
Jenis tindak tutur : 
4. Lokusi 
5. Ilokusi 
6. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
6. tindak tutur arserif 
7. tindak tutur direktif 
8. tindak tutur komisif 
9. tindak tutur ekspresif 
10. tindak tutur deklaratif 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA 

DATA SKRIPSI 

MAKSIM KESIMPATIAN PADA ANIME NATSUME YUUJINCHOU 

 

No 

 

Waktu 

 

Dialog 

 

Konteks 

Jenis tindak 

tuturan 

 

Fungsi 

1 2 3  

1 Season 1 

Episode 

2  

(12:56– 

13: 09) 

花：あなたもお参り？ 

 

夏目：あ、まあ 

 

花：よかったわ。 

もう最近来るのは私だけみたいで露

神様お寂しいんじゃないかと思ってい

S: kuil kecil milik dewa embun ditengah hutan, pada 

siang hari.  

P: Hana dan Natsume, mereka merupakan seorang 

kenalan yang tinggal di daerah yang sama, Natsume 

pernah membantu Hana sebelumnya dan berbincang-

bincang. 

E: Hana berbasa basi memulai obrolan dengan Natsume, 

ia menanyakan untuk memastikan apakah Natsume 

datang kesini dan mengujungi kuil dewa embun. Ia 

mengekspesikan rasa sukurnya untuk dewa embun 

   
Arserif 

 

(Menyatakn rasa 

syukur) 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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たんですよ 

 

karena ada orang lain yang mengunjungi kuil dewa 

embun selain dia. 

A: lisan 

K: intonasi agak naik menunjukan kebahagiaan 

I: mengunakan bentuk tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

2 Season 1 

Episode 

3 (13:58) 

近所のお婆さん：あらあら どうしたの 

貴志君？ 

S: Taman pada sore hari saat senja. Natsume berbicara 

pada youkai namun karena hanya dia yang dapat 

melihatnya bibi tersebut mengira ia berbicara sendiri 

P: Natsume dan bibi tetangganya 

E: menanyakan apakah Natsume baik-baik saja karena 

Natsume menangis sendirian diTaman pada sore hari 

A: lisan 

K: intonasi turun 

   Arserif 

(Menanyakan 

keadaan)  

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA        76 
 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

3 Season 1 

Episode 

7 

(17:55) 

お婆さん：あらあら 大丈夫？ 一人

なの？ お母さんは？ 

 

子狐：一人なんて平気。 

 

S:  dijalan pada sore hari. Kogitsune yang terlihat seperti 

anak kecil berjalan sendirian 

P: Kogitsune dan seorang wanita parubaya, mereka 

berpapasan di jalan dan tidak saling mengenal 

sebelumnya 

E: menanyakan apakan Kogitsune baik-baik saja 

berjalan sendirian di sore hari, dan menanyakan tentang 

orang tuanya 

A: lisan 

K: intonasi agak naik 

I: mengunakan tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

   Arserif 

 

(Menayakan 

keadaan)  

 

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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G: dialog sehari hari 

 

4 Season 1 

Episode 

9 (03:28) 

夏目：おい 包帯が解けかけてるぞ巻

き直そうか？ 

 

柊：人のくせに構うな。 

 

S: Dijalan pada siang hari, Natsume melihat youkai 

yang perban ditangannya terbuka. 

P: Natsume dan Hiiragi, mereka tidak saling kenal 

sebelumnya 

E: Natsume menginformasikan kalau perban di tangan 

Hiiragi terbuka, dan menawarkan bantuan untuk 

membetulkannya 

A: lisan 

K: intonasi biasa 

I: mengunakan tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Direktif 

 

(Himbauan) 

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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5 Season 1 

Episode 

9 (16:07- 

16:12) 

名取：ねえ どうしたの、変なお面、

手から血が出てるよ 

S: didepan tangga gerbang rumah di sore hari. Natori 

melihat youkai  bertopeng yang lehernya terikat tali dan 

tangannya berdarah. 

