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Abstrak 

 

Dalam lingustik, pragmatik adalah salah satu cabang ilmu lingustik yang mempelajari bahasa 

secara eksternal dan membahas tentang makna menurut konteksnya. Konteks inilah yang 

memungkinkan sebuah perkataan atau ucapan untuk memiliki maksud tertentu yang hanya tersirat 

dan tidak secara gamblang tertera pada sebuah pernyataan. Makna yang tersirat dari sebuah 

pernyataan  tergantung pada konteks tersebut. Hal ini juga terjadi pada penggunaan kalimat tanya 

negasi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana fungsi dari penggunaan kalimat tanya negasi 

dalam percakapan Bahasa Jepang dengan menganalisis data berupa dialog dalam drama 37 Sai de 

Isha ni Natte Boku dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan dengan teori tentang 

fungsi kalimat tanya negasi yang telah dikemukakan oleh Tanomura, 19 data kalimat tanya negasi 

berbentuk gramatikal naindesuka dan masenka yang ditemukan, dianalisis untuk mengetahui 

fungsi penggunaannya. Menurut Tanomura, fungsi dari penggunaan kalimat tanya negasi ini 

terbagi dua golongan, yaitu golongan pertama penggunaan kalimat tanya negasi dengan memiliki 

asumsi positif sebelumnya dan golongan kedua penggunaan kalimat tanya negasi yang memiliki 

asumsi netral sebelumnya, bukan negatif maupun positif. Kalimat tanya negasi berbentuk 

gramatikal naindesuka dan masenka yang termasuk pada golongan pertama dapat berfungsi untuk 

menyadarkan, minta tolong, mengajak dan menawarkan, dalam hal ini kalimat tanya negasi lebih 

dipilih untuk dipakai dengan alasan demi kesopanan dan juga untuk menguatkan argumen, 

sedangkan yang termasuk pada golongan kedua memiliki fungsi murni untuk bertanya saja. 

 

Kata kunci: asumsi positif, asumsi netral, fungsi, konteks, kalimat tanya negasi 

 

 

Abstract 

 

In linguistics, pragmatics is one of linguistic studies that studies language externally and discuss 

the meaning according to the context. Context is what allows words or utterance to have a specific 

purpose that is only implied and not explicitly stated in a statement. The implied meaning of a 

statement depends on the context. It also occurs in the use of negative interrogative sentence. This 

study discusses how the function of the use of negative interrogative sentence in Japanese 

conversations by analyzing data in the form of a dialogue in the drama 37 Sai de Isha ni Natta 

Boku using descriptive methods. Based on the theory of the functions of negative interrogative 

sentence by Tanomura, 19 data of negative interrogative sentence with gramaticallly shaped 

naindesuka and masenka that found in the drama, were analyzed to determine the function of the 

use of it. As according Tanomura, the function of the use of negative interrogative sentence is 

divided into two groups, the first group is, the use of negative interrogative sentence with 

previously having a positive assumption and the second group, namely the use of negative 

interrogative sentence with previously having neutral assumption, neither negative or positive. 

Negative interrogative sentence which included in the first group has functions to serve to remind, 

ask or beg, invite and offer, in this regard negative interrogative sentence is selected to use for 
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politeness reason and also to strengthen the argument, while the ones which belong to the second 

group have a function to only ask. 

 

Keywords: context, function, negative interrogative sentence, positive assumption, neutral 

assumption 

 

 

1. Pendahuluan 

Pragmatik menurut Chaer (2006: 5) adalah studi mengenai hubungan 

antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu yang merupakan 

cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa secara eksternal dan membahas 

tentang makna menurut konteksnya. Dengan adanya konteks ini, sebuah 

pernyataan biasanya tidak selalu berarti atau bermakna asli seperti yang tertera 

secara jelas di pernyataan tersebut, namun dapat mengandung makna lain, jadi ada 

maksud tertentu dalam penggunaannya. Seperti menurut Yule (2006: 5) belajar 

bahasa dengan ilmu pragmatik memiliki manfaat dapat mengerti asumsi, tujuan, 

dan maksud dari sebuah tutur kata serta jenis-jenis tindakan yang terlihat ketika 

seseorang sedang berbicara. 

