitis, motoritis, radioitis, examinationotis, halitisis, 

neurosis, phychosis, tuberculosis, gnosis, diagnosis, dehydrate, plateia, 

hugieia. 
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1).  Greek Suffixes    :  -itis,  - osis, - ites, -  menjadi   - ite, dalam  bahasa 

Inggris seperti pada akata : Semite, Darwinite, Selenite, dan  - eme, 

seperti : morphemes, taxemes, tagmemes. 

 2).  Awalan (Prefixes) bahasa Yunani :  

     a -  : amorphous, aputhetic, atheist. 

     an- : anaemia, anaesthesia, anarchy, anodyne, anonymous. 

  Anti- : anti- federalist, anti- republican, anti- New deal, anti Feminism   

 Penyerapan atau peminjaman  bahasa Yunani ke  Britania itu cukup 

beralasan, sebab Yunani pada waktu itu sebagai bangsa  terkemuka dalam 

bidang seni, ilmu pengetahuan dan filsapat, seperti pada masa Pericles 

(460-429  BC.), lalu dilanjutkan oleh Socrates, Plato dan Aristoteles. 

Banyak masalah ilmu pengetahuan bangsa Yunani yang diambil 

oleh bangsa lain, dan diterjemahkan ke dalam bahasa, seperti : bahasa 

Latin, Arab, terutama masalah : obat-obatan, Astronomi, matematik dan 

lain-lain. Britania memiliki tokoh yang pandai tentang ilmu-ilmu 

pengetahuan negara Yunani, yaitu : Venerable Bede dari Jarrow pada 

abad 8, dan  John  Wychliffe dari Salisbury pada abad 12, dan Chaucher 

belajar filsapat Yunani hampir seluruhnya dari Boethius, serta dengan 

Petrarca yang ia temui  di Italia, di samping ia belajar beberapa karya 

Homer, dan selanjutnya bahasa Latin diajarkan secara berkesinambungan 

di Oxford dan Cambridge. 

Bangsa Inggris menyadari bahwa mereka banyak meminjam kata 

dari bahasa -bahasa lain, itu terbukti mereka meminjam bahasa Yunani 

melalui bahasa Latin, atau langsung dari bahasa Yunani, hal seperti itu 

dapat berlangsung terus menerus, sebab bahasa Yunani dibutuhkan oleh 

bahasa Inggris untuk proses pertumbuhannya. 

 

(e). Bahasa Spanyol 

Pengaruh bahasa Spanyol ke dalam bahasa Inggris ada yang 

langsung, ada juga yang melalui bahasa Portugis, lalu ke bahasa Perancis, 

kemudian ke bahasa Inggris, seperti  : 

a). Benda-benda Komersial :   Sherry, anchovy, cask, embargo, plaza.  

b). Kelautan dan militer :  armada, galleon, ambuscade, comrade 

          c). Hal-hal lain:   banana, cannibal, mosquito, negro, potato, 

guerilla, rodeo, siesta, patio, paella, gazpacho, tortillo. 
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(f). Bahasa Portugis 

Bahasa Portugis masuk ke dalam bahasa Inggris ada yang 

lanngsung, ada juga yang melalui bahasa Spanyol dan Perancis, seperti 

kata :  Port ( buah anggur ) 

 

6. BAHASA- BAHASA GERMANIK 

Bahasa - bahasa Germanik disebut juga  dengan Teutonik, Common 

Germanik atau Gothonik adalah termasuk keluarga besar bahasa Indo-

Eropa bagian Western (Centum), bahasa- bahasa tersebut adalah  : 

 

(a).     Bahasa Anglo-Saxon 

 Suku  Jutes , Angles dan Saxons adalah termasuk suku bangsa 

Germanik, mereka datang ke Britania ada yang langsung , ada juga yang 

melalui tempat lain. Rumpun bahasa mereka adalah Low German. Mereka 

memiliki dialek   low German, seperti : Anglian dialects, Saxon dialects, 

dan dialek-dialek Germanik lainnya. Namun setelah menetap di Britania 

mereka memiliki dialek sendiri-sendiri, seperti  : 

1. Mercian            : Dialek  penduduk sekitar sungai Thames dan Humber 

2. Northumbrian   : Dialek penduduk utara sungai Humber 

3. Kentish             : Dialek penduduk bagian tenggara Britania 

4. West Saxon       : Dialek penduduk bagian Selatan dan Barat  Britania. 

Gabungan dari dialek-dialek tersebut di atas menjadi bahasa Anglo- 

Saxons yang merupakan inti  dari bahasa Inggris periode Old English 

ditambah dengan akulturasi dari bahasa  bangsa Skandinavia (  Orang-

orang Viking (Denmark), Norwegia, Swedia, Islandia) dengan rumpun 

bahasa mereka Old Norse yang termasuk keluarga bahasa  Germanik juga. 

       Contoh dari dialek-dialek tersebut sebagai berikut  : 

1. Mercian           :  Fæ der   ure ð  u ð  e   in  heofunum  earð   , beo 

gehalgad ð in noma…….  (Father our thou  which in  heaven art,  be 

hallowed  thy  name …….) 

2. Northumbrian    :  Fader urerðu   ar ð in  heofnas,  sie gehalgad  

noma  ð in  …….. 

    ( Father our thou  art inder   ure    u   e  eart   on heofonum,  si    in  

nama gehalgod…. 

     (Father our thou which art  in heaven, be thy  name  

hallowed …………  ) 
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(b). Bahasa Skandinavia ( Old Norse :  Norwegia, Swedia, Denmark, 

dan Islandia) 

Bahasa Skandinavia masuk ke Britania ada yang langsung , ada 

yang melalui bahasa Latin, lalu ke Perancis dan kemudian ke bahasa 

Inggris. Bahasa tersebut  dibawa oleh orang-orang Viking dan Denmark 

pada saat melakukan penyerbuan secara besar-besaran ke seluruh daratan 

Eropa,  terutama ke Britania. Sebenarnya ada kesamaan antara bahasa  

Old  Norse  (Norwegia, Swedia, Denmark dan Islandia ) dengan bahasa 

Anglo-Saxon. Sebab bahasa -bahasa tersebut masih satu rumpun, yaitu 

keluarga bahasa  Germanik. 

Orang-orang  Skandinavia  memiliki bentuk tulisan Runic alphabet 

yang digunanakan pada pahatan kayu dan batu.Kata-kata yang diambil 

dari bahasa-bahasa  Skandinavia adalah sebagai berikut  : 

a). Nama-nama tempat  :  Derby, rugby, grimsby, birkbeck,  troutbeck, 

haverbrack, northbreck, scarisbrick, whitby, scafell, whinfell, motherby, 

denby, denaby, normanby, irby, fankby, west kirby, meols,, thurstaston, 

applegarth, arkengarthdale, gaisgill, garrigill, hallikeld, trinkeld, cartmel, 

rathmel, crossrigg, lambrigg, portinscale, seascale, ayscough, 

myerscough, hesketh, wickham skeith, nettleslack, witherslack, 

bassenthwaite, braithwaite, langtoft, lowestoft,  helsby, wimbledon, 

brighton, taunton, swindon, hampton, southamton, nottingham, 

birmingham, durham, bullingham, north ham, south ham, west ham. 

b).  Nama- nama keluarga  : Kata  " son atau sen " seperti  :  Svenson, 

Johnson, Robertson, 

- Ing   ( son  of )  : Harding,  ( Son of Hard, etc.), Browning, Dowling, 

Jenning. 

c). Nama-nama hari : Wednesday ( Woden), Thursday  (Thor), Friday 

( Freya) 

d). Hal-hal  lain, seperti : Sky, skin, skill, skull, ski, skip, whisk, bask, 

skyrta, egg, kid, thorpe, schunthorpe, cleethorpes, thwaite, 

bassenthwaite, seathwaite, lowestoft, anger, fellow, happy, husband, 

meek, root, rotten, ugly, faar, lam, calf, leg, bull, rein (deer), axle, 

band, bank, birth, boon, booth, brink, crook,, dirt, down (feathers), 

dregs, gait, gap, girth, hap, haven, keel, knife, link, loan, mire, race 

(Act of running), reef, rift, scab, scales, score, scrap, seat, slaughter, 

snare, stack, steak, swain, thrift, tiding, trust, want, window, by-law, 

by-road, addle, ettle, mine (Possesive Adjective), north, west, over, 

under, theirs,   
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e). Beowulf adalah hasil karya sastra periode Old English tentang 

kegagahan, kejantanan, kepahlawawanan dalam berperang, serta cinta 

tanah air pada orang-orang Skandinavia (Viking), seperti : 

Ic   geneðde   fela  guða  on  geogoðe,  gyt  ic  wylle,  frod  folces   

weard,  fæh   ðe  secan, m ær  ðu   fremman, gif  mec   se  mansceaða   

of  eorð   sele    ut    geseceð . 

( I dared many fights in youth, I am minded still, aged keeper of the 

nation, to seek battle, do a famous deed, if the evil- doer seeks me out 

from his cave ) 

f). Kata yang diambil dari Anglo-Saxon  and Vikings  :  Bring,  can,  

come,  father, folk, hear, house, life, mother, man,  mine, ride, see, sit, 

smile, sorrow, summer, thine, wife, will, winter, wise, town,  gate,  

room,  ground,  land, tree,  grass,  cliff,  dale, law,husbondi (husband), 

store, felagi (fellow) grith, husting (hus    ing ), wapentakes, starve, 

both, same, syster ( sister),  vindauga (window ), uggligr (ugly), 

wrangr (wrong), zealous. 

g). Monosyllabic verbs :   Bring,  come,  hear,  meet,  ride,  see,  sit,  

smile,  spin,  stand,  think, will, gain, want, call, cast, clasp, clip, cow, 

crave, crawl, cut, drown, die, droop, egg(on) , flit, gape, gasp, glitter, 

lift, lug, nag, rake, rid, rive, scare, scout, scowl, skulk, snub, sprint, 

take, thrive, trust, bait, raise, bask, ransack, batten, happen, dangle, 

dazzle, kindle, warp, throw, carve. 

h). Adjectives    :  full, wise, grey, green, white, scant, awkward, flat, 

happy, ill, loose, low, meek, muggy, odd, rotten, rugged, seemly, sly, 

tight, ugly, weak, wrong, skipa. 

i). Proverbs dari Skandinavia  :  

- A bonny bride is soon buskit ( dressed, prepared ) and a short horse is  

soon wispit  (bedecked ) 

- A toom (empty) purse makes blate (bashful, unenterprising) merchant. 

- Never make toom rusie ( empty boast or brag ) 

- A wight (valiant) man never wanted  a weapon. 

- Better sit and rue than flit  ( move house ) and rue. 

- Hall binks (benches) are sliddery ( Great men`s favours are 

precarious) 

j). Bagian-bagian tubuh manusia :  Calf, leg, skin, skull. 

k). Nama binatang: Bull 

 l). Kata depan   : Fro, thwart, till, until 

m). Pronouns : They, their, theirs, them. 
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Bahasa Old Norse dipakai di Britania sebagai bahasa yang 

tersendiri  dalam waktu yang lama pada saat Britania diperintah oleh 

seorang raja yang bernama Canute (Cnut) putra Svein raja Denmark, 

sampai kematian Canute pada tahun  AD. 1035, serta  bahasa tersebut 

dipakai selama 7 tahun  pada masa pemerintahan raja  Edwad the 

Confessor. Namun     akhirnya raja Edward lebih suka berhubungan 

dengan Perancis dari pada ke Denmark, maka sejak itu penggunaan 

bahasa Skandinavia mulai menyusut, dan digantikan dengan bahasa 

Perancis. Di Skotlandia bahasa Old Norse dipakai sampai   abad 17. 

 

(c).Bahasa Gotik 

Bahasa  Gotik termasuk dari keluarga  East Germanic, yang terdiri 

dari bahasa Gotik, Burgundian  dan Vandal. Bahasa Gotik banyak 

dikembangkan oleh uskup Wulfila (Ulfilas) pada  tahun  311 BC- AD  83, 

ia menerjemahkan  kitab Bibel  ke dalam bahasa Gotik yang menjadi 

dokumen tertua dalam bahasa  Germanik. Bahasa Gotik  masih dipakai 

pada abad ke 17  di Krimea. 

1). Kata kerja  : rign, halden, taljan, saljan, haljan, warjan, hungrjan, 

bugjan, dailjan, hailjan. 

2). Kata benda : Hait hait, badi, fani,hai   I, andeis,  banja. 

3). Hal-hal lain :   Alls, mahts. 

 

(d).Bahasa Jerman 

 Pengaruh bahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris, ada yang 

langsung , ada juga  yang tidak langsung, kata - kata bahasa Jerman 

seperti :  Frankfurters, Hamburgers, Land, Blitz 

 

(e).  Bahasa  Belanda 

Sebagai bahasa yang berasal dari satu keluarga bahasa West 

Germanik, secara langsung, maupun tidak langsung, bahasa Belanda 

banyak memasukan kata ke dalam bahasa Inggris, seperti  :Yacht, cruiser, 

deck, dock, skipper, sloop, easel, sketch, stipple, cambric, hawker, muff, 

scone, dock, freebooter, monsoon, reef, furlough, knapsack, onslanight, 

uproar, mart, waggon. 

 

6.Kesimpulan 

Dari gambaran kesamaan bentuk kata-kata tersebut di atas, yaitu 

kemiripan secara fonetis, fonologis, morfologis dan semantis. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa hubungan antara bahasa Old English dengan bahasa - 

bahasa rumpun Indo - Eropa, terutama keluarga bahasa Germanik, bukan 

karena faktor kebetulan ( By - change ), atau bukan semata-mata karena 

faktor pinjamam (borrowing), tetapi bentuk kesamaan tersebut karena 

warisan langsung  (inheritance ) dari bahasa Indo - Eropa, dalam bentuk 

kerabat bahasa (cognate), sebab telah terjadi kontak genetis, yaitu sebagai 

hasil dari proses divergensi suatu unsur proto akibat perubahan dalam 

suatu bahasa proto ke bahasa -bahasa yang baru, yaitu dari induk bahasa 

Indo - Eropa menyebar ke kelompok-kelompok bahasa masing-masing, 

seperti :  Greek, Germanic, Indo- Iranian, Armenian,  Albanian, Latin, 

Celtic,  dan Balto- Slavonic. 
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ORANG INDONESIA DAN ORANG JEPANG 
(DILIHAT DARI SUDUT PANDANG KALIMAT 

PERMOHONAN YANG MENYERAHKAN  
KEPUTUSANNYA DARI LAWAN BICARA) 
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Abstraksi : Penelitian ini diawali dengan studi literatur bahwa tidak 

sedikit penelitian yang membahas mengenai TTP dalam bahasa Jepang 

dengan bahasa lain, seperti penelitian oleh Takatono Yoshihiro (2008) 

tentang “Nihongo to Indonesiago ni okeru Irai Hyougenn no Hikaku”, 

Akdogan Pinar & Ohama Ruiko (sumber data utama sebagai data 

kontrastif dalam penelitian ini) mengenai “Nihonjin Gakusei to Torukojin 

Gakusei no Irai Koudou no Bunseki (Aite Hairyou no Shiten Kara)  

“ (2008), Yori Birei (2008) dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini 

juga dilatarbelakangi dari temuan pada kelas Kaiwa ternyata mahasiswa 

masih banyak yang melakukan percakapan tapi isi dari kalimat dan pola 

pikirnya masih dalam pola bahasa Indonesia dan cara pandang orang 

Indonesia.  Oleh karena itu, masih sering ditemui kesalahan dalam 

mengungkapkan bahasa permintaan tersebut pada mahasiswa pembelajar 

bahasa Jepang.  Selain dari masalah tata bahasa yang kurang dimengerti, 

ada juga akibat dari budaya dan kebiasaan yang berbeda dari bahasa ibu 

dan bahasa target pembalajar. Dari hasil observasi ditemukan bahwa TTP 

yang digunakan pada teman sebaya dalam bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia berbeda.  Pada bahasa Jepang untuk meminta pertolongan 

banyak pengulangan kalimat permohonan (kemudian selanjutnya disebut 

KP / irai hyougen), sedangkan dalam bahasa Indonesia KP hanya sekali 

diutarakannya.  Ada juga temuan bahwa KP tersebut diputuskan kemudian 

akhirnya diucapkan oleh lawan bicara.    

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dasar 

yang berhubungan dengan tindak tutur permintaan/ permohonan bahasa 

Indonesia berdasarkan analisis data yang terkumpul dan untuk 

mengumpulkan terutama dari sudut pandang lawan bicara agar tidak 

terjadi kesalahpahaman yang merusak hubungan diantara keduanya.  

Kemudian hasil analisis ini dapat diterapkan pada pendidikan bahasa bagi 

pembelajar Indonesia melalui perbandingan dengan bahasa Jepang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik role play yang 

menggunakan tiga situasi berbeda yang sudah ditentukan.  Teknik 

pengumpulan data diperoleh dari sumber data pembanding hasil penelitian 

Akdogan Pinar & Ohama Ruiko (2008) dari Universitas Hiroshima.  Dan 

sumber data bahasa Indonesia diambil dari hasil percakapan alami yang 

didapat dengan menggunakan teknik role play kepada mahasiswa tingkat 

4 tahun akademik 2006/2007 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS 

UPI. Objek penelitian terdiri dari orang Jepang 36 orang atau 18 grup (1 
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grup terdiri dari 2 orang) dan orang Indonesia dalam jumlah yang sama 

pula. 

 
Keyword : tindak tutur permohonan, kalimat permohonan yang menyerahkan 

keputusannya dari lawan bicara, penelitian kontrastif, kategori 

makna, role play 

 

1.  Pendahuluan 

 Tindak Tutur Permintaan / Permohonan (selanjutnya disingkat 

dengan istilah TTP) pada waktu meminta pertolongan sesuatu kepada 

lawan bicara benar-benar harus diperhatikan, agar tidak terjadi  

kesalahpahaman dan tujuan yang dimaksud dapat tercapai.  TTP dalam 

bahasa Indonesia hampir sama dengan bahasa Jepang, yaitu memiliki 

kesan bahasa untuk menghormati perhatian lawan bicara (Akdogan & 

Ohara, 2008).  Bahasa Jepang merupakan bahasa yang memiliki sistem 

bahasa sopan yang dipergunakan tergantung dengan siapa lawan 

bicaranya. 

 

1.1. Latar belakang 

TTP merupakan ungkapan yang diutarakan kepada seseorang 

dengan tujuan orang lain (lawan bicara) melakukan sesuatu perbuatan 

yang kita inginkan tersebut dengan senang hati, tanpa ada keinginan 

untuk mengambil keuntungan terhadap lawan bicara dan pada akhirnya 

lawan bicara mau memberikan pertolongan tersebut.  Dari hasil observasi 

ditemukan bahwa TTP yang digunakan pada teman sebaya dalam bahasa 

Jepang dan bahasa Indonesia berbeda.  Pada bahasa Jepang untuk 

meminta pertolongan banyak pengulangan kalimat permohonan 

(kemudian selanjutnya disebut KP / irai hyougen), sedangkan dalam 

bahasa Indonesia KP hanya sekali diutarakannya.  Ada juga temuan 

bahwa KP tersebut diputuskan kemudian akhirnya diucapkan oleh lawan 

bicara.  Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh temuan pada 

kelas Kaiwa ternyata mahasiswa masih banyak yang melakukan 

percakapan tapi isi dari kalimat dan pola pikirnya masih dalam pola 

bahasa Indonesia dan cara pandang orang Indonesia.  Oleh karena itu, 

masih sering ditemui kesalahan mengungkapkan bahasa permintaan 

tersebut pada mahasiswa pembelajar bahasa Jepang.  Selain dari masalah 

tata bahasa yang kurang dimengerti, ada juga akibat dari pemerolehan 

bahasa yang diterima pada saat belajar bahasa Jepang.   
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 Penelitian ini diawali dengan studi literatur bahwa tidak sedikit 

penelitian yang membahas mengenai TTP dalam bahasa Jepang dengan 

bahasa lain, seperti penelitian oleh Takatono Yoshihiro (2008) tentang 

“Nihongo to Indonesiago ni okeru Irai Hyougen no Hikaku”, Akdogan 

Pinar & Ohama Ruiko (sumber data utama sebagai data kontrastif dalam 

penelitian ini) mengenai “Nihonjin Gakusei to Torukojin Gakusei no Irai 

Koudou no Bunseki (Aite Hairyou no Shiten Kara)  “ (2008), Yori Birei 

(2008) dan lain sebagainya. 

 

1.2. Letak Permasalahan 

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1.  Apa perbedaan kalimat / ungkapan TTP dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Jepang khususnya dilihat dari sudut pandang perhatian lawan 

bicara? 

2.   Latar belakang kenapa hal tersebut bisa terjadi bila dilihat dari segi 

sosiolinguistiknya? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman dasar yang berhubungan dengan TTP 

bahasa Indonesia dan bahasa Jepang berdasarkan analisis data yang 

terkumpul, terutama dilihat dari sudut pandang perhatian lawan bicara 

agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merusak hubungan diantara 

keduanya.  Dari hasil penelitian ini, penulis ingin mengaplikasikannya 

untuk pendidikan bahasa Jepang, khususnya dalam mengajarkan 

percakapan dengan situasi permintaan / permohonan sesuatu pertolongan 

kepada orang lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat dari 

kebiasaan, latar belakang budaya dan bahasa ibu pembelajar bahasa 

Jepang. 

 

2.  Penelitian Terdahulu 

Tidak sedikit penelitian konstrastif mengenai TTP bahasa Jepang 

dengan bahasa asing lainnya, yang dilihat dari berbagai sudut pandang.  

Misalnya membandingkan TTP bahasa Jepang dengan bahasa Thailand 

oleh Takagi Miyako 1  (2007) dilihat dari segi tata bahasa pendidikan 

                                                 
1 Peneliti dari Tokyo Metropolitan University, dalam Penelitian 「タイ人日本語学習者

のための日本語教育文法―依頼表現の日タイ対照研究および第二言語習得研究

から再検討－」 
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bahasa Jepang yang efektif untuk pembelajar bahasa Jepang orang 

Thailand, yaitu menganalisis penggunaan jujuhyougen dan keigo dalam 

kalimat TTP, kemudian menganalisis permasalahannya dilihat dari segi 

pemerolehan bahasa kedua. 

Penelitian konstrastif TTP antara bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia pernah dilakukan sebelumnya oleh Takatono Yoshihiro2 (2008).  

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ungkapan TTP bahasa Jepang 

memiliki struktur pola kalimat yang teratur disesuaikan dengan situasi 

dan pada siapa lawan bicaranya, sedangkan dalam bahasa Indonesia 

memiliki struktur pola kalimat yang rumit / tidak teratur walaupun 

dihadapkan pada situasi dan lawan bicara yang berbeda-beda 

tingkatannya3.   

Selanjutnya, orang Jepang cenderung menggunakan kalimat TTP 

secara tidak langsung, sebaliknya orang Taiwan lebih banyak 

menggunakan kalimat langsung.  Pada waktu meminta pertolongan, orang 

Jepang mengunakan ungkapan terima kasih dan maaf pada saat 

bersamaan, sedangkan pada orang Taiwan tidak banyak memakai 

ungkapan maaf (Guankou Gungji, 2007). Penelitian ini menganalisis 

ungkapan TTP dari sudut pandang sosiolinguistik, dengan 

mempertimbangkan perbedaan yang muncul dari ungkapan TTP dalam 

bahasa Jepang yang dilihat dari segi komunikasi cross cultural antara 

bahasa Jepang dengan bahasa Taiwan.  Data diperoleh dari hasil 

penyebaran angket dan role play.   

Tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ,dari segi 

perhatian / pertimbangan lawan bicara, Akdogan Pinar & Ohama Ruiko4 

(2008) dengan melakukan langkah yang sama, menemukan hal sebaliknya 

bahwa pada waktu minta pertolongan dalam bahasa Jepang menggunakan 

ungkapan secara langsung. Pada percakapan bahasa Jepang meminta 

pertolongan secara langsung, dengan menggunakan ungkapan TTP secara 

berulang-ulang.  Sedangkan dalam bahasa Turki cenderung meminta 

pertolongan secara tidak langsung dengan menjelaskan maksud dan 

kondisi pembicara secara terperinci, kemudian memastikan kondisi dan 

situasi lawan bicara sambil memahami respon lawan bicara menyetujui 

untuk memberikan pertolongan atau tidak. 

                                                 
2Peneliti dari Asia University dengan mengkonstrastifkan data dari mahasiswa UI dalam 

penelitian 「日本語とインドネシア語における依頼表現の比較」 
3 Tingkatan yang dilihat dari sudut pandang uchi-soto, keigo 
4 Hasil Penelitian dari Universitas Hiroshima yang dijadikan sumber data utama sebagai 

data kontrastif dalam penelitian ini 
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Hal tersebut terjadi dikarenakan objek yang diteliti berbeda, pada 

penelitian Takatono Yoshihiro dan Guankou Gungji dilakukan pada 

ressponden yang berbeda tingkatannya, seangkan pada penelitian 

Akdogan Pinar & Ohama Ruiko menggunakan responden sebaya yang 

memiliki hubungan relatif sangat dekat. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut dan dilatarbelakangi 

dengan permasalahan yang ditemukan dalam perkuliahan kaiwa, penulis 

akan menganalisis ungkapan TTP dalam bahasa Jepang yang 

dikonstrastifkan dengan bahasa Indonesia apabila dilihat dari sudut 

pandang respon / pertimbangan yang diberikan oleh lawan bicara.  

Responden yang digunakan adalah teman sebaya yang memiliki 

hubungan relatif sangat dekat. 

Dalam penelitian ini yang belum tergarap adalah sejauh mana 

perbedaan ungkapan TTP bahasa Jepang dan bahasa Indonesia apabila 

dilihat dari jarak kerelativitasan antara pembicara dan lawan bicara yang 

berbeda tingkatannya, sampai dengan mempertimbangkan ungkapan TTP 

dari segi sintaksis dan kosa katanya untuk memenuhi peranan yang 

penting tanpa mengurangi derajat beban kesopanan dari permohonan 

tolong tersebut. 