P: Natori dan Hiiragi, mereka tidak saling kenal 

sebelumnya. 

E: Natori menanyakan keadaan Hiiragi apa ia baik baik 

saja dan mengingatkannya kalau tangannya berdarah 

A: lisan 

K: intonasi biasa 

I: mengunakan tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Arserif 

 

(Himbauan) 

  

 

6 Season 1 

Episode 

9  

柊：人はね、人の子には 不幸を招く

力なんてないんだよ 

S: ditangga gerbang rumah disore hari, Natori bercerita 

pada Hiiragi tentang keluarganya yang membencinya 

dan menyebutnya pembawa kesialan. 

   Ekspresif 

 

(Memuji) 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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(19:26- 

19-46) 

 

名取：本当？ 

 

柊：お前は優しい子だよ、優しいた

だの子供だよ。だって 私はお前に会え

てこんなに 嬉しかったのだから。 

 

P: Natori dan Hiiragi 

E: Hiiragi menghibur Natori dan memujinya, untuk 

membuatnya tidak sedih lagi dan menjadi lebih percaya 

pada dirinya sendiri 

A:lisan 

K: intonasi lembut dan perlahan 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

 

 

7 Season 1 

Episode 

11 

(13:27- 

13:31) 

笹田：お買い物？ 

 

民子：うん 明日ピクニックだもん 

 

S: jalan didepan daerah pertokoan pada siang hari, 

Sasada bertemu dengan anak tetangganya yang bernama 

Tamiko 

P: Sasada dan Tamiko, tetangga yang cukup akrab 

E: Sasada mengekspresikan kalau ia ikut senang karena 

Tamiko bisa pergi piknik dengan keluarganya walau 

   Ekspresif 

 

(Memberi selamat) 

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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笹田：あ 民子ちゃんのパパとママ 一

緒にお休み取れたんだ。よかったね。 

biasanya mereka sibuk bekerja. 

A: lisan 

K: intonasi bersemangat 

I: mengunakan tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

8 Season 1 

Episode 

11 

(18:25- 

18:41) 

民子：お腹空いたね。そうだ チョコあ

るんだよ。はい、猫ちゃんにも半分こ、

美味しいね。 

 

 

S: dibawah lembah yang ada dihutan pada malam hari, 

Nyanko Sensei dan Tamiko terjatuh ke lembah dan 

terjebak disana, perut Nyanko Sensei berbunyi karena 

lapar. 

P: Tamiko berbicara satu arah kepada Nyanko Sensei 

E: Tamiko menawarkan coklat yang ia punya kepada 

Nyanko Sensei karena melihat Nyanko  Sensei lapar dan 

memberikan setengah coklatnya. 

A:lisan 

   Direktif 

 

(Menawarkan 

sesuatu) 

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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K: intonasi bersemangat 

I: mengunakan tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

9 Season 1 

Episode 

12 

(09:17- 

09:19) 

夏目：使ってください、レイコさんのた

めに 泣いてくれてるんでしょう。 

S: dihutan pada malam hari, Hinoe menangis karena tau 

kalau nenek Natsume yaitu Reiko sudah meninggal 

P: Natsume dan Hinoe, bereka baru saja bertemu. 

E: menawarkan kepada Hinoe untuk mengunakan sapu 

tangannya untuk mengelap air matanya 

A: lisan 

 K: intonasi lembut 

I: mengunakan tuturan lisan bahasa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Direktif 

 

(Larangan) 

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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10 Season 1 

Episode 

12 

(12:26) 

ヒノエ：レイコと同じ顔なのに しけた

面をお見せでないよ。 

S: didepan rumah Natsume pada siang hari. Natsume 

melihat ada mahluk aneh didepan rumahnya dan 

kahwatir kalau hal itu bisa menyakiti keluarganya yang 

ada dirumah tersebut. 