Salah satu dari berbagai ragam bahasa juga ada yang penggunaannya 

memiliki makna tersirat atau tidak langsung tertera secara gamblang dalam 

pernyataannya, yaitu penggunaan kalimat tanya negasi. Menurut Iwamoto (2007) 

dalam penelitiannya, orang Jepang lebih sering berbicara dengan secara tidak 

langsung pada intinya, dimana hal itu adalah bentuk dari kesopanan. Salah satu 

bentuk dari perkataan yang tidak langsung pada intinya adalah dengan 

menggunakan kalimat tanya bentuk negasi. Begitu juga menurut Takagi (1999: 

397) dengan pernyataan yang salah satunya kalimat tanya negasi dapat digunakan 

untuk berargumen, menguasai situasi agar pendengar setuju dengan argument 

pembicara. Berikut adalah kalimat tanya negasi atau hiteigimonbun (否定疑問文) 

menurut Tanomura dalam Li Jie:  

「田野村（1988）では、「否定疑問文」を、終助詞の「か」

で終わる文、および「か」を伴っていないが文意に変化を来

たすことなく「か」を補うことのできる文、また、主たる述

語が否定辞「ない」を伴う疑問文と定義している。「否定疑
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問文」は、便宜的な性格の強い名称であり、形式的にも機能

にも多様なものを包含するものである。｣(Jie 2012, 67) 

  

“Tanomura (1988) de wa, ”hiteigimon bun” wo, shuujoshi no “ka” 

de owaru bun, oyobi “ka” wo tomonatte inaiga buni ni henka wo 

kitasu koto naku “ka” wo oginau koto no dekiru bun, mata, 

nushitaru jutsugo ga hiteiji “nai” wo tomonau gimon bun to teigi 

shite iru. “Hiteigimon bun” wa, benitekina seikaku no tsuyoi 

meishoudeari, katachi shiki teki ni mo kinou ni mo tayouna mono o 

hougan suru monodearu.” (Jie 2012, 67) 

 

“Dalam Tanomura (1988), “kalimat tanya negasi” didefinisikan 

sebagai kalimat yang diakhiri partikel akhiran ka (か), dan kalimat 

yang melengkapi ka yang tidak merubah makna kalimat yang tidak 

disertai ka, juga kalimat tanya yang disertai prefiks negatif (ない) 

pada predikat utamanya. “Kalimat tanya negasi” adalah nama kuat 

dari karakter yang pas, bentuk dan juga fungsinya mencakup 

berbagai macam hal.” (Jie 2012, 67) 

 

Berikut adalah contoh penggunaan kalimat tanya negasi (Iwao, 1998: 46): 

一緒に神戸へ行きませんか。 

Isshoni kobe he ikimasenka 

arti: Maukah pergi ke Kobe bersama? 

 

Kalimat di atas merupakan bentuk kalimat tanya negasi yang 

menggunakan predikat bentuk negasi ikimasen (行きません) yang berarti “tidak 

pergi” dan ditambah partikel akhiran ka (か) sehingga menjadi kata ikimasenka 

(行きませんか ) yang secara gramatikal memiliki arti “apakah tidak pergi”. 

Dalam contoh tersebut, penggunaan kalimat tanya negasi ini memiliki fungsi 

tertentu yaitu mengajak seperti menurut Tanomura (1988) bahwa kalimat tanya 
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negasi ini termasuk koushu (甲種) yaitu kelas pertama atau tipe A, yaitu kalimat 

tanya negasi yang ditanyakan dengan memiliki asumsi positif sebelumnya tentang 

hal yang dinegasikan dalam kalimat tanya negasi tersebut. Penutur tidak 

berasumsi “tidak pergi” namun sebaliknya karena penutur memiliki maksud 

mengajak dengan bertanya menggunakan kalimat tanya negasi tersebut. Selain 

fungsi kalimat tanya negasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, masih terdapat 

beberapa fungsi lainnya di balik penggunaan kalimat tanya negasi ini. 

