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Abstrak 

 
Tindak tutur merupakan ekspresi dari seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu yang 

ditujukan kepada orang lain melalui tuturan yang mengandung suatu tindakan. Hal yang harus 

diperhatikan dalam perilaku berbahasa ini adalah bagaimana cara seorang pembicara dapat 

menyampaikan maksud kepada lawan bicara melalui tuturan yang diujarkan, lalu kemudian 

bagaimana lawan bicara mampu mencerna atau menginterpretasi pesan dari pembicara. Jika 

persyaratan ini dapat terpenuhi, maka sebuah komunikasi bisa dikatakan sukses. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara penyimakan (pengamatan/ observasi) hanya terhadap 

dialog-dialog interogatif yang dilakukan oleh tokoh/ pemeran dalam film Ima Ai ni Yukimasu. 

Kemudian tahap pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul 

sesuai dengan aspek-aspek tindak tutur. Hasil penelitian ini meliputi fungsi asertif/ representative, 

fungsi komisif juga fungsi ekspresif yang dikemukakan secara terperinci dengan menjabarkan satu 

demi satu keterangan dari keempat fungsi tersebut. 
 

Kata kunci : tindak tutur, daya ilokusi, interogatif, film 

 

 
Abstract 

 
Speech Act is an expression of speaker to deliver means to listener through speech that contain act. 

The main idea is how a speaker can deliver means to listener through messages then, the listener 

able to understand and interpret message from the speaker. If the requirement can be fulfilled, a 

communication can be occurred. The method used in this thesis is qualitative-analytics method. 

The data gathering will be observed from interrogative dialogue that is spoken by the character of 

Ima Ai ni Yukimasu. The data processing will be done by classifying obtained data. The result of 

the thesis will be clearly explained within four functions. The four functions itself are the assertive/ 

representative function, directive function, commissive function, and expressive function.  
 

Key words : speech act, illocutionary force, interrogative, film 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Untuk mencapai sebuah komunikasi yang 

saling berterima diperlukan kaidah-

kaidah yang mampu untuk 

menyampaikan sebuah pesan kepada 

komunikan. Namun kaidah berbahasa 

saja belum mampu untuk 

menginterpretasikan maksud dan tujuan 

dari pembicara. Hal ini dapat dilihat pada 

pemakaian kata demi kata dari seorang 

pembicara untuk mengirimkan pesan 

melalui tuturan kepada lawan bicara 

merupakan faktor penentu keberhasilan 

tersampaikannya suatu maksud, dan di 

sisi lain dari lawan bicara mampu 

memahami pesan yang disampaikan oleh 

pembicara tersebut. Inti dari 
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permasalahan hal ini adalah bagaimana 

cara seorang pembicara dapat 

menyampaikan maksud kepada lawan 

bicara melalui pesan yang disampaikan, 

lalu kemudian bagaimana seorang lawan 

bicara mampu mencerna atau 

menginterpretasi pesan dari pembicara 

agar dapat memberikan kontribusi dalam 

sebuah komunikasi. Namun hal yang 

demikian tidak selalu dapat berjalan 

dengan semestinya. Keterampilan dari 

seorang pembicara untuk mengemas 

sebuah pesan melalui tuturan yang 

disampaikan kepada lawan bicara sangat 

diperlukan. Kemudian, latar belakang 

pengetahuan dari lawan bicara mengenai 

tuturan yang disampaikan guna 

menangkap maksud dari pembicara juga 

dituntut agar terjadi sebuah komunikasi 

yang saling berterima. 

 

Pengolahan kata demi kata dari seorang 

pembicara untuk mengirimkan pesan 

melalui tuturan kepada lawan bicara 

merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan tersampaikannya suatu 

maksud. Makna suatu tuturan tidak selalu 

dapat diinterpretasi melalui unsur-unsur 

yang terdapat dalam tuturan yang 

diujarkan, tetapi juga terdapat maksud 

tertentu dari pembicara yang harus 

dipahami oleh lawan bicara. Tuturan 

yang diujarkan oleh para tokoh yang 

berperan dalam film Ima, Ai ni Yukimasu 

merupakan tuturan yang biasa digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari sama seperti 

bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

pada umumnya. Namun tidak semua 

tuturan dapat langsung dimengerti oleh 

lawan bicara. Berbagai gaya maupun 

jenis kalimat tertentu yang digunakan 

oleh pembicara pada saat mengujarkan 

suatu tuturan, mulai dari tuturan 

deklaratif, imperatif maupun interogatif 

untuk mengirimkan suatu maksud. 

