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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengadilan merupakan sebuah forum publik resmi, di mana kekuasaan publik 

ditentukan oleh hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan 

dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Tujuan dari 

pengadilan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan hukum terhadap suatu 

perkara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadilan mempunyai beberapa 

arti, antara lain (1) dewan atau majelis yang mengadili perkara, (2) proses mengadili, 

(3) keputusan hakim, (4) sidang hakim ketika mengadili perkara, dan (5) rumah 

(bangunan) tempat mengadili perkara. Sedangkan dalam bahasa Jepang sendiri, 

pengertian pengadilan atau saibansho (裁判所) menurut kamus Koujien (1998) 

didefinisikan sebagai berikut: 

「裁判所とは種々の紛争に対し裁断を下す権限を有す

る国家機関。広義には、一個の国家機関として取り扱

われる裁判所（最高・高等・地方・家庭・簡易裁判所）

を指すが、狭儀には、これらの裁判所で具体的事件を

審判する裁判官の合議体または単独の裁判官をいう。

司法権はすべて裁判所に属する。」 

 

Saibansho to wa shuju no funsou ni taishi saidan o kudasu 

kengen o yuusuru kokka kikan. Kougi ni wa, ikko no kokka 

kikan toshite tori atsukawareru saibansho (saikou, koutou, 

chihou, katei, kan’i saibansho) o sasu ga, semagi ni wa, 

korera no saibansho de gutaiteki jiken o shinpan suru 

saibankan no gougi-tai mata wa tandoku no saibankan o iu. 

Shihou-ken wa subete saibansho ni zokusuru. 
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Pengadilan adalah lembaga nasional yang berwenang 

menyelesaikan berbagai sengketa. Dalam arti luas, hal ini 

merujuk pada pengadilan (tertinggi, tinggi, regional, 

keluarga, pengadilan sederhana) untuk diperlakukan 

sebagai lembaga nasional tunggal, akan tetapi secara sempit 

pengadilan adalah tempat dimana panel hakim yang akan 

menilai kasus-kasus perihal hukum yang terjadi di 

masyarakat. Dan semua hak yurisdiksi adalah milik 

pengadilan. 

 

Bahasa yang digunakan dalam forum persidangan bersifat formal, serta hanya 

melibatkan profesi-profesi khusus, seperti hakim, jaksa, dan pengacara (penasihat 

hukum). Selain itu, Goffman dalam Atkinson (1979: 15) menyatakan bahwa 

interaksi pada umumnya berlangsung sesuai norma-norma yang melindungi 

pembicara dari rasa malu, penghinaan, serta pencemaran nama baik. Baik pihak 

pembicara ataupun lawan bicara harus saling bekerja sama untuk melindungi wajah 

masing-masing. Sebaliknya, interaksi yang terjadi dalam forum persidangan 

berlangsung dengan seperangkat karakteristik norma berdasarkan kekuasaan. 

Dengan demikian, selama persidangan berlangsung, pejabat pengadilan dapat 

mengabaikan banyak norma yang berlaku dari interaksi tatap muka. Hal ini 

dilakukan atas dasar ‘aturan transformasi’. Audiensi di persidangan memungkinkan 

para pejabat pengadilan untuk bertindak dengan cara-cara yang, dalam interaksi 

normal, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap norma yang berlaku (Emerson, 

1969: 202). 

Berdasarkan video distribusi courts.go.jp tentang ‘struktur dan peran di 

persidangan’ yang diunggah pada tahun 2014, terdapat beberapa tahap-tahap 

audiensi di persidangan yang meliputi: (1) pembukaan audiensi sidang oleh hakim 

ketua, (2) pembacaan kronologi kasus oleh jaksa penuntut, (3) pemeriksaan saksi, 
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terdakwa, atau penggugat oleh pejabat pengadilan dan penasihat hukum, (4) 

instruksi hakim kepada juri dan penarikan kesimpulan, (5) keputusan hakim ketua, 

(6) penutup. Jenis-jenis urutan dalam setiap proses audiensi di persidangan juga 

berbeda-beda. Misalnya, ketika tahap pemeriksaan saksi, terdakwa, atau penggugat, 

urutannya terdiri dari pertanyaan dan jawaban. 