 

3.   Metode Penelitian dan Penentuan Situasi 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Research 

then Theory Approach  

Metode penelitian secara konkrit dipelajari dari Akdogan Pinar & Ohama 

Ruiko (2008).  Responden adalah mahasiswa Indonesia, dan untuk 

mahasiswa Jepang diperoleh dengan menggunakan hasil data penelitian 

yang dilakukan oleh Akdogan & Ohama (2008), 

Penelitian ini mengambil data dari hasil percakapan yang 

situasinya telah ditentukan.  Situasi Penelitian menggunakan situasi yang 

digunakan oleh Akdogan & Ohama (2008) dengan situasi komunikasi 

“hubungan antar teman dekat”.  Role play tersebut diujicobakan kepada 

mahasiswa tingkat 4 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tahun 

akademik 2006/2007.  Jumlah responden sama dengan jumlah responden 

orang Jepang yaitu 18 grup (36 orang), dengan jumlah percakapan 

sebanyak (18 grup x 3 situasi) 54 percakapan. Percakapan tersebut 

disetting sealami mungkin sesuai dengan kondisi pengalaman yang 

responden telah alami.  Masing-masing ituasi role play tersebut adalah : 
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Situasi 1 :  Peran A :  Pada saat mau membayar ujian sidang, ternyata 

kamu lupa membawa dompet, tertinggal di rumah.  Padahal 

hari itu adalah batas akhir pembayaran.  Akhirnya kamu 

meminjam uang ke B sebanyak Rp 100.000 untuk membayar 

ujian sidang dan berjanji akan segera mengembalikannya. 

                  Peran B :  Tolong dengarkan pembicaraan A dan respon apa 

yang diminta oleh A. 

Situasi 2: Peran A  :  Kamu janjian untuk nonton film di bioskop dengan 

si B pada jam 7 nanti malam.  Tapi tiba-tiba kamu ada 

keperluan mendadak.  Untuk menontonnya bisa hadir, tapi 

untuk persiapan membeli tiket dan makanan tidak bisa.  Hanya 

B yang bias kamu minta pertolongan. 

  Peran B  :  Malam ini ada janji menonton dengan A jam 7.  

Tapi kamu hari ini masih ada kerja paruh waktu sampai jam 

6.30, setelah selesai kerja paruh waktu kamu bisa.  Tolong 

dengarkan percakapan A dan responlah apa yang diminta A.  

Situasi 3 : Peran A  :  Hari Minggu kamu akan pindah ke tempat kost 

baru.Pada hari itu tidak ada yang bisa dimintai bantuan kecuali 

B. 

Peran B    : Hari Minggu kamu ada kegiatan club sampai siang.  

Tapi sore / malmnya belum ada rencana apa-apa.  Kamu 

dengarkan percakapan A, kemudian tolong respon apa yang 

diminta oleh A. 

 Dari hasil percakapan setiap situasi akan dianalisis bagaimana cara 

TTP dan respon dari lawan bicara.  Kemudian dibandingkan dengan 

sumber data*(hasil penelitian Akdogan & Ohara (2008) percakapan 

bahasa Jepang alami) dan dianalisis perbedaan dan keistimewaan dari 

setiap percakapan tersebut.  

 

4.  Ungkapan Permohonan (Irai Hyougen) dalam Bahasa Jepang 

      4.1.  Pengertian Makna dari Ungkapan Permohonan (Irai 

Hyougen) 

 Permohonan (Irai) merupakan ungkapan yang lebih sopan dalam 

meminta orang lain untuk melakkan sesuatu perbuatan dengan tujuan 

mendapat balasan dari orang yang bersangkutan kepada diri kita sendiri.   

Pada waktu yang sama tannin o kakeru kepada orang lain.  Menurut 

Sakamoto, Kawaguchi dan Kabatani (1994) permohonan (Irai) 

mempunyai tujuan meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu 
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perbuatansesuai dengan apa yang diungkapkan/diminta pembicara.  

Dengan syarat 1) pembicara mendapat ‘keuntungan’ dari apa yang 

diminta oleh pembicara; 2) adanya keputusan dari lawan bicara apakah 

melakukan perbuatan yang diminta atau tidak; 3) lawan bicara 

mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan yang diminta, 

sedangkan pembicara mempercayai kemampuan lawan bicara untuk 

melakukan perbuatan yang dimintanya. 

 Contoh percakapan yang mengandung ungkapan permohonan 

(Irai Hyougen) : 

  

Dari percakapan diatas, muncul ungkapan permohonan (kata yang 

digarisbawahi) yang disesuaikan dengan situasi dan lawan berbicara yang 

berbeda.  Dengan kata lain, bila dipersingkat ungkapan-ungkapan yang 

digunakan pada saat memohon sesuatu kepada orang lain adalah sebagai 

berikut (Kaneko, 2006:101) : 
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低
い 

←
 

    

丁
寧 →

   

高
い 

～て 

～てもらえる？    ～てくれる？ 

～てもらえない？   ～てくれない？ 
  

～てください。 

～てもらえますか。  ～てくれますか？ 

～てもらえませんか。 ～てくれませんか。 

～ていただきますか。 ～てくださいますか。 

～ていただけませんか。～てくださいませんか。 

     

  4.2.        Klasifikasi Bentuk Ungkapan Permohonan (Irai Hyougen) 

 Kalimat permohonan merupakan bentuk tindakan bahasa yang 

dipergunakan oleh siapa pun dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam bahasa 

Jepang bentuk ungkapan kalimat permohonan memiliki bentuk 

bermacam-macam.  Blum-Kulka dkk. (1989) membaginya ke dalam 3 

jenis, yaitu : 

 

1.  Bentuk ungkapan secara langsung（面接的形式）. 

     Bentuk ungkapan yang menunjukkan permohonan seara langsung.  

Bentuk ungkapan ini menggunakan suikou doushi verba atau kalimat 

perintah.  Dalam kalimat ini, akhir kalimatnya memiliki pola 「V+て」,

「V+てくれ」dan dalam bahasa sopannya berbentuk「V+てくださ

い」(Okamoto, 2000). 

Contohnya : 窓を開けて 

      窓を開けてくれ 

窓を開けてください 

2.   Bentuk ungkapan tidak langsung yang tradisional（慣習的な間接形

式）. 

Bentuk ungkapan yang menunjukkan permohonan secara tidak 

langsung yang menggunakan bentuk tradisional dari kalimat tanya atau 

keinginan.  Bentuk ungkapan tidak langsung yang tradisional dfalam 

bahasa Jepang adalah 「V+たい」,「V+ほしい」,「V+て形＋補助動
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詞（くれる・くれない / もらえる・もらえない）」,「Ｖ＋てもい

い」. 

 

Tabel 1  Klasifikasi Bentuk Ungkapan Tidak Langsung yang Tradisional 

dalam Bahasa Jepang5 

B
entuk ungkapan tidak langsung 

yang tradisional 

 Pola Ungkapan Contoh Kalimat 

Bentuk Positif 

Kalimat Tanya 

Ｖ＋てもいい 開けてもらってもいい？ 

V+てもらえる 開けてもらえる？ 

V+てくれる 開けてくれる？ 

Bentuk Negatif 

Kalimat Tanya 

V+てもらえない 開けてもらえない？ 

V+てくれない 開けてくれない？ 

Bentuk 

Keinginan 

Ｖ＋もらいたい 開けてもらいたい。 

Ｖ＋ほしい 開けてほしい。 

Ｖ＋もらいたいんだけど 開けてもらいたいんだけど。 

Ｖ＋ほしいんだけど 開けてほしいんだけど。 

Ｖ＋くれると嬉しいんだけど 開けてくれると嬉しいんだけど。 

Ｖ＋もらえると嬉しいんだけど 開けてもらえると嬉しいんだけど。 

Ｖ＋もらえると助かります 開けてもらえると助かります。 

  (Okamoto, 2000) 

3.   Bentuk ungkapan tidak langsung yang bukan tradisional（非慣習的

な間接形式）. 

Ungkapan ini bertujuan agar lawan bicara mengerti bahwa pembicara 

bermaksud ingin minta pertolongan dengan mengutarakan apa yang 

dirasakan, situasi dan keinginan diri sendiri tanpa mengucapkan kalimat 

permohonan secara langsung.  Ungkapan ini menunjukkan adanya 

prosentase permohonan secara umum adalah rendah.  Bentuk polanya 

tidak langsung, tetapi secara pola bahasa tidak beraturan.  Berikut ini 

adalah contoh kalimat yang diungkapkan dan kalimat yang ada dalam 

tanda (    ) merupakan hal yang benar-benar yang ingin diutarakan oleh 

pembicara. 

 Pola ungkapan yang menunjukkan usulan tanpa mempergunakan 

kata permohonan yang jelas, seperti di atas merupakan bentuk percakapan 

yang berisikan kalimat yang menyerahkan keputusan pada lawan bicara. 

                                                 
5 Pola yang diambil hanya pola bentuk biasa, bukan yang dipergunakan dalam bahasa 

sopan (keigo), karena penelitian ini menggunakan responden yang mempunyai hubungan 

relatif dekat yang menggunakan bahasa percakapan bahasa yang informal.  
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5.  Pembahasan Hasil Penelitian 

     5.1.  Pengelompokan Struktur Makna dari Tindak Tutur 

Permohonan (TTP) 

 Data yang didapat dari hasil percakapan baik dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Jepang dikateorikan menjadi unit-unit kecil yang 

mengandung fungsi tuturan.  Pembagiannya adalah seperti di bawah ini : 

(tanda garis miring [ / ] adalah batas pembagiannya) 

 

Contoh 1 :  Percakapan Bahasa Indonesia (S3)  I-1 

1A1    :  Siti, pinjem uang dong buat bayar ujian sidang. / 

1B2    :  Emang kamu lagi ga punya uang? / 

1A3    :  Punya sih, tapi tadi dompetnya ketinggalan dan sekarang kan  

   hari terakhir pembayaran. / 

1B4    :  Emang berapa gitu bayarannya ? / 

1A5    :  Seratus ribu. / 

1B6    :  Aku ada sih uang, tapi aku juga lagi perlu buat beli buku. /  

  Gimana dong ? /  

1A7    :  Besok juga aku kembalikan kok. / 

1B8    :  Oh, ya udah ni pake dulu aja. / 

1A9    :  Makasih ya, besok aku kembaliin. /  Kamu besok ke kampus  

   kan ? / 

1B10  :  Ya. 

 

Contoh 2 :  Percakapan Bahasa Jepang (S1)   J-16 

389IJ  ３千円貸してや。/ 

390KL  ３千円？ / 

391IJ  うん。/ 

392KL  ３千円？ / 

393IJ  うん、３千円。/  すぐ返すけん。/  終わったら。/ 

394KL  マジで？ / 

395IJ  うん、あした。あしたの。学校で返すけん。/ 

396KL  うん。/ 

397IJ  オッケー？/ 

398KL  うん。/ 

399IJ  マジで？/ 

400KL  うん。/ 

401IJ  ああ、ありがとう。マジ？/ 

402KL  うん。/ 

403IJ  助かるわ。 
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Pengkategorian makna TTP ini mengambil dari pengelompokkan 

yang dilakukan oleh Beebe dkk. (1990).  Pengkategorian makna tersebut 

adalah : 

 

Tabel 2   Kategori Makna TTP Bahasa Jepang dan  

Bahasa Indonesia6 

 

 

                                                 
6 Penelitian Akdogan & Ohara ( 2008 : 75) 
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Dari hasil tersebut, kategori makna dikelompokkan menjadi 11 

jenis seperti ditunjukkan pada tabel 1, kemudian diklasifikasikan setiap 

kalimat ke dalam kategori makna sebagaimana berikut ini : 

Contoh 1 :  Percakapan Bahasa Indonesia (S3)  I-1 

1A1     :  <Ungkapan permohonan tolong> / 

 1B2    :  <Informasi permohonan tolong> / 

1A3     :  <Penjelasan informasi yang menjadi hambatan> / <Pengajuan  

    informasi> / 

1B4     :  <Informasi permohonan tolong> / 

1A5     :  <Pengajuan informasi>  / 

1B6     :  <Pengajuan informasi>  / <Ungkapan permohonan yang  

    menyerahan ke lawan bicara> /  

1A7     :  <Memastikan situasi untuk meminta pertolongan> / 

1B8     :  < Informasi ilham / ide untuk menyetujui > / 

1A9     :  <Ucapan terima kasih> /  <Pengajuan informasi> / 

1B10   :  <Respon dari ucapan terima kasih>. 

 

Contoh 2 :  Percakapan Bahasa Jepang (S1)   J-16 

389IJ  <Ungkapan permohonan tolong>. 

390KL  <Pengajuan informasi> / 

391IJ  < Informasi ilham / ide untuk menyetujui> / 

392KL  <Pengajuan informasi> / 

393IJ <Informasi ilham / ide untuk menyetujui > /  <Memastikan 

situasi untuk meminta pertolongan> / <Pengajuan 

informasi> / 

394KL  <Informasi permintaan tolong> / 

395IJ  < Informasi ilham / ide untuk menyetujui > / <Pengajuan  

      informasi> / 

396KL  < Informasi ilham / ide untuk menyetujui > / 

397IJ  <Memastikan situasi untuk meminta pertolongan> / 

398KL  <Informasi ilham / ide untuk menyetujui > / 

399IJ  <Memastikan situasi untuk meminta pertolongan> / 

400KL  < Informasi ilham / ide untuk menyetujui > / 

401IJ  <Ucapan terima kasih> / <Memastikan situasi untuk  

   meminta pertolongan> / 

402KL  <Respon dari ucapan terima kasih>. / 

403IJ  <Ucapan terima kasih>. 
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5.2.  Perbandingan Kategori Makna Tindak Tutur Permohonan 

(TTP) yang Digunakan Bahasa Jepang dan Bahasa 

Indonesia 

 

 Setelah diklasifikasikan setiap kalimat yang ada baik dalam data 

percakapan bahasa Jepang dan data percakapan bahasa Indonesia, 

didapatlah klasifikasi setiap makna kalimat berdasarkan tabel 2.  Tabel 

berikut ini menunjukkan jumlah kemunculan dari masing-masing struktur 

makna yang muncul dalam ke-54 percakapan dalan bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia  :  

 

Tabel 3  Frekuensi Kelompok yang Menggunakan Struktur 

Makna / Fungsi TTP Bahasa Jepang dan  Bahasa 

Indonesia 

   

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ketika ingin 

meminta pertolongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu : 

①  ungkapan TTP yang digunakan dalam percakapan bahasa Jepang 

diucapkan berulang-ulang (ditunjukkan dari angka 102 kalimat yang 

muncul dalam 54 percakapan) sampai lawan bicara memahami 

maksud pembicara dan menyetujui permintaannya (ditunjukkan dari 

angka 241 kalimat yang muncul dalam 54 percakapan). 
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Contoh 2 :  Percakapan Bahasa Jepang (S1)   J-16 

389IJ  ３千円貸してや。/ 

390KL  ３千円？ /    「依頼表現」 

391IJ  うん。/ 

392KL  ３千円？ /    「再び依頼表現」 

393IJ  うん、３千円。/  すぐ返すけん。/  終わったら。/ 

394KL  マジで？ /    「再び依頼表現」 

395IJ  うん、あした。あしたの。学校で返すけん。/ 

396KL  うん。/ 

397IJ  オッケー？/    「再び依頼表現」 

398KL  うん。/ 

399IJ  マジで？/    「再び依頼表現」 

400KL  うん。/ 

401IJ  ああ、ありがとう。マジ？/     「再び依頼表現」 

402KL  うん。/ 

403IJ  助かるわ。 

 

      Contoh percakapan diatas merupakan ungkapan TTP yang berulang-

ulang.   Bila dibandingkan dengan percakapan bahasa Indonesia 

percakapan bahasa Jepang lebih banyak, sedangkan dalam percakapan 

bahasa Indonesia tidak ada ungkapan TTP yang berulang. 

Contoh 3   Percakapan Bahasa Indonesia (S1)  J-11 

11A1 Aduh, dompet aku ketinggalan, gimana yah? 

   Boleh pinjem uang dulu gak buat bayar ujian sidang ?  「依頼表現」 

 Besok pasti aku balikin 

11B2 Oo, yaudah, gapapa pake aja uang aku dulu. 

 

②  Pada percakapan bahasa Jepang, orang yang meminta permohonan, 

memohon secara sugestif dengan menggunakan ‘ungkapan awal dari 

permintaan tolong’ dan ‘ungkapan permohonan’, tanpa ‘mengajukan 

informasi’ dan ‘memastikan situasi’ secara detail.   

Contoh 4   Percakapan Bahasa Jepang (S2)  J-10 

391S  だからちょっとそこの買出し的なのをお願いしたいよね 

  「依頼表現」 

392T  なるほどね。今日ね 6時半までバイトあるんやけどさ 

  「障害になる情報」 

393S  6時半に終わって 

394T  終わって 

395S  6時半から買い物行って   「再び依頼する」 
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③ Sedangkan dalam percakapan bahasa Indonesia ketika ingin meminta 

pertolongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu didahului 

dengan mengajukan informasi kondisi meminta pertolongan 

(ditunjukkan dari angka 96 kalimat yang muncul dalam 54 

percakapan), kemudian menjelaskan alasan kenapa pembicara 

meminta pertolongan (ditunjukkan dari angka 66 kalimat yang 

muncul dalam 54 percakapan), setelah itu memastikan kembali 

dengan mengungkapkan TTP (ditunjukkan dari angka 56 kalimat 

yang muncul dalam 54 percakapan).  

Contoh 5   Percakapan Bahasa Indonesia (S2)  I-１ 

A  :  Em..ya makanya aku minta tolong ke kamu buat beli tiket dan cemilan. 

 「依頼表現」 

     Soalnya aku nyampe Ciwalk  

        Paling sekitar jam 8an. 

B  :  Ya, gimana dong ?   

        Aku lagi freelance dan beresnya sekitar jam 6.30.   

 「障害になる情報」 

A  :  Ya… Aku juga bingung mesti gimana ?     

 「情報提供」 

B  :  Ya udah deh kalo sempet aku yang beliin tiketnya dulu,    

 「受け入れを暗示情報」 

  biar ga kehabisan tempat duduk.  

Contoh 6   Percakapan Bahasa Indonesia (S2)  I-3 

3A3 …..Tapi gua ada masalah euy.       

「情報提供」 

3B4 Apaan Gi ?   

3A5 Jadi gini, di rumah kakak gw kan lagi ada syukuran anak kedua baru lahir. 

「障害になる情報」 

      Nah, gw tuh disuruh bantuin masak dulu.  Gw ga tau beresnya jam berapa.  

     Takut kemaleman, ga sempet buat beli tiketma makanan.    

  

              Tadinya gw piker lo kan gawe, berarti lagi diluar donk.     

「依頼のための状況確認」 

              Gimana kalo lo yang beli aja?       

「依頼表現」 

3B6 Aduh, gimana ya?  Masalahnya gw kerjanya hari ini sampe setengah 7.    

「判断を相手に委ねる依頼」 

              Di kantor lagi sibuk-sibuknya, jadi ga bisa beliin…mmm…gini aja,  

              Gi, gimana kalau kita  midnite a ja kan seru sambil bawa pacar. 

3A7 Aw, gtu boleh, boleh. 
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④Perbedaan yang signifikan adalah dalam percakapan bahasa Indonesia 

lebih banyak mengungkapkan kalimat permohonan dengan 

menyerahkan keputusan kepada lawan bicara（判断を相手に委ねる

依頼）ditunjukkan dari angka 41 kalimat yang muncul dalam 54 

percakapan.  Sedangkan dalam bahasa Jepang tidak muncul sama 

sekali. 

Contoh ７   Percakapan Bahasa Indonesia (S2)  I-11 

11A1 Duh, sebenarnya aku bisa ikut nonton .               

「障害になる情報」 

Tapi, gara-gara ada keperluan mendadak uang aku habis.             

「判断を相手に委ねる依頼」 

11B2 Aku juga bisa, tapi sesudah kerja.                                                                        

「受け入れを暗示情報」 

 Yaudah ntar tiket dan makanannya biar aku yang beli.              

「依頼表現」 

 

 Berikut ini, perbandingan jumlah kemunculan penggunaan 

ungkapan TTP berdasarkan bentuk pola kalimat yang membentuknya 

dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia : 

 

Tabel 4    Perbandingan Jumlah Penggunaan dan Kategori Bentuk 

Pola Ungkapan TTP  dalam Bahasa Jepang dan Bahasa 

Indonesia (prosentase) 
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5.3.     Ungkapan TTP yang Berulang dalam Percakapan Bahasa 

Jepang 

 Dari hasil analisis data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam percakapan bahasa Jepang sering muncul pengulangan dalam 

mengungkapkan permohonan kepada lawan bicara, agar lawan bicara 

dapat mengerti maksud yang diminta pembicara.   

Contoh 8   Percakapan Bahasa Jepang (S1)  J-6 

TJ6a 3千円借りてもいい？    「依頼表現」 

TJ6b 3千円      「再び依頼表現」 

TJ6a 3千円    

TJ6b 3千円か       「 再 び 依 頼 表 現 」

  

TJ6a うん、3千円     「確認＋反復タイプ」 

TJ6b そうだな。3千円なら 

TJ6a あした Bにすぐ返します。 

TJ6b ああ、そっか、それならいいですよ、3千円貸します 

TJ6a ありがとうございます。 

 

Berdasarkan hasil penelitian Oozaki (1993) mengenai respon 

penutur bahasa asli dalam percakapan tentang permohonan terhadap 

sesuatu, dapat ditarik kesimpulan bahwa respon dari permintaan sesuatu 

tersebut ada 3 macam ungkapan / respon, yaitu respon ‘memastikan’ (確

認タイプ), respon ‘pengulangan’ (反復タイプ), respon ‘penjelasan’ (説

明タイプ). 

Respon ‘memastikan’ (確認タイプ ) adalah ungkapan yang 

memberikan kepastian secara positif terhadap permintaan kepastian dari 

pembicara ( 聞き取り確認要求 ) dan permintaan kepastian dari 

pemahaman (理解確認要求). 

J17b 日曜さ部活があるよね 

J17a 部活 

J17b うん、昼まで部活あるから 

 

Kemudian respon ‘pengulangan’ ( 反復タイプ ) merupakan 

sesuatu yang mengulang percakapan dari diri sendiri. 

J12a 
かぎわた

,鍵渡しておくけん 

J12b 鍵 
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J12a 家に荷物を置くんじゃろう 

 

Berdasarkan hasil percakapan bahasa Jepang7 mengenai ungkapan 

TTP yang berulang, terbentuk pengkategorian makna dari respon lawan 

bicara mengenai ungkapan TTP yang dibagi dibagi menjadi 8 kelompok 

(Oozaki : 1993). 

 

Tabel 5   Kategori Makna Respon TTP  

 

   (Akdogan & Ohara : 2008)  

 

5.4.     Kalimat Permintaan / Permohonan yang Menyerahkan 

Keputusannya dari Lawan Bicara 

 

 Selanjutnya, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dari hasil 

perbandingan kategori makna TTP yang muncul dalam percakapan 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia didapat temuan baru, yaitu ketika 

meminta pertolongan dalam percakapan bahasa Indonesia yang hubungan 

pembicaranya relatif dekat / teman sebaya banyak muncul kalimat 

permintaan yang menyerahkan keputusannya dari lawan bicara (判断を

                                                 
7 Data hasil percakapan bahasa Jepang pada penelitian Akdogan & Ohara (2008) yang 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini 
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相手に委ねる依頼).  Sedangkan dalam percakapan bahasa Jepang tidak 

muncul sama sekali. 

 Bentuk ungkapan tersebut dalam kalimat pragmatik dikatakan 

bentuk ungkapan tidak langsung yang bukan tradisional（非慣習的な間

接形式）(Blum-Kulka dkk. (1989).  Pembicara secara tidak langsung 

mengungkapkan permohonan tolong dengan memastikan apakah kondisi 

lawan bicara dapat melakukan permintaan tersebut atau tidak, dengan 

menggunakan kalimat yang menjelaskan kondisi sekitarnya tanpa 

mengungkapkan kalimat TTP secara jelas (Oozaki, 2000).  

 

 
 

 Menurut Oozaki (2000) bentuk ungkapan tidak langsung yang 

bukan tradisional（非慣習的な間接形式）tipikal bahasa Jepang sebagai 

berikut : 

 

1.   Kekurangan dari pihak pembicara. 

      Bermaksud untuk mengurangi beberapa kata dari pihak pembicara 

yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pertolongan.  Yang 

diberi tanda (+>) adalah sesuatu permohonan yang dimaksud agar 

lawan bicara melakukan sesuatu terhadap pembicara. 

      Contoh :  ステレオがうるさいよ。    ＋＞音を小さくして。 

  タイヤがパンクしたんですが。＋＞修理してください。 

2.  Potensi kelengkapan dari pihak lawan bicara. 

Memastikan kondisi yang berpotensi kelengkapan permohonannya 

dari lawan bicara. 

Contoh : ボールペンを持っている？ ＋＞貸して。 

もう少し涼しくなりませんか？ ＋＞エアコンを強

めてください。 

  窓を開けられますか。  ＋＞窓を開けて。 

3. Referensinya dari situasi / keadaan sekitar. 

Ada juga meminta pertolongan tanpa mengungkapkan kalimat TTP 

secara langsung, tapi mereferensikannya dari situasi / kondisi 

sekitarnya. 

Contoh : 書類を持ってきました。＋＞コピーしてください。 
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  急に雨が降ってきた。 ＋＞傘を貸してもらう。 

4.  Bentuk pola menyingkat kalimat. 

Bentuk pola ini sama dengan pola ketiga, tetapi kalimat tersebut 

disingkat.  Pada situasi meminta pertolongan banyak yang 

menggunakan bentuk pola ini.  Pola ini nuansa melakukan 

tindakannya sangat kuat, tetapi yang direferensikan pembicara dalam 

mengungkapkan kalimatnya hanya sebagian saja, dari hal tersebut 

lawan bicara harus mencocokkan situasi dengan maksud yang 

diinginkan pembicara. 

Contoh : この窓。                ＋＞[開けることを]、（頼む） 

  [ウェートレスに] コーピー   ＋＞（お願いします） 

 [タクシーの運転手に] 東京駅 ＋＞東京駅まで行

ってください。 

 Dari uraian yang dipaparkan di atas, didapatlah hasil ungkapan 

yang muncul dalam percakapan bahasa Indonesia ketika meminta 

pertolongan sebagai berikut : 

 

Tabel 6    Kategori Makna dari Kalimat Permintaan / 

Permohonan yang Menyerahkan Keputusannya dari 

Lawan Bicara 

 

 

(Oozaki, 2000) 

Berdasarkan tabel di atas, banyak ungkapan yang diutarakan 

dengan menjelaskan situasi / alas an yang mencerminkan keinginan 

pembicara untuk bisa dibantu oleh lawan bicara, tanpa pembicara 

mengutarakan kalimat permohonan tersebut secara jelas.  Sehingga 

keputusan untuk meminta pertolongan diserahkan kepada lawan bicara 

untuk memahami maksud pembicara terlebih dahulu, kemudian bisa 

melakukan permintaan yang diminta pembicara tersebut. 
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6.  Penutup 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ketika 

ingin mengungkapkan permintaan / permohonan tolong kepada lawan 

bicara, pola kalimat TTP dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia ada 

sedikit perbedaan.   