 

Fokus dari penelitian ini adalah pada 

tuturan interogatif. Bagaimana sebuah 

tuturan interogatif yang notabene 

merupakan tuturan yang ditujukan untuk 

meminta informasi, memiliki berbagai 

fungsi lain dan tidak mengharapkan 

jawaban dari lawan bicara. 
 

2. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif analitik. 

Metode ini menggunakan teknik sadap, 

yaitu metode yang menggunakan metode 

simak karena pada dasarnya, penyimakan 

diwujudkan dalam penyadapan 

penggunaan bahasa seseorang atau 

beberapa orang (Mahsun, 2005: 90). 

Penelitian ini mengambil data dari dialog 

dalam film Ima, Ai ni Yukimasu. Dialog-

dialog tersebut akan diidentifikasikan 

guna mengetahui bagaimana bentuk-

bentuk tindak tutur dalam film tersebut. 

 

Dalam penelitian ini, data diperoleh pada 

saat menyimak film Ima, Ai ni Yukimasu 

dari kepingan DVD. Penulis menganggap 

bahwa dialog-dialog yang telah diperoleh 

dalam film dapat terperikan dengan nyata 

siapa, kapan dan di mana tuturan 

diujarkan. Dalam film Ima, Ai ni 

Yukimasu banyak mengandung unsur 

tindak tutur ilokusi, terutama pada 

kalimat-kalimat interogatif. 

 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak (pengamatan/ observasi), 

yaitu metode yang digunakan dalam 

penyediaan data dengan cara peneliti 

melakukan penyimakan terhadap 

penggunaan bahasa (Mahsun, 2005: 218). 

Penyimakan ini dilakukan dengan cara 

mengamati langsung data-data 

kebahasaan tekait dengan tindak tutur 

ilokusi yang muncul dalam film Ima, Ai 
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ni Yukimasu karya Yoshikazu Okada 

melalui alat pemutar DVD, kemudian 

data-data tersebut akan dicatat dan 

diklasifikasikan sesuai aspek-aspek 

tindak tutur ilokusi. Dalam film, perilaku 

berbahasa dapat dipahami dengan melihat 

peristiwa berbahasa tersebut berlangsung 

dalam situasi yang sebenarnya dan dalam 

konteks yang nyata. 

 

Analisis data merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mengklasifikasi dan 

mengelompokkan data (Mahsun, 2005: 

229). Pada tahap ini dilakukan upaya 

untuk mengklasifikasi atau 

mengelompokkan dengan menyamakan 

data yang sama dan membedakan data 

yang berbeda. Seluruh data yang didapat 

dari dialog percakapan dalam film 

diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek 

tindak tutur. 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Daya-daya ilokusi dapat diketahui 

melalui teori yang dikemukakan oleh 

Leech (1983: 165) dalam Prinsip-prinsip 

Pragmatik. Leech mengemukakan daya 

ilokusi ke dalam kategorisasi fungsi 

menurut nilai komunikatifnya sebagai 

berikut: (1) asertif, fungsi yang mengikat 

penutur terhadap proposisi yang 

diucapkan, misalnya menegaskan, 

mengeluh, mengemukakan pendapat; (2) 

direktif, fungsi untuk memberikan 

pengaruh terhadap pendengar, misalnya 

merekomendasikan, memerintah, 

memohon; (3) komisif, fungsi yang 

mengikat penuturnya untuk melakukan 

apa yang diujarkannya, misalnya 

menawarkan bantuan; (4) ekspresif, 

fungsi untuk menyatakan sikap penutur 

terhadap kondisi tertentu, misalnya 

mengecam atau memarahi. 

