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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengangkat tema analisis percakapan, khususnya dominasi 

percakapan. Dominasi percakapan menurut Itakura (2001) ketika inisiasi penutur 

(tindak tutur dalam dominasi percakapan: informative, elicit:agree, dan 

elicit:inform) mendapat respon prospek sesuai kehendak penutur. Teori ini 

kemudian diaplikasikan pada drama Jepang berjudul Real Clothes yang bercerita 

tentang kehidupan kerja di bisnis tokoh serba ada, khususnya lantai penjualan 

busana wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbandingan 

dominasi percakapan antara tokoh pria dan tokoh wanita pada drama Real Clothes 

ini. Perbandingan ini meliputi, fungsi tindak tutur dalam dominasi percakapan, 

orientasi dominasi percakapan, dan bentuk bahasa yang digunakan di dalam 

mendominasi percakapan. 

Dalam penelitian ini ditemukan 72 data percakapan pada drama Real 

Clothes dari episode 1 hingga episode 11. Dari 72 data terdiri dari 36 data tokoh 

pria mendominasi percakapan dan 36 data tokoh wanita mendominasi percakapan. 

Dalam mendominasi percakapan, tokoh pria lebih sedikit membuat tindak tutur 

dari pada tokoh wanita. Selain itu, fungsi tindak tutur dominasi percakapan tokoh 

pria tidak lebih banyak dari pada tokoh wanita. Tokoh pria dalam mendominasi 

percakapan juga lebih banyak menggunakan orientasi percakapan self-oriented, 

sedangkan tokoh wanita lebih banyak menggunakan orientasi percakapan 

other-oriented. Dalam mendominasi percakapan, tokoh pria lebih sering 

menggunakan bentuk biasa (futsukei). Sedangkan tokoh wanita lebih sering 

menggunakan bentuk sopan (teinei). 
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