P: Hinoe dan Natsume 

E: menyuruh secara tidak langsung agar Natsume tidak 

bersedih atau menunjukan wajah sedih. Terdapat 

maksud untuk menghibur 

A:lisan 

K: intonasi lembut 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Direktif 

 

(Memerintah) 

  

11 Season 1 

Episode 

名取：ちょっと乱暴すぎやしないか？ S: dibelakang stan makanan yang sedang 

mempersiapkan untuk festifal pada sore hari. Penjaga 

   Ekspresif 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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13 

(08:53) 

 toko memarahi Kogitsune karena mengira ia 

menumpahkan adonannya, Natori datang dan menahan 

tangan penjaga toko yang mencengkram rubah 

kokitsune. 

P: Natori dan penjaga toko 

E: Natori meminta secara tidak langsung agar penjaga 

toko melepaskan rubah kokitsune, sekaligus 

menegurnya kalau perbuatanya itu terlalu kasar 

A:lisan 

K: intonasi naik 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

(Mengkritik) 

 

 

12 Season 1 

Episode 

民子：猫ちゃん どうしたの？ 捕まっ S: didalam stan yang ada difestival pada sore hari, 

Tamiko melihat Nyanko Sensei yang terikat ditiang 

   Komisisf 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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13 

(13:41- 

13:49) 

ちゃったの？なんか悪いことしたの？よ

し、 民子が助けてあげる 

 

 

stan. 

P: Tamiko dan Nyanko Sensei 

E: Tamiko menanyakan keadaan Nyanko Sensei dan 

menawarkan bantuan kepada Nyanko Sensei  yang 

terikat pada tiang, dan menolongnya melepaskan tali 

yang mengikatnya. 

A:lisan 

K: intonasi biasa 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

(Peryataan 

kesangupan) 

 

13 Season 1 

Episode 

13 

(14:51) 

柊：そうか、もっと向こうも探してみよ

う 

 

S: didaerah belakang stan yang ada difestival pada 

malam hari. Kogitsune kehilangan kantong kecilnya 

yang didalamnya terdapat benda yang sangat berharga 

baginya 

   Direktif 

 

(ajakan) 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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P: Hiiragi dan Kogitsune 

E: hiragi mengajak kogitune untuk mencari kantongnya, 

sekaligus menawarkan bantuan secara tersirat 

A:lisan 

K: intonasi biasa 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

 

14 Season 1 

Episode 

13 

(20:47) 

田沼：少し歩こう。 S: ditebing yang ada diarea sekitar festifal yang 

menghadap kearah tempat peluncuran kembang api, 

pada malam hari saat pertunjukan kembang api dimulai. 

Natsume tidak dapat melihat kebang api karena ada 

youkai besar yang menutupi pandangannya 

P: Tanuma dan Natsume 

E: Tanuma mengajak Natsume untuk pindah ke tempat 

   Direktif 

 

(Ajakan) 

 

 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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dimana ia bisa melihat kembang api dengan jelas 

A:lisan 

K: intonasi biasa 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

15 Season 2 

Episode 

2 

(07:51- 

08:04) 

夏目：こら 玄、 あまり泣くと融けちゃ

うぞ. 悪霊なんてのを放ってはおけない

な 玄. 俺もここには守りたいものがいっ

ぱいあるんだ 

S: didalam kamar Natsume. Gen menangis dalam 

mimpinya dikarenakan bermimpi tentang kenangannya 

dengan temannya Sui yang sekarang menjadi roh jahat 

dan pergi meninggalkannya, Natsume yang mengetahui 

tentang kondisi mereka berusaha menenangkan Gen 

agar tidak menangis .  