Penggunaan kalimat tanya negasi ini juga bisa ditemui dalam dialog 

drama. Oleh karena itu jurnal ini memilih drama yang berjudul 31 Sai de Isha ni 

Natta Boku sebagai data yang dianalisis. Alasan memilih drama ini adalah karena 

drama yang mengisahkan tentang pria mantan sarariiman yang menjadi dokter di 

umur 37 tahun ini memiliki latar belakang kehidupan sehari-hari yang dapat 

menunjukkan percakapan bahasa Jepang sehari-hari yang terdapat penggunaan 

kalimat tanya negasi. 

Kalimat tanya negasi sebelumnya pernah diteliti oleh Miriam Nurul 

Paramita dengan judul “Analisis Fungsi Penggunaan Janaika dalam Serial Drama 

Ruri no Shima” pada tahun 2011. Namun penelitian ini hanya menganalisis 

bentuk janaika saja. Penelitian ini menggunakan dasar teori fungsi janaika milik 

Miyajima (1995). Beberapa data yang telah diteliti mengandung tindak tutur yang 

berbeda meskipun mempunyai fungsi penggunaan yang sama, karena makna 

kalimat yang diucapkan oleh penuturnya bukan berarti selalu sama dengan 

maksud yang ingin disampaikannya. Ada situasi dimana penutur tidak 

menyampaikan maksudnya secara langsung agar tidak menyakiti lawan bicara, 

memperhalus ucapan dan memberikan kesan agar tidak memonopoli informasi 

yang disampaikan. 

Selanjutnya adalah penelitian dari Kim Jihee yang juga hanya tentang 

bentuk janaika saja dengan judul Hitei meirei to shite no `janai ka'- goyōronteki 

sokumen kara（否定命令としての「じゃないか」-語用論的側面からー）

pada tahun 2012. Kim Jihee mendebat bahwa janaika bisa berfungsi sebagai 

permintaan untuk melakukan sesuatu dengan 3 syarat, yaitu pertama saat orang 

yang menyebabkan keadaan yang sedang terjadi saat itu adalah orang kedua, lalu 
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saat perubahan dari keadaan yang sedang terjadi saat itu dapat dikendalikan oleh 

pendengar dan terakhir jika niat atau tindakan dari pendengar kontras dengan 

proposisi, hal a atau hal b, dalam asumsi pembicara “jika a, maka b”, dan saat 

tindakan atau niat dari pendengar dapat berubah. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ini menekankan kualitas atau ciri-ciri data yang alami yang sesuai 

dengan pemahaman deskriptif dan alamiah itu sendiri (Djajasudarma, 2006: 14). 

Metode pengumpulan datanya adalah dengan cara menyimak semua dialog dalam 

adegan drama dan mencari kalimat tanya negasi yang dikatakan oleh tokoh dalam 

drama, mencatat semua kalimat tanya negasi yang ditemukan sebagai data yang 

kemudian akan dianalisis kemudian dialog dari drama yang telah dikumpulkan 

ditulis dan diartikan dalam bahasa Indonesia. 

