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ABSTRAK 

 

 Judul penelitian ini adalah “Praanggapan dalam Novel Nijushi no Hitomi 

karya Sakae Tsuboi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis 

praanggapan dan jenis tindak tutur ilokusi yang mengandung praanggapan dalam 

novel Nijushi no Hitomi karya Sakae Tsuboi.  

 Penelitian ini menggunakan teori praanggapan yang dikemukakan oleh Yule  

(1996) dan teori tindak tutur ilokusi yang dikemukakan oleh Searle (1969). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode simak dengan teknik catat untuk 

pengumpulan data, metode deskriptif untuk menganalisis data, dan metode informal 

untuk menyajikan hasil analisis. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat enam jenis praanggapan yaitu 

praanggapan eksistensial, praanggapan faktual, praanggapan leksikal, praanggapan 

struktural, praanggapan nonfaktual dan praanggapan pengandaian. Praanggapan 

tersebut dapat ditemukan dalam tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi yang 

mengandung praanggapan yaitu tindak tutur ilokusi asertif membual, mengeluh, 

menolak; tindak tutur ilokusi direktif menyuruh, mengajak; tindak tutur ilokusi 

ekspresif berterimakasih, bersimpati, mengecam dan tindak tutur ilokusi deklarasi 

berpasrah.  
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要旨 

 

 本論文のタイトルは『「壺井栄」の「二十四の瞳」の小説における前

提』である。研究の目的は２つあり、壺井栄の二十四の瞳の小説における前

提の種類、前提を含んだ発話行為を理解することである。 

 研究で使った理論は Yule(1996)の前提の理論と Searle(1969)の発話

行為の理論である。本研究は、データ収集のために注観察の方法と記録技術、

データの分析のために記述的の方法、そして分析結果のために非公式方法を

使用された。 

 分析したデータによると、前提の種類は六あり、つまり existential、
factual、lexical、structural、nonfactive、counter factual である。そ

の前提は発話行為に見られる。前提を含んだ発話行為は四あり、つまり１）

Assertives；自慢する、不満する、断る ２）Directives；命令する、勧誘

す る ３ ） Expressives ； 感 謝 す る 、 同 情 す る 、 非 難 す る  ４ ）

Declarations ；委ねる。  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rutinitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah 

terlepas dari kegiatan komunikasi. Memaknai wacana atau gagasan dalam 

berkomunikasi tidak hanya terpaku pada tuturan yang disampaikan, namun juga pada 

konteks yang mengikuti dan bagaimana pengaruhnya. Akan tetapi, terkadang makna 

dari suatu tuturan menjadi sulit diterka oleh mitra tutur karena tidak memahami 

maksud yang dimiliki oleh penutur. Sebelum tuturan terjadi, penutur memiliki sebuah 

asumsi atau dugaan terhadap apa yang akan dituturkan sehingga nantinya tuturan 

tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh mitra tutur. Asumsi atau dugaan dari 

penutur terhadap apa yang dituturkan ini disebut praanggapan. 

Louise Cummings (1999:42) menyatakan bahwa praanggapan merupakan 

anggapan awal yang secara tersirat dimiliki oleh sebuah ungkapan kebahasaan 

sebagai bentuk respon awal pendengar dalam menghadapi ungkapan kebahasaan 

tersebut. Istilah praanggapan diperkuat oleh Yule (1996:26) yang menyatakan bahwa 

praanggapan merupakan anggapan dasar mengenai konteks berbahasa yang 

mengungkapkan makna atau pesan yang ingin disampaikan pembicara. Pemahaman 

mengenai praanggapan ini, melibatkan dua partisipan utama, yaitu penutur atau yang 

menyampaikan suatu tuturan dan mitra tutur atau lawan tutur.  
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Suatu tuturan dapat mengandung praanggapan, salah satunya dalam tindak 

tutur. Tindak tutur merupakan tindakan yang dilakukan ketika mengungkapkan suatu 

tuturan. Tindak tutur tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu, tindak tutur lokusi, tindak 

tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi (Austin, 1962:560). Agar tercipta suatu 

komunikasi yang baik praanggapan dalam sebuah tuturan dipakai sebagai tolak ukur 

dalam menentukan pilihan bahasa yang dirasa paling sesuai. Suatu praanggapan dapat 

menunjukkan maksud yang ingin disampaikan oleh penutur terhadap mitra tutur. 

Mitra tutur dapat menangkap maksud penutur jika memahami praanggapan tersebut. 

Oleh karena itu, menentukan praanggapan khususnya jenis-jenis praanggapan serta 

tindak tutur ilokusi yang mengandung praanggapan menjadi hal yang perlu diteliti. 

Berikut ini adalah salah satu tindak tutur ilokusi yang mengandung praanggapan 

antara Santos dan Karina yang terdapat dalam buku Minna no Nihongo Shokyu II  

yaitu  : 

サントス ：会議室は掛かっていますね。 

カリナ ：じゃあ、渡辺さんにいって開けてもらいましょう。  

 

Santosu : Kaigi shitsu wa kakatte imasune. 