P: Natsume dan Gen 

E: Natsume mencoba untuk membuat Sui berhenti 

menangis dan merasa sedih 

   Direktif 
Diikuti oleh 
Arserif 
 
(Mengingat 
kan) 
 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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A:lisan 

K: intonasi biasa dan rendah 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

16 Season 2 

Episode 

2 

(17:11- 

17:58) 

玄：私が悪しきものになってしまった

ら そのときは嫌だ、 もう嫌だ。一人は

嫌だ 

 

夏目：玄 しっかりしろ！一人じゃな

い 翠がいる 俺たちもいる、手伝って

やるって 何とかしてやるって言ったじゃ

S: didalam kamar Natsume. Gen perlahan berubah 

menjadi roh jahat, perasaan negatif membuatnya 

menjadi berubah. Gen sudah menyerah terhadap dirinya 

dan meminta Natsume untuk menulis namanya dibuku 

persahabatan lalu membakarnya kalau ia berubah 

menjadi roh jahat,agar dia mati. Natsume berusaha 

menyakinkan Gen agar ia tidak berubah menjadi roh 

jahat dan menolak untuk menuliskan namanya dalam 

buku persahabatan.  

P: Natsume dan Gen 

   Direktif 
 
(Menenang 
kan ) 
 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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ないか？！ 

 

玄：私は何もできない 私は森を守

るしかー、いや それすらできない 誰も

守れぬ役立たずだ。 

 

夏目：役立たずなんかじゃない！玄

は 玄は庭を掃いてくれた、翠から俺

をかばってくれた。玄は人を嫌いかもし

れないけれど、おれは玄が好きだよ。

E: Natsume mencoba untuk membuat Gen berhenti 

menjadi roh jahat dan kembali normal. 

A:lisan 

K: intonasi tinggi di awal dan rendah di akhir kalimat 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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それにきっと虹に願おうとしてくれた翠

のことも。 

17 Season 2 

Episode  

2 

(20:11- 

20:48) 

玄：私も寒かったよ翠、寒かった。だ

から 帰ろう、一緒に帰ろう。君の心が

いつか癒えたら また二人で虹を待と

う、私も幸せだったんだよ 翠、君がそ

ばにいてくれたから。 

 

翠：玄様。 

S: dihutan pada sore hari bersalju. Gen dan Natsume  

menemukan Sui yang telah berubah menjadi roh jahat. 

Mereka berusaha menahannya dan menyadarkannya 

kembali menjadi normal. Gen memeluk Sui agar ia tidak 

lari sambil bicara denganya agar ia tersadar. 

P: Gen dan Sui 

E: Gen berusaha untuk menenangkan Sui dan 

membuatnya menjadi normal kembali, juga 

mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Sui. 

A:lisan 

K: intonasi lembut dan perlahan 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

   Direktif 
 
(Membujuk) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

18 Season 2 

Episode 

3 

(16:21- 

16:25) 

夏目：そうか、長いこと名を縛って悪

かった。 

S: didalam salah satu ruangan di penginapan pemandian 

air panas pada malam hari. Youkai yang menggangu 

penginapan tersebut tertangkap dan menceritakan 

tentang alasannya berada disana dan penderitaan yang ia 

rasakan. Ia juga meminta Natsume untuk 

mengembalikan namanya yang tertulis dibuku 

persahabatan dan berjanji akan pergi setelahnya. 

P: Natsume dan youkai jahat 

E: Natsume meminta maaf karena telah mengambil 

namanya, dan mengisyaratkan bahwa ia mengerti 

penderitaan youkai tersebut. 

A:lisan 

K: intonasi rendah 

   Eksfresif 
 
(Meminta maaf) 
 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

19 Season 2 

Episode 

3 

(18:45- 

18:48) 

夏目：手伝います 今回のことは自

分が甘かったんです。 

S: didalam kamar dipenginapan pemandian air panas 

yang penuh dengan mantra penyegel pada malam hari. 

Natori menujukan kamar yang telah ia siapkan untuk 

menjebak youkai jahat kepada Natsume sekaligus 

meminta maaf kerena tidak memberi tahu maksud 

sebenarnya mereka mengunjungi penginapan tersebut, 

dan menjelaskan tujuan sebenarnya mereka pergi 

kesana. 