 

Kesemua fungsi tersebut diaplikasikan 

kedalam jenis-jenis kalimat interogatif 

(gimonbun) yang dikemukakan oleh Imai 

Kunihiko (2001: 95). Beberapa jenis 

gimonbun tersebut diantaranya: (1) shūji 

gimonbun, yaitu gimonbun yang 

digunakan pembicara sebagai tuntutan; 

(2) “atemono”teki shitsumon, yaitu 

gimonbun yang diungkapkan guna 

menerka jawaban yang akan diterima dari 

pendengar; (3) mondai teikiyō gimonbun, 

yaitu gimonbun yang diungkapkan untuk 

mengangkat sebuah permasalahan 

sebagai topik pembicaraan; (4) 

shisakuteki gimonbun, yaitu gimonbun 

yang diungkapkan ketika kedua belah 

pihak (baik pembicara maupun 

pendengar) tidak mampu memberi 

jawaban atas tuturan pembicara. 

 

 

Dari data yang dikumpulkan melalui 

tuturan film, telah didapatkan bahwa para 

pemeran film Ima, Ai ni Yukimasu 

menggunakan tuturan interogatif untuk 

mengirimkan maksud tertentu yang ingin 

ditujukan. Berbagai motivasi yang ingin 

ditunjukkan penutur sering kali 

diungkapkan dengan mengujarkan 

tuturan interogatif walaupun tidak 

mengharapkan jawaban atau informasi 

dari lawan tutur. Para pemeran film 

tersebut mengujarkan kalimat interogatif 

ditujukan tidak untuk meminta informasi, 

tetapi digunakan untuk menjaga nilai-

nilai kesantunan antara komunikator 

dengan komunikan. 

 

Beberapa daya ilokusi yang muncul 

dalam penggunaan kalimat interogatif 

oleh para pemeran film Ima, Ai ni 

Yukimasu diantaranya adalah untuk 

sebuah penegasan, mengungkapkan 

keluhan, mengungkapkan pendapat, 

merekomendasikan hal tertentu, 

memberikan perintah, memohon sesuatu, 
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menawarkan bantuan dan untuk 

meluapkan kemarahan. Kesemua fungsi 

tersebut memang tidak diwujudkan untuk 

meminta informasi kepada pendengar. 

 

Daya Ilokusi Interogatif dari Para 

Pemeran Film Ima, Ai ni Yukimasu. 

Berikut ini merupakan contoh-contoh 

tuturan interogatif yang terdapat pada 

film Ima, Ai ni Yukimasu yang memiliki 

fungsi selain meminta atau 

mengharapkan jawaban. Beberapa daya 

ilokusi yang diungkapkan oleh Leech 

dari tuturan interogatif para pemeran film 

ini diantaranya adalah: 

 

Untuk melakukan suatu penegasan. 

Adegan saat Takumi menyiapkan sarapan 

di dapur. 
 

Contoh：「ママが書いた絵本にそう書いて

あったろ1（？）」 

 

  “bukankah telah tertulis pada buku 

cerita bergambar yang dibuat oleh 

ibumu?” 

 

Tuturan “ママが書いた絵本にそう書いて

あったろ ” merupakan shūji gimonbun 

yang tercatat pada track 00:05:27, penutur 

Takumi mengujarkan tuturan kepada 

lawan tutur Yuji “bukankah telah tertulis 

pada buku cerita bergambar yang dibuat 

oleh ibumu?” Tuturan yang diujarkan 

penutur tersebut mengandung tindak 

ilokusi. Hal ini dapat dilihat bahwa 

penutur bukan ingin meminta informasi 

apakah lawan tutur mengetahui 

keberadaan seseorang setelah meninggal, 

                                                           

1
 Bentuk ~てあったろ adalah ragam 

bahasa dari bentuk ~てあっただろう . 

