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ABSTRAK

Ketidaklangsungan verbal merupakan salah satu karakteristik
berkomunikasi masyarakat Jepang. Hal ini terlihat dari
penggunaan ucapan-ucapan yang tidak selesai, ambigu, diam,
minimnya penjelasan, sering kali terlihat ragu-ragu,
penggunaan jeda, tertawa atau tersenyum ketika terlihat tidak
setuju terhadap suatu hal.

Kata Kunci: Elipsis,ambiguitas, kesantunan, harmoni

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, hal yang paling intens dilakukan adalah berkomunikasi.

Dalam berbagai situasi, aktifitas sehari-hari selalu diselangi dengan komunikasi. Sebuah

hasil penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen waktu manusia beraktifitas

selain tidur digunakan untuk berkomunikasi (Rakhmat, 2007: i). Komunikasi sebagai

aktivitas yang paling mendominasi dalam kehidupan sehari-hari memiliki karakteristik

yang berbeda-beda bergantung pada latar belakang budaya masyarakat tertentu. Menurut

Ray T Danahue dalam bukunya berjudul Japanese culture and communication: critical

cultural analysis, salah satu karakteristik komunikasi masyarakat Jepang adalah

ketidaklangsungan verbal.

Ketidaklangsungan verbal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik komunikasi

orang Jepang yang disimpulkan oleh Naka Fuki dalam tulisannya yang berjudul The Role

of Cultural Influences in Japanese Communication: A LiteratureReview on Social and

Situational Factors and Japanese Indirectness. Ia menyebutkan bahwa penggunaan



ucapan-ucapan yang bersifat ambigu, diam, minimnya penjelasan, sering kali terlihat ragu-

ragu, penggunaan jeda, tertawa atau tersenyum ketika terlihat tidak setuju merupakan

karakteristik komunikasi masyarakat Jepang.

Menurut para ahli sosiologi dan antropologi yang menulis tentang karakteristik

penutur Jepang, menyebutkan bahwa sebagian besar kalimat bahasa Jepang dinyatakan

secara implisit. Orang Jepang lebih menekankan komunikasi yang bersifat implisit,

nonverbal dan intuitif daripada penyampaian informasi yang bersifat rasional, eksplisit,

dan verbal (Tanaka, 2004: 83)

2. Kajian Teori

a. Elipsis

Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa biasanya dilakukan dengan ujaran-

ujaran yang terdiri dari rentetan bunyi. Bunyi-bunyi dalam ujaran menunjukkan suatu

makna tertentu yang diinterpretasikan oleh lawan bicara. Elipsis merupakan pelesapan

elemen-elemen yang terdapat dalam ujaran namun dapat disimpulkan oleh lawan bicara

melalui konteks. Mengacu pada pengertian ini elipsis meliputi ketidaksesuaian antara

bunyi dan makna dalam pengertian bahwa ketika sebagian elemen dalam ujaran

dilesapkan maka jelas bunyi dari elemen tersebut juga tidak muncul namun ujaran

tersebut tetap dapat disimpulkan. Sebagai konsekuensinya ketika seseorang mengujarkan

kalimat yang mengandung elipsis atau terdapat elemen yang dilesapkan, interpretasi

terhadap ujaran tersebut akan menjadi lebih kaya dari pada apa yang sebenarnya

dilafalkan (Aelbrecht, 2010:1). Pelesapan induk kalimat juga dapat dilihat sebagai

fenomena elipsis karena terdapat elemen-elemen yang dihilangkan.



b. Ambiguitas Bahasa

Ambiguitas atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna

akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Ini umumnya terjadi pada bahasa tulis, karena

dalam bahasa tulis unsur suprasegemental tidak dapat digambarkan dengan akurat. Selain

karena tafsiran gramatikal yang berbeda, ambiguitas juga dapat terjadi karena homonimi

atau adanya kata yang mempunyai arti lebih dari satu dalam konteks wacana yang kurang

jelas (Chaer, 1994 : 307-308). Meskipun demikian, dalam bahasa lisanpun keambiguan

kalimat sering terlihat dalam percakapan yang dilakukan orang Jepang untuk

berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesantunan dan harmoni dalam hidup

bermasyarakat. Keambiguan bahasa Jepang sering terlihat pada saat sesorang akan

melakukan penolakan terhadap permintaan, ajakan, maupun pendapat lawan bicaranya.