Karina : Jaa, Watanabe san ni itte akete moraimashou. 

 Santos : Ruang rapat terkunci ya. 

 Karina : Kalau begitu saya akan meminta saudari Watanabe untuk 

membukanya. 

(Minna no Nihongo terjemahan II, 2008:24) 

  

 Tuturan tersebut merupakan tuturan antara Santos dengan Karina yang terjadi 

di kantor sebuah perusahaan ketika Santos ingin mempersiapkan keperluan untuk 

rapat. Tuturan Santos yaitu, Kaigi shitsu wa kakatte imasune „Ruang rapat terkunci ya‟ 
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memiliki praanggapan bahwa ada seseorang yang dapat membukakan pintu ruang 

rapat. Praanggapan terjadi dilihat dari konteks situsi tutur bahwa saat itu petugas yang 

bertugas untuk membukakan pintu ruangan sudah datang. Praanggapan dalam 

petuturan tersebut termasuk ke dalam jenis praanggapan eksistensial (existensial 

presupposition) karena merupakan suatu asumsi yang menunjukkan suatu keberadaan 

seseorang (Yule, 1996:46). Praanggapan tersebut menyebabkan Santos bertutur 

direktif menyuruh yang disampaikan secara tidak langsung. Tuturan ini menunjukkan 

bahwa penutur yaitu Santos menyuruh mitra tuturnya untuk membuka pintu ruangan 

tersebut.  

Tuturan yang mengandung praanggapan dapat dilihat pada dialog bahasa 

Jepang yang terdapat pada karya sastra Jepang di antaranya komik, novel maupun 

film. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Nijushi no Hitomi. 

Novel Nijushi no Hitomi merupakan sebuah novel yang ditulis oleh Sakae Tsuboi, 

yang pertama kali terbit pada tahun 1952. Novel ini merupakan sebuah novel yang 

menceritakan tentang seorang guru yang ditugaskan mengajar di sebuah desa nelayan 

yang miskin. Di desa ini, ia belajar untuk memahami kehidupan sederhana dan kasih 

sayang murid-muridnya. Pada percakapan sehari-hari antara guru dengan murid-

muridnya yang terdapat dalam novel tersebut banyak ditemukan jenis-jenis 

praanggapan serta jenis-jenis tindak tutur ilokusinya. Oleh karena itu, novel Nijushi 

no Hitomi karya Sakae Tsuboi dipilih sebagai objek penelitian. Teori yang digunakan 

untuk menganalisis adalah teori jenis praanggapan yang dikemukakan oleh Yule 

(1996) dan teori tindak tutur ilokusi yang dikemukakan oleh Searle (1969). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. : 

1. Bagaimanakah jenis-jenis praanggapan dalam novel Nijushi no Hitomi karya 

Sakae Tsuboi? 

2. Bagaimanakah jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang mengandung praanggapan 

dalam novel Nijushi no Hitomi karya Sakae Tsuboi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian memiliki tujuan sebagai langkah awal, agar penelitian dapat 

dilaksanakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk menambah referensi penelitian 

mengenai jenis praanggapan dan tindak tutur ilokusi khususnya kajian pragmatik. 

Analisis praanggapan dan tindak tutur ilokusi dalam novel Nijushi no Hitomi karya 

Sakae Tsuboi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pembelajar 

bahasa Jepang tentang praanggapan dan tindak tutur ilokusi.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui jenis-jenis praanggapan yang terdapat dalam novel Nijushi no 

Hitomi karya Sakae Tsuboi. 
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2. Mengetahui jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang mengandung praanggapan  

dalam novel Nijushi no  Hitomi  karya Sakae Tsuboi. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademik dan 

manfaat praktis.  Kedua  manfaat tersebut dipaparkan  sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademik 

  Manfaat akademik merupakan manfaat yang terkait dengan pengembangan 

ilmu. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya referensi atau menambah wawasan 

dalam bidang liguistik khususnya kajian pragmatik. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi yang akan melaksanakan 

penelitian linguistik mengenai praanggapan dan tindak tutur ilokusi, serta dapat 

digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis merupakan manfaat yang terkait dengan pembaca. Manfaat 

praktis dalam penelitian ini, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat terhadap para  pembelajar bahasa Jepang agar lebih memahami 

praanggapan serta tindak tutur ilokusi. Penelitian ini juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran mengenai jenis praanggapan serta tindak tutur ilokusi yang 

mengandung praanggapan yang terdapat dalam  novel Nijushi no Hitomi karya Sakae 

Tsuboi. 
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1.5 Jangkauan Penelitian  

 Jangkauan penelitian dibatasi hanya pada data yang meliputi tuturan yang 

mengandung praanggapan serta tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam novel 

Nijushi no Hitomi karya Sakae Tsuboi yang terbit pada tahun 1952. Novel ini terdiri 

dari 278 halaman. Adapun permasalahan pokok yang diteliti meliputi jenis-jenis 

praanggapan dan tindak tutur ilokusi yang mengandung praanggapan.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