1.  Kalimat permohonan dalam bahasa Jepang memiliki tingkatan / pola 

secara teratur sesuai dengan tingkatan lawan bicaranya (bahasa sopan), 

sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak memiliki pola yang teratur.  

Bila ingin mengungkapkan kepada lawan bicara yang dihormatinya 

biasanya menggunakan kalimat yang panjang dengan mengutarakan 

alas an terlebih dahulu.  Sedangkan ketika meminta pertolongan 

kepada teman sebaya atau yang dibawahnya biasanya menggunakan 

kalimat TTP secara langsung, kebanyakan menggunakan pola kalimat 

TTP yang menyerahkan keputusan pada lawan bicara.   

2. Pada percakapan bahasa Jepang ungkapan TTP yang digunakan 

diucapkan berulang-ulang sampai lawan bicara memahami maksud 

pembicara dan menyetujui permintaannya.  Pada percakapan bahasa 

Jepang, orang yang meminta permohonan, memohon secara sugestif 

dengan menggunakan ‘ungkapan awal dari permintaan tolong’ dan 

‘ungkapan permohonan’, tanpa ‘mengajukan informasi’ dan 

‘memastikan situasi’ secara detail.   

3. Sedangkan dalam percakapan bahasa Indonesia ketika ingin meminta 

pertolongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu didahului 

dengan mengajukan informasi kondisi meminta pertolongan, 

kemudian menjelaskan alasan kenapa pembicara meminta pertolongan, 

setelah itu memastikan kembali dengan mengungkapkan TTP.  

4. Perbedaan yang signifikan adalah dalam percakapan bahasa Indonesia 

lebih banyak mengungkapkan kalimat permohonan dengan 

menyerahkan keputusan kepada lawan bicara（判断を相手に委ねる

依頼）ditunjukkan dari angka 41 kalimat yang muncul dalam 54 

percakapan.  Sedangkan dalam bahasa Jepang tidak muncul sama 

sekali. 

5.  Karena memiliki perbedaan khususnya dalam segi budaya yang 

melatbelakanginya, pola kalimat permohonan dalam bahasa Jepang 

ini harus dipahami terlebih dahulu ketika pembelajar bahasa Jepang 

mempelajari pola kalimat Irai Hyougen, agar tidak terjadi kesalahan 

dalam mengaplikasikannya.  Hal ini penting supaya tidak terjadi 

kesalahpahaman dan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain 
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khususnya orang Jepang yang notabene budayanya agak berbeda 

dengan orang Indonesia. 
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ANALISIS PENGGUNAAN GRAMATIKAL KALA DAN  
ASPEK TE + IRU DALAM NOVEL NORUWEI NO MORI  

KARANGAN MURAKAMI HARUKI 
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(Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA, Jakarta) 

     

Abstrak : Banyak orang yang ingin mempelajari bahasa ini dikarenakan 

bahasa ini memiliki keunikan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

Haruhiko Kindaichi dalam bukunya yang berjudul Nihongo, yang dikutip 

oleh Roy Andrew Miller, “The Japanese language has a unique position 

among the languages of civilized countries. That is, there is absolutely no 

other language of similar nature.” (Miller, 1982:3). Pernyataan ini 

menggambarkan bahwa bahasa Jepang memang benar-benar unik dan 

tidak ada negara yang lain yang memiliki sifat yang sama dengan bahasa 

Jepang. Bahasa Jepang mengenal kategori gramatikal dalam penyampaian 

kalimatnya. Beberapa kategori gramatikal pada predikat kalimat verbal 

dalam bahasa Jepang mencakup antara lain : tingkat kehalusannya, bentuk 

positif dan negatif, diatesis, aspek, kala dan modalitas (Sutedi,2002:196). 

Di antara berbagai macam kategori gramatikal tersebut, salah satu 

kategori yang menarik perhatian penulis adalah kategori gramatikal kala 

dan aspek. Kala dan aspek dalam bahasa Jepang merupakan hal yang sulit 

untuk dipilah-pilah. Kala dan aspek adalah satu kesatuan yang saling 

mendukung, karena keduanya menyatakan perbuatan/kejadian 

lampau/selesai, sedang/masih berlangsung dan akan atau belum dilakukan. 

Bahasa Indonesia tidak menandai kala secara morfemis, melainkan secara 

leksikal. Dalam bahasa Indonesia banyak orang yang mengelirukan 

konsep kala dengan konsep keterangan waktu sebagai fungsi sintaksis, 

sehingga mereka mengatakan kala sudah, sedang, dan akan adalah 

keterangan waktu. Padahal keterangan waktu, dan keterangan lainnya, 

sebagai fungsi sintaksis memberi keterangan terhadap keseluruhan 

kalimat. Posisinya pun dapat dipindahkan ke awal kalimat atau ke tempat 

lain, sedangkan kala terikat pada verbanya atau predikatnya. Penyebab 

kekeliruan itu barangkali karena kata-kata seperti sudah, sedang, dan akan 

itu “sejenis” dengan kata-kata kemarin, tadi, dan besok yang menyatakan 

waktu, dan kata yang terakhir ini memang dapat mengisi fungsi 

keterangan. Mungkin juga karena dalam tata bahasa tradisional, istilah 

keterangan digunakan untuk dua macam konsep, yaitu konsep fungsi 

sintaksis, dan konsep kategori sintaksis (Chaer, 1994:48). 

Kata Kunci: kala, tensis, sspek, TE+IRU, progresif, kontinuatif, keizoku 

doushi 
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A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk 

bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bahasa, seseorang 

dapat berkomunikasi dengan orang lain, mengungkapkan pesan dan kesan, 

gagasan/ide, dan apa saja yang ia rasakan. Dalam suatu tindak komunikasi 

biasanya terdapat paling sedikit satu orang pembicara (pengirim) suatu pesan 

yang dikirimkan atau diteruskan, dan seorang atau lebih sebagai tujuan 

penyampaian pesan yaitu penerima atau receiver (Tarigan, 1990:13). 

Pernyataan ini mengandung maksud bahwa tindak komunikasi itu 

membutuhkan dua orang  atau lebih untuk menghidupkan suasana komunikasi 

yang lancar.  

Jadi, dalam berkomunikasi hal yang perlu diperhatikan adalah adanya 

simbol komunikasi, yaitu bahasa. Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa 

manusia menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi yang vital dalam 

hidup ini. Selain itu dalam berkomunikasi, akan terasa lebih baik jika manusia 

menguasai lebih dari satu bahasa selain bahasa ibu. Setidaknya dengan 

menguasai satu atau dua bahasa asing akan dapat memudahkan kita untuk 

memperluas wawasan serta pergaulan kita dalam dunia internasional. 

Untuk menguasai ataupun mempelajari bahasa asing tersebut tidaklah 

mudah. Setiap orang yang ingin menguasai bahasa asing dituntut untuk 

memiliki minat atau kemauan yang tinggi serta bakat berbahasa untuk 

mempelajarinya. Bahasa asing yang paling diminati untuk dipelajari saat ini, 

salah satunya adalah bahasa Jepang. Kuwahata Machiko dalam bukunya yang 

berjudul Nihongo Kyooshi Tokuhon-A Guidebook For Japanese Teachers 

yang dikutip oleh Sudjianto dalam bukunya Gramatika Bahaasa Jepang 

Modern, mengemukakan beberapa motivasi atau tujuan orang yang 

mempelajari bahasa Jepang diantaranya sebagai berikut : 

a. Untuk mengambil bagian dalam pendidikan dan penelitian bahasa 

Jepang. 

b. Untuk mengadakan studi Japanologi. 

c. Untuk mempelajari teknologi Jepang. 

d. Mempunyai keinginan atau rencana kunjungan ke Jepang. 

e. Sebagai mata pelajaran di sekolah lanjutan. 

f. Sehubungan dengan hobi atau kesukaan (misalnya karena menyukai 
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lagu-lagu Jepang atau film-film Jepang ). 

g. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi yang relevan 

dengan spesialisasi yang dimiliki. 

h. Untuk kepentingan pekerjaan yang dihadapi sekarang. 

i. Untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan (perusahaan patungan 

Jepang). 

j. Karena mempunyai saudara atau kaum kerabat orang (peranakan 

Jepang). 

k. Lain-lain, misalnya karena menyenangi atau menaruh perhatian 

terhadap Jepang. (Sudjianto, 1996:10-11). 

Selain itu, banyak orang yang ingin mempelajari bahasa ini dikarenakan 

bahasa ini memiliki keunikan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

Haruhiko Kindaichi dalam bukunya yang berjudul Nihongo, yang dikutip oleh 

Roy Andrew Miller, “The Japanese language has a unique position among 

the languages of civilized countries. That is, there is absolutely no other 

language of similar nature.” (Miller, 1982:3). Pernyataan ini menggambarkan 

bahwa bahasa Jepang memang benar-benar unik dan tidak ada negara yang 

lain yang memiliki sifat yang sama dengan bahasa Jepang. 

Salah satu keunikannya adalah bahasa Jepang mengenal kategori 

gramatikal dalam penyampaian kalimatnya. Beberapa kategori gramatikal 

pada predikat kalimat verbal dalam bahasa Jepang mencakup antara lain : 

tingkat kehalusannya, bentuk positif dan negatif, diatesis, aspek, kala dan 

modalitas (Sutedi,2002:196). Di antara berbagai macam kategori gramatikal 

tersebut, salah satu kategori yang menarik perhatian penulis adalah kategori 

gramatikal kala dan aspek. Kala dan aspek dalam bahasa Jepang merupakan 

hal yang sulit untuk dipilah-pilah. Kala dan aspek adalah satu kesatuan yang 

saling mendukung, karena keduanya menyatakan perbuatan/kejadian 

lampau/selesai, sedang/masih berlangsung dan akan atau belum dilakukan.  

Kala atau tenses dalam bahasa Jepang disebut dengan jisei atau tensu. 

Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu 

peristiwa atau berlangsungnya suatu aktifitas dengan bertitik tolak dari waktu 

saat kalimat tersebut diucapkan (Sutedi, 2002:85). Menurut Abdul Chaer 

dalam bukunya yang berjudul Linguistik Umum berpendapat bahwa, kala atau 

tenses adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu terjadinya 

perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan di dalam 
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predikat. Kala ini lazimnya menyatakan waktu sekarang, sudah lampau, dan 

akan datang. Beberapa bahasa menandai kala itu secara morfemis, artinya, 

pertanyaan kala itu ditandai dengan bentuk kata tertentu pada verbanya (Chaer, 

1994:47). 

Bahasa Indonesia tidak menandai kala secara morfemis, melainkan secara 

leksikal. Dalam bahasa Indonesia banyak orang yang mengelirukan konsep 

kala dengan konsep keterangan waktu sebagai fungsi sintaksis, sehingga 

mereka mengatakan kala sudah, sedang, dan akan adalah keterangan waktu. 

Padahal keterangan waktu, dan keterangan lainnya, sebagai fungsi sintaksis 

memberi keterangan terhadap keseluruhan kalimat. Posisinya pun dapat 

dipindahkan ke awal kalimat atau ke tempat lain, sedangkan kala terikat pada 

verbanya atau predikatnya. Penyebab kekeliruan itu barangkali karena kata-

kata seperti sudah, sedang, dan akan itu “sejenis” dengan kata-kata kemarin, 

tadi, dan besok yang menyatakan waktu, dan kata yang terakhir ini memang 

dapat mengisi fungsi keterangan. Mungkin juga karena dalam tata bahasa 

tradisional, istilah keterangan digunakan untuk dua macam konsep, yaitu 

konsep fungsi sintaksis, dan konsep kategori sintaksis (Chaer, 1994:48). 

Untuk menyatakan kala (tenses) sekarang, lampau dan mendatang dalam 

bahasa Jepang hanya digunakan dua bentuk verba yaitu verba bentuk lampau 

dan bukan lampau (akan). Verba bentuk lampau di dalamnya mencakup 

bentuk halus, yakni bentuk MASHITA (ました) dan MASEN DESHITA (ま

せんでした). Verba bentuk biasa yaitu bentuk TA (た) dan NAKATTA (なか

った). Verba bentuk akan mencakup kata kerja kamus RU (る) dan NAI (な

い). Dan bentuk halusnya seperti bentuk MASU (ます)dan MASEN (ません), 

serta TE IRU (ている) atau DE IRU (でいる). 

Jika waktu berbicara atau waktu mengucapkan kalimat tersebut 

diumpamakan dengan waktu sekarang (saat ini), maka waktu terjadinya 

peristiwa atau aktivitas tersebut ada tiga, yaitu waktu sebelumnya atau yang 

telah berlalu (kako/lampau), waktu saat berbicara (genzai/sekarang) dan waktu 

yang akan datang (mirai). Berdasarkan pada bentuk verbanya, kala dalam 

bahasa Jepang hanya ada dua macam, yaitu kala lampau (kako) dan kala 

bukan lampau (hikako). 

Dalam kalimat bahasa Jepang, kala sering disebutkan sebagai waktu 

terjadinya aksi verba. Contoh kala untuk waktu lampau misalnya ditandai 

dengan adanya kata kinou atau kemarin serta kyounen atau tahun lalu. Untuk 
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waktu sekarang, biasanya ditandai dengan kata ima atau kyou (sekarang). 

Sedangkan untuk masa yang akan datang, kala ditentukan dengan adanya kata 

ashita (besok) atau asatte (lusa) dan lain sebagainya. Fungsi kala lebih 

menegaskan waktu kegiatan verba yang dilakukan. 

Aspek adalah kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi 

suatu perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah 

selesai atau berulang-ulang (Sutedi, 2002:92). Sedangkan menurut Abdul 

Chaer, yang dimaksud dengan aspek atau aspektualitas adalah cara untuk 

memandang pembentukan waktu secara internal didalam suatu situasi, 

keadaan, kejadian atau proses. Dalam berbagai bahasa, aspek ini merupakan 

kategori gramatikal karena dinyatakan secara morfemis. Dalam bahasa 

Indonesia, aspek ini suka tertukar dengan kala, dan tidak dinyatakan secara 

morfemis dengan bentuk kata tertentu seperti halnya dalam bahasa Jepang atau 

Rusia tetapi dinyatakan dengan berbagai cara dan alat leksikal 

(Chaer :1994 :259). 

Cara menyatakan aspek antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia sangat 

berbeda. Misalnya, dalam bahasa Jepang ada aspek yang harus diekspresikan 

dengan menggunakan verba bentuk sedang, tetapi dalam bahasa Indonesia 

digunakan bentuk lampau atau bentuk akan. Beberapa di antaranya dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

Bahasa Jepang Arti Leksikal Dalam Bahasa Indonesia 

知っている 

Shitte iru 

Sedang mengetahui Sudah tahu 

住んでいる 

Sunde iru 

Sedang tinggal tinggal 

結婚している 

Kekkonshiteiru 

Sedang menikah Sudah menikah 

死んでる 

Shindeiru 

Sedang mati Sudah mati 

                (Sutedi, 2002:196-197) 

Salah satu ciri aspek dalam bahasa Jepang adalah dengan adanya bentuk 

TE IRU dan apakah suatu verba mengandung aspek atau tidaknya bisa dilihat 
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dengan bisa dirubahnya verba tersebut ke dalam bentuk te iru atau tidak. 

Dalam bahasa Indonesia, aspek ada yang sudah dinyatakan secara inhern oleh 

tipe verbanya (Djajasudarma, 1993:71). Dalam bahasa Indonesia untuk 

menyatakan aspek perfektif digunakan unsur leksikal sudah  seperti pada 

kalimat(1), untuk menyatakan aspek inseptif  perbuatan baru di mulai 

digunakan partikel pun dan lah  seperti pada kalaimat (2),  dan untuk 

menyatakan aspek repetitif, perbuatan yang berulang-ulang bisa dilakukan 

secara morofemis yaitu dengan sufiks -i seperti pada kalimat (3)  di bawah ini : 

(1) Dia sudah makan.  

(2) Dia pun berjalanlah. 

(3) Dia memukuli pencopet itu. 

Aspek berfungsi untuk lebih mengekspresikan maksud atau tuturan. Oleh 

karena itu aspek sangat tidak terpengaruh dengan waktu.  

Agar penelitian lebih terarah, penulis membatasi masalah hanya pada 

gramatikal kala dan aspek dalam bentuk TE + IRU. Hal ini dikarenakan TE + 

IRU memiliki keunikan tersendiri dalam kandungan makna yang ia miliki 

dalam setiap kalimatnya. TE + IRU sering diartikan sebagai perbuatan yang 

sedang berlangsung dalam bahasa Indonesia, namun dalam kenyataannya TE 

+ IRU dapat berarti juga perbuatan yang telah dilakukan di masa lampau atau 

sudah terjadi, seperti dapat kita lihat dalam kalimat berikut ini :   

彼は結婚している人です。 

Kare ha kekkonshiteiru hito desu.  

Kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti : Laki-laki 

itu sedang menikah. Namun secara kaidah bahasa penerjemahan seperti itu 

tidaklah tepat, seharusnya adalah : Laki-laki itu sudah menikah. Hal ini 

menarik bagi penulis teliti lebih dalam karena berbeda konteks kalimat maka 

berbeda pula makna TE + IRU yang terdapat di dalamnya. Selain itu dalam 

media yang penulis gunakan banyak terdapat kalimat dalam bentuk TE + IRU 

yang memudahkan penulis dalam penelitian.             

B. Analisis Penggunaan Gramatikal Kala dan Aspek TE + IRU Dalam 

Novel Noruwei   No Mori Karangan Murakami Haruki 

Di bawah ini adalah kalimat-kalimat yang terdapat dalam novel Noruwei 
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No Mori baik kalimat percakapan maupun kalimat narasi yang terbatas pada 

kalimat yang berpola TE + IRU. Selanjutnya melakukan analisis data terhadap 

penggunaan kala dan aspek pada kalimat berpola TE + IRU yang terdapat 

dalam novel tersebut serta mengakategorikan jenis kala dan aspek yang 

terkandung di dalamnya. 

その巨人な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブル

ク空港 に着陸しようとしている ところだった。 

Sono kyojin na hikouki ha buatsui amagumo wo kuguri nikete koukashi, 

Hanburuku kukou ni chakuriku shiyou to shiteiru tokoro datta. 

'Pesawat raksasa itu merendah menyusup ke awan pekat hendak mendarat 

di bandara Hamburg.' 

Kalimat ini menggunakan pola kalimat ている＋ところ＋だ  yang 

merupakan penanda aspek yang menyatakan sedang berlangsungnya suatu 

kegiatan. Jika dilihat dari segi jenisnya, aspek yang terkandung dalam kalimat 

ini adalah aspek progresif yang berarti kegiatan atau kejadian sedang 

dilakukan. Hal ini sangat jelas terlihat di mana pesawat yang dinaiki Watanabe 

sedang merendah menyusup ke awan pekat hendak mendarat di bandara 

Hamburg, Jerman. Dari segi verba yang menentukan aspek, pada kalimat ini 

verba yang digunakan adalah 着陸しようとしている  yang merupakan 

keizoku doushi karena aktifitas yang dilakukan memerlukan waktu tertentu. 

Seperti kita tahu, pesawat memerlukan waktu tertentu untuk melakukan 

pendaratan. 

そこでしんでいたひとたちの白骨があたり一面にちちばっている。 

Soko de shindeita hitotachi no hakkotsu ga atari ichimen ni chichibatteiru. 

'Di dasarnya bertebaran kerangka orang-orang yang sudah mati.' 

Kalimat ini merupakan kalimat narasi untuk menggambarkan keadaan 

yang ada di sekitar sumur di daerah padang rumput yang konon sumur tersebut 

gelap, lembab dan di dasar sumur bertebaran kerangka orang-orang yang 

sudah mati yang kebanyakan disebabkan terpelesetnya orang tersebut ke 

dalam sumur karena tidak mengetahui keberadaan sumur tersebut karena 

tertutup rapi oleh rerumputan hijau. 

Kalimat di atas merupakan kalimat aspek yang jika dilihat dari segi 
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jenisnya, aspek yang terkandung di dalamnya adalah aspek kontinuatif yakni 

meyatakan perbuatan terus berlangsung, di mana bertebarnya kerangka-

kerangka orang yang sudah mati di dasar sumur terus berlangsung sampai 

waktu yang tidak diketahui. Aspek di sini juga merupakan aspek yang 

menyatakan keadaan hasil dimana beradanya kerangka-kerangka tersebut 

dalam sumur itu merupakan hasil dari orang yang terpeleset dan jatuh ke 

dalam sumur tersebut yang akhirnya meninggal dan mayatnya tetap berada di 

dalam sumur tersebut hingga bersisa kerangkanya saja. Verba yang digunakan 

dalam kalimat ini yaitu ちちばっている adalah daiyonshuu no doushi yang 

menyatakan keadaan sesuatu secara khusus, di mana ちちばっている 

(bertebaran) merupakan verba yang tidak akan terjadi suatu perubahan, karena 

sudah menjadi suatu kondisi yang tetap. 

僕らは収支決算表を睨んで生きているわけじゃない。 

Bokura ha shuushi kessanhyou wo nirande ikiteiru wake janai. 

'Kita tidak hidup sambil memelototi daftar utang piutang.' 

Kalimat ini diucapkan oleh Watanabe pada Naoko ketika mengingatkan 

Naoko untuk tetap semangat menjalani hidup meskipun Watanabe tidak selalu 

ada di sampingnya. 

Dalam kalimat ini terdapat kata に睨んで生きている merupakan kalimat 

aspek yang menyatakan pengulangan atau aspek repetitif, di mana  'hidup 

dengan memelototi' merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. 

Dilihat dari segi verba, kalimat ini menggunakan verba daiyonshuu no doushi 

karena aktivitas yang dilakukan yakni  'hidup dengan melotot' sudah menjadi 

kondisi tetap dan tidak akan terjadi suatu perubahan. Hal ini dapat diketahui 

dari pernyataan Watanabe yang mengatakan bahwa ia dan Naoko tidak hidup 

sambil memelototi daftar utang piutang. Watanabe mengatakan kalimat ini 

dengan maksud bahwa hidupnya dan juga hidup Naoko tidak dalam keadaan 

menanggung beban berat yang diumpamakan dengan 'memelototi daftar utang 

piutang'. Tetapi hidup mereka merupakan suatu keadaan tetap di mana mereka 

akan bahagia terus- menerus karena selalu bersama setiap waktu.  

するとあなたが会社に行ってる間いったい誰が私を守ってくれるの？ 

Suru to  anata ga kaisha ni itteru aida ittai dare ga watashi wo mamotte 

kureru no? 
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'Ketika kau sedang pergi tugas luar, siapa yang akan melindungiku?'  

Kalimat ini diucapkan oleh Naoko pada Watanabe karena ia khawatir 

akan ditinggalkan  oleh Watanabe apabila nanti mereka hidup bersama. 

Kalimat ini mengandung gramatikal kala di dalamnya. Hal ini dapat 

dilihat dari keterangan waktu yakni するとあなたが会社に行ってる間 yang 

diterjemahkan sebagai 'ketika kau sedang pergi tugas luar'. Kala yang 

terkandung dalam kalimat ini adalah kala akan yang ditampakkan dalam 

bentuk kamus (RU) pada kata 守ってくれる. Sedangkan TE + IRU dalam 

kalimat ini yakni 行ってる  merupakan aspek sedang atau progresif yang 

dinyatakan dalam bentuk pengandaian dengan adanya partikel と yang berarti 

kalau. Verba yang digunakan yaitu 行ってる adalah verba shunkan doushi 

yang menyatakan sutu aktivitas atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya 

suatu perubahan dalam waktu singkat. Perubahan yang dimaksud yaitu "dari 

tidak pergi menjadi pergi", perubahan tersebut terjadi hanya dalam waktu 

singkat/sesaat. 

食器はどれも黒ずんでいる。 

Shokki ha dore mo kurozundeiru. 

'Semua peralatan sudah menghitam.' 

Kalimat ini merupakan kalimat narasi untuk menggambarkan keadaan 

asrama yang ditinggali oelh Watanabe, dimana semua peralatan memasak 

yang sudah kuno dan tak terurus sudah menghitam. 

Pola TE + IRU dalam kalimat ini yakni 黒ずんでいるmengandung aspek 

yang menyatakan keadaan alami, dimana menghitamnya peralatan makan 

tersebut terjadi secara alami bukan sengaja dihitamkan oleh seseorang. Dari 

segi jenis, aspek yang terkandung adalah aspek yang terus berlangsung sampai 

waktu yang tidak diketahui atau biasa disebut dengan aspek kontinuatif. Verba 

黒ずんでいる yang digunakan dalam kalimat ini merupakan keizoku doushi 

yang berarti aktivitas menghitamnya peralatan makan memerlukan waktu 

tertentu.  

C. Penutup 

Selain karena kegunaannya yang berfungsi sebagai alat komunikasi 

yang akan memudahkan seseorang untuk memperluas wawasannya, 
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bahasa juga banyak dipelajari karena perbedaannya yang unik. Perbedaan 

yang unik antara bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia inilah yang 

menarik minat penulis untuk membahas tentang kategori gramatikal yang 

sangat dominan dalam bahasa Jepang sementara sebaliknya dalam bahasa 

Indonesia. 

Perbedaan aspek dan kala antara bahasa Jepang dengan bahasa 

Indonesia yang paling terlihat adalah unsur pengungkapnya. Dalam 

bahasa Jepang pengungkap aspek dan kala umumnya menggunakan unsur 

morfemis. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pengungkap aspek dan 

kala lebih banyak menggunakan unsur leksikal. 

Perbedaan unik lainnya yang terdapat antara kedua bahasa ini adalah 

TE+IRU yang hanya sering terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

perbuatan yang sedang berlangsung.  

Sementara berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga makna yang berbeda dari 

bentuk TE+IRU yang dimunculkan. 

Progresif  : Makna keaspekan yang muncul dari bentuk 

TE+IRU berikuti ini menunjukkan sedang 

berlangsungnya suatu kegiatan. 

Kontinuatif  : Dari arti kata serapannya sendiri kita sudah dapat 

melihat bahwa makna keaspekan yang 

dihasilkan dari bentuk TE+IRU ini menunjukkan 

seuatu keberlangsungan atau terus 

berlangsungnya suatu kejadian. 

Repetitif   : Bentuk ini menunjukkan yang juga berbeda 

dengan makna keaspekan yang muncul pada 

bentuk TE+IRU sebelumnya, yaitu menyatakan 

pengulangan. 

