
 

Trisha Wulan Meydiana Putri, 2018 
ANALISIS KONTRASTIF STRATEGI TINDAK TUTUR MENGELUH DALAM BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam berkomunikasi satu 

sama lain sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tanpa bahasa 

mungkin kita tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Aziz dkk. (2014, hlm. 3) 

mengemukakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 

berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri dalam suatu masyarakat 

bahasa. Setiap bahasa yang ada di dunia mempunyai ciri khas atau karakteristik 

tersendiri baik dari gramatika, huruf yang dipakai, ragam bahasa, dan lain 

sebagainya. Begitupun bahasa Indonesia yang karakteristiknya tentu berbeda 

dengan bahasa Jepang. 

Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahsa yang mempelajari 

makna dari sebuah komunikasi seperti apa yang ingin disampaikan oleh penutur 

dan diterjemahkan oleh mitra tutur. Asal usul kata pragmatik berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu pragma yang artinya kegiatan, urusan, tindakan (Trosborg, 1995, hlm. 

5). 

 Ketika berkomunikasi dengan seseorang adakalanya makna yang tersirat 

dalam ujaran penutur mengacu pada maksud lain sehingga menyebabkan mitra 

tutur melakukan suatu tindakan. Contohnya: 「この部屋は暑いですね。」

[Kono heya wa atsui desune.] (Kamar ini panas ya). Dalam contoh tersebut ada dua 

kemungkinan maksud ujaran penutur, yang pertama, penutur menginformasikan 

kepada mitra tutur bahwa kamar tersebut panas, dan kemungkinan kedua, penutur 

mengisyaratkan/meminta mitra tutur untuk membuka jendela atau menyalakan 

kipas angin/AC. Hal ini yang disebut tindak tutur. Tarigan (1990, hlm. 36) 

menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak tutur maka setiap ujaran atau ucapan 

tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula.  
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  Salah satu fungsi bahasa adalah ekspresif, yaitu untuk menyampaikan ide, 

gagasan, perasaan, dan emosi seseorang. Aziz dkk. (2014, hlm. 3). Dalam hidup 

bersosial terkadang kita merasa tidak puas akan sesuatu yang terjadi, hal ini akan 

membuat kita mengeluarkan perasaan atau emosi kita dengan mengucapkan 

keluhan, baik terhadap keadaan tersebut, lawan bicara, bahkan diri sendiri. 

Misalnya saat benda kesayangan kita rusak oleh teman, kita mungkin akan 

mengeluh dengan mengatakan “Aduh, padahal itu barang kesayanganku. Kok kamu 

teledor sih” kepada teman kita sebagai bentuk ketidaksenangan atas tindakan orang 

tersebut.  

Memahami budaya dan tindak tutur dari masing-masing penutur adalah hal 

yang sangat penting dalam proses komunikasi agar tidak adanya kesalahpahaman, 

apalagi di antara dua negara yang berbeda atau lebih. Tentu saja, dalam 

berkomunikasi, demi terjalinnya komunikasi yang baik, kita dituntut untuk 

memahami maksud dari ucapan mitra tutur bukan hanya mendengarkannya saja 

agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam konteks mengeluh, dengan mengetahui 

tindak tutur mengeluh kita akan mengerti letak kesalahan yang menyebabkan mitra 

tutur mengeluh, dan dapat memperbaikinya jika memang diperlukan. Sehingga, 

hubungan yang terjalin akan berjalan dengan baik. Menurut Trosborg (1995, hlm 

15) mengeluh termasuk ke dalam tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif 

adalah bentuk tutur yang berfungsi menyatakan atau menunjukan sikap psikologis 

penutur terhadap keadaan tertentu (Searle dalam Rahardi, 2009, hlm. 17). 