P: Natsume dan Natori 

E: Natsume menyuarakan keputusanya untuk membantu 

Natori 

A:lisan 

   Komisif 
 
(Deklarasi 
kesangupan) 
 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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K: intonasi tegas 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

20 Season 2 

Episode 

4 

(18:00- 

18:16) 

夏目：大丈夫だよ たま、行かなくて

いい お前はここにいていいんだよ。ご

飯もちゃんと食べるんだ、いつか旅立

ちの日がきても それはきっと別れの日

じゃないんだから、だからそのときまで 

ここにいていいんだよ。 

S: dihutan pada malam hari. Tama tidak ingin makan 

karena takut tumbuh besar dan harus berpisah dengan 

Natsume, karena itu tubuhnya semakin melemah. Ia dan 

Natsume berusaha melarikan diri dari Nezumi yang 

ingin mengambil Tama, dalam situasi yang terpojokan 

Tama mulai memberontak dan gelisah. 

P: Natsume dan Tama 

E: Natsume membujuk Tama agar kembali tenang dan 

mau makan agar ia kembali sehat. 

A:lisan  

K: intonasi lembut dan perlahan 

   Direktif 
 
(Membujuk) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

21 Season 2 

Episode 

4 

(19:54- 

19:58) 

夏目：すごいな たま！鳥みたいだ。 S: dilangit pada malam hari. Natsume naik ke atas Tama 

yang telah berubah kewujud aslinya yang terlihat seperti 

burung raksasa. Mereka dalam perjalanan pulang 

menuju rumah Natsume 

P: Natsume dan Tama 

E: Natsume memuji Tama atas wujud barunya. 

A:lisan 

K: intonasi bersemangat 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Eksfresif 
 
(Pujian) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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22 Season 2 

Episode 

5 

(07:55- 

08:05) 

夏目：諦めるのか？ 

キリノハ：へえっ だってー 

夏目：もう少し探してみよう。探して

るうちに何かヒント思い出すかもしれ

ないし、なあ？ 

S: dihutan pada sore hari. Natsume, nyako Sensei, dan 

kirinoha mencari nama yang ditulis oleh kirinoha pada 

pepohonan. Kirinoha mengatakan dulu Reiko mengikat 

namanya pada batang pohon dan baru boleh 

mengambilnya kembali, kirinoha pun menurutinya. 

Sekarang setelah 50tahun berlalu kirinoha berusaha 

menemukan kertas yang mengandung namanya, namun 

kertas itu sudah tidak terlihat karena pohon itu tumbuh 

terlalu tinggi dan ia tidak tahu dipohon yang mana 

namanya terikat. 

P: Natsume dan kirinoha 

E: Natsume membujuk kirinoha untuk mencari namanya 

lagi dan tidak menyerah begitu saja. 

A:lisan 

K: intonasi lembut 

   Direktif 
 
(Membujuk) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

23 Season 2 

Episode 

5 

(17:50- 

17:58) 

搭子：よかった。熱は下がったわね、

もう無茶しちゃ嫌よ 貴志君。 

S: dikamar Natsume pada pagi hari. Demam Natsume 

yang dikarenakan kelelahan setelah mencari nama milk 

kirinoha telah turun. 

P: Natsume dan touko 

E: touko mengekspersikan rasa syukurnya dan 

menasehati Natsume 

A:lisan 

K: intonasi lembut. 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Ekspresif 
 
(Bersyukur) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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24 Season 2 

Episode 

6  

(20:19- 

20:21) 

夏目：大丈夫 必ず見つかるさ。 S: dilahan luas dekat danau pada siang hari. Natsume 

dan Taki mencari youkai yang mengutuk mereka, 

namun belum menemukannya juga. Taki kahwatir dan 

mencemaskan keadaan mereka. Ia merasa mereka harus 

segera bergegas untuk menemukan youkai tersebut 

P: Natsume dan Taki 

E: Natsume menyemangati Taki agar semangat kembali 

dan tidak cepas lagi. 