Beginilah jadinya apabila kita membandingkan dua bahasa yang 

berbeda, masing-masing bahasa akan memunculkan keunikannya dengan 

bentuk dan makna yang beragam. Semoga perbedaan yang unik ini 

semakin memancing pembelajarnya untuk terus memperdalam 

pengetahuan tentang bahasa tersebut. Demikian  pembahasan yang 

singkat ini dengan segala keterbatasannya agar dapat merangsang penulis 

lainnya untuk mengungkapkan masalah aspek dan kala ini dengan lebih 

baik. 
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TINDAK TUTUR HOME KOTOBA 
 PADA MASYARAKAT PENUTUR BAHASA JEPANG 

 

Hilda Izzatika, Maria Octora Yanti, Maria Ulva  

(Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang  

Sekolah Pascasarjana UPI, Bandung ) 

 

 

Abstraksi : Dalam berkomunikasi diperlukan berbagai strategi 

untuk menciptakan suatu komunikasi yang sinergis dan harmonis. 

Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengungkapkan 

pujian terhadap lawan bicara. Ungkapan pujian dalam bahasa 

Jepang dikenal dangan istilah home kotoba. Fungsi home kotoba 

adalah menciptakan perasaan nyaman bagi lawan bicara sehingga 

mendorong komunikasi yang kooperatif. Akan tetapi fungsi tersebut 

dapat sejalan dengan fungsi yang dikehendaki apabila dilakukan 

sesuai dengan konteks yang ada. Konteks tersebut erat kaitannya 

dengan aspek-aspek yang menyangkut kondisi yang terjadi, dengan 

atau kepada siapa komunikasi itu dilakukan, bagaimana cara 

penyampainnya, topik apa yang dijadikan sasaran, alternatif respon  

seperti apa yang harus dipilih . Hal ini berkaitan dengan perbedaan 

budaya pada masing-masing masyarakat penuturnya. Konsepsi 

budaya Barat terhadap tindak tutur home kotoba berbeda dengan 

konsepsi budaya Timur. Jepang sebagai negara yang termasuk 

menganut kategori budaya Timur memiliki kekhasan dalam 

realisasi tindak tutur home ini baik konsep pemberian home maupun 

respon terhadap home kotoba yang diberikan tersebut. Ada kaidah-

kaidah objek sasaran home dan alternatif respon pada masyarakat 

penutur bahasa Jepang  yang harus di patuhi untuk menghindari hal 

yang dapat memicu permasalahan FTA (Face Trheatening Act) 

yang erat kaitannya dengan kesantunan berbahasa.    

 

Kata Kunci: home, home kotoba, face threatening act 

 

A. Pendahuluan 

Dalam berkomunikasi kita mengenal berbagai strategi untuk 

menciptakan suatu komunikasi yang efektif dan menjaga agar 

komunikasi tersebut berjalan secara sinergis dan harmonis. Salah satu 

strategi yang bisa digunakan adalah pujian atau home dalam istilah 

bahasa Jepang. Banyak para pakar yang mendefinisikan tindak tutur 

home ini, salah satunya diungkapkan oleh Kodama Yasue. Kodama 
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Yasue (2001:59) dalam salah satu Jurnal Penelitiannya menyebutkan 

bahwa: 

yang dimaksud tindak tutur pujian adalah suatu tindak tutur 

dimana pembicara memberikan apresiasi yang menunjukkan 

“bagus” atau sejenisnya terhadap apa yang ada pada atau 

dimiliki pendengar (lawan bicara) dengan tujuan untuk 

membuat perasaan lawan bicara nyaman, tindak tutur pujian 

ini dimaksudkan untuk memberikan suatu positive assessment 

terhadap lawan bicara baik itu diungkapkan secara explisit 

maupun secara implisit. 

 

Fungsi tindak tutur pujian tersebut sangat beragam, baik itu 

yang memiliki fungsi positif maupun negatif yang lebih menekankan 

pada penggunaan tindak tutur pujian tersebut sebagai suatu ironi. 

Akan tetapi yang akan dielaborasikan di sini adalah tindak tutur yang 

bersifat positif. Beberapa ahli telah mengungkapkan fungsi dari tindak 

tutur pujian yang bersifat positif tersebut, di antaranya  Wolfson 

(dalam Kodama Yasue, 1983:59) yang menyebutkan bahwa fungsi 

tindak tutur pujian adalah “Social lubricants serving to create or 

maintain rapport”. Sementara Holmes (dalam Kodama Yasaue, 

1988:59) mengungkapkan fungsi pujian adalah “to oil the social 

wheels, increase or consolidate the solidarity between the speaker 

and addresse”. Fungsi-fungsi pujian tersebut merupakan fungsi 

interpersonal pada komunikasi yang dilakukan. 

Kim Shin Pun (2005:13) menyebutkan bahwa dalam tindak 

tutur pujian melibatkan aspek-aspek yang mencakup budaya dan 

bahasa. Terdapat konsep-konsep tertentu yang berkaitan dengan 

implementasi penggunaan tindak tutur pujian dalam masing-masing 

budaya dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

kaidah-kaidah tertentu yang menjadi acuan dalam tindak tutur  pujian 

dalam bahasa Jepang dalam kaitannya dengan  salah satu strategi 

untuk membangun komunikasi yang sinergis dan harmonis, mencakup 

di dalamnya situasi yang bagaimana, bahasa seperti apa yang harus 

digunakan, tindak tutur tersebut ditujukan kepada siapa, bagimana 

tindak tutur tersebut jika dikaitkan dengan perbedaan gender, dan 

respon ujaran seperti apa yang biasa digunakan oleh penutur bahasa 

Jepang. 
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B. Tinjauan Pustaka 

 

1. Konsep Tindak tutur  

Berbicara tentang home kotoba tidak terlepas dari konsep 

tindak tutur, karena home kotoba atau pujian merupakan salah satu 

fungsi dari tindak tutur. Berbicara tentang tindak tutur, tidak 

terlepas dari aspek-aspek  yang disebut lokusi, ilokusi dan 

perlokusi. Austin (dalam Rosidi 2009:1) menyebutkan bahawa 

lokusi merupakan makna dasar atau makna yang diacu oleh ujaran. 

Ilokusi merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh penggunaan 

ujaran itu sebagai perintah, pujian, ejekan, keluhan, janji dan 

sebagainya. Kekuatan perlokusi adalah hasil atau efek dari ujaran 

itu terhadap mitra tutur baik yang nyata maupun yang diharapkan. 

Banyak yang memandang bahwa teori yang dikemukakan 

Austin tersebut bersifat terlalu abstrak. Beberapa ahli 

berpandangan bahwa teori yang dikemukakan oleh Searle (dalam 

Rosidi, 2009:2) lebih konkret. Searle mengembangkan teori 

Austin tersebut kedalam 4 klasifikasi:  

a. Utterance act, yaitu kegiatan menuturkan kata-kata sehingga 

unsur yang dituturkan berupa kata atau morfem 

b. Propositional act, yaitu tindak menuturkan kalimat 

c. Ilocutionary act, yaitu tindak menuturkan kalimat, tetapi sudah 

disertai disertai tanggung jawab penutur untuk melakukan 

suatu tindakan 

d. Perlocutionary act, yaitu tindak tutur yang menuntut mitra 

tutur untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 

Akan tetapi kemudian Searle (dalam Rosidi, 2009:4) 

mengembangkan konsepnya tersebut menjadi lebih berfokus 

pada ilokusi. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa tindak 

tersebut berdasarkan pada tujuan tindak dari pandangan 

penutur. Konsep ini terbagi ke dalam: 

a. Assertives, yakni pada ilokusi ini penutur terikat pada 

kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya, menyatakan, 

mengusulkan, membuat, mengeluh, mengemukakan pendapat, 

dan melaporkan. 

b. Directives, yakni ilokusi yang bertujuan menghasilkan suatu 

efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur, misalnya 
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memesan, memerintah, memohon, menuntut dan memberi 

nasihat. 

c. Commissives, yakni pada ilokusi ini penutur sedikit banyak 

terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya, 

menjanjikan, menawarkan. Jenis ilokusi ini cenderung 

berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif 

karena tidak mengacu pada kepentingan penutur, tetapi pada 

kepentingan petutur. 

d. Expressive,fungsi ilokusi ini ialah mengungkap atau 

mengutarakan sikap     psikologis penutur terhadap keadaan 

yang tersirat dalam ilokusi, misalnya    mengucapkan terima 

kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, 

memuji, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya. 

e. Declaration, yakni konsep yang menyatakan berhasilnya 

pelaksanaan ilokusi ini akan mengakibatkan adanya 

kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya 

mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, 

menjatuhkan hukuman, mengucilkan, mengangkat, dan 

sebagainya. 

 

2. Konsep Pemberian Pujian 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa ahli sebelumnya, topik-topik yang pada umumnya 

digunakan sebagai objek sasaran pujian dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga kategori; (1) appearanceatau kepemilikan, 

misalnya “HP mu bagus, canggih sekali. Keluaran terbaru 

ya?”, (2) Hasil karya atau keterampilan, misalnya 

“presentasimu bagus sekali, penjelasannya sangat 

menginspirasi”, (3) kepribadian, misalnya “saya sangat senang 

punya siswa yang rajin seperti kamu. 

 Merujuk pada pernyataan konsep fungsi positif dari 

pemberian pujian yang telah dipaparkan oleh beberapa peneliti 

pada pendahuluan, bahwa pada intinya tujuan pemberian 

pujian tersebut adalah untuk membuat hati lawan bicara 

merasa senang atau nyaman dengan komunikasi yang 

dilakukan. Akan tetapi perlu dipertimbangkan juga konteks 

yang ada untuk menginterpretasikan apakah pujian tersebut 

memiliki tujuan untuk komunikasi yang positif atau sebaliknya. 
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 Ada beberapa maksud seseorang memberikan pujian, 

seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yang telah 

dirangkum oleh Refnaldi dalam research paper-nya 

(2009:178), yaitu:(1) menghargai karya atau penampilan 

seseorang, (2) membangun dan mempertahankan solidaritas, 

(3) sebagai sistem sapaan, minta maaf, atau memberi ucapan 

selamat, (4) mengurangi tindakan FTA (Face Threatening Act) 

seperti meminta sesuatu atau mengkritik sesuatu, (5) membuka 

dan mempertahankan percakapan, (6) untuk menguatkan 

perilaku yang diinginkan, termasuk didalamnya konsep 

seseorang memberikan pujian untuk mendapatkan feedback 

dari lawan bicaranya berupa pujian lagi untuk dirinya. Dengan 

kata lain pemberi pujian dalam memebrikan pujiannya itu 

memang ditujukan agar dirinya menerima pujian dari orang 

yang dipujinya tersebut. 

 Sementara Kuma Toritani (dalam Kin Shin Pun, 2005:14) 

mengungkapkan bahwa terdapat 5 fungsi dari home dalam 

pertuturan bahasa Jepang, yaitu; (1) menciptakan dan 

membangun pondasi hubungan sosial, (2) memperhalus kritik 

dan bantahan yang dikemukakan setelah memuji, (3) untuk 

membuka percakapan, (4) ironi atau fungsi sindiran, (5) 

sebagai basa-basi pada saat memohon. 

 

3.  Konsep Penerimaan Pujian 

Salah satu bentuk penghargaan terhadap pujian yang 

diberikan adalah dengan memberikan respon yang positif terhadap 

pujian tersebut. Ditinjau dari konsep positive politeness yang 

dikemukakan oleh Brown and Levinson (dalam Longscope, 

1994:70) bahwa menerima pujian dapat dikategorikan sebagai 

strategi kesantunan, dengan menerima pujian. Konsep ini lebih 

cenderung mengacu pada pandangan Barat dimana penerimaan 

terhadap pujian dikategorikan sebagai sarana untuk memberikan 

ruang bagi positif face pemberi pujian, artinya dengan menerima 

pujian seseorang dikatakan menghormati dan menghargai pemberi 

pujian karena ia telah sepakat bahwa apa yang diungkapkan oleh 

pemberi pujian itu benar dan baik. 

Konsep tersebut tidak selamanya benar. Seperti yang 

dikemukakan oleh Levine dkk (dalam Nur& Wisnu, 2005:170) 
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“most peoples enjoy receiving compliment, only that we have to 

understand there are culturally different ways of responding to 

compliment.”. Hal ini sejalan jika dikaitkan dengan konsepsi 

Timur yang cenderung melakukan penolakan terhadap pujian 

dengan pandangan bahwa hal tersebut merepresentasikan 

kerendahan hati penerima pujian. 

Pada dasarnya untuk merespon pujian yang diberikan 

seseorang dihadapkan pada sejumlah pilihan alternatif respon 

untuk menjaga komunikasi agar tetap harmonis. Alternatif respon 

yang harus dipilihpun harus disesuaikan dengan konteks yang ada, 

karena interpretasi respon tersebut berbeda antara kultur yang satu 

dengan kultur yang lain. Herbert (dalam Nur& Wisnu, 2005:171) 

mengklasifikasikan respon pujian kedalam 12 klasifikasi, yaitu : 

1. Apreciation Taken, yaitu respon baik itu berupa verbal maupun 

non verbal yang menunjukkan penerimaan secara tidak langsung 

langsung terhadap pujian yang diberikan, misalnya dengan 

senyuman atau ucapan terimakasih. 

2. Comment Acceptance, yaitu menerima pujian dan kemudian 

memberikan komentar yang pantas tentang topic pujian yang 

diberikan, misalnya “terimakasih. Saya suka motif bunga pada 

yukata ini”. 

3. Praise upgrade, yaitu menerima pujian dengan menambahkan 

ujaran yang menunjukkan bahwa pujian memang pantas diterima, 

misalya “yukata ini memang mahal”. 

4. Comment History, yaitu respon yang diberikan dengan cara 

pengalihan pujian pada objek yang dijadikan sasaran pujian 

dengan menceritakan kisah tentang objek tersebut, misalnya 

“Yukata ini saya beli ketika saya sedang di Jepang”. 

5. Reassigment, yaitu respon penerimaan pujian dengan cara 

mengalihkan topik yang dijadikan objek pujian kepada orang 

ketiga atau hal yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya 

“Yukata ini pemberian dari pacar saya yang sedang studi di 

Jepang”. 

6. Return, yaitu respon penerimaan pujian dengan cara 

mengembalikan pujian tersebut kepada pemberi pujian, misalnya 

“yukatamu juga bagus sekali”. 

7. Scale down, yaitu respon berupa penolakkan terhadap pujian yang 

diberikan dengan maksud untuk mecegah tinggi hati atau 
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menunjukkan kerendahan hati dengan cara memberikan komentar 

yang menunjukkan bahwa pujian tersebut tidak sesuai, misalnya 

“ah yukata ini sudah lama dan usang”. 

8. Question, yaitu respon yang diberikan berupa pertanyaan yang 

mempertanyakan kebenaran pujian yang diberikan, misalnya 

“masa sih”. 

9. Disagreement, yaitu respon yang diberikan berupa penolakan 

dengan memberikan komentar yang kontradiktif dengan objek 

pujian tersebut, misalnya “tapi saya kurang suka dengan warna 

yukata ini”. 

10. Qualification, respon yang diberikan dengan penolakkan dengan 

menggunakan pengecualian, misalnya “ya, tapi orang lain 

yukatanya jauh lebih bagus”. 

11. No acknowledegment, respon diberikan dengan tidak 

menunjukkan respon apapun baik itu berupa respon verbal 

maupun nonverbal, respon yang diberikan hanya diam. 

12. Request interpretation, respon yang diberikan berupa ujaran yang 

menunjukkan bahwa si pemberi pujian meminta apa yang menjadi 

objek sasaran dalam pujian tersebut, misalnya “kamu suka yukata 

ini? Nanti aku belikan kalau aku pergi ke Jepang lagi”. 

Kedua belas kategori tersebut kemudian dapat dikelompokkan 

ke dalam 3 kategori dalam kelompok garis kontinum respon yaitu 

menerima dan tidak menolak, diam, menolak, akan tetapi untuk 

kategori yang kedua belas berada diluar garis. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Peneliti 

melakukan analisis berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. 

Fenomena-fenomena tersebut didapat dari berbagai dokumen 

penelitian yang ada yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian 

ini yang kemudian disintesiskan menjadi suatu konsep pemikiran 

yang dialektis yang kemudian dielaborasikan ke dalam penjabaran 

yang lebih spesifik dan aplikatif berkaitan dengan topik pada 

penelitian ini yaitu analisis home  dalam masyarakat penutur bahasa 

Jepang. Untuk menunjang dasar teori dari penelitian, peneliti juga 

mengumpulkan literatur-literatur terkait sebagai bahan untuk mencari 

teori pijakan pada penelitian ini. 
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D. Pembahasan dan Hasil Penelitian  

Dalam pembahasan akan dijelaskan mengenai home secara 

detil dan aplikatif dimulai dari bagaimana home  tersebut diberikan, 

apa saja yang menjadi objek sasaran atau yang dijadikan topik dalam 

pemberian home tersebut dalam masyarakat penutur bahasa Jepang 

baik ditinjau secara umum maupun dikaitkan dengan pengaruh gender. 

Untuk mendapatkan elaborasi yang lebih holistik maka pada 

penelitian ini pun dideskripsikan secara detil dan aplikatif tentang 

respon yang umumnya diberikan oleh masyarakat penutur bahasa 

Jepang terhadap pujian yang diberikan. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Analisis pemberian Home Kotoba pada Masyarakat Penutur 

Bahasa Jepang 

  Banyak penelitian mengenai home baik dari penelitian 

berbahasa Inggris atau pun penelitian yang membandingkan 

penggunaan homeru pada bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. 

Penggunaan home dipengaruhi oleh hubungan akrab antara 

penutur dan petutur, kebudayaan, norma sosial, hubungan atas-

bawah, dan jenis kelamin.  

  Penggunaan home lebih banyak digunakan kepada orang-

orang yang derajat keakrabannya masih kurang, misalnya home 

akan digunakan kepada teman atau guru yang kurang akrab. 

Penggunaan home pada teman yang baru dikenal baik itu kepada 

teman perempuan atau laki-laki lebih banyak digunakan untuk 

memuji kemampuan, karakter atau sifat, sikap, penampilan, 

barang-barang pribadi. Sedangkan kepada guru yang tidak akrab 

maka home lebih banyak digunakan untuk memuji hal-hal 

mengenai kemampuan,  karakter atau sifat, dan sikap.  

  Objek yang digunakan dalam penggunaan home seperti 

pada barang-barang milik petutur adalah tas, sepatu, anting dan 

sebagainya. Pujian yang diberikan mengenai hal penampilan dapat 

digunakan untuk memuji penampilan petutur berpakaian. Pujian 

yang disampaikan mengenai hal kemampuan dapat berupa 

kemampuan bermain basket yang baik, laporan pidato bahasa 

Inggris yang baik dan sebagainya. Pujian yang berhubungan 

dengan penampilan dan aksesoris lebih mudah diterima, 
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sedangkan pujian yang diberikan menyangkut keterampilan dan 

karakter sulit diterima.  

  Berikut ini tabel yang menunjukkan sasaran pujian seperti 

apa yang diungkapkan oleh penutur bahasa Jepang dilengkapi 

dengan keterangan identitas gender penutur serta pada situasi 

seperti apa tuturan itu diungkapkan. Tabel ini kami ambil dari 

hasil penelitian Sayan Kositianwon (2002:174). 

Tabel 1 

状

況 

上下 

関係 

親疎 

関係 

ほ め

手 の

性別 

対象 発語行為の場面設定と 

内容 

1 目上 親しい 男 能力 

（専門） 

先生にテストの結果に

ついてほめられる 

2 対等 親しくな

い 

女 能力 

（個人） 

カラオケで友人の知り

合いに歌が手上なこと

をほめられる 

3 対等 親しい 男 性格•感度 親友に試験勉強のこと

をほめられる 

4 目上 親しい 女 能力 

（専門） 

先生にレポートについ

てほめられる 

5 対等 親しい 女 外見 披露会で友人に外見を

ほめられる 

6 対等 親しくな

い 

男 能力 

（個人） 

友人の知り合いにテス

トが手上なことをほめ

られる 

7 目上 親しい 男 能力 

（個人） 

新入生観迎会で先生に

歌が手上なことをほめ

られる 

8 対等 親しい 女 性格•感度 図書館で先生に熱心に

勉強している感度をほ

められる 

9 対等 親しい 女 性格•感度 友人に明るい性格につ
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いてほめられる 

10 対等 親しい 男 外見 親友に髪を染めたこと

についてほめられる 

11 対等 親しくな

い 

女 性格•感度 旅行中に友達知のり合

いに性格が面白いとほ

められる 

12 目上 親しい 女 能力 

（個人） 

パーティで先生に自作

の料理をほめられる 

13 対等 親しい 男 持物 親友に新しい携帯をほ

められる 

14 対等 親しくな

い 

男 性格•感度 親友の知り合いに勉強

に熱心な感度をほめら

れる 

15 対等 親しい 女 持物 親友に新しい時計をほ

められる 

16 対等 親しい 男 能力 

（個人） 

親友に成績のことをほ

められる 

17 目上 親しい 男 性格•感度 老人ホームでボランテ

ィア活動することをほ

められる 

18 対等 親しい 女 能力•感度 親友に自作料理をほめ

られる 

 

Berikut adalah contoh percakapan antara A dan B. A adalah kakak 

kelas B di klub olahraga, A seorang laki-laki sedangkan B perempuan. 

Percakapan ini berlangsung pada saat menonton video pertandingan. 

A : このせんべい誰が買ってきてくれたん？ 

B : はい。（手を挙げる） 

A : えらい。お前ならちゃんとおみやげ買ってきてくれるっ

て信じて たよ。 

B :良かった。少しはマネージャーらしいことしたみたい

で。 
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A penutur yang menggunakan bentuk home dan petuturnya adalah 

B. Identitas penutur dalah kakak kelas dari petutur di klub olahraga. 

Penutur A berjenis kelamin laki-laki dan petutur B berjenis kelamin 

perempuan.Percakapan ini berlangsung pada saat melihat video 

pertandingan. Penggunaan bentuk home yang dilakukan penutur pada 

percakapan tersebut adalah untuk memuji sikap petutur yang 

memperhatikan anggota klub olahraga. Respon pujian yang diberikan 

petutur kepada penutur merupakan respon yang berupa comment 

acceptance. 

Percakapan selanjutnya terjadi antara A yang bekerja sebagai 

pegawai perpustakaan dan berjenis kelamin laki-laki. B adalah mahasiswa 

yang berjenis kelamin laki-laki.  

A : えらいですね。今日も勉強ですか。 

B : はい。どうもありがとうございます。 

Penutur home pada percakapan tersebut adalah A dan petutur yang 

menerima pujian adalah B. Penutur A merupakan pegawai perpustakaan 

dan petutur B adalah seorang mahasiswa. Penutur dan petutur berjenis 

kelamin laki-laki. Penggunaan home pada percakapan tersebut adalah 

untuk memuji sikap petutur yang rajin belajar. Respon pujian yang 

diberikan petutur kepada penutur merupakan respon berupa apreciation 

taken. 

Orang yang memuji dan orang yang menerima pujian dibagi 

menjadi 4 urutan berdasarkan jenis kelamin, misalnya F untuk jenis 

kelamin wanita dan M untuk jenis kelamin pria. Urutan tersebut adalah F-

F, F-M, M-F, M-M.  

 

2. Analisis Respon Terhadap Home Pada Masyarakat Penutur 

Bahasa Jepang 

Dalam penelitian Terao (1996:82) yang dilakukan terhadap 

kalimat pujian, terdapat beberapa jenis jawaban sebagai berikut: 

a. Penerimaan:  (a)-1 ungkapan persetujuan 

  (a)-2 berterimakasi 

  (a)-3 membatasi persetujuan 

  (a)-4 membalas pujian 

b. Penyangkalan: (b)-1 ungkapan yang tidak setuju 

(menunjukkan keterangan yang merugikan 

diri sendiri) 

(b)-2 mempertanyakan kebenaran pujian 
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(b)-3 meragukan pujian 

c. Lain-lain (c)-1melimpahkan pada kebaikan orang lain 

(c)-2 mengomentari topik pujian 

(c)-3 mengabaikan (mengalihkan 

pembicaraan) 

(c)-4 menghindari topik pujian 

(c)-5 konfirmasi pujian 

(c)-6 berjenaka, segan atau malu 

Dalam merespon pujian yang diberikan dalam tindak tutur bahasa 

Jepang terdapat ciri khas jawaban ungkapan yang umum 

digunakan pada masyarakat penuturnya. Untuk penjelasan secara 

rinci, adalah sebagai berikut: 

 

1) Kata-kata Khusus yang Digunakan 

Dalam bahasa Jepang, ketika menjawab sebuah pujian selalu 

menggunakan kalimat yang mempertimbangkan nilai kerendah-

hatian, baik yang bersifat (a) Penerimaan, (b) Penyangkalan  (c) 

Lain-lain.  

Kalimat percakapan dibawah ini dikutip dari jurnal penelitian 

Terao Muri dengan judul ”Home Kotoba e no Hentou Sutairu”. 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian tiga acara talkshow 

(Tetsuko no heya, waratte ii to mo, ningen mappu) dan 

pengamatan langsung terhadap orang Jepang. 

Keterangan:  C: Complimenter, R : Receiver. 

 

a) 「だけは」「のみ」 

  「だけは」「のみ」digunakan untuk membatasi pujian 

yang diberikan oleh C. Pada percakapan di bawah ini, R menjawab 

pujian C yang memuji 「脚が長い」 dengan「脚だけは」 . 

Penambahan ～だけは menunjukkan R menerima pujian tersebut, 

namun membatasinya hanya pada 「脚」dan menekankan bahwa 

pada hal lain dalam diri R tidak terdapat sesuatu yang menonjol.

「脚だけは」memiliki makna ”Iya, hanya kaki saja yang bagus 

(yang lainnya sama sekali tidak).” 

 Keterangan: Ditempat kerja; C 40 tahun, wanita; R 20 tahun, wanita. 

 C: 脚、長いわね。 

 R: ええ。脚だけはながいんです。 
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b) 「は」 

  Penambahan 「は」memiliki fungsi yang sama dengan  

 「だけは」 「のみ」. 

 Keterangan: Acara「笑っていいとも」Guest 和田アキ子 

タモリ：（ミニスカ―トを結構よくはく、と和田が言った

のを受け て）きれいな脚ですよね。 

和田 ：いや。ほんとうに脚は。 

 

 

c) 「結構」 

  Pada percakapan berikut R menerima isi pujian, namun R 

 menambahkan 「結構」yang memiliki fungsi memberikan kesan 

merendah. 

Keterangan: Dikampus; C 20 tahun, wanita; R 22 tahun, wanita.   R 

adalah  senior C. 