Bentuk ~だろう merupakan ungkapan 

untuk memancing respon atau 

mengkonfirmasi suatu hal dari lawan 

bicara（中上級考える人のための日本

語文法ハンドブック p.252） 

namun sebenarnya penutur ingin 

menegaskan hal yang telah diketahui 

olehnya maupun lawan tutur bahwa 

semua orang yang telah meninggal dunia 

akan menuju ke sebuah tempat bernama 

Bintang Akaibu sesuai dengan yang 

tertulis pada buku cerita bergambar yang 

dibuat ibu lawan tutur. 

 

Untuk mengungkapkan keluhan. 

Adegan saat Yuji menunggu kedatangan 

Takumi di depan klinik dokter Noguchi. 
 

Contoh：「どうしてパパはいろんなことが 

できないの（？）」 
 

  “mengapa ayah tidak mampu 

melakukan berbagai macam hal?” 

 

Tuturan “どうしてパパはいろんなことが 

できないの” merupakan “atemono”teki 

shitsumon yang tercatat pada track 

00:11:18, penutur Yuji bertanya kepada 

lawan tutur dokter Noguchi “mengapa 

ayah tidak mampu melakukan berbagai 

macam hal”. Tuturan yang diujarkan 

penutur tersebut mengandung tindak 

ilokusi. Hal ini dapat dilihat bahwa 

penutur bukan ingin mengetahui faktor 

apa saja yang sebenarnya menyebabkan 

ayahnya mengalami kesulitan untuk 

melakukan sesuatu. Namun, penutur 

mempunyai maksud lebih dari apa yang 

sekedar dia ucapkan dalam tuturan 

tersebut. Penutur mengeluhkan kondisi 

ayahnya kepada lawan tutur karena tidak 

bisa melakukan berbagai aktifitas 

bersamanya. 

 

Untuk mengungkapkan pendapat 

Adegan saat Takumi berpikir tentang 

kembalinya Mio setelah meninggal. 
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Contoh：「アーカイブ星が そういう仕組み

なんじゃないかな2（？）」 

   “apa mungkin hal itu bagian dari siklus 

mekanisme Bintang   Akaibu
3
?” 

 

Tuturan “アーカイブ星が そういう仕組み

な ん じ ゃ な い か な ” merupakan 

shisakuteki gimonbun yang tercatat pada 

track 00:28:04, penutur Takumi 

mengutarakan tuturan kepada lawan tutur 

Yuji “apa mungkin hal itu bagian dari 

siklus mekanisme Bintang Akaibu?” 

Tuturan yang diujarkan penutur tersebut 

mengandung tindak ilokusi. Dalam 

konteks ini, penutur bukan ingin meminta 

informasi mengenai siklus mekanisme 

dari Bintang Akaibu, namun penutur 

memberikan pendapatnya kepada lawan 

tutur bahwa kejadian ini mungkin ada 

hubungannya dengan siklus perjalanan 

dari Bintang Akaibu mengenai seseorang 

yang telah meninggal dunia. 

 

Untuk merekomendasikan hal tertentu. 

Adegan saat Takumi akan pergi ke 

kantor, berpamitan pada Mio. 
 

Contoh：「まだ外には 出ないほうがいいん

じゃないかな（？）」 

 

  “tidakkah sebaiknya kau tidak 

bepergian ke luar (rumah)? 

 

Tuturan “まだ外には 出ないほうがいいん

じゃないかな” merupakan mondai teikiyō 

                                                           

2
 Shūjoshi「かな」merupakan ungkapan 

yang digunakan untuk mempertanyakan 

sesuatu atau mengungkapkan 

ketidakpastian（中上級を考える人の

ための日本語文法ハンドブック

p.252） 
3
 Sebuah tempat di mana jika seseorang 

telah meninggal dunia, mereka akan 

menuju ke suatu tempat yang dinamakan 

Bintang Akaibu sesuai dengan buku 

cerita bergambar yang dibuat oleh Mio 

(tokoh dalam film). 

gimonbun yang tercatat pada track 

00:34:10, penutur Takumi bertanya 

kepada lawan tutur Mio “tidakkah 

sebaiknya kau tidak bepergian keluar 

(rumah)?” Tuturan yang diujarkan 

penutur tersebut mengandung tindak 

ilokusi. Hal ini dapat dilihat bahwa 

penutur menanyakan kesediaan lawan 

tutur untuk tetap berada di rumah karena 

kondisi lawan tutur yang belum stabil 

setelah kembali ke rumah. Dalam hal ini, 

penutur mempunyai maksud lebih dari 

apa yang sekedar dia ucapkan dalam 

tuturan tersebut. Penutur ingin 

merekomendasikan kepada lawan tutur 

untuk tidak berada di luar rumah agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari penutur 

bukan hanya sekedar ingin mendapatkan 

informasi dari lawan tutur, tetapi juga 

merekomendasikan lawan tutur agar 

melakukan tindakan yang dikehendaki 

penutur. 