Harmoni dalam masyarakat Jepang dikenal dengan istilah wa. Konsep ini diterapkan

untuk menjaga keseimbangan dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang sangat

dijunjung tinggi. Wa berarti keserasian atau atau kehoarmonisan yang meliputi keserasian

di dalam diri sendiri, keserasian di antara sesama manusia, dan keserasian antara manusia

dengan alam. Wa bersifat mengikat dan akan menyebabkan orang bertindak pura-

pura,menjaga emosi, dan bersikap rendah hati.

c. Kesantunan berbahasa

Kesantunan merupakan prilaku sosial atau juga dapat disebut dengan etiket dalam

suatu budaya masyarakat tertentu. Terdapat sejumlah prinsip-prinsip umum yang

berbeda-beda berkaitan dengan prilaku santun di dalam interaksi sosial yang berlaku pada

suatu budaya masyarakat tertentu. Prinsip-prinsip tersebut antara lain seperti sikap bijak,

murah hati, sederhana, dan simpati terhadap orang lain. Pada saat interaksi berlangsung,



pada umumnya para penutur menyadari norma-norma serta prinsip-prinsip yang ada

dalam masyarakatnya. Ketika penutur menyesuaikan prilaku tuturnya dengan norma-

norma yang berlaku tersebut pada dasarnya disinilah kesantunan berbahasa diperlukan

agar komunikasi dalam berinteraksi berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan definisi

kesantunan yang dapat dilihat sebagai konsekuensi rasional dari tujuan-tujuan sosial

seperti memaksimalkan keuntungan bagi diri dan orang lain, meminimalisir tindakan

sosial yang berpotensi mengancam muka, memperlihatkan kecakapan dalam berprilaku

sesuai dengan etiket sosial yang berlaku, menghindari konflik, dan memastikan interaksi

sosial berjalan dengan lancar (Fukushima, 2003: 26).

Brown dan Levinson mengenalkan konsep face “muka” dalam menjelaskan

kesantunan. Menurutnya “Muka” berarti citra diri seseorang di mata publik. Citra diri ini

melekat secara emosional pada setiap individu namun keberadaannya dalam interaksi

sosial bisa saja hilang atau terjaga, ataupun menjadi lebih mulia. Jika “muka”

merupakan citra diri individu maka kesantunan dapat dipahami sebagai prilaku atau

tindakan untuk menyelamatkan citra diri atau “muka”. Dalam pengertian ini, kesantunan

dapat dipahami sebagai alat untuk menunjukkan kepedulian atas keberadaan citra diri

orang lain.

3. Pembahasan

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai karakteristik komunikasi orang Jepang

sebagaimana diuraikan di atas, ketidaklangsungan verbal tampak pada ucapan-ucapan

yang bersifat ambigu, kurang jelas, ragu, penggunaan jeda ataupun pernyataan-

pernyataan yang bersifat implisit. Sering kali ditemukan kalimat-kalimat tak selesai

dalam percakapan bahasa Jepang sehari-hari juga berkaitan dengan karakteristik



komunikasi masyarakat Jepang. Ungkapan-ungkapn yang bersifat non verbal biasaya

muncul pada saat orang Jepang akan menolak ajakan, tindakan, dan keputusan lawan

bicara, yang berupa ungkapan tak selesai, seperti contoh kalimat dalam percakapan

berikut :

Tamu : そろそろ時間ですから。

Tuan rumah : 今、お茶入れますから。

Tamu :すぐ失礼しますから。(Nariyama, 2003: 35).

Tamu : Soro soro jikan desu kara

Tuan Rumah : Ima, ochairemasu kara

Tamu : Sugu shitsurei shimasu kara

Tamu : ‘ Karena sudah waktunya……….’

Tuan Rumah : Karena saya mau buatkan teh…..

Tamu : Karena saya harus pergi sekarang juga….