Metode analisis datanya adalah dengan mendeskripsikan latar belakang 

pembicara dan lawan bicara serta makna tata bahasa yang digunakan, 

mendeskripsikan keadaan dan konteks dialog yang telah ditulis, lalu 

mengaklasifikasikan tindak tutur kalimat dalam dialog tersebut dalam fungsi 

tindak tutur ilokusi menurut Searle serta mendeskripsikan fungsi dari penggunaan 

kalimat tanya negasi dalam dialog tersebut berdasarkan teori fungsi kalimat tanya 

negasi milik Tanomura yaitu terdapat dua golongan fungsi, yaitu Koushu (甲種) 

atau kelas pertama/A, adalah kalimat tanya negasi yang ditanyakan dengan asumsi 

atau situasi positif dari pembicara dan otsushu (乙種) atau kelas B adalah kalimat 

tanya negatif yang netral yang hanya menanyakan hal negatif yang ada dalam 

pertanyaan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut akan dibahas beberapa analisis data kalimat tanya negasi 

berbentuk gramatikal naindesuka dan masenka berdasarkan pada teori fungsi 

kalimat tanya negasi Tanomura (1988): 

1. Bentuk naindesuka（～ないんですか） 
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Koushu (甲種)  

 (Ep4/00:21:49-00:21:57) 

紺野祐太  : 無責任だと思わないんですか。もしかしたら 

(Konno Yuuta) さっき死んでたかもしれないのに。 

Musekininda to omowanain desu ka. Moshika shitara sakki 

shin deta kamo shirenainoni. 

Arti : Tidakkah (kau) berpikir bahwa (kau) tidak bertanggung 

jawab? (dia) mungkin tadi bisa mati. 

下田健太郎 : 病気でじゃなくて 自殺ででしょ！ 

(Shimoda Kentaro) Byouki de janakute jisatsu dedesho! 

Arti : (dia) tidak sakit, tapi bunuh diri! 

 Konteks dalam kalimat tersebut adalah saat Konno berusaha membuat 

Shimoda yang tidak mau merawat seorang pasien yang mencoba bunuh diri, untuk 

kembali merawatnya. Konno berkata bahwa Shimoda tidak bertanggung jawab 

dan pasien itu bisa mati. Namun Shimoda masih kecewa dan mengatakan bahwa 

pasien itu tidak mati karena sakit tapi bunuh diri. Konno menggunakan bentuk 

sopan naindesuka karena dia sedang bicara dengan koleganya yang meskipun 

berumur lebih muda darinya, namun ia hormati dan belum begitu akrab. 

Tuturan Konno dalam data 5 dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur 

ilokusirepresentatif karena tuturan tersebut berisi hal yang dia yakini yaitu bahwa 

sikap Shimoda yang seperti itu tidak bertanggung jawab. Tuturan yang berisi hal 

yang diyakini termasuk pada tindak tutur representatif menurut Searle dalam Yule 

(2006:  92). 

 Berdasarkan konteksnya fungsi kalimat tanya negasi yang dikatakan oleh 

Konno menurut Tanomura termasuk pada  koushu (甲種) karena Konno bertanya 

dengan memiliki asumsi positif, yaitu menggunakan kalimat tanya negasi 

“Musekininda to omowanain desu ka.” (無責任だと思わないんですか。) yang 

memiliki implikatur untuk menyadarkan Shimoda bahwa Shimoda tidak 

bertanggung jawab dan Konno ingin Shimoda menyadari itu karena Konno 

merasa kecewa dengan sikap Shimoda yang tidak mau merawat pasien tersebut. 



JAPANOLOGY, VOL. 5, NO. 1, SEPTEMBER  2016 – FEBRUARI 2017 : 50 - 64 

 

56 
 

Bertanya menggunakan kalimat tanya negasi dengan berasumsi positif 

(berlawanan dari hal yang dinegasikan dalam kalimat tanya negasi) sebelumnya 

adalah termasuk pada koushu (甲種) menurut Tanomura (1988: 27). 

Otsushu (乙種) 

 (Ep1/00:23:51-00:23:58) 

多田の孫  : うちのじいさんこれしか方法ないんですか？ 

(Cucu Tada)  uchi no jii san kore shika houhou nain desuka? 

Arti   : Kakek kami, (apa) tidak ada cara lain selain ini? 

沢村瑞希は  : はいそれしかありません。 

(Sawamura Mizuki) Hai sore shika arimasen. 

Arti   : ya, tidak ada selain ini. 