 

Untuk memberikan perintah. 

Adegan saat Takumi dan Mio duduk 

santai di hutan. 
 

Contoh：「もうちょっと我慢して聞いてくれ

るかな（？）」 

 

  “bisakah kau menahan diri sebentar 

dan mendengarkan sedikit lagi?’ 

 

Tuturan “もうちょっと我慢して聞いてく

れるかな ” merupakan mondai teikiyō 

gimonbun yang tercatat pada track 

00:44:23, penutur Takumi bertanya 

kepada lawan tutur Mio “bisakah kau 

menahan diri sebentar dan mendengarkan 

sedikit lagi?” Tuturan yang diujarkan 

penutur tersebut mengandung tindak 

ilokusi. Hal ini dapat dilihat bahwa 

penutur ingin menanyakan kesediaan 

lawan tutur untuk bersabar 

mendengarkan ceritanya. Dalam hal ini, 
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penutur mempunyai maksud lebih dari 

apa yang sekedar dia ucapkan dalam 

tuturan tersebut. Penutur memerintahkan 

lawan tutur untuk menahan diri dan 

mendengarkan cerita darinya hingga 

selesai. Tentu saja tuturan dari penutur 

memberikan dampak atau pengaruh 

terhadap pola pikir lawan tutur untuk 

melakukan suatu reaksi. Dengan 

demikian, telah dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari penutur bukan hanya 

sekedar ingin mendapatkan informasi 

dari lawan tutur, tetapi juga memerintah 

lawan tutur agar melakukan tindakan 

yang dikehendaki penutur. 

 

Untuk melakukan permohonan 

terhadap sesuatu. 

Adegan pertemuan Mio dan Nagase di 

sebuah café. 
 

Contoh：「巧と祐司のことお願いできません

か（？）」 

  “bersediakah kau merawat Takumi dan 

Yuji? 

 

Tuturan “巧と祐司のことお願いできませ

ん か ” merupakan “atemono”teki 

shitsumon yang tercatat pada track 

01:19:43, penutur Mio bertanya kepada 

lawan tutur Nagase “bersediakah kau 

merawat Takumi dan Yuji?” Tuturan 

yang diujarkan penutur tersebut 

mengandung tindak ilokusi. Hal ini dapat 

dilihat bahwa penutur menanyakan 

kesediaan lawan tutur untuk merawat 

Takumi dan Yuji setelah kepergiannya 

kelak seiring berakhirnya musim hujan. 

Dalam hal ini, penutur mempunyai 

maksud lebih dari apa yang sekedar dia 

ucapkan dalam tuturan tersebut. Penutur 

memohon lawan tutur untuk merawat 

Takumi dan Yuji untuknya setelah dia 

pergi meninggalkan mereka berdua 

seiring berakhirnya musim hujan. Tentu 

saja tuturan dari penutur memberikan 

dampak atau pengaruh terhadap pola 

pikir lawan tutur untuk melakukan suatu 

reaksi. Dengan demikian, telah dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari penutur 

bukan hanya sekedar ingin mendapatkan 

informasi dari lawan tutur, tetapi juga 

memohon kepada lawan tutur agar 

melakukan tindakan yang dikehendaki 

penutur. 

 

Untuk menawarkan bantuan. 

Adegan saat Yuji tiba di rumah 

membawa time capsule
4
 dari hutan. 

 

Contoh：「開けてみようか（？）」 
 

    “bagaimana kalau kita buka?” 

