
 
1

  
MAKALAH RINGKAS   

SISTEM KESANTUNAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA JEPANG 

SERTA IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN BIPA  

(BAHASA INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING)  

Oleh: Diana Kartika  

Pengajar pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang 

dianakartika_pdg@Yahoo.co.id.     

Pengantar  

Hasil penelitian naturalistik yang penulis dilakukan  pada Program BIPA (Bahasa Indonesia 

untuk Penutur Asing), FIB (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya), Universitas Indonesia 

selama satu catur wulan di tiga tingkat (BIPA I, II, dan III) menunjukkan masih banyaknya 

kegagalan pragmatik yang dilakukan para mahasiswa dari Jepang dalam pemilihan strategi 

dan penggunaan modifikasi, baik eksternal maupun internal ketika melakukan tindak tutur 

memohon dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan modifikasi oleh mahasiswa BIPA 

dari Jepang juga tidak mengalami perkembangan yang berarti dari ketiga tingkatan tersebut.   

Salah satu faktor penyebab kegagalan itu adalah adanya perbedaan sistem kesantunan dalam 

bahasa Jepang sebagai bahasa pertama mahasiswa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

asing.  Tulisan ini memusatkan perhatian pada faktor perbedaan sistem kesantunan bahasa 

Jepang dan bahasa Indonesia, yang akhirnya dapat digunakan sebagai dasar penjelasan 

dalam kajian pragmatik antarbahasa pada Program BIPA.   

Perbedaan Sistem Kesantunan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang   

Kesantunan dalam bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh strategi interaktif ketika 

bertindak tutur karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang memiliki tingkat tutur secara 

ketat dengan menerapkan subsistem honorifiks pada tataran leksikal, morfologis, dan 

sintaktis seperti dalam bahasa Jepang. Sementara itu, Sachiko Ide (1989: 223 248) 

menamai jenis kesantunan yang memungkinkan penutur aktif memilih strategi interaktif itu 
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sebagai volition (kemauan), yang merupakan ancangan individualistik. Hal itu 

dipertentangkan dengan discerment, yang dalam bahasa Jepang disebut wakimae. Wakimae  

bukanlah kemauan karena hal tersebut tidak bergantung pada kebebasan penutur, tetapi 

merupakan pilihan (bentuk gramatikal) verbal yang wajib secara sosial.  Bertindak menurut 

wakimae berarti menunjukkan makna tempat atau peran seseorang secara verbal (dan 

nonverbal) dalam situasi tertentu menurut konvensi sosial.   

Perbedaan antara discerment  atau wakimae  dengan volition (kemauan) dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Discerment direalisasikan terutama melalui berbagai bentuk kebahasaan 

formal, yang merupakan pilihan wajib, yang mengimplisitkan pesan tentang pemahaman 

penutur atas situasi sosial. Hal itu melibatkan berbagai bentuk formal seperti honorifik, 

pronomina, bentuk sapaan, tingkat tutur, formula tuturan, dan sebagainya. Karena itu, dalam 

bahasa Jepang tidak ada bentuk netral secara sosial. Penutur harus selalu memilih antara 

bentuk honorifiks atau nonhonorifiks dan hal itu selalu menyampaikan informasi tentang 

hubungan penutur-petutur. Pemakaian bentuk honorifiks menjadi hal yang absolut karena 

pemakaian honorifiks atau tidak bukanlah kebebasan pribadi yang sesuai dengan keinginan 

penutur. Pemakaian honorifiks secara langsung menunjukkan karakteristik sosiostruktural 

penutur-petutur. Keabsolutan pemakaian honorifiks ini kemudian bergandengan dengan 

wakimae. Bertindak menurut wakimae berarti bertindak dengan menunjukkan arti seseorang 

secara verbal tentang tempat atau peran dalam situasi tertentu menurut konvensi sosial dan 

bukan kehendak pribadi. Sementara itu, volition dilakukan dengan cara pemilihan strategi 

interaktif verbal, seperti mencari persetujuan, membuat humor, menunjukkan rasa 

pesimistis, meminimalisasi tekanan, dan sebagainya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia 

menerapkan konsep volition dan bahasa Jepang menerapkan konsep discerment.   

Kesantunan dalam penggunaan bahasa Jepang itu adalah pilihan bahasa otomatis dan 

wajib karena konsep kesantunan ditempatkan sebagai bentuk pengacuan sosial. Wakimae 

merupakan keharmonisan sosiopragmatik, yaitu perilaku kesantunan kebahasaan seseorang 

didikte oleh posisi sosialnya dan hubungan sosialnya dengan petutur.   