Dalam skripsi yang ditulis Gita Nurhasanah (2010) yang berjudul “Tindak 

Tutur Mengeluh dalam Bahasa Jepang” mengungkapkan bahwa tindak tutur 

mengeluh cenderung dilakukan oleh penutur yang status sosialnya lebih tinggi dari 

mitra tutur baik hubungan di antara mereka akrab atau tidak akrab. Tuturan 

mengeluh yang mereka lakukan menggunakan strategi keluhan dengan isyarat, 

keluhan dengan menyatakan kekesalan, dan keluhan dengan cara menyalahkan. 

Sedangkan penutur yang status sosialnya lebih rendah dari mitra tutur melakukan 

tindak tutur mengeluh melakukannya dengan strategi isyarat, kekesalan, dan 

menyalahkan. Stategi keluhan dengan isyarat dilakukan karena hubungan di antara 
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mereka tidak akrab. Sedangkan strategi keluhan dengan menyatakan kekesalan dan 

stategi keluhan dengan cara menyalahkan dilakukan karena hubungan yang terjalin 

di antara mereka akrab. 

Dalam skripsi yang ditulis Gita Nurhasanah (2010) tersebut hanya 

mencakup tindak tutur dalam bahasa Jepang saja dan tidak mengkontrastifkannya 

dengan bahasa lain, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 

Tindak tutur mengeluh merupakan kebiasaan/tingkah laku yang rumit dan 

lebih sulit ditangkap dibandingkan dengan tindak tutur lainnya seperti permintaan, 

permintaan maaf, ajakan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, permohonan dan 

lain sebagainya, karena dalam tindak tutur mengeluh tidak ada bentuk/wujud 

penentunya. (Edmonson 1981, Laforest 2002, Nguyen 2008) dalam Chen, Yuan-

shan (2011, hlm.258).  

Untuk mengetahui dan memahami kebiasaan mengeluh dalam dua 

kebudayaan yang berbeda, dalam hal ini L1 dan L2, penelitian tindak tutur 

mengeluh diperlukan untuk meningkatkan interaksi antarbudaya L1 dan L2. Dalam 

dunia pendidikan, dengan memahami keluhan L1 dan L2, guru bahasa dapat 

mengidentifikasi kesulitan belajar pragmatik atau sosiopragmatik, dan mengajarkan 

bagaimana menghindari miskomunikasi antarbudaya dalam pertemuan yang 

sesungguhnya. 

Oleh sebab itu, demi mengetahui kebiasaan atau tindak tutur mengeluh 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, penulis bermaksud menelitinya dengan 

mengangkat judul penelitian “Analisis Kontrastif Tindak Tutur Mengeluh dalam 

Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis membatasi 

fokus yang akan diteliti, yaitu strategi yang digunakan dalam tindak tutur mengeluh 

dalam bahasa Jepang yang diambil dari drama “Ichi Rittoru no Namida (One Litre 

of Tears)” dan dalam bahasa Indonesia yang diambil dari sinetron “Buku Harian 

Nayla”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana variasi strategi tindak tutur mengeluh bahasa Jepang dalam 

drama Jepang “Ichi Rittoru no Namida”?  

2. Bagaimana variasi strategi tindak tutur mengeluh bahasa Indonesia dalam 

sinetron “Buku Harian Nayla”?  

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan strategi tindak tutur mengeluh dalam 

bahasa Jepang dan Indonesia dalam drama “Ichi Rittoru no Namida” dan 

sinetron “Buku Harian Nayla”? 

Dari rumusan masalah di atas, agar penelitian lebih terarah, penulis 

membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membahas variasi strategi tindak tutur mengeluh dalam 

bahasa Jepang yang diambil dari drama “Ichi Rittoru no Namida (One Litre 

of Tears)” dan dalam bahasa Indonesia yang diambil dari sinetron “Buku 

Harian Nayla”. 