Kalimat tersebut terjadi saat seorang wali pasien, yaitu cucu Tada, 

membicarakan tentang kondisi kakeknya dengan dokter yang merawatnya, yaitu 

Sawamura. Cucu Tada bertanya pada Sawamura tentang cara lain untuk membuat 

sembuah kakenya namun Sawamura menjawab bahwa itu adalah satu-satunya 

cara. Cucu Tada menggunakan bentuk sopan naindesuka karena dia bicara dengan 

seorang dokter yang merupakan orang asing dan dia hormati. 

Tuturan cucu Tada dalam kalimat  dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur 

ilokusi representatif karena berisi penegasan oleh cucu Tada pada Sawamura yaitu 

tentang tidak ada cara lain untuk menyembuhkan kakeknya. Tuturan yang berisi 

penegasan adalah termasuk representatif menurut  Searle dalam Yule (2006: 93). 

Berdasarkan konterksnya kalimat tanya negasi yang dikatakan oleh cucu 

Tada jika dilihat dari fungsi kalimat tanya negasi menurut Tanomura (1988: 27) 

adalah termasuk otsushu (乙種). Hal tersebut karena cucu Tada bertanya dengan 

memiliki asumsi netral (netral hanya menanyakan hal yang dinegasikan dalam 

kalimat tanya negasi, tanpa memiliki asumsi positif maupun negatif) yaitu apa 

tidak ada cara lain untuk mengobati kakeknya sehingga dia menegaskan pada 

Sawamura dengan bertanya menggunakan kalimat tanya negasi “Uchi no jii san 

kore shika houhou nain desuka?” (うちのじいさんこれしか方法ないんです

か？). 



JAPANOLOGY, VOL. 5, NO. 1, SEPTEMBER  2016 – FEBRUARI 2017 : 50 - 64 

 

57 
 

2. Bentuk Masenka（ませんか） 

Koushu (甲種)  

 (Ep2/00:14:43-00:15:00) 

紺野祐太  : 入院中 何か困りごとがあったら何でも言ってくだ 

(Konno Yuuta) さい。治療のことはそんなにお役に立てませんけどそれ以

外のことなら何でもご相談に乗れますから。 

Nyuuinchuu nanika komarigoto ga attara nani demo itte kudasai. 

Chiryou no koto wa sonnani wo yakunitate masen kedo sore igai 

no koto nara nani demo go soudan ni nore masukara. 

Arti : jika ada masalah saat rawat inap (anda) disini, apapun itu, 

silahkan bilang (pada saya). Meskipun (saya) tidak bisa berbuat 

banyak untuk perawatan (anda), (saya) bisa mencoba untuk 

membantu hal yang lainnya. 

桑原  : あの～  

私個室じゃなくて大部屋に変えていただ(Kuwahara)くこと

はできませんか？ 

Ano ~ watashi koshitsu janakute oubeya ni kaete itadaku koto wa 

dekimasen ka? 

Arti : ehm.. tidak bisakah aku berganti dari ruang privat ke ruang yang 

berbagi? 

Konno bicara dengan salah satu pasien, Kuwahara dan menawarkan bantuan 

pada Kuwahara  bahwa dia bisa membentu hal lain yang selain perwatan. 

Kemudian Kuwahara meminta tolong pada Konno untuk memindahkannya ke 

ruang rawat inap yang berbagi atau ke kelas yang lebih rendah. 

Kuwahara menggunakan bentuk masenka  yang merupakan bentuk sopan 

pada Konno karena meskipun Konno lebih muda, Konno adalah seorang dokter 

yang merawatnya dan ia hormati. 

Tuturan Kuwahara dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur ilokusi direktif 

karena berisi permohonan atau permintaan tolong pada Konno untuk 
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memindahkan dia dari ruang privat ke ruang yang berbagi. Meminta tolong 

termasuk pada tindak tutur direktif menurut  Searle dalam Yule (2006: 93). 