C: わあ―、先輩、そのイヤリングすてきですね。洋服

とお
そろ

,揃いなんですか？すごく似合ってますよ。 

R: これね、全然別に買ったんだけど、よくそう言われ 

  るの。私も結構気に入ってるんだ。 

 

d) 「意外と」「案外」 

  Penggunaan 「意外と」 pada jawaban pujian berikut 

menunjukkan sikap kerendah-hatian dengan memperlihatkan 

kekagetan atau ketidaktahuan sebelumnya akan pujian yang 

ditujukan pada dirinya. Dalam bahasa Jepang tipe jawaban pujian 

dengan menggunakan 「意外と」「案外」 merupakan tipe 

jawaban pujian yang sangat khas. 

 Keterangan: Acara「徹子の部屋」Guest 西田ひかる 

 徹子: （西田の
しゅつえん

,出演番組について）とてもおも

しろかったんですけどねえ。ビ―トルズならビ―トルズっ

ていうアノ、人間をねえ、いろんな風 に扱ってらした、ア

ノ。ずいぶんあれ長くやってらっしゃいました ようね。 
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 西田: 本当は、あれ、一五回の予定だったんです。〈え

え〉それでソノ―、ある セットの―五人終わったらあれ

はもうそれだけ、ってはずだ`` ったんですが、ところが

意外と好評で（
こうりゃく

,後略）。 

 

e) ちょっと」「少し」「少しは」 

   Penggunaan 「ちょっと」 termasuk ke dalam jenis 

jawaban (a) Penerimaan yang kemudian memberikan kesan menunjukkan 

kelemahan diri. 

  C: （大学院生である R の勉強一筋の生活ぶりについて 

   聞いて）よくそ んあストイックな生活続けられ 

   るね。真似できないよ。 

  R: う―ん、自分でもちょっと思うよ。 

 

f) 「ていうか」 

Jawaban pujian yang menggunakan 「 て い う か 」

termasuk ke dalam jenis (c)-2 mengomentari topik pujian. Namun karena 

penambahan konjungsi「ていうか」digunakan untuk mengomentari 

topik pujian secara paradoks, maka secara tidak langsung menjadikannya 

termasuk ke dalam jenis (b) Penyangkalan. 

 

  Keterangan: Acara「徹子の部屋」Guest 三太夫 

徹子 ：（三太夫の妻が、売れない時代の夫を支えたことに対し

て）大人っぽいんだわ。 

   三太夫：ていうか、マア、自分が、アノ―、元気だった

ら、マ、
みつこしつと

,三越勤めたら,食えなくはいなって

思ったらしいんですね。 

 

g) Penggunaan Kata-kata Lain  

    Keterangan: Ditelepon; C dan R berusia 45 tahun, wanita.  

Keduanya memiliki putri di sekolah yang sama sejak SD 

  C: X ちゃん（R の娘）、絵が本当にお上手ね。娘がい 

   つも言ってるのよ。 
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 R: それはどうだかわからないけど、ともかく好きみた 

   いね。勉強 もあのくらい熱中してくれるといいんだ 

   けど。 

 

  Ketika C memberikan pujian 「絵が上手」 R tidak 

menjawabnya  dengan 「上手・下手」. Hal ini dikarenakan 「上手・下

手」digunakan  untuk  menyatakan kepandaian seseorang dengan 

adanya perbandingan  dengan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut 

R menggunakan kata lain  dari 「上手・下手」 yaitu「好き」 yang 

memiliki makna menerima pujian  tersebut tanpa  membandingkannya 

dengan orang lain. Selain itu,  sebelumnya R menjawab「それはどうだ

かわからないけど」untuk  memberikan nuansa menghindari pujian 

dengan sikap yang tidak mengiyakan  ataupun menyanggah pujian 

tersebut. Penambahan「勉強もあのくらい熱中 し て く れ る と い

い」pada  kalimat selanjutnya digunakan untuk menghindari kesan 

menyombongkan diri pada jawaban pujian tersebut. 

 Penggantian kata untuk 「 上 手 」 selain 「 好 き 」 dapat juga 

menggunakan「得 意」 . Penggunaan 「上手」 untuk diri sendiri 

seperti  dalam kalimat「自分 はあること が 上 手 で あ る 」

akan terdengar janggal.  Sedangkan「得意である」 seolah membawa  

makna menunjukkan kemampuan diri tanpa membandingkannya dengan 

orang lain, sehingga dapat  menghindari kesan menyombongkan diri. 

Jenis jawaban seperti ini  termasuk  kedalam jenis  jawaban (a) 

Penerimaan.  Contoh lain dari penggunaan kata- kata  lain dalam 

menjawab kalimat pujian adalah「おもしろい」untuk「（子供が）

かわい い」,「にぶい」untuk「我慢強い」dan「人がいい」

untuk「プラス思考」. 

 

h) Jenis jawaban pujian (c) Lain-lain 

Dalam menjawab pujian, tidak sedikit orang Jepang yang 

menjawab pujian  dengan tidak menerima ataupun 

menyangkal pujian yang diberikan. Jenis jawaban pujian seperti 

ini dimasukkan ke dalam jenis (c) Lain-lain. Sebagai contoh jenis 

jawaban (c)-5 konfirmasi pujian, jenis jawaban ini ingin 

memastikan apakah yang dikatakan oleh lawan bicara adalah 

pujian atau bukan. Penggunaan jenis jawaban ini tidak hanya 
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ditujukan untuk memastikan juga untuk menunjukkan sikap yang 

tidak mengharapkan pujian. Sedangkan jenis jawaban (c)-6 

berjenaka, segan atau malu menunjukkan sikap segan dalam 

menanggapi pujian yang diberikan. 

 Dalam bahasa Inggris banyak ditemukan jawaban pujian 

yang hanya  menggunakan  jenis (a)-2 berterimakasih, yaitu hanya 

menjawab “thank you”.  Namun dalam bahasa  Jepang, jawaban 

sederhana yang hanya menggunakan  jenis  (a)-2 berterimakasih jarang 

ditemukan, pada umumnya jenis jawaban  ini dikombinasikan dengan 

jenis lainnya, seperti dengan (b)-1 ungkapan yang  tidak  setuju 

(menunjukkan keterangan yang merugikan diri sendiri), dengan  (c)-2 

 mengomentari topik pujian, dengan (c)-5  konfirmasi pujian, 

dan  dengan (c)-6  berjenaka, segan atau malu. 

● Keterangan: C 38 tahun, wanita; R 34 tahun, wanita. C adalah 

tetangga R 

 C: そのサンダルかわいいわね。 

 R: ありがとう。でもとっても安かったのよ。 

● Keterangan: Diloket bank; C 50 tahun, wanita, nasabah.  R 25 

tahun, wanita, pegawai bank. 

 C: よく描けてるけど実物のほうがもっときれいね。 

 R: いやあ、どうもありがとうございます。他の人のもありま 

     すから、どうぞご覧くださいませ。 

● Keterangan: Acara 「人間マップ」Guest佐藤国男 

 中原：いやっ、佐藤さんはその（東北弁）なまりがいいん

じゃないです か。やさ しくてあたたかくって。

佐藤さんの版面のようですよ。 

 佐藤：そうですか？ありがとうございます。（頭を下げ

る） 

● Keterangan: Di toko bunga.  C 50 tahun, wanita, pengunjung.R 

55 tahun, pria, suami pemilik toko bunga. 

       C: お宅のお花、持ちがいいわね。夏場はお花も持たなく 

         てはね。 

       R: ああ、ありがとよ。花もあたしも持ちがいいの。経済 

          的にできる の。（二人で笑う） 
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E. Kesimpulan  

 Penggunaan home kotoba lebih banyak digunakan kepada 

orang-orang yang derajat keakrabannya masih kurang, misalnya 

home akan digunakan kepada teman atau guru yang kurang akrab. 

Penggunaan home pada teman yang baru dikenal baik itu kepada 

teman perempuan atau laki-laki lebih banyak digunakan untuk 

memuji kemampuan, karakter atau sifat, sikap, penampilan, 

barang-barang pribadi. Sedangkan kepada guru yang tidak akrab 

home lebih banyak digunakan untuk memuji hal-hal mengenai 

kemampuan,  karakter atau sifat, dan sikap.  

 Objek yang digunakan dalam penggunaan home yang 

lazim digunakan adalah penampilan, berupa barang-barang yang 

digunakan oleh lawan bicara, serta kemampuan yang dimiliki. 

Dalam budaya Jepang objek home berupa penampilan fisik tidak 

lazim digunakan karena dinilai akan memicu permasalahan FTA. 

 Secara umum terdapat tiga jenis jawaban ungkapan pujian 

dalam tindak tutur bahasa Jepang, (a) Penerimaan, (b) 

Penyangkalan dan (c) Lain-lain. Para peneliti yang memfokuskan 

objek penelitiannya pada kalimat pujian dalam bahasa Jepang, 

banyak menemukan bahwa masyarakat Jepang pada umumnya 

sering menggunakan jenis jawaban (b) Penyangkalan seperti「い

えいえ、とんでもない」 . Namun tidak sedikit pula peneliti 

yang menemukan bahwa presentasi penggunaan jenis jawaban (b) 

Penyangkalan tidak lebih banyak dari jenis jawaban (a) 

Penerimaan, dan hanya terpaut sedikit dari jenis jawaban (c) Lain-

lain. Terlepas dari kuantitas penggunaan jawaban pujian 

berdasarkan jenisnya, dari beberapa penelitian dapat disimpulkan 

bahwa, ciri khas jawaban pujian dalam bahasa Jepang selalu 

adanya pertimbangan merendahkan diri dari orang yang menerima 

pujian. 
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KAJIAN AISATSU HYOOGEN DALAM BAHASA JEPANG 
BERKAITAN DENGAN DUNIA PELAYANAN JASA 

 

Pratamawati, Rita Arni, Bambang Syamsudin 

(Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang  

Sekolah Pascasarjana UPI, Bandung ) 

 

Abstrak : Jepang adalah negara yang memiliki tingkat kesopanan budaya 

dalam bermasyarakat yang tinggi. Kesopanan ini ditunjukkan dalam cara 

menyapa, memberi salam, dan gerakan tubuh. Ungkapan salam dalam 

bahasa Jepang adalah permasalahan yang kompleks karena banyaknya 

keformalan budaya yang bercampur dengan bahasa. Ungkapan salam 

dapat berupa pertukaran mimik muka yang formal,  jabatan tangan, saling 

berpelukan, mencium punggung tangan, mencium kedua belah pipi, 

membungkukkan badan, dan bentuk ungkapan lain yang menggunakan 

gerakan tubuh. Bentuk salam yang menggunakan gerakan tubuh ini 

biasanya didasari oleh kebudayaan yang berlaku pada lingkungan yang 

didiami oleh suatu masyarakat. Dalam bahasa Jepang, salam dapat 

diartikan aisatsu（挨拶）yang merupakan gabungan dua kanji yaitu 挨

(Ai) yang berarti mendorong sampai terbuka dan kanji 拶(Satsu) yang 

berarti dekat atau sebentar lagi. Sehingga aisatsu dapat diartikan sebagai 

suatu hal yang mendorong orang untuk dekat terhadap satu sama lain. 

Dalam kesehariannya orang Jepang memiliki ragam aisatsu yang 

tergantung pada kondisi dan situasi yang sedang  dihadapi. Way of 

Greeting orang Jepang menjadi kunci dalam menembus kekakuan yang 

mungkin dirasa seseorang pada saat pertama kali bertemu dengan orang 

Jepang. Mereka akan menilai baik bilamana kita bisa menunjukkan 

ungkapan salam, baik dengan bahasa maupun dengan gerakan tubuh yang 

baik pula. Bisa dikatakan bahwa aisatsu adalah jendela untuk menembus 

hati orang Jepang 

 

Keyword: aisatsu, way of greeting. 

 

A. Pendahuluan 

Kita tahu bahwa mengucapkan salam sangat penting dalam rangka 

menjalin hubungan  dengan orang lain ke arah yang lebih baik. Dalam 

kehidupan sehari-hari, di Jepang maupun di Indonesia atau di mana pun 

kita berada, persalaman merupakan kunci utama atau pintu keterbukaan 

seseorang terhadap ada atau tidak adanya keinginan untuk berkomunikasi 

lebih lanjut dengan orang lain.  

Selain persalaman yang telah baku dalam kehidupan sehari-hari, 

persalaman di Jepang erat kaitannya dengan kondisi alam. Artinya setiap 



80     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 7, No. 7, Desember 2011 

 

 

musim berganti persalaman pun atau dalam hal ini untuk menunjukkan 

kondisi suatu iklim dalam memulai percakapan dapat juga berganti. 

Misalnya, pada saat musim dingin tiba seseorang dapat saja memulai 

harinya dengan menyapa tetangganya dengan ucapan “Kyou, samui desu 

ne” yang berarti “Hari ini dingin, ya”. Ini bukanlah ungkapan salam yang 

biasa dipakai, tetapi dapat digunakan sebagai ice breaker dalam memulai 

percakapan. 

Salam dianggap sangat penting dalam kebudayaan Jepang. Bahkan 

anak-anak sekolah dasar akan ditegur oleh guru jika tidak mengucapkan 

salam dengan penuh semangat. Salam yang diucapkan dengan nada pelan 

dianggap tidak sopan dan tidak berbudaya Jepang.  Terlebih jika berlalu 

begitu saja tanpa mengucapkan sepatah salam pun. Orang Jepang 

cenderung akan mengerutkan kening sebagai tanggapan atau 

menggelengkan kepala tidak suka. 

Ada ungkapan yang berbunyi “Atatakai kokoro wa aisatsu kara” 

yang berarti “Hati yang hangat dimulai dari salam”. Ungkapan ini 

mengandung pengertian bahwa ramah atau tidaknya seseorang dapat 

bermula dari salam yang ia ucapkan. Persalaman di Jepang meski dalam 

kenyataan kehidupan kesehariannya mengalami sedikit perubahan tetap 

dianggap sebagai suatu permasalahan yang kritis. Terlebih bagi mereka 

yang sudah berusia lanjut. Anak-anak muda Jepang mulai mengalami 

pergeseran pengertian dan penggunaan salam. Ini terjadi karena dorongan 

pergaulan, rasa malu, atau mungkin karena persalaman seperti ini sudah 

dianggap sebagai hal yang lalu. 

Seperti yang diungkap oleh Koyama Motoaki, penulis buku Tadashii 

Nihongo Jiten, pada kata pengantarnya beliau mengemukakan bahwa 

“akhir-akhir ini, kaum muda Jepang banyak yang melupakan budaya 

saling menyapa”. Menurut beliau pula disebutkan bahasa adalah barang 

yang hidup dan penuh kedinamisan. Oleh karena itu pergeseran makna 

dan fungsi yang terjadi dianggap sebagai suatu hal yang wajar. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam aisatsu hyougen pada 

bagian ini adalah mengenai pengertiannya, klarifikasi, fungsi serta hal-hal 

apa saja yang perlu diperhatikan dari aisatsu hyougen.  

1. Definisi Aisatsu 
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Aisatsu dalam kamus Kenji Matsura (1994:5) memiliki pengertian 

salam, ucapan, sambutan, dan pamit. Keempat pengertian ini dapat dilihat 

pada contoh berikut: 

1. Salam:  
かんげい

,歓迎の挨拶。 

Contoh:  お久しぶり、お元気ですか。 

2. Ucapan: 新年の挨拶。 

Contoh:  新年あけましておめでとうございます。 

3. Sambutan: 出発の挨拶をする。 

Contoh:  就任の挨拶。 

4. Pamit:  
そうべつ

,送別の挨拶。 

Contoh:  気をつけてください。 

 

Sedang dalam kamus Daijiten (1993:723), pengertian aisatsu terbagi 

atas dua bagian. Yang pertama diartikan sebagai kumpulan orang yang 

saling mendekati dan saling mendorong. Sedang pengertian yang kedua 

diartikan sebagai saling tukar kata basa-basi tentang kabar atau cuaca, 

hormat, saling bergantian, dan balas budi.  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa 

Inggris, pengertian aisatsu atau salam atau greeting dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia: salam adalah pernyataan 

hormat atau perkataan untuk menegur, mengajak bercakap-

cakap, dan sebagainya. 

2. Wikipedia: greeting is an act of communication in which 

human beings (as well as other members of the animal 

kingdom) intentionally make their presence known to each 

other, to show attention to, and to suggest a type of 

relationship or social status between individuals or groups of 

people coming in contact with each other. Jadi dapat kita 

ketahui bahwa salam atau greeting adalah tindakan 

komunikasi di mana manusia (dan sebagian hewan) dengan 

sengaja memberitahukan keberadaannya terhadap satu sama 

lain, menunjukkan perhatian, dan menyarankan jenis 

hubungan atau status sosial antara perorangan atau suatu 

kelompok dalam berinteraksi terhadap satu sama lain.  
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Jadi dapat kita simpulkan pengertian aisatsu hyougen merujuk pada 

pengertian yang dikemukakan di atas adalah ucapan/ungkapan salam yang 

dirasakan dan dipikirkan seseorang yang disalurkan melalui warna, suara, 

gerakan atau tindakan yang ditujukan pada orang lain. 

Sedangkan pengertian aisatsu hyougen yang dikaitkan dengan dunia 

pelayanan jasa memiliki arti salam yang digunakan pada saat melayani 

para tamu yang merupakan awal di mana terjalinnya komunikasi antar 

tamu dan pelanggan, sambutan atau sebagai penarik perhatian.  

 

2. Klasifikasi Salam/Greeting/挨拶 

Dalam Aisatsu To Kotoba karangan Okuyama Manshurou (1981:20), 

dikatakan bahwa ekspresi pengucapan aisatsu sangat penting, dengan 

aisatsu hyougen yang baik lawan bicara akan merasa dihargai dan 

dihormati, sehingga memberikan tanggapan atau kesan yang baik pula. 

Terutama dalam dunia pelayanan jasa, dalam hal ini kepada customer, 

aisatsu hyougen yang baik bukan hanya sekedar dapat memberikan 

kepuasan tapi juga dapat menjadi sarana iklan yang baik pula.  

Menurut Manshurou aisatsu itu terbagi atas tiga kelompok: 

1. Aisatsu Bentuk Formal 

Aisatsu bentuk formal adalah ungkapan yang diucapkan dan 

memiliki tingkatan arti serta dipakai pada kesempatan yang sedikit 

resmi atau resmi pada waktu tertentu, seperti ucapan はじめまし

て pada saat berkenalan yang diakhiri dengan どうぞよろしくお

ねがいいたします. Ungkapan おはようございます, こんにち

は dan こんばんは juga termasuk di dalamnya. Ungkapan seperti 

あの  pada pembukaan pembicaraan juga dapat dikategorikan 

sebagai salam yang sedikit resmi. 

2. Aisatsu Bentuk Nonformal 

Merupakan ungkapan yang diucapkan dalam bentuk kata-kata 

pendek atau kata-kata yang tidak memiliki arti khusus, seperti 

ucapan: yaa atau jya, atau mungkin hi dan hello yang diambil 

dalam bahasa Inggris. 

3. Goaisatsu 

Aisatsu ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan hati kepada 

orang lain, misalnya untuk menyatakan perasaan senang atau 

gembira, mengungkapkan kesedihan atau belasungkawa dalam 

suatu pidato. Apabila dibandingkan dengan aisatsu dengan bentuk 

formal dan nonformal, aisatsu jenis ini biasanya menggunakan 
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ungkapan yang cukup rumit dan kata-kata yang panjang, tetapi 

terlihat jelas rasa hormat atau penghormatan yang terdapat dalam 

kalimat yang diungkapkannya. 

 

3. Fungsi Aisatsu Hyougen 

Menurut Manshurou dan kawan-kawan, aisatsu hyougen memiliki 

beberapa fungsi seperti disebutkan di bawah ini: 

1. Aisatsu merupakan langkah awal dalam berkomunikasi. 

2. Aisatsu merupakan ungkapan rasa hormat dan keramahan 

hati kepada orang lain. 

3. Aisatsu  dapat menciptakan hubungan baru dengan orang 

yang belum dikenal. 

4. Dengan aisatsu hyougen dapat menjalin hubungan baik 

dan keharmonisan terhadap orang yang sudah dikenal 

maupun yang belum dikenal. 

5. Aisatsu dapat melancarkan hubungan kerja atau bisnis, dan 

menciptakan suasana kerja yang harmonis, serta efektifitas 

dalam bekerja. 

6. Aisatsu merupakan alat untuk memperlancar hubungan 

antarmanusia. 

7. Aisatsu merupakan suatu bentuk hormat atau 

penghormatan terhadap orang lain.  

 

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Aisatsu 

Seperti telah dijelaskan pada bahasan-bahasan sebelumnya, aisatsu 

merupakan suatu tradisi atau kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Jepang. Namun, aisatsu sendiri tidak dapat digunakan dengan 

sembarangan atau hanya dengan menggunakan gerakan sesuka hati. Ada 

aturan dan situasi yang harus disesuaikan pada saat menggunakannya. 

Mizutani (1990:20) mengatakan bahwa dalam mengucapkan aisatsu harus 

memperhatikan beberapa hal berikut: 

1. Ekspresi yang cerah 

Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan aisatsu harus diikuti 

dengan ekspresi cerah yang menandakan perasaan senang kita saat 

bertemu dengan lawan bicara kita.  

2. Disertai Ojigi (tergantung situasi dan kondisi) 

Seperti kita ketahui, ojigi merupakan penunjang  dalam aisatsu, tetapi 

ojigi boleh saja tidak digunakan. Misalnya, pada saat seorang 



84     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 7, No. 7, Desember 2011 

 

 

customer memasuki konbini atau restoran cepat saji, kita cukup 

mengucapkan いらっしゃいませ. Ojigi biasanya dilakukan pada saat 

berkenalan, pada saat bertemu orang yang kedudukannya lebih tinggi, 

baik status sosialnya, maupun usianya atau pada saat mengucapkan 

kata terima kasih dan maaf yang dalam. Sedangkan kepada teman, 

tetangga atau teman sejawat dengan menundukkan kepala saja sudah 

dirasa cukup. Kepada mereka yang berkedudukan tinggi atau kepada 

orang yang baru dikenal, ojigi haruslah dilakukan dengan sungguh-

sungguh. 

3. Dilakukan dengan sopan  

Kesopanan dan kesungguhan sudah seharusnya dilakukan pada saat 

mengucapkan aisatsu, terutama pada atasan, orang yang lebih tua atau 

orang yang baru dikenal. Bentuk kesopanan ini dapat dilihat dari 

mimik muka, tata bahasa yang dipakai, gerak tubuh, dan kelugasan 

seseorang. 

4. Diucapkan dengan tegas 

Aisatsu harus diucapkan dengan tegas dan jelas, tetapi bukan dengan 

meninggikan volume suara. Sebaiknya diucapkan dengan mantap dan 

percaya diri. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

deskriptif. Menurut Dedi Sutedi (2009:58), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan (menjabarkan) suatu 

keadaan atau fenomena secara apa adanya. Sedangkan menurut 

Sudaryanto (1992:62), metode deskriptif dilakukan semata-mata 

berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris 

masih digunakan oleh penuturnya sehingga dapat dipaparkan seperti 

keadaan yang sesungguhnya.  

Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dengan keterangan-

keterangan yang memiliki penjelasan yang valid. Hasil analisa dari data-

data deskriptif yang dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini pada dasarnya memaparkan suatu peristiwa. Penelitian 

deskriptif ini timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian bagi 

penulis. 
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D. Pembahasan 

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aisatsu hyougen ada 

baiknya bila kita menelaah sedikit lebih dalam mengenai sifat dan 

karakteristik pelayanan jasa. Menurut Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo 

Bitner (2000: 3), jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya 

bukan produk, dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi yang 

memberikan nilai tambah seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat 

yang bersifat tidak berwujud.  

Selanjutnya perlu dibedakan antara services dan customer service. 

Services atau jasa adalah seperti yang diungkapkan diatas. Sedangkan 

customer service menurut Buchori Alma (2004: 243) adalah jasa atau 

layanan yang diberikan kepada konsumen dalam hubungannya dengan 

produk tertentu . Misalnya, tanya jawab mengenai keunggulan suatu 

produk, mencari pesanan pelanggan, mengatasi-keluhan-keluhan, dan lain 

sebagainya.  Dengan kata lain Customer service adalah salah satu faktor 

penunjang yang sangat penting  dalam suatu perusahaan, karena 

berhubungan secara langsung dengan konsumen.  

Secara umum berdasarkan penjelasan di atas mengenai jasa dan 

layanan jasa, Leonard L. Berry membaginya menjadi beberapa 

karakteristik jasa, yaitu:  

1. Intangibility (maya atau tidak dapat diraba) 

2. Inseparability (produksi dan konsumsi bersamaan waktu) 

3. Variability (bervariasi dengan kualitas dan jenisnya) 

4. Perishability (cepat hilang) 

Pada bab ini akan dibahas mengenai aisatsu hyougen yang biasa 

dipakai orang Jepang dalam melayani customer di tempat-tempat yang 

menawarkan jasa pelayanan seperti di restoran, hotel dan tempat umum 

lainnya. Berdasarkan penjelasan pada bab tinjauan pustaka dapat kita 

ketahui betapa pentingnya aisatsu dalam kehidupan orang Jepang. 

Melihat bagaimana karakteristik orang Jepang yang cenderung sopan, 

ramah, dan lembut dapat kita pastikan bagaimana cara dan gaya mereka 

dalam melayani tamu atau pelanggan. Tentunya dengan tanpa 

mengesampingkan sifat dan karakteristik dari jasa dan layanan jasa itu 

sendiri. 

 Melihat penggunaan aisatsu hyougen yang dipakai pada saat 

melayani tamu, penulis membagi aisatsu tersebut ke dalam beberapa 

bagian. Berikut adalah contoh percakapan yang terjadi di restoran dan 

hotel dengan tingkatan aisatsu hyougen yang termasuk ke dalam kategori 
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aisatsu formal yang bersifat resmi dan sedikit resmi yang dikutip dari situs 

http://www.scribd.com/doc/3432945/Japanese-At-the-Restaurant-1. 