Pada contoh percakapan antara tamu dan tuan rumah di atas terlihat jelas bahwa

baik ucapan tamu kepada tuan rumah maupun ucapan tuan rumah kepada tamunya

merupakan kalimat tak selesai yang diakhiri konjugasi kara. Pada kalimat-kalimat di atas

maksud yang sebenarnya dinyatakan secara implisit. Pertama, Tamu sebenarnya

bermaksud akan pulang, tetapi kata ‘saya mau pulang’ tidak diucapkan secara langsung

namun diimplisitkan dengan ucapan “karena sudah waktunya. Kedua, maksud tuan

rumah yang menyuruh tamunya untuk tidak segera undur diri dinyatakan secara implisit

“karena saya akan buatkan teh” dan ketiga, “karena saya harus segera pergi” merupakan

ungkapan implisit yang berarti menolak dengan halus”. Secara sintaksis ketiga ucapan di

atas hanya merupakan anak kalimat dan bukan induk kalimat. Induk kalimat pada



kalimat-kalimat di atas mengalami pelesapan atau sebagaimana yang disebutkan Bucha

mengenai fenomena pelesapan induk kalimat. Pelesapan induk kalimat sebagaimana

terdapat dalam percakapan di atas menunjukkan ketidaklangsungan verbal. Baik tamu

dan tuan rumah keduanya saling mengimplisitkan maksud sebenarnya dengan ungkapan

verbal yang bersifat tidak langsung.

Ungkapan verbal yang bersifat tidak langsung seperti di atas juga dapat

diketemukan pada kalimat percakapan dibawah ini;

Ａ：佐藤さん、映画のチケットがありますか。あした、いっしょにいかがですか。

Ｂ：あしたですか。あしたはちょっと。。。。。

Ａ：忙しいですか。

Ｂ：すみません。友達と約束がありますから。。。。。（Tanaka, 2011:17）

A: Satousan, eiga no chiketto ga arimasuka. Ashita , isshoni ikagadesuka.

B : Ashitadesuka . ashita wa chotto…..

A: Isogashiidesuka

B: Sumimasen. Tomodachi to yakusoku ga arimasukara…..

A: Mr. Satou, saya punya tiket nonton film. Bagaimana kalau besok kita nonton bersama?

B: Besok? Kalau besok……..

A: Sibuk?

B: Maaf, karena besok ada janji dengan teman…..



Jawaban B terhadap A tidak diungkapkan secara langsung namun sebaliknya B

mengungkapkan kalimat yang terputus atau belum selesai “kalau besok...”. dengan

ungkapan yang menggantung seperti ini B berusaha menyampaikan penolakannya secara

tidak langsung berharap lawan bicaranya atau A dapat memahami tanpa ungkapan

penolakan yang lebih jelas. Selain itu diketemukan pula ungkapan yang hanya terdiri dari

anak kalimat pada jawaba B terhadap A yaitu, “karena besok ada janji” tanpa

menyebutkan induk kalimatnya yaitu “saya tidak bisa ikut” . Penggunaan chotto dapat

diketahui sebagai ungkapan penolakan yang bersifat langsung.

Ａ：ミラーさん、ちょっとおねがいがあるんですが。

Ｂ：なんですか。

Ａ：息子に英語をおしえていただけませんか。夏休みにオーストラリアへホームスティに

行くんですが、会話ができないんですよ。

Ｂ：教えてあげたいんですけど、ちょっと時間が。。。。。

Ａ：お茶でも飲みながらおしゃべりしていただけませんか。

Ｂ：うーん、出張も多いし、もうすぐ日本語の試験もあるし。。。。。

Ａ：だめですか。じゃ、残念ですが。。。。

Ｂ：どうもすみません。

A: Miraa san, chotto onegai ga arundesuga.

B: Nandesuka.

A: Musukoni eigo o oshiete itadakemasenka. Natsuyasumi ni Osutoraria e hoomusutei ni

ikundesuga, kaiwa ga dekinain desuyo.



B: Oshiete agetaindesukedo, chotto jikan ga….

A: Ocha demo nominagar oshaberishiteitadakemasenka.

B: Uun, Shucchou mo ooishi, mou sugu nihongo no shiken no arushi…..

A: dame desuka. Ja, zanned desuga…

B: Doomo sumimasen.

A: Mr. Miller, Saya mau minta tolong sedikit.

B:Apa?