Dilihat dari konteksnya kalimat tanya negasi yang dikatakan oleh Kuwahara 

ini dilihat dari fungsi kalimat tanya negasi menurut Tanomura termasuk pada  

koushu (甲種) karena Kuwahara bertanya dengan memiliki asumsi positif, yaitu 

bertanya menggunakan kalimat tanya negasi “Watashi koshitsu janakute oubeya 

ni kaete itadaku koto wa dekimasen ka?” (私個室じゃなくて大部屋に変えて

いただくことはできませんか？) yang memiliki implikatur untuk meminta 

tolong pada Konno untuk memindahkannya dari ruang privat ke ruang yang 

berbagi karena dia sebenarnya takut bila tak bisa membayar biaya administrasi 

ruang privat yang ia tempati nanti. Bertanya menggunakan kalimat tanya negasi 

dengan berasumsi positif (berlawanan dari hal yang dinegasikan dalam kalimat 

tanya negasi) sebelumnya adalah termasuk pada koushu (甲種 )  menurut 

Tanomura (1988: 27). 

 (Ep4/00:28:29-00:28:36) 

紺野祐太 : 僕に何かできることありませんか？ 

(Konno Yuuta) Boku ni nanika dekiru koto arimasen ka? 

Arti   : tidak adakah hal yang bisa aku bantu? 

羽山早苗    : お酒とたばこ 返して～。 

(Hayama Sanae) : O sake to tabako kaeshite. 

Arti : Kembalikan sake dan rokok(ku). 

Konteks dalam kalimat tersebut dalah saat Konno berbincang dengan 

seorang pasien yang merupakan mantan aktris terkenal. Konno menawarkan 

bantuan pada Hayama kemudian Hayama meminta Konno untuk mengembalikan 

sake dan rokoknya meski dia tahu hal itu tidak akan diperbolehkan. 

Konno menggunakan bentuk masenka yang merupakan bentuk sopan untuk 

bicara pada Hayama karena Hayama memiliki umur yang lebih tua dari Konno 

dan juga seorang pasien yang harus dihormati. 

Tuturan Konno dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur ilokusi komisif 

karena berisi penawaran pada Hayama bahwa dia bisa memberikan bantuan jika 
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Hayama membutuhkannya.Penawaran termasuk pada tindak tutur ilokusi komisif  

menurut Ibrahim (1993: 34). 

Dilihat dari konteksnya kalimat tanya negasi yang di katakan oleh Konno 

dilihat dari fungsi kalimat tanya negasi menurut Tanomura termasuk pada  koushu 

(甲種) karena Konno bertanya dengan memiliki asumsi positif, yaitu bertanya 

menggunakan kalimat tanya negasi “Boku ni nanika dekiru koto arimasen ka?” (

僕に何かできることありませんか？ ) yang memiliki implikatur untuk 

menawarkan pada Hayama Konno bisa memberi bantuan jika Hayama 

membutuhkannya. Bertanya menggunakan kalimat tanya negasi dengan berasumsi 

positif (berlawanan dari hal yang dinegasikan dalam kalimat tanya negasi) 

sebelumnya adalah termasuk pada koushu (甲種) menurut Tanomura (1988: 27). 

 (Ep8/00:13:13-00:13:22) 

紺野祐太  : じゃあ奥さんと話してみませんか？コミュニケー

シ(Konno Yuuta)ョンを取る手がかりがあるかもしれ

ませんから。 

Jaa okusan to hanashite mimasen ka? Komyunikeeshon wo 

toru tegakari ga aru kamo shiremasen kara. 

  : Baiklah, Tidakkah coba bicara dengan istri(nya)? Karena 

bisa saja ada cara untuk berkomunikasi. 

下田健太郎   : はあ。  

(Shimoda Kentaro) Haa. 

Arti   : Baik. 

Kalimat ini terjadi saat Konno memberi saran pada Shimoda yang kesulitan 

untuk berkomunikasi dengan seorang pasien. Konno berkata untuk mencoba 

bicara dengan istri pasien tersebut yang disetujui oleh Shimoda. 