 

Tuturan “開けてみようか ” merupakan 

“atemono”teki shitsumon yang tercatat 

pada track 01:01:04, penutur Mio 

bertanya kepada lawan tutur Yuji 

“bagaimana kalau kita buka?” Tuturan 

yang diujarkan penutur tersebut 

mengandung tindak ilokusi. Hal ini dapat 

dilihat bahwa penutur ingin menanyakan 

kesediaan lawan tutur untuk membuka 

kapsul waktu bersama-sama. Dalam 

konteks ini, penutur tidak hanya 

menanyakan kesediaan lawan tutur untuk 

membuka kapsul waktu bersama-sama, 

namun penutur sebenarnya menawarkan 

diri untuk membukakan kapsul waktu 

yang telah ditemukan oleh lawan tutur. 

Dengan demikian, telah dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari penutur 

bukan hanya sekedar meminta informasi 

kepada lawan tutur, tetapi juga ingin 

menawarkan sesuatu kepada lawan tutur 

untuk membantu lawan tutur dalam 

melakukan suatu hal. 

 

                                                           

4
 Time Capsule: sebuah mesin waktu 

terbuat dari kaleng bekas yang dipercaya 

Yuji (tokoh dalam film) bisa mengirim 

ibunya kembali berkumpul bersama 

setelah meninggal dunia. 
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Untuk meluapkan kemarahan 

Adegan saat dalam perjalanan pulang 

dari festival. 
 

Contoh：「祐司  どうしてそんなこと…

（？）」 

 

  “kenapa (kau mengatakan) hal seperti 

itu?” 

 

Tuturan “祐司  どうしてそんなこと…” 

merupakan mondai teikiyō gimonbun 

yang tercatat pada track 00:19:35, penutur 

Takumi bertanya kepada lawan tutur Yuji 

“kenapa (kau mengatakan) hal seperti 

itu?” Tuturan yang diujarkan penutur 

tersebut mengandung tindak ilokusi. Hal 

ini dapat dilihat bahwa penutur ingin 

mengetahui alasan dari lawan tutur 

sampai mengatakan hal yang demikian. 

Namun lebih dari itu, penutur 

mempunyai maksud lebih dari apa yang 

sekedar dia ucapkan dalam tuturan 

tersebut. Penutur ingin menunjukkan rasa 

kekecewaannya dengan mengecam  pola 

pikir lawan tutur yang demikian. Sikap 

ini ditunjukkan penutur terhadap 

kesalahpahaman persepsi lawan tutur 

mengenai kematian ibunya. Dengan 

demikian, telah dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari penutur bukan hanya 

sekedar meminta informasi kepada lawan 

tutur, tetapi juga ingin meluapkan rasa 

kecewa pada lawan tutur dengan 

memberikan kecaman karena 

kesalahpahaman persepsi yang 

ditunjukkan lawan tutur. 

 

4. Simpulan 

 

Dari data, dapat disimpulkan bahwa 

tokoh atau pemeran film Ima Ai ni 

Yukimasu memiliki kecenderungan 

menggunakan kalimat interogatif dalam 

berkomunikasi untuk mengungkapkan 

maksud yang sebenarnya. Pengungkapan 

motivasi atau maksud yang sebenarnya 

dari pembicara merupakan cara untuk 

menjaga nilai-nilai kesantunan antara 

pembicara dengan pendengar. Fenomena 

demikian mengindikasikan bahwa 

kalimat interogatif tidak selalu diiringi 

dengan permintaan informasi kepada 

pendengar. Hal ini dikarenakan 

perbedaan motivasi pembicara 

melakukan suatu tindakan dalam tuturan. 

 

Berbagai macam daya ilokusi yang 

ditemukan pada tuturan interogatif dalam 

film Ima, Ai ni Yukimasu diantaranya 

adalah menegaskan, mengeluh, 

mengemukakan, pendapat, memerintah, 

merekomendasikan, memohon, 

menawarkan bantuan dan mengecam. 

Dari semua daya tersebut membuktikan 

bahwa tuturan interogatif memang tidak 

membutuhkan jawaban ataupun 

informasi dari pendengar. 
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