ウェイトレス  ：いらっしゃいませ。何名さまですか。 

一郎   ：二人です。 

ウェイトレス  ：どうぞこちらへ。 

―≈≈≈≈― 

一郎   ：あのう、すみません。 

ウェイトレス  ：はい。 

一郎   ：メニューお願いします。 

ウェイトレス  ：はい，少々お待ちください。 

   ：はい、どうぞ。 

一郎   ：どうも。 

―≈≈≈≈― 

ウェイトレス  ：ご注文はお決まりですか。 

一郎   ：僕はすしの盛り合わせ。 

弘子   ：私はてんぷらです。 

ウェイトレス  ：すしの盛り合わせがひとつ、てんぷらがひとつ 

       ですね。お飲み物は いかがですか。 

一郎   ：ビールを一本ください。 

弘子   ：私もビールをもらいます。 

ウェイトレス  ：かしこまりました。他に何か。 

一郎   ：いいえ、結構です。 

―≈≈≈≈― 

ウェイトレス  ：おまたせしました。すしの盛り合わせとてんぷ 

       らになります。 

弘子   ：ああ、はい。 ありがとう。 いただきます。 

一郎   ：美味しかったなあ。 

弘子   ：そうね。また今度来るわ。ほかの友達につれて

くるわ。 

―≈≈≈≈― 

一郎   ：すみません。レシートをお願いします。 

ウェイトレス  ：はい。どうぞ。 

弘子   ：美味しかったわ。本当にごちそうさま。 

ウェイトレス  ：どうもありがとうございました。 

    またお越しくださいませ。 

Berikut adalah contoh percakapan sederhana yang terjadi di hotel antara 

resepsionis dan seorang customer yang dikutip dari Japanese 

Conversation, karangan Antonius, Pujo Purnomo (2006: 148). 
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受付   ：こんにちは。いっらしいませ。 

お客さん  ：こんにちは。部屋を予約していたのですが。 

受付   ：少々お待ちください。どちら様でしょうか。 

お客さん  ：ウイルスミットです。 

受付   ：はい、ご予約をいただいています。 

    お客様、こちらのご
しゅくはくひょう

,宿泊票に記入して

くださ 

       い。 

―≈≈≈≈― 

受付   ：お客様、こちらお部屋の鍵です。部屋まで送り 

       させていただきます。 

お客さん  ：どうも。 

 

Berdasarkan percakapan yang terjadi antara seorang pramusaji dan 

seorang pelanggan serta seorang resepsionis hotel dan tamunya, dapat kita 

ketahui bahwa aisatsu sangat penting digunakan untuk memperlancar 

komunikasi. Melihat kegunaan dan fungsi aisatsu hyougen yang 

diucapkan kedua belah pihak maka dapat disimpulkan beberapa jenis 

aisatsu, sebagai berikut: 

1. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Pertemuan” 

Pada kedua jenis percakapan di atas dapat dikategorikan kata いら

っしゃいませ atauいらっしゃませ,こんにちは sebagai aisatsu 

hyougen yang bermakna pertemuan, yang dapat kita artikan 

sebagai ungkapan selamat datang bagi pelanggan. Kedua kata ini 

berfungsi sebagai sambutan saat pertama kali bertemu.  Fungsinya 

sedikit berbeda dengan kata hajimemashite pada saat kita 

berkenalan dengan seseorang. Mereka akan mengucapkan kata-

kata ini di depan pintu pada saat menyambut tamu atau di meja 

resepsionis. Selain berarti selamat datang, misalnya pada 

percakapan kedua dapat pula berarti “Ada yang bisa saya bantu?” 

Kedua kata ini menjadi ungkapan salam yang dimaksudkan untuk 

memperlancar komunikasi selanjutnya dalam proses hubungan 

antar pelanggan dan pemberi jasa. Sedang penggunaan 

hajimemashite merupakan salam pembuka yang mana kedua belah 

pihak mengharapkan kelanjutan hubungan yang lebih baik lagi 

dan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Namun, ungkapan 

ini hampir jarang digunakan di kantor-kantor pelayanan umum 

seperti bank, kantor pos, dan kantor pemerintahan. Mereka akan 
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menggantinya dengan ucapan salam seperti ohayou gozaimasu 

dan konnichiwa.  

2. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Panggilan” 

あのう、すみません pada percakapan pertama merupakan salah 

satu bentuk dari aisatsu hyougen yang bermakna panggilan. 

Fungsi kata  あのう lebih untuk menghilangkan kevakuman atau 

interval sebelum percakapan yang sesungguhnya dimulai atau 

sebagai penarik perhatian. Kedua kata tersebut dapat dipisahkan 

penggunaannya menjadi あのう atau すみません saja. Pada 

situasi seperti di atas keduanya tetap bermakna panggilan dan 

menjadi suatu kesatuan.  

3. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Terima Kasih” 

Aisatsu hyougen yang bermakna terima kasih sangat banyak 

ragamnya. Yang tercantum pada percakapan di atas di antaranya 

adalah kata どうもありがとう danどうもありがとうございま

した . Ungkapan ありがとうございます  sendiri adalah 

ungkapan yang paling umum digunakan. Masyarakat di luar 

Jepang mengenal ungkapan ini hanya sebatas pengertian ”terima 

kasih” saja, tetapi bila dilihat dari kanji yang membentuk aisatsu 

hyougen ini, akan terlihat bahwa makna ungkapan ini tidaklah 

sesederhana ini. Ungkapan ini mengandung suatu pengakuan 

terhadap budi yang diterima dari orang lain, pengembalian hutang 

budi tersebut perlu dipikirkan. Untuk hal yang sepele mungkin 

tidak akan begitu menjadi beban pikiran tetapi untuk suatu 

pengorbanan yang berarti yang diperbuat orang lain atau suatu 

kebaikan yang menyentuh perasaan dan hati tidak akan lenyap 

begitu saja. Oleh karena itu, di Jepang tidak ada batasan sampai 

berapa kali atau sampai kapan seseorang itu mengucapkan terima 

kasih atas budi yang diterimanya. Contohnya, seorang pasien yang 

tidak sengaja bertemu dengan dokter yang merawatnya beberapa 

bulan lalu akan menyampaikan ucapan terima kasih karena merasa 

berhutang budi telah dirawat dengan baik oleh sang dokter. 

Biasanya ungkapan terima kasihnya akan dimulai dengan 

ungkapan “この間 / この前どうもありがとございました”. 

Pemakaian aisatsu hyougen ini bergantung pada situasi dan lawan 

bicara. Perlu juga diperhatikan pemakaian bentuk ini, apakah 

bentuk biasa ataukah bentuk lampau. Sedangkan ど う も

merupakan ekspresi singkat yang digunakan dalam banyak situasi 
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dengan arti yang beragam pula. Seorang lawan bicara saat 

mendengar ungkapan ini, tanpa melanjutkan kalimat berikutnya, 

akan paham apa yang dimaksudkan oleh pembicara dengan 

menyadari situasi yang ada pada saat itu. Apakah ungkapan ini 

bermakna maaf, permisi, terima kasih, atau yang lainnya. Pada 

percakapan di atas kata ini sudah pasti dapat diartikan sebagai 

ungkapan terima kasih. Aisatsu hyougen ini hanya disampaikan 

pada orang yang sederajat, lebih rendah, dan bukan kepada 

seseorang yang kedudukannya lebih tinggi. Ungkapan どうも

sering disampaikan kepada seseorang yang telah memberikan 

kebaikan. Akan tetapi, ungkapan ini juga dapat digunakan untuk 

menyampaikan rasa penyesalan terhadap suatu kesalahan yang 

tidak menuntut perhatian serius. Misalnya, saat tidak sengaja 

menyenggol seseorang di jalan. Ungkapan どうも juga bermakna 

sungguh-sungguh atau benar-benar apabila dilekatkan pada kata 

arigatou gozaimasu, sumimasen atau aisatsu lainnya. Kata どうも

juga dapat dipakai sebagai pengganti aisatsu pertemuan atau 

perpisahan seperti ohayou, konnichiwa, konbanwa atau sayounara.     

4. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Makan-Minum” 

Pada percakapan di atas aisatsu hyougen yang termasuk bermakna 

makan dan minum adalah いただきます dan ごうちそうさま

(です).  Bentuk dasar dari kata いただきます adalah いただく

yang bermakna secara harfiah “menaikkan ke atas kepala”. Secara 

umum mengandung makna menerima sesuatu dengan rasa hormat 

dan menyatakan rasa terima kasih atas sebuah pemberian yang 

akan dijaga dengan baik. Biasanya seseorang akan mengucapkan 

aisatsu hyougen ini pada mereka yang menghidangkan makanan 

atau yang memberikan sesuatu kepadanya.  Secara harfiah pula 

ungkapan いただきます dapat kita artikan sebagai “Saya akan 

mencicipi suguhan Anda”.  Ungkapan ini merupakan tata krama 

dalam kehidupan masyarakat Jepang. Dalam kehidupan sehari-

hari pun ini sering diucapkan dalam sebuah  keluarga yang akan 

menyantap makanan yang telah disiapkan. Selain sebagai 

ungkapan terima kasih kepada mereka yang telah menghidangkan 

sesuatu untuk kita, ungkapan ini juga merupakan bentuk rasa 

syukur kepada Sang Pencipta. Sebagai contohnya, seseorang 

meskipun sedang sendirian saja di rumah akan tetap mengatakan 

いただきます sebelum mencicipi makanannya.  
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ごうちそうさま ,ごうちそうさまです atau ごうちそうさまで

した adalah aisatsu hyougen yang diucapkan pada saat seseorang 

selesai menyantap makanannya. Ungkapan ini sebenarnya 

bermakna lari berputar-putar atau 走りまわる.  Ini dimaksudkan 

bahwa seseorang telah sibuk mempersiapkan hidangan untuk 

tamunya. Oleh karena itu, seorang tamu atau mereka yang telah 

dihidangkan makanan biasanya menjawab dengan ごうちそうさ

ま  atau ごうちそうさまです . Mereka yang melayaninya 

biasanya akan menjawabnya dengan ucapan どうもありがとう

ございます, seperti halnya percakapan di atas. Akan tetapi, di 

lingkungan keluarga biasanya tak ada jawaban apapun setelah 

seseorang mengucapkan aisatsu hyougen ini.  Orang Jepang 

memiliki kebiasaan mengucapkan kata ini berulang-ulang. 

Pertama pada saat mereka selesai menyantap makanan, lalu saat 

mereka akan berpamitan atau berpisah selanjutnya pada 

pertemuan berikutnya. Hal tersebut dianggap hal yang lazim dan 

merupakan sebuah sopan santun. 

5. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Maaf” atau “Permisi” 

Aisatsu yang sering diterjemahkan menjadi “maaf” atau “permisi” 

dalam bahasa Indonesia ini merupakan aisatsu hyougen yang 

dipakai secara luas. Kata すみません seperti yang terdapat pada 

percakapan pertama bermakna permisi, tetapi kata ini juga dapat 

berarti maaf, bahkan dapat bermakna terima kasih pada konteks 

kalimat tertentu, semua tergantung pada situasi yang sedang 

dihadapinya. Kata すみません sendiri berasal dari kata kerja す

む(済む) dalam bentuk negatif. Makna harfiah dari ungkapan ini 

adalah sesuatu yang tidak terselesaikan. Ini menyiratkan bahwa 

seseorang tidak dapat merasa senang apabila sesuatu belum 

terselesaikan dengan baik. Dalam budaya masyarakat Jepang 

dikenal dengan adanya on atau budi yang harus dibalas, inilah 

yang menimbulkan perasaan tidak enak apabila belum membayar 

kebaikan orang lain. Pemakaian aisatsu ini pada situasi kansha, 

misalnya apabila seseorang dituangkan sake atau minuman lain 

oleh seseorang, biasanya mereka mengucapkan terima kasih 

dengan すみません. 

Dikatakan bahwa orang Jepang saat ini senang memakai すみま

せん untuk situasi seperti ini dibandingkan memakai aisatsu あり
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がとうございます karena terasa lebih sopan.  Dalam lingkungan 

kerja, aisatsu hyougen ini sering dipakai saat meminta izin atau 

meminta maaf. Seorang bawahan biasanya akan mengucapkan す

みません apabila ia dimarahi atau diperingatkan oleh atasannya. 

Dalam Kokugo Daijiten (1982:1383), すみません  adalah 

ungkapan yang berarti minta maaf atau berterima kasih. 

Digunakan ketika meminta maaf kepada orang lain, mengatakan 

terima kasih, meminta perhatian, dan lain-lain.  

Berikutnya adalah aisatsu hyougen お待たせしました pada 

percakapan pertama dan 少々おまちください pada percakapan 

kedua, ungkapan maaf ini digunakan apabila telah meminta 

seseorang menunggu. Dalam percakapan pertama, tamu untuk 

mendapatkan hidangan yang diinginkan harus menunggu beberapa 

saat sampai hidangan yang diinginkannya selesai disiapkan. 

Sedangkan pada percakapan kedua,  tamu diminta menunggu 

sebentar karena resepsionis sedang mengecek nama yang 

disebutkan. Ungkapan ini biasanya diucapkan pada orang yang 

kedudukannya sederajat atau lebih tinggi dan dapat juga 

digunakan pada kenalan yang akrab. Dapat pula diucapkan pada 

orang yang kedudukannya lebih rendah. Misalnya, seorang 

pegawai yang meminta tanda tangan persetujuan dari atasannya, 

harus menunggu sesaat sebelum mendapatkannya. Sang atasan 

dapat saja mengucapkan お待たせ sebagai permintaan maaf.  

6. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Penerimaan” 

Beberapa aisatsu hyougen yang bermakna penerimaan yang sering 

kita pakai di antaranya adalah わかりました、かしこまりまし

た、うけたまわりました、いいよ , dan lain-lainnya. Pada 

percakapan pertama diatas ungkapan かしこまりました

digunakan pelayan saat menerima pesanan dari customernya yang 

menandakan penerimaaan atas permintaan atau perintah. 

Ungkapan ini termasuk yang bersifat formal atau semi formal. 

Aisatsu hyougen ini digunakan terhadap harapan, permintaan dan 

perintah lawan bicara.  
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7. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Perpisahan” 

Salam perpisahan yang umum di antaranya adalah さようなら 

yang berarti selamat tinggal、じゃ、また yang berarti sampai 

jumpa 、お元気で yang dapat kita maknai “Sehat selalu, ya”, 

diucapkan untuk perpisahan dalam waktu yang cukup lama atau 

長期、気をつけて  aisatsu hyougen yang merupakan salam 

perpisahan saat mengantar seseorang atau 見送り dan seperti 

contoh di atas yaitu またお越しくださいませ yang dapat kita 

maknai “Silakan datang kembali”. 

Ungkapan  またお越しくださいませ ini biasa diucapkan oleh 

orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan jasa. Ungkapan 

perpisahan ini tidak seutuhnya bermakna perpisahan, tetapi juga 

harapan semoga pelanggan atau customer puas dengan 

pelayanannya dan akan datang kembali. Mengucapkan ungkapan 

ini dengan tegas dan wajah yang cerah akan sangat baik dilakukan 

pada saat mengantar pelanggan keluar dari restoran, hotel, dan 

tempat-tempat umum lainnya.    

8. Aisatsu Hyougen yang Bermakna “Pujian”  

Contoh dari ungkapan yang biasa kita dengar dalam kehidupan 

sehari-hari di antaranya adalah やったね、すごいわ、seperti 

contoh di atas misalnya 美味しかったわ、美味しかったなあ. 

Aisatsu hyougen yang bermakna “pujian” termasuk ke dalam jenis 

aisatsu yang bersifat semi formal atau formal. Ungkapan pujian 

bertujuan untuk membuat perasaan lawan bicara nyaman yang 

menimbulkan positive assessment terhadap lawan bicara baik itu 

diungkapkan secara eksplisit maupun implisit. 

 

E. Kesimpulan  

Aisatsu hyougen adalah ucapan/ungkapan salam yang dirasakan dan 

dipikirkan seseorang yang disalurkan melalui suara, gerakan atau 

tindakan yang ditujukan pada orang lain. Aisatsu hyougen sangat penting 

bagi masyarakat Jepang karena merupakan bagian dari sistem sosial dan 

kebudayaannya.  

Aisatsu hyougen sebaiknya tidak melupakan tata cara dan situasi serta 

kondisi yang sedang dialami oleh seseorang. Wajah yang berseri, ojigi, 

ucapan yang tegas dan penuh percaya diri pada saat mengucapkan aisatsu 

akan memberikan kesan yang baik pada lawan bicara. 
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Ragam aisatsu hyougen memiliki fungsi tersendiri. Dalam dunia 

pelayanan jasa, aisatsu hyougen yang baik dapat memperlancar 

komunikasi dan bisnis yang sedang dijalaninya, serta dapat berfungsi 

sebagai iklan yang baik. Dalam dunia pelayanan jasa aisatsu hyougen 

merupakan awal komunikasi yang akan menentukan keberhasilan bisnis, 

pemberian kesan pertama akan kenyamanan dan keramahtamahan suatu 

biro jasa bisa menjadi penarik minat pembeli untuk membeli produk yang 

ditawarkan produsen. 

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa aisatsu hyougen pada bab 

pembahasan, dapat kita ketahui bahwa aisatsu yang sering kita 

pergunakan ternyata memiliki makna yang sangat beragam, yang 

bergantung pada pemakaiannya dan pada siapa salam tersebut kita 

tujukan. Dalam dunia pelayanan jasa, keramahan yang ditunjukkan pada 

saat memberikan salam menjadi faktor penunjang kelancaran dalam 

berbisnis. Dunia pelayanan jasa memiliki beberapa kosakata aisatsu 

tertentu untuk kelancaran pelaksanaannya.  
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PENGGUNAAN BAHASA TUBUH SEBAGAI KOMUNIKASI 
NONVERBAL OLEH PENUTUR ASLI ORANG JEPANG 

 

Anis Khairunnisa, Nesti Liuw, Rita Agustina 

(Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang  

Sekolah Pascasarjana UPI, Bandung ) 

 

Abstrak : Komunikasi non verbal ialah menyampaikan arti (pesan) yang 

meliputi ketidak-hadiran simbol-simbol suara atau perwujudan suara. 

Salah satu komunikasi non verbal ialah gerakan tubuh yang meliputi 

isyarat atau gerakan. Bentuk-bentuk bahasa tubuh terdiri dari: kontak mata 

(eye contact), exspresi wajah, dan gesture. Kontak mata dapat 

menceritakan kepada orang lain suatu pesan sehingga orang akan 

memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. Orang Jepang tidak 

melakukan eye contact pada saat berkomunikasi untuk menghormati 

lawan bicaranya. Exspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang 

digunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap 

suatu pesan. Sedangkan gesture merupakan  bentuk perilaku non verbal 

pada gerakan tangan, bahu, jari-jari, dan lain-lain. Kita sering 

menggunakan gerakan tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk 

menekankan suatu pesan. Gerak tubuh dipergunakan dalam komunikasi 

non verbal dan mengkomunikasikan fungsi tertentu. Ekman dan Friesen 

mengkategorikan gesture yang terdiri dari: Emblem, Ilustrator, Affect 

display, Regulator, dan Adaptor. Emblem merupakan terjemahan pesan 

non verbal yang melukiskan suatu makna bagi suatu kelompok sosial. 

Salah satu emblem khas Jepang adalah menunjuk diri sendiri, misalnya 

dengan menunjuk hidung, dan lain-lain. Ilustrator, tanda ini merupakan 

gerakan anggota tubuh yang menjelaskan atau menunjukan contoh sesuatu. 

Adaptor merupakan gerakan tubuh yang bersifat spesifik. Regulator 

merupakan gerakan yang berfungsi mengarahkan, mengawasi, 

mengkoordinasikan interaksi dengan sesama. Sedangkan Affect display, 

menggambarkan perasaan emosi.  

 

Kata kunci: Gesture, Non-verbal 

 

A. PENDAHULUAN  

Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa bahasa yang kita 

gunakan hanyalah bahasa yang keluar dari alat ucap saja, atau yang lebih 

dikenal dengan istilah bahasa verbal. Namun, pada kenyataannya kita 

juga menggunakan bahasa lain selain bahasa verbal, yaitu bahasa non 

verbal. Bahasa non verbal ini adalah bahasa yang lebih dikenal dengan 

bahasa tubuh atau bahasa isyarat, sedangkan dalam bahasa Jepang dikenal 
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dengan istilah miburi. Komunikasi non verbal adalah proses dimana 

pesan disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata. Pesan non 

verbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada situasi 

komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan dan 

emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan menyarankan 

sesuatu kepada orang lain secara implisit (tersirat). Sebagai contohnya, 

kontak mata, ekspresi wajah, dan gerak anggota badan (gesture). 

Kontak mata dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan 

sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. 

Orang Jepang tidak melakukan eye contact pada saat berkomunikasi 

untuk menghormati lawan bicaranya. Exspresi wajah meliputi pengaruh 

raut wajah yang digunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau 

bereaksi terhadap suatu pesan. Gesture merupakan  bentuk perilaku non 

verbal pada gerakan tangan, bahu, jari-jari, dan lain-lain. Kita sering 

menggunakan gerakan tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk 

menekankan suatu pesan. Gerak tubuh dipergunakan dalam komunikasi 

non verbal dan mengkomunikasikan fungsi tertentu. 

Ekman dan Friesen mengkategorikan gesture yang terdiri dari: 

Emblem, Ilustrator, Affect display, Regulator, dan Adaptor. Emblem 

merupakan terjemahan pesan non verbal yang melukiskan suatu makna 

bagi suatu kelompok sosial. Salah satu emblem khas Jepang adalah 

menunjuk diri sendiri, misalnya dengan menunjuk hidung, dan lain-lain. 

Ilustrator, tanda ini merupakan gerakan anggota tubuh yang menjelaskan 

atau menunjukan contoh sesuatu. Adaptor merupakan gerakan tubuh yang 

bersifat spesifik. Regulator merupakan gerakan yang berfungsi 

mengarahkan, mengawasi, mengkoordinasikan interaksi dengan sesama. 

Sedangkan Affect display, menggambarkan perasaan emosi.  

Budaya asal seseorang akan sangat menentukan bagaimana orang 

tersebut berkomunikasi secara non verbal. Perbedaan ini meliputi 

perbedaan budaya Barat dan Timur, dan perbedaan bahasa. Contohnya, 

orang yang dari budaya oriental misalnya Jepang, cenderung menghindari 

kontak mata langsung, sedangkan orang Timur Tengah, India, Amerika, 

biasanya menganggap kontak mata penting untuk menunjukan suatu 

keterpercayaan. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Sesuai dengan judul makalah ini, terdapat beberapa konsep yang 

perlu dijelaskan, diantaranya:  
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a. Komunikasi non-verbal 

Menurut Drs. Agus M. Hardjana, M.Sc., Ed. menyatakan bahwa: 

“Komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang pesannya dikemas dalam 

bentuk non verbal, tanpa kata-kata”.  

b. Klasifikasi pesan nonverbal 

Jalaludin Rakhmat (1994) mengelompokkan pesan-pesan non verbal 

sebagai berikut: 

1. Pesan kinesik: Pesan non verbal yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama yaitu pesan fasial, 

pesan gestural, dan pesan postural. Pesan fasial menggunakan air 

muka untuk menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit 

sepuluh kelompok makna, yaitu kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, 

kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, 

dan tekad. Leathers (1976) menyimpulkan penelitian-penelitian 

tentang wajah sebagai berikut:  

a. Wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang dan 

taksenang, yang menunjukkan apakah komunikator memandang 

objek penelitiannya baik atau buruk;  

b.  Wajah mengkomunikasikan berminat atau tak berminat pada 

orang lain atau lingkungan;  

c.    Wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam situasi-

situasi;  

d. Wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu 

terhadap pernyataan sendiri; dan wajah barangkali 

mengkomunikasikan adanya atau kurang pengertian. 

Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan 

seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna. 

Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna 

yang dapat disampaikan adalah:  

a. Immediacy yaitu ungkapan kesukaan dan ketidak sukaan terhadap 

individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang diajak 

bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. 

b. Power mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. 

Kita dapat membayangkan postur orang yang tinggi hati di depan 

kita, dan postur orang yang merendah. 
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c. Responsiveness, individu dapat bereaksi secara emosional pada 

lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur anda tidak 

berubah, anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif. 

2. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

kita dengan orang lain. 

3. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, 

dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering 

berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan 

persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan 

tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan pakaian, dan 

kosmetik. 

4. Pesan paralinguistik adalah pesan non verbal yang berhubungan 

dengan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal 

yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan 

secara berbeda. Pesan ini oleh Dedy Mulyana (2005) disebutnya 

sebagai parabahasa. 

5. Pesan sentuhan dan bau-bauan. Alat penerima sentuhan adalah kulit, 

yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan 

orang melalui sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat 

mengkomunikasikan: kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan tanpa 

perhatian. 

c. Fungsi pesan non verbal. 

Mark L. Knapp (dalam Jalaludin, 1994), menyebut lima fungsi pesan 

non verbal yang dihubungkan dengan pesan verbal, yaitu: 

1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan 

secara verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya, saya 

menggelengkan kepala. 

2. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya 

tanpa sepatah katapun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan 

dengan mengangguk-anggukkan kepala. 

3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain 

terhadap pesan verbal.  

4. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan non 

verbal. Misalnya, air muka anda menunjukkan tingkat penderitaan 

yang tidak terungkap dengan kata-kata. 
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5. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggaris-

bawahinya. Misalnya, mengungkapkan betapa jengkelnya dengan 

memukul meja. 

 

C. METODE 

         Penelitian ini bersifat deskriptif dan studi dilakukan secara 

kualitatif. Menurut Jalaluddin Rakhmat, penelitian deskriptif pada 

dasarnya hanya memaparkan suatu peristiwa. Penelitian deskriptif 

timbul karena suatu peristiwa yang menarik bagi peneliti, tetapi 

belum ada kerangka teoritis untuk menjelaskan. Seltiz, Wrightman 

dan Cook (Gazali,1998) melukiskan bahwa peneliti dalam studi 

deskriptif bebas mengamati objeknya, menjelajah dan menemukan 

wawasan baru sepanjang jalan.  

 

D. PEMBAHASAN 

a. Budaya  Komunikasi Orang Jepang 

1. Karakteristik orang Jepang 

• Honne: apa yang diekspresikan diwajah, muncul dipermukaan 

• Tatemae: suara hati nurani; yang benar-benar dirasakan & 

dipikirkan 

2. Komunikasi verbal 

• Aisatsu  

• Aizuchi 

• Unazuki 

• Enkyoku 

• Nemawashi  

3. Komunikasi non verbal 

• Eye contact  

• Ekspresi wajah  

• Gesture 

• Suara & sentuhan  

 

1. Kontak mata (Eye contact) 

Kontak mata dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan 

sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. 

Orang Jepang tidak melakukan eye contact pada saat berkomunikasi 

untuk menghormati lawan bicaranya. Kontak mata juga mengacu pada 
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sesuatu yang disebut dengan gaze yang meliputi suatu keadaan 

penglihatan secara langsung antar orang (selalu pada wilayah wajah) 

disaat sedang berbicara. Kontak mata sangat menentukan kebutuhan 

psikologis dan membantu kita memantau efek komunikasi antar pribadi. 

Melalui kontak mata dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan 

sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. 

Misalnya pandangan yang sayu, cemas, takut, terharu, dapat mewarnai 

latar belakang psikologis. Kontak mata sebagai simbol komunikasi 

nonverbal mempengaruhi perilaku, kepercayaan dalam berkomunikasi.  