Dalam bahasa Indonesia, tidak ada sistem tata bahasa Indonesia yang secara tetap digunakan 

untuk menunjukkan kesantunan seperti yang ada dalam sistem bahasa Jepang, yang secara 

tegas membagi tingkat (undak usuk) bahasa mereka ke dalam dua tingkat, yaitu tuturan 

santun (polite speech)  dan tuturan akrab (familiar speech). Perbedaan kedua tingkatan itu 

tampak pada akhir kalimat dan pilihan kosakata.  Dalam bahasa Jepang, tuturan santun 
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biasanya berakhir dalam bentuk santun, yaitu desu dan masu.  Dalam tuturan akrab, tuturan 

diakhiri dengan bentuk biasa, yaitu bentuk adjektiva dan verba seperti dalam kamus dan 

bentuk da.   

Perbedaan bentuk santun dan biasa dalam bahasa Jepang tampak pada penggunaan verba, 

adjektiva,  adjektiva semu, nomina, dan perbedaan lain seperti penggunaan partikel. Karena 

itulah, penutur bahasa Jepang dalam mewujudkan kesantunan verbal tidak bergantung pada 

pemilihan modifikasi internal seperti dalam bahasa Indonesia.   

Perbedaan Strategi Kesantunan dalam Tindak Tutur Memohon  

Pada dasarnya dalam bahasa Jepang juga dikenal adanya pertanyaan positif dan negatif. 

Berkaitan dengan kesantunannya, menurut Tsuzuki, pertanyaan negatif dalam bahasa 

Jepang lebih santun daripada pertanyaan positif. Hal itu berbeda dengan yang berlaku dalam 

bahasa Inggris, misalnya, yang lebih menganggap pertanyaan positif lebih santun dibanding 

pertanyaan negatif. Dalam bahasa Indonesia pun sebagian informan menyatakan bahwa 

pertanyaan positif lebih santun digunakan dibanding pertanyaan negatif.   

Implikasi dalam Pembelajaran BIPA  

Memasukkan aspek kesantunan dalam proses pembelajaran BIPA merupakan hal yang 

penting. Mahasiswa BIPA akan dinilai sukses berkomunikasi dalam bahasa Indonesia jika 

mereka mampu menyampaikan pesan mereka dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

struktur yang patut dengan konteks penggunaan.   

Meskipun pragmatik adalah wilayah abu-abu , kesantunan sebagai salah satu bidang 

pragmatik patut diajarkan kepada mahasiswa pada Program BIPA karena tidak ada 

komunikasi tanpa muka. Mahasiswa BIPA harus disadarkan tentang pentingnya pilihan 

kata yang dibuat partisipan dalam memproduksi dan menginterpretasi pesan di bawah 

kendala sosiokognitif tertentu untuk meningkatkan kesadaran sosiopragmatik dalam 

memproduksi dan memahami tuturan. Peningkatan kesadaran itu juga akan meningkatkan 

kesadaran lain, yaitu perbedaan dan persamaan ungkapan kebahasaan berdasarkan hubungan 

sosial lintas genre dan lintas budaya.     
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Penutup  

Perbedaan kesantunan bahasa Indonesia dan Jepang antara lain tampak dalam ancangan 

yang digunakan untuk membangun sistem kesantunan. Sistem kesantunan dalam bahasa 

Jepang adalah sistem kesantunan dengan menggunakan ancangan sosial, yang tampak dalam 

penggunaan sistem honorifiks. Sementara itu, sistem kesantunan dalam bahasa Indonesia 

berdasar ancangan sistem kesantunan individual. Artinya, pemilihan strategi interaktif 

merupakan hal utama tanpa harus memperhatikan honorifiks yang harus dilekatkan dalam 

sistem tata bahasa untuk menunjukkan kesantunan. Selain itu, bahasa Jepang juga mengenal 

konsep pemilihan strategi seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Namun, pemilihan 

strategi itu dalam beberapa hal berbeda antara penutur jati bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia.   

Perbedaan sistem kesantunan itu menyulitkan mahasiswa Jepang untuk bertindak tutur 

dalam bahasa Indonesia secara santun karena tidak adanya patokan yang dapat digunakan 

seperti dalam bahasa Jepang. Akibatnya, pemilihan strategi maupun modifikasi tindak tutur 

dalam bahasa Indonesia yang dilakukan mahasiswa Jepang sering berbeda dengan kebiasaan 

penutur bahasa Indonesia.   

Implikasinya adalah aspek kesantunan harus dimasukkan dalam materi ajar BIPA dan 

diajarkan secara integratif dengan materi ajar yang lain seperti percakapan, membaca, tata 

bahasa, diskusi, dan sebagainya.    