2. Penelitian ini hanya menganalisis persamaan dan perbedaan variasi strategi 

tindak tutur mengeluh dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang 

digunakan pada drama “Ichi Rittoru no Namida (One Litre of Tears)” dan 

sinetron “Buku Harian Nayla”. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi variasi strategi tindak tutur mengeluh dalam bahasa 

Jepang yang digunakan pada drama “Ichi Rittoru no Namida (One Litre of 

Tears)”. 

2. Mengidentifikasi variasi strategi tindak tutur dalam bahasa Indonesia yang 

digunakan pada sinetron “Buku Harian Nayla”. 

3. Menganalisis persamaan dan perbedaan variasi strategi tindak tutur 

mengeluh dalam bahasa Jepang dan Indonesia yang digunakan pada drama 

One Litre of Tears dan sinetron Buku Harian Nayla. 

 Manfaat penelitian ini, di antaranya: 



5 
 

Trisha Wulan Meydiana Putri, 2018 
ANALISIS KONTRASTIF STRATEGI TINDAK TUTUR MENGELUH DALAM BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah 

keilmuan bidang linguistik (pragmatik), khususnya variasi strategi tindak 

tutur mengeluh dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia serta persamaan 

dan perbedaan variasi strategi tindak tutur mengeluh dalam bahasa Jepang 

dan Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan baik berdasarkan aspek 

budaya penutur asli. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembelajar 

1) Menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang 

lingusitik (pragmatik). 

2) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3) Menindaklanjuti penelitian yang belum tergarap dalam penelitian ini. 

b. Bagi Pengajar 

 Dapat mengetahui ciri khas atau karakteristik serta persamaan dan 

perbedaan budaya melalui tindak tutur mengeluh dalam bahasa Jepang 

dan Indonesia khususnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

mengajar. 

c. Bagi Penulis 

1) Dapat mengetahui ciri khas atau karakteristik bahasa Jepang dan 

Indonesia khususnya tindak tutur mengeluh. 

2) Dapat memperkaya kebahasaan, khususnya dalam bidang tindak 

tutur, sehingga penulis dapat menggunakannya baik lisan maupun 

tulisan. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 
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menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. 

Penelitian deskriptif kontrastif adalah metode yang digunakan untuk 

membandingkan dua atau lebih fenomena bahasa dan mengontraskan antara 

keduanya. Sutedi (2011, hlm. 58). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis variasi tindak tutur 

mengeluh serta persamaan dan perbedaannya dalam bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia. Setelah itu, peneliti akan menjabarkan hasilnya dengan 

data yang bukan berupa angka, melainkan deskripsi mengenai variasi tindak 

tutur mengeluh serta persamaan dan perbedaannya dalam bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia itu sendiri. 

1. Sumber Data  

a. Buku/Jurnal yang Relevan 

b. Drama Jepang yang berjudul One Litre of Tears dan sinetron Indonesia 

yang berjudul Buku Harian Nayla. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bagian, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang, rumusan dan batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORITIS 

Pada bab ini, penulis membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.   

Antara lain: analisis kontrastif, tujuan analisis kontrastif, pragmatik, tindak 

tutur, perbedaan ungkapan dan tindak tutur, definisi mengeluh, strategi 

mengeluh, perbedaan mengeluh dan marah, intonasi dan volume suara, tindak 

tutur dalam drama dan sinetron, serta dialog.  

BAB III: METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini, penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan, 

alasan digunakannya metode tersebut, dan teknik pengumpulan serta analisis 

data. 

BAB IV: DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA  

Pada bab ini, penulis membahas tentang analisis kontrastif strategi tindak tutur 

yang akan diangkat, yaitu tindak tutur mengeluh dalam bahasa Jepang yang 

diambil dari drama “Ichi Rittoru no Namida (One Litre of Tears)” dan dalam 

bahasa Indonesia yang diambil dari sinetron “Buku Harian Nayla”. 

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini, penulis membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan, dan menjawab rumusan masalah yang ada di BAB I, serta 

mencantumkan implikasi, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