 

2. Ekspresi wajah 

Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. 

Wajah setiap orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Wajah ibarat 

cermin dari pikiran, dan perasaan. Melalui wajah orang juga bisa 

membaca makna suatu pesan. Pernyataan wajah menandai masalah 

ketika :  

(1) ekspresi wajah tidak merupakan tanda perasaan  

(2) ekspresi wajah yang dinyatakan tidak seluruhnya atau tidak secara 

total merupakan tanda pikiran dan perasaan. Dengan demikian 

penampilan wajah sangat tergantung pada orang yang menanggapi atau 

menafsirkannya.  

 

3. Penggunaan gerakan tubuh (Gesture) 

Gesture merupakan bentuk perilaku non verbal pada gerakan 

tangan, bahu, jari-jari. Kita sering menggunakan gerakan anggota tubuh 

secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Ekman 

dan Friesen mengkategorikannya sebagai emblem, illustrator, affect 

display, regulator, adaptor. 

 

a. Emblem 

Emblem merupakan terjemahan pesan non verbal yang melukiskan 

suatu makna bagi suatu kelompok sosial. Beberapa contoh Emblem dalam 

kehidupan orang Jepang yang digunakan sebagai komunikasi non verbal 

adalah sebagai berikut: 
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1. Ojigi 

 

 
  Orang Jepang sering melakukan salam “Ojigi” (membungkukan 

badan). Berbedda dengan Indonesia dan Barat, di Jepang umumnya tidak 

memberikan salam dengan berjabat tangan, berpelukan atau cara lain 

yang bersentuhan badan. Jarak yang pantas ketika berhadapan bagi orang 

Jepang adalah kurang lebih 1 meter. 

 Adapun tata cara dalam Ojigi adalah sebagai berikut: 

• Pada waktu salam “ojigi” atau membungkuk, tidak boleh melihat mata 

lawan bicara. 

• Janganlah melepas atau menjuntaikan tangan dari badan. 
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• Punggung lurus pada saat membungkuk, dan tidak boleh menonjolkan 

pantat. 

• Jangan melihat ujung kaki, tetapi lihatlah 30cm di depan ujung kaki. 

• Kalau mengucapkan salam (konnichiwa, irrasshaimase,dsb) ketika ojigi, 

suara tidak akan terdengar dengan jelas, maka turunkan kepala 

bersamaan  dengan kata salam yang terakhir. 

 

2. Pada saat menyerahkan kartu nama 

 
Aturan pada waktu bertukar kartu nama adalah jabatan yang lebih 

rendah memberikan terlebih dahulu kepada orang yang jabatannya 

lebih tinggi, atau yang berkunjung memberikan terlebih dahulu kepada 

yang dikunjungi. 

Berikut ini adalah tatacara bertukar kartu nama: 

• Pada waktu duduk di kursi, hsrus berdiri lalu mengucapkan 

“Hajimemashite” (perkenalkan diri saya) sambil membungkukan 

badan sekitar 15 derajat. 

• Sambil memperkenalkan diri, mengucapkan nama dan memegang 

kartu nama dengan kedua tangan sambil bersikap salam (ojigi). 

• Lawan bicara yang telah menerima kartu nama, menurunkan kartu 

nama dan mengucapkan “Dozo yoroshiku onegai shimasu” (senang 

berkenalan dengan anda) disertai sikap salam (ojigi) sekitar 40 

derajat. 

 

3. Menunjuk hidung,  meletakan jari telunjuk di depan bibir 
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 Menunjuk hidung berarti menunjukan bahwa sipelaku pembicara 

menunjukan kepada diri sendiri (watashi). Sedangkan ketika 

sipembicara meletakan ujung jari telunjuk di depan bibirnya, itu bisa 

dapat diartikan “Tolong diam”. 

 

4. Ok 

 

  Pada gambar pertama (Ok), membentuk lingkaran dengan ibu jari 

dan jari telunjuk, lalu memperlihatkan samping kelingking kepada lawan 

bicara. Ini menandakan ada sesuatu hasil yang positif yang telah disetujui 

atau disepakati bersama antara kedua pembicara tersebut. Sedangkan 

untuk gambar yang kedua, (makan), mengumpamakan sumpit dengan jari 

dengan menggunakan jari  telunjuk dan jari tengah tangan kanan, dan 

mengumpamakan piring dengan tangan kiri. Lain halnya untuk minum, 

mengumpamakan mengambil gelas dengan tangan kanan. 

 

5. Menyatakan benar dan salah 
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6. Menyatakan penyangkalan dan menyatakan rasa marah 

 
 Pada gambar paertama, dalam situasi sipembicara ingin 

menyampaikan suatu penyangkalan, maka sipembicara akan membuka 

membuka telapak tangan kanannya dengan posisi miring dan tegak lurus 

ke atas di depan mukanya.  Kemudian menggoyang-goyangkan tangannya 

tersebut di depan mukanya tersebut. 

 Untuk gambar yang kedua, dalam situasi sedang marah dengan 

meletakan jari telunjuk di pelipis seperti tanduk. 

 

7. Menunjukan uang dan memanggil orang 

 
8. Cheese dan Banzai 
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9. Suwaru  

 
 

b. Ilustrator 

Ilustrator merupakan tanda-tanda non verbal dalam komunikasi. 

Tanda ini merupakan gerakan anggota tubuh yang menjelaskan atau 

menunjukkan contoh sesuatu.  

 

c. Adaptor 

Adaptor merupakan gerakan anggota tubuh yang bersifat spesifik. 

Pada mulanya gerakan ini berfungsi untuk menyebarkan atau membagi 

ketegangan anggota tubuh, misalnya meliuk-liukan tubuh, memulas tubuh, 

menggaruk kepala, loncatan kaki. Ada beberapa jenis adaptor yaitu:  

(a)  Self adaptor,  misalnya menggaruk kepala untuk menunjukkan 

kebingungan; 

(b) Alter adaptors, geraka nadaptor yang diarahkan kepada orang lain, 

mengusap-usap kepala orang lain sebagai tanda kasih sayang. 

(c) Obyek adaptor, adalah gerakan adaptor yang diarahkan kepada obyek 

tertentu. Gerakan adaptor sebenarnya gerakan seseorang yang 

menggambarkan perilaku iconic dan intrinsic yang kadang-kadang 

secara sadar dilakukan terhadap dirinya sendiri kecuali untuk orang 

lain maka adaptor bertujuan menumbuhkan interaksi dan komunikasi. 

 

d. Regulator 

Regulator adalah gerakan yang berfungsi mengarahkan, 

mengawasi, mengkoordinasiinteraksi dnegan seksama. Sebagai contoh, 

kita menggunkan kontak mata sebagai tanda untuk memperhatikan orang 
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lain yang sedang berbicara dan mendengarkan orang lain. Regulator 

merupakan tanda utama yang bersifat interaktif,  bentuknya ikonik  dan 

intrinsic. 

e. Affect Display 

Prilaku affect display selalu menggambarkan perasaan dan emosi. 

Wajah merupakan media yang paling digunakan untuk menunjukkan 

reaksi terhadap pesan yang direspon. Bentuk affect display bersifat 

intrinsic yang digunakan untuk fungsi interaktif dan informative.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian menunjukan bahwa 80% komunikasi antara manusia 

dilakukan secara non verbal, area dari komunikasi non verbal yang paling 

relevan dengan komunikasi verbal adalah bahasa tubuh, bahasa tubuh 

merupakan yang paling penting buat seorang pembicara. 

Dengan mengetahui apa arti bahasa tubuh, kita dapat melihat 

perasaan seseorang yang sebenarnya, kita biasanya berbicara melalui 

mulut tetapi penelitian menemukan bahwa bahasa tubuh benar-benar 

sebuah bahasa. Misalnya bagi orang Jepang emblem mengerakan tangan 

ke kanan dan ke kiri menyatakan “tidak “ dan sebagainya. 

Selain itu bahasa tubuh juga memiliki fungsi, menurut Mark L. 

Knapp (1972) fungsi tersebut yaitu: fungsi repetisi, substitusi, kontradiksi, 

komplemen, aksentuasi. Akan tetapi bahasa tubuh juga memiliki 

hambatan, karena komunikasi non verbal ini bersifat insting, juga 

banyaknya isyarat yang digunakan dalam berkomunikasi membuat sulit 

untuk dipelajari secara praktis dan sistematis. Kesalahan yang paling 

banyak terjadi ketika mencoba membaca bahasa tubuh secara terisolasi 

dan membuat penilaian secara tergesa-gesa.  

Bila kita menyadari salah satu manfaat pengetahuan bahasa tubuh, 

maka dapat memonitor prestasi diri sendiri dan memperbaikinya. Bahasa 

tubuh tidak diajarkan secar rutin di sekolah walaupun sebenarnya dapat 

diajarkan dengan cukup mudah. 

Dengan adanya kategori komunikasi non verbal di dalam 

pembahasan, maka pemahaman makna dari gesture oleh penutur asli 

orang Jepang sangat lah penting pada saat melakukan komunikasi verbal 

dengan penutur asli orang Jepang. Setelah kita memahami makna makna 

dari gesture oleh orang penutur asli orang Jepang, maka kesalahan dalam 

menginterprestasikan bahasa tubuh yang disampaikan oleh penutur asli 

orang Jepang, bisa diminimalisir, pengetahuan tentang gesture oleh 
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penutur asli orang Jepang, mempunyai manfaat yang sangat besar dan  

sangat membantu melancarkan komunikasi verbal yang kita lakukan 

dengan penutur asli orang Jepang. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING MOTIVATION 
AND STUDENT’S READING ABILITY 

   

Ade Surista 

(Dosen Jurusan Bahasa Inggris STBA-JIA, Bekasi) 

 

Abstract : English is one of the languages which handles a big functions 

because most countries in the world use English as an international 

language. Mastering English is a must because in this globalization era, 

Indonesia is going to enter a free market. To perceive the condition, the 

government prepares human quality resources in all fields. It is necessary 

to be an expert in certain science which is supported by English ability in 

order that they can go international. English has several skills required in 

communication, such as: listening, speaking, reading and writing. Each of 

skills has a close relation to develop a good communication both the 

communicator and the communicant. For non-native speakers, the skill 

cannot be acquired naturally without learning process organized well. In 

Indonesia, English has been a subject at schools from elementary to 

university.Learning motivation is the activation of goal-oriented behavior. 

Motivation may be intrinsic or extrinsic. The term is generally used for 

human being but, theoretically, it can also be used to describe the causes 

for animal behavior as well. From the test result, the writer found that 

there is a significant relationship between the learning motivation and 

students’ reading ability  

 

Keyphrases: learning motivation, reading sbility 

 

A. Introduction 

A language is a system of signs (indices, icons, symbols) for 

encoding and decoding information. Since languages became an object of 

study (logos) by the ancient grammarians, the term has had many and 

different definitions. The English word derives from Latin lingua, 

"language, tongue," with a reconstructed Proto-Indo-European root of 

*dinghy-, "tongue," a metaphor based on the use of the physical organ in 

speech. The ability to use speech originated in remote prehistoric times, 

as did the language families in use at the beginning of writing. The 

processes by which they were acquired were for the most part 

unconscious. 

In modern times, a large number of artificial languages have been 

devised, requiring a distinction between their consciously innovated type 

http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation#Intrinsic_motivation
http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation#Extrinsic_motivation
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and natural language. The latter are forms of communication considered 

peculiar to humankind. Although some other animals make use of quite 

sophisticated communicative systems, and these are sometimes casually 

referred to as animal language, none of these are known to make use of all 

the properties that linguists use to define language. 

The English language has arguably become the most important 

international language and the most widely studied second language in 

the world today. In view of its world importance and also by the fact as a 

reader obviously have some familiarities with the interest in English. 

Specifically in mastering reading, students need to build a 

foundation to learn and master four basic language skills and reading is a 

significant component in language to support the other abilities. At 

school, teachers take the most important factor in achieving a successful 

result and must be creative to support and give the motivation to students. 

Reading is what happens when people look at a text and assign 

meaning to the written symbols in that text as what Aebersold and Field 

stated in their book From Reader to Reading Teacher, 1997:15. It is first 

step in language activity before they write a report or speak to discuss a 

problem. Besides, reading is one of language skills which can be a tool to 

make decision analysis. The students as one of components to be 

successful in handling all the subjects if they can read very well. 

Moreover, they can understand the instruction and the problem, so they 

can follow it up. In addition, It is important to avoid misunderstanding in 

a long bureaucracy line. With this ability, they can be competent students 

because they are able to do the assignments, know the way to make a 

good task, etc. 

Learning motivation is the activation of goal-oriented behavior. 

Motivation may be intrinsic or extrinsic. The term is generally used for 

human being but, theoretically, it can also be used to describe the causes 

for animal behavior as well. This article refers to human motivation. 

According to various theories, motivation may be rooted in the basic need 

to minimize physical pain and maximize pleasure, or it may include 

specific needs such as eat and rest, or a desired object, hobby, goal, state 

of being, ideal, or it may be attributed to less-apparent reasons such as 

altruism, morality, or avoiding mortality. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation#Intrinsic_motivation
http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation#Extrinsic_motivation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://en.wikipedia.org/wiki/Objective_%28goal%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ideal
http://en.wikipedia.org/wiki/Altruism
http://en.wikipedia.org/wiki/Morality
http://en.wikipedia.org/wiki/Death
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In psychology, motivation is the driving force (desire) behind all 

actions of human beings, animal, and lower organisms (Syah, 2003: 151). 

Many textbooks define it as an internal state or condition that activates 

behavior and gives it direction, desires or wants that energizes and directs 

goal-oriented behavior, and it is often based on emotions.  

B. Definition of Learning Motivation 

Most people assumed that learning is just to collect and to 

memorize the facts which provide information or lesson material. People 

who assumed that way usually may be proud when their children have 

been able to retell the most information that provided on the textbooks or 

by their teacher in verbal way. Besides, almost people assumed that 

learning is just a practice like reading and writing. 

Learning is acquiring new knowledge, behaviors, skills, values, 

preferences or understanding, and may involve synthesizing different 

types of information. The ability to learn is possessed by humans, animals, 

and some machines. Progress over time tends to follow learning curves. 

Learning is learning that takes place within a teacher-student relationship, 

such as in a school system. 

Skinner, as quoted by Barlow (1985) in his book Educational 

Psychology: The Teaching-Learning Process, state that learning is “a 

process of progressive behavior adaptation”. Based on his experiments, 

B.F.Skinner believes that adaptation process will give the optimal result if 

they have reinforced. 

Hintzman (1978) in his book The Psychology of Learning 

andMemory state that “Learning is a change in organism due to 

experience which can affect the organism’s behavior”. It means, the 

changes that appear from the experience can be told as learning if 

influenced the organisms, and daily life experience as a form of learning. 

In the quantitative way, learning is filled up activity or the 

developing of cognitive capability within facts. 

Motivation is the private domain of the learner. As educators, it is 

not compulsory for us to attempt to manipulate it, even for what see as the 

good of the customer. Our role seeks to understand it. The human being 

have a hierarchy of needs that must be satisfied before they can reach the 

stage where the achievement of their potential as individuals become their 

chief concern – the stage where they seek to developed their powers and 
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increase their knowledge and experience. The universal needs in 

hierarchy stimulate motivation, the higher one coming into play only 

when lower – level need have been gratified. Based on Brown (2001) 

motivation is the extent to which you make choices about (a) goals to 

pursue and (b) the effort you will devote to that pursuit. 

 To better understand the behavioral concept of motivation, let’s 

first ask, why do people act as they do? Or, why does a person act at all? 

The answer: he/she  is seeking , consciously or unconsciously, to fulfill 

some physiological or psychological need. All behavior starts with a 

stimulate need. 

 A reward tangible or intangible is presented after the occurrence 

of an action (behavior) with the intent to cause the behavior to occur 

again. This is done by associating positive meaning to the behavior. 

 According to H. Douglas Brown that motivation is the extent to 

which to make choices about (a) goals to pursue and (b) the effort you 

will devote to that pursuit. 

 Based on Robbins (1996: 123) stated that motivation as a 

willingness to express the high level meanings to the organization aims, 

this is conditional zed by expedient ability to fulfill individual needs. 

There needs to be some understanding of the individual himself, his needs, 

motives, self-image, interests, incentives, purposes.   

1. The Psychology of Motivation  

 In psychology, motivation is the driving force (desire) behind 

all actions of human being, animals, and lower organisms. Many 

textbooks define it as an internal state or condition that activates behavior 

and gives it direction, desire or want that energizes and directs goal-

oriented behavior, or an influence of needs and desires on the intensity 

and direction of behavior. 

 Motivation is often based on emotions, specifically, on the 

search for positive emotion experiences and the avoidance of negative 

ones, where positive and negative are defined by the individual brain state, 

not by social norms: a person may be driven to self-injury or violence 

because his or her brain is conditioned to create a positive response to 

these actions. Motivation is important because it is involved in the 

performance of all learned responses. 
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 Most researchers in the field of motivation find that the desire 

to learn or the need to know is a deep – rooted which a human being 

either possesses or lacks.  

 Caroll identifies five elements that determine success in 

learning a foreign language : (1) the learner’s attitude, (2) the learner’s 

general intelligence (the amount of time it will require him to learn a 

given task), (3) the learner’s perseverance, (4) the quality of instruction, 

and (5) the opportunity for learning that is allowed him (amount of time 

he is permitted to devote to the task). 

 Philip Clark claims that the most widely accepted 

psychological theory is the hedonistic, tension – reduction or homeostatic 

view of motivation. Human beings are motivated to do that which gives 

them pleasure ; they avoid experiences or activities which leads to tension 

or anxiety. Students who find success in a foreign language class are 

eager to go on. 

 The learning of a second (or foreign) language in the school 

situation is often viewed as an educational phenomenon, and ‘second 

languages’ as a curriculum topic is considered in much the same light as 

any school subject (Gardner, 1979: 193). Such is not the case with the 

second languages. However, in the acquisition of a second language, the 

students are faced with the task of not simply learning new information.  

 There are some needs in human life that could force people to 

satisfy their needs in order to get their goals. 

 Physiological needs are the easiest kinds of motivation to 

analyze, at least superficially, are those based upon obvious physiological 

needs. Those include hunger, thirst, and escape from danger. The analysis 

of the process underlying such make use of research on animals, in 

ethnology, comparative psychology, and physiological psychology, and 

the hormonal and brain processes involved in them seem to have much in 

common at least across all mammals and probably across all vertebrates. 

However, in humans, even these basic fundamental motivations are 

modified and mediated through social and cultural influences of various 

kinds for example no analysis of hunger in humans could ignore the 

issues of eating disorders such as anorexia nervosa and obesity, for which 

the parallels in other animals are unclear. Even in animals, it is clear that 

the earlier homeostatic “depletion-repletion” models of such motivations 



Ade Surista :  The Relationship Between Learning Motivation and Student’s        113 

 

  

are no longer adequate, since many animals feed on a precautionary rather 

than a reactive basis, most obviously when preparing for hibernation. 

 Other biological motivations, as the next level are motivations 

that have an obvious biological basis but are not required for the 

immediate survival of the organism. These include the powerful 

motivations for sex, parenting, and aggression: again, the physiological 

bases of these are similar in humans and other animals, but the social 

complexities are greater in humans (or perhaps we just understand them 

better in our own species). In these areas insights from behavioral ecology 

and sociobiology have offered new analyses of both animal and human 

behavior in the last decades of the twentieth century, though the extension 

of psychobiological analyses to humans remains highly controversial. 

Perhaps similar, but perhaps at a rather different level, is the motivation 

for new stimulation-variously called exploration, curiosity, or arousal-

seeking. A crucial issue in the analysis of such motivations is whether 

they have a homeostatic component, so that they build up over time if not 

discharged; this idea was a key component of early twentieth century 

analyses of sex and aggression by, for example, Freud and Konrad Lorenz, 

and is a feature of much popular psychology of motivation. The 

biological analyses of recent decades, however, imply that such 

motivations are situational, arising when they are for seem to be needed to 

ensure an animal’s fitness, and subsiding without consequences when the 

occasion for them passed. 

 Secondary goal is the biological needs tend to generate more 

powerful emotions and thus more powerful motivation than secondary 

goals. This is described in models like Abraham Maslow’s hierarchy of 

needs. A distinction can also be made between direct and indirect 

motivation: in direct motivation, the action satisfies the need, in indirect 

motivation, the action satisfies an intermediate goal, which can in turn 

lead to satisfaction of a need. In work environments, money is typically 

viewed as a powerful indirect motivation, whereas job satisfaction and a 

pleasant social environment are more direct motivations. However, this 

example highlights well that an indirect motivational factor (money) 

towards an important goal (having food, clothes, etc) will be more 

powerful than the direct motivation provided by an enjoyable workplace. 

Motivations, as Stephen Robbins (2000) says, is included one component 

of performance, that is performance is ability times motivation. 
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 The most obvious form of motivation is coercion, where the 

avoidance of pain or other negative consequences has an immediate affect. 

When such coercion is permanent, it is considered slavery. While 

coercion is considered morally reprehensible in many philosophies, it is 

widely practiced on prisoners, students in mandatory schooling, and in the 

form of conscription. Critics of modern capitalism charge that without 

social safety networks, wage slavery is inevitable. Successful coercion 

sometimes can take priority over other types of motivation. 

 The self control of motivation is increasingly understood as a 

subject of emotional intelligence; a person may be highly intelligent 

according to a more conservative definition (as measured by many 

intelligence tests), yet unmotivated to dedicate this intelligence to certain 

tasks. Victor Vroom’s “expectancy theory”  provide an account of when 

people will decide whether to exert self control to pursue a particular goal. 

Self control is often contrasted with automatic processes of stimulus-

response, as in the behaviorist’s paradigm of B.F.Skinner. 

 Some would argue that the two best types of motivation are 

fear and desire. Motivation can be viewed as either extrinsic or intrinsic. 

a. Intrinsic Motivation  

 Intrinsic motivation is a matter and situation that appears from 

the subject in driving force to doing something. In the school situation, 

intrinsic motivation occurs when the mastery of the learning task itself 

satisfies a need, or causes a resolution of tension. A student who studies 

reading diligently because he wants learns to read and he can write for the 

school newspaper in experiencing intrinsic motivation. In a sense, 

intrinsic motivation is self motivation. A youngster who is intrinsically 

motivated knows what his learning goals are and wants to achieves them 

for that own sake and not for some outside rewards. 

 It is occurs when people engage in an activity, such as hobby, 

without obvious external incentives. This form of motivation has been 

studied by social and educational psychologists since the early 1970s. 

Research has found that is usually associated with high educational 

achievement and enjoyment by students. Students are likely to be 

intrinsically motivated if they: 
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• Attribute their educational; results to internal 

factors that they can control ( example the amount 

of effort they put in ) 

• Believe they can be effective agents in reaching 

desired goals (example the result are not 

determined by luck) 

• Are interested in mastering a topic , rather than just 

rote- learning to achieve good grades. 

 

b. Extrinsic Motivation  

 Extrinsic motivation refers to working on a task of 

pursuing some objectives for reasons that lie outside of it. A person 

performs the activity because it leads to some external reward. 

Compliment and reward, school regulation, good example from parents, 

teacher, etc were the concrete example of extrinsic motivation to students 

in learning. For example, if a student studies and learns to read a list of 

words in order to receive a gold star, he is motivated extrinsically. He is 

not move to learn to read because just the learning of how to read the 

texts satisfies him. Usually extrinsic motivation is undesirable in a 

learning situation because since the material learn does not in it self.  

 Extrinsic motivation comes from outside of the performer. 

Money is the most obvious example, but coercion and threat are also 

common extrinsic motivations. 

 In sports the crowd may cheer the performer on, and 

this motivation him or her to do well. Trophies are also extrinsic 

incentives. Competition is often extrinsic because it encourages the 

performer to win and best other not to enjoy the intrinsic rewards of the 

activity. 

C. Definition of Reading 

 According to Fischer (2003: 7) stated that reading is the story 

of this wonder. It describes the act of reading, it practitioners and their 

social environments and reading’s many manifestation on stone, bone, 

bark, wall, monument, table, scroll, codex, book, screen, and e-paper. 

 Based on Goodman (1988: 11), reading is a receptive language 

process. It is a psycholinguistic process in that it starts with a linguistic 
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surface representation encoded by a writer and ends with earning which 

the reader constructs. 

 In the most general modern definition, reading is of course the 

ability to make sense of written or printed symbols. The reader uses the 

symbols to guide the recovery of information from his or her memory and 

subsequently uses this information to construct a plausible interpretation 

of the writer’s message. Aebersold and Field (1997: 15) are also stated 

that, reading is what happens when people look at a text and assign 

meaning to the written symbols in that text. 

 In the reading process, the students have to focus on the 

reading materials, because inside the reading process there are three 

different skills. Based on Chastain (1988: 216), (a) Passive skill can harm 

students’ perception of what their role in the reading process is. (b) 

Receptive skill is receiving a message from a writer. (c) Decoding skill is 

deciphered to arrive at the meaning of the message. 

 The teacher in a classroom should give a positive 

comprehension about reading. In order to make the students interested in 

reading text and realize that reading is not as complicated as what they 

have thought. As what Smith (1973: 5) written, that surely reading is 

simply a matter of decoding from written symbols into sound, and that 

since the code itself is relatively straightforward, all the interesting 

questions lie in a spoken language. 

 Before reading a text, the students need to define the goal in 

reading. Because it is crucial to reach the goal, for example, when they 

have a task from their teacher about something related to read a text then 

perhaps they will enrich their knowledge. As Chastain (1988: 217) 

explanation about the reading goal, those goals are to read for meaning or 

to recreate the writer’s meaning, to improve pronunciation, practice 

grammatical form, to reach a level at which they have confidence in their 

ability to overcome temporary or partial lapses of understanding and to 

continue reading until they have understood the writer’s general meaning, 

to be able to handle the content of that particular chapter in the same 

manner. 

 Most readers interested in reading a text that they want and 

they need to read, which is related in their daily life. Even though, they 

have their own opinion about what they usually read, they have to know 

several aspects to consider. According to Chastain (1988: 220), there are 
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four aspects to consider. (1) they spend a great deal of time scanning 

potential reading material. (2) they may skim the article or the first few 

pages to ascertain if their initial reaction was correct. (3) to read toward 

the top of their reading speed, or at a rate that permits extensive reading, 

(4) to read much more slowly or at a rate  that permits intensive reading.  

 Furthermore, the readers also have to know the variable, 

which is matched with the purpose for reading a selection will also know 

the comprehension of the text. As what Layton (1979: 123) assumed 

about the specific purpose of the reader:  

• A careful rate of reading for studying or recreational 

reading when information must be remembered, 

reorganized, analyzed, sed to solve problems, or subjected 

to value judgment. 