Konno menggunakan bentuk masenka yang merupakan bentuk sopan untuk 

bicara pada Shimoda karena meski Shimode berumur lebih muda, Konno 

menghormatinya sebagai koleg sesame dokter, dengan hubungan yang belum 

begitu akrab. 



JAPANOLOGY, VOL. 5, NO. 1, SEPTEMBER  2016 – FEBRUARI 2017 : 50 - 64 

 

60 
 

Tuturan Konno dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur ilokusi direktif 

karena berisi pemberian saran dari Konno pada Shimoda untuk mencoba berbicra 

pada istri pasien untuk mendapatkan cara untuk berkomunikasi dengan pasien. 

Pemberian saran termasuk pada tindak tutur direktif menurut Searle dalam Yule 

(2006: 93). 

Berdasarkan dari konteksnya kalimat tanya negasi yang di katakan oleh 

Konno ini dilihat dari fungsi kalimat tanya negasi menurut Tanomura termasuk 

pada  koushu (甲種) karena Konno bertanya dengan memiliki asumsi positif, yaitu 

untuk mencoba bicara pada istri pasien untuk mendapatkan cara berkomunikasi 

dengan pasien yang memang sulit untuk diajak berkomunikasi itu, sehingga 

Konno bertanya menggunakan kalimat tanya negasi “Jaa okusan to hanashite 

mimasen ka?” (じゃあ奥さんと話してみませんか？ ) yang berimplikatur 

untuk memberi saran pada Shimoda karena Konno mengetahui bagaimana 

sulitnya pasien tersebut diajak berkomunikasi dan Shimoda merasa kesulitan. 

Bertanya menggunakan kalimat tanya negasi dengan berasumsi positif 

(berlawanan dari hal yang dinegasikan dalam kalimat tanya negasi) sebelumnya 

adalah termasuk pada koushu (甲種) menurut Tanomura (1988: 27). 

 (Ep8/00:20:13-00:20:20) 

紺野祐太 : 説得しにいきませんか？僕も行きますから。 

(Konno Yuuta) Settoku shi ni ikimasen ka? Boku mo ikimasukara. 

Arti : Tidakkah pergi untuk meyakinkan (dia)? Karena saya juga akan 

pergi. 

下田健太郎  : いいですよ 俺１人で。 

(Shimoda Kentaro) Ii desu yo ore hitori de. 

Arti : Tidak apa, Saya sendirian (saja). 

 Tuturan ini terjadi saat Konno mengajak Shimoda untuk pergi meyakinkan 

seorang pasien karena biasanya Shimoda kesulitan melakukannya sehingga 

Konno mengajaknya untuk pergi bersama. Konno menggunakan bentuk masenka 

yang merupakan bentuk sopan untuk bicara pada Shimoda karena meski Shimode 
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berumur lebih muda, Konno menghormatinya sebagai kolega sesama dokter, 

dengan hubungan yang belum begitu akrab. 

Tuturan Konno dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur ilokusi direktif 

karena tuturan tersebut berisi ajakan dari Konno pada Shimoda untuk pergi 

meyakinkan seorang pasien bersama dengannya. Mengajak termasuk pada tindak 

tutur direktif menurut Ibrahim (1993, 27). 

 Berdasarkan konteksnya fungsi kalimat tanya negasi yang dikatakan oleh 

Konno menurut Tanomura termasuk pada  koushu (甲種) karena Konno bertanya 

dengan memiliki asumsi positif, yaitu bukan tidak pergi, namun Konno bertanya 

menggunakan kalimat tanya negasi “Settoku shi ni ikimasen ka?” (説得しにいき

ませんか？) yang memiliki implikatur untuk mengajak Shimoda untuk pergi 

meyakinkan pasien itu karena Konno tahu biasanya Shimoda merasa kesulitan 

melakukannya sehingga dia mengajak pergi bersama untuk menemani Shimoda. 