A:lisan 

K: intonasi tegas 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

   Komisif 
 
(Memberi 
semangat) 
 
 

25 Season 2 

Episode 

夏目：だめだ 先生 この絵は巳弥の S: dikamar Natsume pada siang hari. Lukisan milik 

miya tumbuh dan memakan energi Natsume sehingga 

   Direktif 
 
(Perintah)  



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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9 

(14:58- 

15:00) 

ー dia sakit. Nyanko Sensei mencoba merusak tersebut 

agar Natsume kembali sehat namun Natsume 

menghalanginya karena ia tidak mau lukisan milik miya 

rusak 

P: Natsume dan Nyanko Sensei 

E: Natsume berusaha untuk membuat Nyanko Sensei 

berhenti 

A:lisan 

K: intonasi naik 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

 
 

26 Season 2 

Episode 

10 

滋：なー、なに笑ってんだよ 今のは怒

るところだろ！ 

S: didekat pohon disuatu Taman pada siang hari. Reiko 

membantu Shigeru mengambil bola dari atas pohon. 

Tidak lama kemudian dua orang pemuda datang dan 

   Direktif 
 
(Memerintah) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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(11:32- 

11:35) 

menghina Reiko dan melempar batu kepadanya, namun 

Reiko berhasil menangkisnya dengan kayu dan 

tersenyum. Shigeru yang melihat hal itu merasa marah 

kepada Reiko yang malah tersenyum setelah 

diperlakukan sperti itu 

P: Reiko dan Shigeru 

E: Shigeru memperotes sikap Reiko yang terlalu santai 

A:lisan 

K: intonasi naik 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

27 Season 2 

Episode 

10 

レイコ：こんなお家が荒らされるのは 

不愉快だわ。 

S: dikediaman fujiwara pada siang hari. Reiko 

berkunjung ke rumah Shigeru untuk mengecek youkai 

yang menggangu kediaman tersebut 

   Ekspresif 
 
(Menyuarakan 
pendapat) 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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(14:33- 

14:38) 

P: Reiko dan Shigeru 

E: Reiko menyuarakan kesedihannya bila rumah 

tersebut rusak atau hancur  

A:lisan 

K: intonasi biasa 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

 

 

28 Season 2 

Episode 

11 

(11:14- 

11:18) 

七瀬：だが、もう一人で戦うことはな

いよ。 

S: dikediaman milik klan matoba pada siang hari. Klan 

matoba mengadakan pertemuan untuk para cenayang 

dimana para pembasmi youkai bertemu, disana Natsume 

bertemu Nanase yang tahu mengenai neneknya Reiko. 

mereka membicarakan tentang Reiko, nanase 

mengisyaratkan bahwa Natsume dapat terbuka dengan 

   Deklaratif 
 
(Penghiburan) 
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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mereka 

P: Natsume dan Nanase 

E: nanase menyiratkan bahwa Natsume tidak perlu 

berjuang dan bersembunyi sendirian lagi 

A:lisan 

K: intonasi pelan 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 

29 Season 2 

Episode 

13 

(19:48- 

19:56) 

多岐：カイ 妖怪だったんだ 

 

夏目：ごめん 

 

S: didepan sebuah rumah pada siang hari. Taki dan 

Natsume bertemu youkai yang mengaku sebagai 

manusia karena merasa kesepian tinggal sendiri, mereka 

pergi kerumah yang diakui youkai tersebut sebagai 

miliknya. Saat ini youkai itu sudah berhenti menyamar 

dan pergi dari daerah tersebut. Taki kahwatir kai akan 

 
 

  Ekspresif 
 
(Ungkapan khawatir)  
 
 



 

Jenis tindak tutur : 
1. Lokusi 
2. Ilokusi 
3. perlokusi 

Fungsi tindak tutur 
1. tindak tutur arserif 
2. tindak tutur direktif 
3. tindak tutur komisif 
4. tindak tutur ekspresif 
5. tindak tutur deklaratif 
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多岐：あの子 また一人ぼっちになっ

たんだね 

sendirian lagi sekarang. 

P: Natsume dan Taki 

E: Taki mengungkapkan rasa kesedihannya untuk kai 

yang telah pergi 

A:lisan 

K: intonasi pelan 

I: mengunakan tuturan lisan bahsa jepang 

N: norma interaksi 

G: dialog sehari hari 