• A normal rate of reading when answers to specific 

questions are being sought-when specific details are to be 

located-to study and appreciate aspects of diction and 

literary style, and to remember the material for a 

subsequent oral report. 

• Skimming or relatively rapid reading to locate specific 

information, locate or infer ideas, discover the general idea 

of the writer, or to review previously read material.  

• Quick or rapid reading by skipping unnecessary portions of 

familiar material for review purposes, to obtain formation 

for immediate utilization, or to get the general idea of the 

structure, plot, and development of literary materials. 

 A lot of people want to be successful readers that make them 

enable to understand the text well. Aebersold and Field (1997: 16) shared 

their effort to understand the text well and be a successful reader, such as: 

• Recognize words quickly 

• Use text features (subheadings, transitions, etc.) 

• Use title(s) to infer what information might follow 

• Use world knowledge 

• Analyze unfamiliar words 

• Identify the grammatical functions of words 
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• Read meaning, concentrate on constructing meaning 

• Guess about the meaning of the text 

• Evaluate guesses and try new guesses if necessary 

• Monitor comprehension 

• Keep the purpose for reading the text in mind  

• Adjust strategies to the purpose for reading  

• Identify or infer main ideas 

• Understand the relationships between the parts of the text 

• Distinguish main ideas from minor ideas 

• Tolerate ambiguity in a text (at least temporarily) 

• Paraphrase 

• Use context to build meaning and aid comprehension 

• Continue reading even when unsuccessful, at least for a 

while 

From the definition above, reading is the ability to 

make sense of written or printed symbols. Beside that from the 

reading people can get the knowledge about the entire world. 

c. Conceptual Framework 

 At school, English as an obligated subject, students must have 

ability and skills in English to compete with high quality human resource 

from many country, in every fields especially in education. 

 Students cannot make compete with other countries if they do 

not have English skill and it is more useful when they can practice it, and 

to practice it students must have text to read. 

 In learning, motivation can be told as a whole of driving force 

energy inside the students that appearing learning activity, and guarantee 

the continuance of learning activity and the purpose that they wanted by 

the subject of learn will be reach, whether with intrinsic and extrinsic 

motivation. 

 From the definition above, it is assumed that learning 

motivation and reading ability have related to each other. Learning 
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motivation is very important in learning English language by mastering 

reading. 

D. Conclusion 

  The writer concludes that learning is the phase of student’s 

behavior changes which is in relatively positive and permanent as a result 

of interaction with the environment that involved the cognitive process.. It 

pointed out that motivation gives enough contribution to reading ability. 

Although the remaining 73, 99% is influenced by another variable, the 

students who have good motivation could comprehend the text better than 

the students with less motivation. 
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THE EFFECTIVENESS OF USING PICTURES TO 
IMPROVE STUDENT’S READING SKILL 

 

Ade Surista 

(Dosen Jurusan Bahasa Inggris STBA-JIA, Bekasi) 

 

Abstract : English as international language becomes first foreign 

language in Indonesia. It is learn in all school from elementary school to 

college. Teaching foreign language needs concentration and suitable 

method to make learner interest in material and class. Reading as one of 

four language skills, became a central of teaching and learning process. 

Trough reading, students hopefully not only get information/knowledge 

but also enjoyment. however, although by reading students get much 

benefits, they find difficulty in understanding reading material mostly. 

One way to make easier in understanding reading material is using 

picture. Result of the research showed that, there is a significant 

effectiveness to improve students’ reading by using pictures method. 

From the result of the research, it can be conclude that learning reading by 

using pictures effective to improve students’ reading skill.  

 

A. Introduction 

Language is one of the most important things in communication and it 

is used as a tool of communication among the nations in all over the 

world. As an international language, English is very important and has 

many interrelationships with various aspects of life owned by human 

being. In Indonesia, English is considered as the first foreign language 

and taught formally from elementary school up to the university level.  

In English, there are four skills that should be mastered, they are: 

listening, speaking, reading, and writing. The reading skill becomes very 

important in the education field. Students need to be exercised and trained 

in order to have a good reading skill.  

Reading is also something crucial for the students as the success of 

their study depends on the greater part of their ability to read. If their 

reading skill is poor, they are very likely to fail in their study or at least 

they will have difficulty in making progress. On the other hand, if they 

have a good ability in reading, they will have a better chance to succeed 

in their study. 

When the teachers teach English in the school, they will find many 

phenomena. They will find many students who have middle and low 
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reading skill. These phenomena depend on each student and they are also 

influenced by student’s learning style. 

Teaching methods are needed in teaching-learning process, 

especially for teaching reading. Method is treated at the level design in 

which the roles of teachers, learners, and instructional materials are 

specified. The method is theoretically related to an approach and is 

organizationally determined by design (Fauziati, 2001:5). 

Considering the explanation above, English teacher must have 

responsibility as they are demanded to have teaching strategy in order to 

solve the problem faced by the students in learning English. Teachers 

must be able to arrange their assignments effectively. They are demanded 

to motivate the students in order to learn English well. 

On the other side, teachers often face problems of students. The 

students sometimes find difficulties of their study. They are difficult to 

read and do not know what they read. They cannot catch what the 

meaning of text. They confuse and cannot take the conclusion. 

The students need learning media to help and to stimulate them. 

One of the learning media is Pictures. Pictures contribute to interest and 

motivation, a sense of the context of the language; and a specific 

reference point or stimulus (Wright, 1989:17). 

 

A. Reading 

1. Definition of Reading 

Before the writer discusses any further details concerning 

reading and other correlation between reading to improvement of 

student’s ability and the picture, it is essential to know the 

meaning of reading first. Reading is one of the four skills that 

student should master. Reading is the most basic skill that leads 

students to learn other skills such as listening, speaking, and 

writing. The students receive much knowledge from reading. 

Reading is a basic tool of education and one of the most 

important skills. Reading is first of all visual tasks, which identify 

the sounds of letter in the words and to associate the printed words 

with its meaning and the benefit of the reading process is to 

understand the meaning of passage. 

According to Straiger (1973:15), reading is the a term used 

to refer to an interaction by which meaning encoded in visual 

stimuli by an author becomes meaning in the mind of the reader. 
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Smith (1973:22) said that reading is defined as 

psycholinguistic process by which the reader (a language user) 

reconstructs, as best he can, a message which has been encoded by 

writer as graphic display. 

Additionally Grabe and Stoller (2002:11) state reading is the 

ability to draw meaning from the printed page and interpret this 

information appropriately. 

 From the statement above, the writer concludes that 

reading is an activity or process to catch an author’s meaning of 

passage by printed or written symbol with concept and knowledge 

already possessed by the reader. It becomes stimuli for the readers 

mind to build up new meaning. 

 

2. Purpose of Reading 

Reading is carried out for a certain purpose. According to 

Grabe and Stoller (2002:13), the purposes of reading are described 

as follows: 

a. Reading to search for simple information and reading to skim 

Reading to search for simple information is used so often 

in reading tasks and it is probably seen as a type of reading 

ability. In reading to search, readers typically scan the text for 

a specific piece of information or a specific word. Similarly, 

reading to skim is a common part of many reading tasks and a 

useful skill in its own right; it involves, in essence, a 

combination of strategies for guessing where important 

information might be in the texts, and then using basic reading 

comprehension skills on those segments of the text until a 

general idea is formed. 

b. Reading to learn from texts 

Reading to learn usually occurs in academic and 

professional contexts in which a person needs to learn a 

considerable amount of information from a text. This reading 

requires some abilities to: 

▪ Remember main ideas as well as a number of details that 

elaborate the main and supporting ideas in the text 

▪ Recognize and build rhetorical frames that organize the 

information in the text 

▪ Link the text to the reader’s knowledge base 
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In addition, reading to learn from the text makes stronger 

inferring demand than general comprehension to connect text 

in information with background knowledge. 

c. Reading to integrate information 

This reading requires critical evaluation of the information 

being read so that the reader can decide what information to 

integrate and how to integrate it for the reader’s goal. They 

also require additional  decisions about relative importance of 

complementary, mutually supporting or conflicting 

information and the likely restructuring of a rhetorical frame to 

accommodate information from multiple sources. 

d. Reading to write  

When a reading text, or part of it, is used as a model for 

writing, learners are usually asked to write something based on 

the model (the reading text) but using different information or 

giving information in a different form.  

e. Reading for general comprehension 

Reading for general comprehension accomplished by a 

skilled fluent reader, requires very rapid and automatic 

processing of words, strong skills in forming a general 

meaning representation of main ideas, and efficient 

coordination of many processes under very limited time 

constraints. 

This reading is the most basic purpose for reading, 

underlying and supporting other purposes for reading. It 

requires motivation, mental frameworks for holding ideas 

concentration and good study techniques.  

 

2.1 Purpose of Reading based on KTSP 

 KTSP is an operational curriculum arranged and applied 

by every school. Formally it is suggested by the law no.20, 

2003 concerning the National Educational System and the 

Government Rule no.19, 2005 in particular, concerning the 

Standard of National Education. It was set up as the 

improvement of curriculum 2004. The implementation of 

KTSP in schools was begun in 2006/2007 by referring to the 

content standard for primary and secondary educational levels. 
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 KTSP has competence standard in every subject, 

especially for English subject there are four competences 

standard such as listening, speaking, reading, and writing. 

Here, the writer only focuses on  reading specifically the 

purpose of reading based on KTSP for the second year/ grade 

eight of junior high school. The purposes are described as 

follow: 

a. Students are able to read aloud with understanding 

meaning of function able to identify meaning of narrative 

and recount text. 

b. Students are able to identify meaning of narrative and 

recount text. 

c. Students are able to identify the communicative purpose of 

narrative and recount text. 

d. Students are able to identify language characteristic of 

narrative and recount text. 

 

3. The Scope of Reading 

Gould, DiYanni, Smith and Standford (1990:3) wrote in 

their books, “The Art of Reading”, explain about the scope of 

reading are described as follows: 

a. Reading is a Creative Act 

  Reading is a creative act; just like writing, painting, 

sculpting or composing music. It is an active enterprise that 

requires imagination, effort, and an engagement with a text 

being anything that can be read; imaged, writing, events, 

performances, situations. 

  Reading is an act of interpretation, of making sense and 

meaning of all events that take place around us and it is an 

encounter with the life of a text represents. 

b. Reading is Interaction 

 Reading allows us to discover new ideas, to see fresh 

things, to develop new opinions and to resist manipulations by 

others. Reading can be a process of self discovery, of 

expanding knowledge and experience as we interact with a 

text. 



Ade Surista :  The Effectiveness of Using Picture to Improve Student’s        125 

 

  

c. Reading is Interpretation 

 Interpretation is not natural and spontaneous act, we need 

learn how to read, how to justify our interpretations, read in 

order to learn, read to understand text, develop responses and 

make sense of the text.  

d. Reading is a Social Act 

 Writing and reading are two of the most important ways in 

which culture and society communicate and perpetuate 

themselves. So reading, especially, is a way of becoming 

conscious of how we live in and are affected by society. 

e. Reading is Responding 

 All reading and interpretation involve responding to texts. 

We can’t read without reacting as well as interacting. We 

make sense of the text by relating it to our social knowledge 

and in the process of doing that, we have to make connections 

between ideas in and out of the text and we make inferences. 

 

4. The Components of Reading 

 Below are the components of reading cited from 

http://www.abc-read.com/reading.html. It is described as follows: 

a. Phonemic Awareness 

It is recognizing and using individual sounds to create 

words.The reader needs to be taught to hear sounds in words 

and that words are made up of the smallest parts of sound, or 

phonemes. 

b. Phonics 

It is understandingof the relationships between written 

letters and spoken sounds. The reader needs to be taught about 

the sounds individuallywhich print letters and groups of letters 

made. Knowing the relationships between letters and sounds 

help children to recognize familiar words accurately and 

automatically, and "decode" new words. 

c. Reading Fluency 

It is developing the ability to read a text accurately and 

quickly or  learn to read words rapidly and accurately in order 

to understand what is read. When fluent readers read silently, 

they recognize words automatically. When fluent readers read 

aloud, they read effortlessly and with expression. Readers who 

http://www.abc-read.com/reading.html
http://www.phonicsguide.com/instructions.html
http://www.phonicsguide.com/
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are weak in fluency read slowly, word by word, focusing on 

decoding words instead of comprehending meaning. 

d. Vocabulary Development 

It is learning the meaning and pronunciation of words. The 

readers need to actively build and expand their knowledge of 

written and spoken words, what they mean and how they are 

used. 

e. Reading Comprehension Strategies 

It is acquired strategies to understand, remember and 

communicate what is read. The readers need to be taught 

comprehension strategies, or the steps of good readers used to 

make sure that they understand text.  

 

5. The Importance of reading in English 

Mikulecky and Jeffries (1998:iv) wrote in their book, 

“Reading Power”, that reading in English is important for us 

because it gives benefits. The followings are described: 

a. Reading in English helps you learn to think in English.  

b. Reading in English helps you build your English vocabulary. 

c. Reading in English makes you more comfortable with writing 

English and you can write better if you feel comfortable with 

the language.  

d. Reading in English may be the only way for you to use 

English if you live in a non-English-speaking country.  

e. Reading in English can help if you plan to study in an 

English-speaking-country. 

 

6. The Strategies of Reading 

Reading the text in the same way would take much time and 

need more concentration. Some time we fail remember the points 

of important things of what we have read because we would 

absorb too many words and too much non essential 

information.Therefore we need the good reading strategies to help 

us to read in a very efficient way. It is aimed to get the maximum 

benefit from reading with the minimum effort.Grellet(1981:4) 

described  reading strategies as follows: 

a. Skimming 

http://www.abc-read.com/vocabulary/
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This is reading text quickly in order to get the gist of text, 

to know it is organized or to get an idea of the intention of the 

writer. In reading a novel or magazines for pleasure or gaining 

the main idea in the text skimming is done. 

b. Scanning 

This is quickly going through a text to find a particular 

piece of information. Here, the reader is trying to isolate 

small portion of the text in relation to some specific 

information needed. Scanning is used to isolate the section 

where the information is most likely to be found and the 

techniques such as glancing down the centre of the page. 

c. Intensive Reading 

This is more accuracy of activity involving reading for 

detail and reading shorter texts to extract specific 

information.Intensive reading is a reading process that 

students need to get all the specific information and details 

from the text. According Hafiz and Tudor (1989) Intensive 

reading is the activity that learners are exposed to relatively 

short text which is used either to give specific aspect of the 

words or to provide the basis for targeted reading strategy. In 

intensive reading students should examine meaning, structures 

and all the details from the text. 

d. Extensive Reading 

This is fluency activity, mainly involving global 

understanding. This reading is purposed of general 

understanding of the text or for enjoyment of reading 

experience, longer texts and usually for one’s own pleasure. 

Jacobs (1997) explained that “extensive reading is the reading 

without over instruction, of large amounts of material for 

pleasure and information”. Student can select books or other 

reading materials that are interesting in them. In extensive 

reading, students do not have to worry too much about details 

or looking up all the vocabulary. This extensive reading will 

help to increase students’ knowledge and improve their 

reading ability.  
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B. Pictures 

1. Definition of Pictures 

Picture is one of an interesting learning media, which can help 

students to motivate, stimulate, and approach to the contextual 

learning. Below there are several definitions of pictures: 

a. Picturesare the act process or art of painting; representation (as 

of a person, landscape, buildings) on canvas, paper, or other 

surface produced by painting, drawing, engraving or 

photograph. 

(Webster’s Third New International Dictionary, With Seven 

Language Dictionary, Encyclopedia Britannica, Inc) 

b. Picturesare the representation or image on a surface, e.g. a 

painting, drawing, print or photograph, esp. as a work of art. 

(The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English 

language, Volume 2, Lexicon Publication, Inc) 

c. Pictures are imitation of goods, like: man, animal, plant etc, 

which are made by pencil, color, and other tools on the white 

paper. 

( Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke II Departement 

Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1996). 

 

From the statement above the writer concludes that pictures 

are representation of object or image surrounding us that have art 

values by painting or drawing process. 

 

2. Types of Pictures 

Teachers are often reluctant to use pictures for they think it 

is too difficult to find a good picture and make use of it. Finding 

good pictures is actually not difficult. Teachers of reading only 

have to look around carefully to find them. Even waste 

newspapers, which pictures are usually not colored except the 

colors are black, white and grey, it can be very useful to bring into 

the classroom. Other sources that can be used are for instance, 

magazines, books, calendars, brochures, greeting cards, postcards, 

family photographs or even the drawings made by the teachers, if 

he or she is talented enough to produce a good picture 

(Wright,1989).  
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  There are several types of pictures according to Wright 

(1989:105) statements: 

a. Pictures of Single Objects 

b. Pictures of one person 

c. Pictures of famous people 

d. Pictures of several people 

e. Pictures of people in action 

f. Pictures from history 

g. Pictures with a lot of information 

h. Pictures of the news 

i. Pictures of fantasies 

j. Pictures of maps and symbols 

k. Pictures and texts 

l. Sequences of pictures 

m. Explanatory Pictures 

n. Student and teacher pictures 

o. Tables, Graphs and Charts 

 

According to Szyke (1981:26) divides pictures into two 

categories, they are: 

a. Pictures of individual persons and objects 

b. Pictures of situations in which persons and objects are ‘in 

action’ situational pictures that show or suggest relationships 

between objects and/or people can be perfect teaching aids for 

introducing, practicing, or reviewing grammatical structures, 

from simplest to the most complex.  

 

3. The Advantagesand Disadvantages of Picture 

Many teachers do not realize the need of using visual aids is 

very important to bring the learners into the imaginative world. 

Pictures or drawings have been widely used to facilitate the 

teaching process and to enhance learning out comes. 

Pictures have become useful tools employed by teacher. They 

are cheap and easy to get. Instead of their low cost, they act as 

valuable sources for stimulating student’s imagination. They can 

become useful instruments to catch what is in the student’s minds. 

Wright (1989:17) acclaimed that “picture can motivate the student 

and make him or her wants to pay attention and want to take part”.  
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The reason of this is not too difficult to mention. Pictures 

themselves are already attractive. The funny looking characters or 

real objects, painted in their various colors and types, always lure 

people of any ages. This soon will draw the students’ attention and 

drag them from day to day boredom. Children love pictures for 

they are already accustomed to pictures in their daily lives; for 

example in story book, stationery and clothes. Pictures contain a 

large number of ideas for students to be expressed. Pictures 

represent places, people and objects in real world which students 

might have experience or encountered (Wright, 1989)  

Pictures are often used as a visual stimulus to attract learners’ 

attention, to increase their motivation as well as to assist them in 

development of analytical thinking skills (Duchastel&Wallar,1979; 

Levie:1987). 

Wright 1989 in his book pictures for language learning said 

that picture might add extra information which allows the students 

to infer what is intended but not clearly stated in text. His 

statement is important in developing reading skills. 

  In her book visual aids for teaching English to speakers of 

other language, Kriedler (1980:1) explained the advantages of 

using pictures in teaching English: 

a. Pictures help teachers to create situations outside the 

classroom walls. 

b. Pictures help teachers give reality to what might be 

misunderstanding verbally by the students.  

c. Pictures help teachers change situations quickly and easily in 

a drill. 

In other sources, Sadiman (1986:31) said some benefits of the 

picture, they are: 

a. Concrete 

Pictures or photos are more realistic in showing the main idea 

which compared to verbal media usage only. 

b. Pictures can break the time and space constrain. But not all 

the things, objects or situation can be brought into the class 

and also the student into the atmosphere. So that, pictures 

could handle it. 

c. Pictures or photos can cover our limitedness vision  
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d. It can clarify the problem, in any sectors and ages, so that it 

could prevent misunderstanding and make it clear. 

e. It is cheap and easy to get and use, picture no need specific 

tools. 

When related in reading text, pictures have advantages. 

According to Bock (1983:219) said that pictures facilitate the 

processing of texts and, therefore aid the reader to read. This could 

have two possible implications:  

a. Pictures improve text intelligibility; the reader can read can 

read the text more quickly and retain it better than without a 

picture.  

b. Pictures improve the aesthetic effect of the text; the reader is 

motivated to examine the text critically. 

From all mentions above about the advantages of picture, the 

teacher should be cautious of disadvantages of picture. Although 

pictures have many advantages but they have weaknesses. 

According to Sadiman (1986:31) the weaknesses of picture are 

described as follow:  

a. Pictures only focused on perception sight. 

b. Over complex Pictures is lack effectiveness for study. 

c. There is restricted size for a large group. 

Szyke (1981:49) argues that there are some disadvantages of 

using pictures in teaching learning process, such as: 

a. Students pay attention on the picture more than on the learned 

material 

b. It takes time and costs much to provide attractive pictures 

c. Small and unclear pictures may arouse problems in the 

teaching-learning process since the students may 

misunderstanding about the pictures 

Possible ways to overcome them are: 

a. Teachers should avoid using pictures or photographs which 

attract more attention to them than to the activity. He also 

should control the students’ activities including their attention 

during the teaching-learning process. 

b. Teacher should make or choose attractive simple pictures to 

avoid wasting time and money 

c. Teacher should be making or choose big and clear enough 

pictures in order to avoid misunderstanding about the pictures. 
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4. Picture As an Aid in Teaching English 

  The aids can be used to teach and learn English and also to 

increase motivation of the students but it requires careful planning. 

In addition most teachers will have problems dealing with a great 

number of students in a class room. Billows (1961), in his book, 

The Techniques of Languages Teaching, stated that the most 

unsuccessful language learning is due to the failure of imagination. 

The failure can be in forms of the teacher’s imagination that word 

alone may not be enough to carry that pupils into the imaginary 

situation he is trying to bring him into; and failure of the pupil to 

imagine the situation in his mind what the word is intended for. 

This is the reason that the teacher should bear in mind to make use 

of the teaching materials communicatively and practical teaching 

method. 

  As mentioned above, pictures are non-technical aids that 

can be used in language teaching. Why picture? Pictures are 

chosen because the writer believes that they are very useful and 

practical to be used in the classroom since no teacher has time, 

skill and financial resources to prepare high quality technical 

materials. 

  The teacher should be careful to present the suitable 

materials for the students. Teacher can find pictures everywhere, 

from the newspapers, magazines, and also English books. But 

what kinds of pictures are best to be used? When selecting a 

pictures, Ernestova (1981:5) suggested that the teacher should 

always keep in mind the size of pictures; the clarity of the pictures; 

appeal to the eye; and the entertainment value. 

  Nasr (1972:122) made a suggestion on how to use the 

pictures successfully in the classroom. He suggested three stages, 

they are: 

a. The preparation 

 We are surrounded by pictures, poster and sign of high 

technical quality. Magazine presented a number of beautiful 

illustrations in color. Therefore, the simple presentations of a 

picture in the classroom will not arouse interest at once. The 

class must be put into a receptive mood. In addition, the 

students must be told what to observe and what to remember. 
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b. The Presentation 

 The teachers have to prepare well the material that will be 

presented to the student. She or he points out the important 

factors, to stress and to explain what they mean to the students. 

This is important because student experiences are not enough. 

c. The Application 

 The information obtained should be applied. This can be 

done in a number of ways. If the pictures are used for purely 

linguistics aim, the new words or phrases should be used in 

original sentences, in dictation, and in short composition if it 

is a lesson of culture, the students may desire to do further 

reading, and to report on the subject. 

 

5. The Criteria of Picture 

 The criteria of picture are necessary to get the good quality 

picture. The teacher should be attention of this point because it is 

essential to reach the objective of study. Sadiman (1986:31) 

explained that some criteria of picture as a good media to study, 

there are: 

a. Authentic. 

The pictures must describe the situation honestly as people 

see the real object. 

b. Simple. 

The composition must be clear enough to show the main 

points of the pictures. 

c. Relative size. 

Pictures can maximize or minimize the real object. Choose 

familiar picture to avoid the reader or student confused. 

d. A good picture contains a move or action. 

A good picture does not show the object in motionless but it 

shows certain activities. 

e. A good picture is not always good to attain the objective of 

study. 

Although it is not really good for quality, pictures which 

made by the students themselves often look better. 

f. Not all good pictures are good media 

As a good media, a picture should be qualified in art and 

appropriate with the purpose of study. 
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C. Conceptual Framework 

 Reading is an interaction by which meaning encoded in visual 

stimuli by an author becomes meaning in the mind of the reader. The 

interaction includes three points: (1) material to be read; (2) 

knowledge possessed by reader; (3) physiological and intellectual 

activities. From interaction happened, reading makes interactive 

when involves two necessary elements, they are a reader and a text 

and both of elements related each one.  

 Picture is one of the interesting learning media, which can help 

students to motivate, stimulate, and approach to the contextual 

learning. It is kind of visual media that function to distribute message 

with taking attention and clarify of idea. Although picture is not real 

live but it can represent object, place and people by processing 

painting or drawing. So that picture is interest, it will give stimulus to 

the readers in this case for students. They will more interest in 

learning, because by looking at the picture they will find pieces of 

information that they do not understand before. 

 People or human being can study by nature, when they open the 

book or the text with pictures, they will be interested in reading. We 

attract to pictures because pictures is reflection of nature that likes 

and grows in our mind. Nature gives a beautiful sight to people or 

human being. 

Reading is an activity or process to catch an author’s meaning of 

passage by printing or writing symbol with concept and knowledge 

already possessed by the reader. It becomes stimuli for the reader 

mind to build up new meaning. Mostly students do not understand 

when they read. Therefore,   pictures help students to catch meaning 

of text and they related to their reading ability but they need high 

concentration in understand text content. The students read the text 

by processing of getting the thought that was in author’s mind into 

their mind. 

Picture is one of the alternatives to make student understand of 

text. For example, if the students do not understand the text, they 

confuse and can not catch what the text means, through pictures they 

can get a glimpse about what the text is all about. The pictures give 

student opportunity to read, make them thought and create their 

imagination of what the picturesare and they relate the picture with 

the text. Pictures also make student feel of what they are reading and 
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provide clue the meaning of the text, for the first time and reminding 

it. 

 

E. Conclusion 

Teaching a foreign language is indeed a very challenging job, 

especially for young learners who are a very critical period of 

learning, but it is very satisfying and rewarding job if our students 

succeed. 

Reading is very important in language learning, but most of the 

students find that it is not interested. So, teaching reading needs an 

interesting way. It will help the students get the lesson well. 

Pictures with their varieties prove to be useful in the teaching of 

reading. They can assist the students to read better, understand and 

catch the meaning of what they read. The pictures can inspire 

students to read, develop their imaginations and creativities. They 

make them enjoy learning. If the students are enjoyable learning, they 

would not feel their tasks as burdens but they would enjoy learning 

the language because of the lively classroom situation. 
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