Bertanya menggunakan kalimat tanya negasi dengan berasumsi positif 

(berlawanan dari hal yang dinegasikan dalam kalimat tanya negasi) sebelumnya 

adalah termasuk pada koushu (甲種) menurut Tanomura (1988: 27). 

Otsushu (乙種) 

 (Ep1/00:52:18-00:52:29) 

森下和明 : 喉に詰まる感じはありませんか？ 

(Morishita Kazuaki) Nodo ni tsumaru kanji wa arimasenka? 

Arti : tidak adakah rasa yang menyumbat di tenggorokan? 

中島保  : 森下先生。 

(Nakajima Tamotsu) Morishita sensei. 

Arti : Dokter Morishita. 

Tuturan ini terjadi pada saat Morishita memeriksa pasien yang seharusnya 

bukan tanggung jawabnya untuk memeriksa dan menanyai pasien tentang yang 

dirasakannya di tenggorokan. Namun Nakajima berusaha mengehentikannya. 

Morishita menggunakan bentuk sopan masenka karena dia sedang memeriksa 

seorang pasien yang merupakan orang asing dan dihormati. 
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Tuturan Morishita dapat diklasifikasikan dalam tindak tutur ilokusi 

representatif karena tuturan Morishita berisi penegasan pada pasien bahwa pasien 

tersebut tidak merasakan atau tidak ada sesuatu yang mengganjal di 

tenggorokannya. Penegasan adalah termasuk dalam tindak tutur ilokusi menurut 

Searle dalam Yule (2006: 92). 

Kalimat tanya negasi jika dilihat dari fungsi kalimat tanya negasi menurut 

Tanomura (1988: 27) adalah termasuk otsushu (乙種 ). Hal tersebut karena 

Morishita bertanya dengan memiliki asumsi netral (netral hanya menanyakan hal 

yang dinegasikan dalam kalimat tanya negasi, tanpa memiliki asumsi positif 

maupun negatif) yaitu apa pasien tersebut tidak merasakan ada sesuatu yang 

mengganjal di tenggorokannya sehingga Morishita menegaskan pada pasien 

dengan bertanya menggunakan kalimat tanya negasi “Nodo ni tsumaru kanji wa 

arimasenka?” (喉に詰まる感じはありませんか？). 

 

4. Simpulan 

Dilihat dari hasil analisis data, penggunaan kalimat tanya negasi dengan 

bentuk gramatikal naindesuka dan masenka memiliki fungsi selain untuk bertanya 

demi mendapatkan jawaban dari pendengar yang belum diketahui sebelumnya, 

juga untuk menyadarkan (cenderung yang berkaitan dengan nilai), mengajak, 

minta tolong atau memohon dan menawarkan. 

Penggunaan kalimat-kalimat tanya negasi kebanyakan digunakan untuk 

alasan kesopanan sehingga mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang dan 

tidak langsung pada intinya seperti menurut Iwamoto (2007), jadi lebih dipilih 

menggunakan kalimat tanya negasi daripada kalimat tanya positif demi kesopanan, 

dalam penelitian ini seperti pada penggunaan yang berfungsi menyadarkan, 

mengajak, minta tolong, dan menawarkan. 

Selain demi alasan kesopanan, penggunaan kalimat tanya negasi juga 

untuk menguatkan argumen. Dalam penelitian ini seperti fungsi berpendapat dan 

memberi saran, menggunakan kalimat tanya negasi dapat menguatkan pendapat, 

menegur, mengingatkan, konfirmasi dan pemberian saran tersebut. Seperti 

menurut Takagi (1999) jadi kalimat tanya negasi justru digunakan untuk 



JAPANOLOGY, VOL. 5, NO. 1, SEPTEMBER  2016 – FEBRUARI 2017 : 50 - 64 

 

63 
 

menguasai situasi, membuat atau mempengaruhi pendengar setuju dengan 

argumen pembicara. 
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