A: Maukah mengajari anak laki-laki saya bahasa Inggris? Di liburan musim panas ia

mau pergi ke Oustralia untuk Homestay tapi tidak bisa bercakap-cakap.

B: Sebenarnya saya mau mengajari, tapi waktunya…….

A: Kalau belajarnya sambil minum teh atau yang lainnya, bagaimana?

B: Emm, saya sedang banyak dinas keluar kota, kemudian sebentar lagi akan ujian

bahasa Jepang……

A:Ga bisa ya? Sayang ya…

B: maaf yang sebesar-besarnya ya..

Pada percakapan di atas ungkapan B yaitu, tapi waktunya......merupakan kalimat

tidak selesai dan menunjukkan ketidaklangsungan verbal. B sengaja tidak menuntaskan

kalimatnya agar maksudnya tidak terekspresikan secara langsung. Pada jawaban B juga

diketemukan pelesapan induk kalimat dan hanya menyebutkan anak kalimatnya saja yaitu,

“Karena saya sedang banyak dinas keluar kota, kemudian sebentar lagi akan ujian bahasa

Jepang”. Hal ini pun jelas merupakan ketidaklangsungan verbal.



Selain terlihat pada kalimat-kalimat tidak selesai, ketidaklangsungan verbal juga

terlihat pada saat seseorang ingin meminta atau memohon sesuatu kepada lawan bicara,

seperti pada conoth percakapan berikut.

Ａ：もしもし、大阪事務所ですか。中国のチンですが。

Ｂ：ああ、チンさん。山田です。

Ａ：あした飛行機でそちらへ行きます。

Ｂ：何時ですか。

Ａ：えーと、3時 20分です。

Ｂ：3時 20分ですね。荷物はたくさんありますか。

Ａ：大きい荷物は一つですが、とても重いです。

Ｂ：じゃ、迎えにいきましょうか。（Tanaka, 2011:29）

A: moshimoshi, Oosaka jimushodesuka. Chuugoku noChin desuga.

B: Aa, Chin san. Yamada desu.

A: Ashita hikouki de sochira e ikimasu.

B: Nanji desuka.

A: Eeto, 3ji 20 pun desu.

B: 3ji20 pun desune. Nimotsu wa takusan arimasuka.

A: Ookii nimotsu wa hitotsu desuga, totemo omoidesu.

B: Ja, ,ikaeni ikimashouka.

A: Halo, Apakah ini Kantor Osaka. Saya Chin dari Cina.

B: Oh, mr. Chin. Saya Yamada

A: Besok saya akan ke Osaka naik pesawat

B: Jam berapa?



A: Eem, jam 3. 20.

B: Jam 3.20 ya. Bawaannya banyak?

A: Bawaan yang besar sich cuma satu, tapi berat

B: Kalau begitu, saya jemput saja ya..

Pada percakapan di atas ketidaklangsungan verbal diketemukan pada ungkapan A

yaitu, “bawaan yang besar sih cuma satu tapi berat”. Ungkapan ini secara implisit berarti

meminta B agar menjemput A membantu membawakan barang-barang bawaannya. B

segera memahami ungkapan yang dimaksudkan untuk memintanya menjemput meskipun

tidak dinyatakan secara langsung dengan menjawab “ kalau begitu, saya jemput ya”.

4. Simpulan

Ketidaklangsungan verbal bahasa Jepang banyak terdapat pada ungkapan-

ungkapan yang menunjukkan penolakan terhadap suatu hal dan pemintaan atau

permohonan kepada lawan bicara.

Keterkaitan antara ketidaklangsungan verbal dengan kesantunan adalah bahwa

ketidaklangsungan verbal digunakan dalam mengekspresikan bahasa pada dasarnya

ditujukan untuk menyelamatkan “muka” atau citra diri.

Dalam konteks kesantunan ungkapan-ungkapan yang bersifat implisit atau tidak

langsung merupakan aksi penyelamatan muka ( face saving act) karena ungkapan-

ungkapan yang bersifat langsung dapat saja menganggu citra diri orang lain atau dalam

istilah teori kesantunan disebut dengan aksi mengancam muka (face threatening act).



Tindakan penyelamatan muka yang diekspresikan melalui ungkapan tidak

langsung jelas berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat Jepang dalam

berkomunikasi yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam bermasyarakat.
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