Dalam menginterogasi, bentuk kalimat yang digunakan juga tidak lepas dari 

penggunaan kalimat interogatif. Bentuk ini digunakan untuk meminta penjelasan 

atau menggali informasi kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, penanda 

kalimat tanya secara formal biasanya ditandai dengan hadirnya kata tanya seperti: 

apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, dan di mana. 

Menurut Yoshimura dalam Kinshui (2015), cara membuat teks kalimat 

interogatif bervariasi dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dalam bahasa Inggris 

membutuhkan tambahan kata kerja transisi untuk membuat pertanyaan (seperti 

“Will you marry me?”, dalam kalimat langsung, do dan will menggantikan kata 

kerja bantu dan posisi subjek). Ada juga yang berupa manipulasi karakteristik 

gramatika wh (seperti "When will you leave for America?" diterapkan sebagai 

operasi tata bahasa yang khas seperti kalimat interogatif (infinitif) di awal kalimat). 

Sebaliknya, dalam bahasa Jepang pembentukan kalimat interogatif tidak ditandai 

dengan tanda tanya “?”, akan tetapi menggunakan kata keterangan 「何、いつ、

なぜ」 atau partikel yang mengekspresikan sebuah pertanyaan seperti 「～か」pada 

contoh kalimat 「どこに行きますか」. 
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Selain itu, Yanagida dalam Kinshui (2015) menyatakan bahwa dari sudut 

pandang penggunaan kata, teori tindakan bahasa dan teori kalimat, terdapat 4 fungsi 

kalimat tanya, yaitu toi (問い) “pertanyaan”, utagai (疑い) “keraguan”, hango (反

語) “retorika”, dan eitan (詠嘆) “eksklamasi”. 

「問い」mempunyai unsur-unsur modalitas yang sering digunakan dalam 

suatu pertanyaan, apabila diperlukan juga dapat menggunakan bentuk sopan「で

す」、「ます」dan lain-lain. Sementara「疑い」lebih mengacu pada pola kalimat 

yang berisi ketidakpastian kebenaran atau kebohongan. Biasanya diikuti dengan 

kata keterangan 「どこ、なぜ、誰と、誰か」dan lain-lain. Sedangkan bentuk 「反

語」 dan 「詠嘆」 dimaksudkan untuk menegaskan indikasi penerimaan dan 

penolakan situasi. Akibatnya, karena bahasa bertindak berbeda, terdapat beberapa 

kasus dimana kosakata atau bentuk-bentuk gramatikal harus dikembangkan secara 

individual. 

Sementara itu, Tanaka dalam penelitiannya yang berjudul Turn-taking in 

Japanese Television Interviews: A Study on Interviewers’ Strategies (2006) 

menyatakan bahwa, karakteristik khas dari sebagian besar pembicaraan yang 

bersifat kelembagaan adalah jatah gilir bicara (turn-taking) dari masing-masing 

peserta, dimana hanya satu dari peserta yang mempunyai hak untuk bertanya. 

Sementara peserta lainnya berkewajiban untuk menjawab pertanyaan atau 

memberikan informasi. Sistem ini banyak diperlukan pada kasus seperti wawancara, 
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ataupun pengadilan, dimana memungkinkan adanya perubahan siapa yang 

mendapat giliran untuk berbicara. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut: 

(1) 

1H: ゲストをご紹介しましょう。ええ、プロップ 

2 ステーション。え、社会福祉法人プロップ 

3 ステーション自次長のたけなかまみさんです。 

4 たけなかさんどうぞよろしく［お願いします 

5G:       [宜しくお願い致します。 

6H: (H)プロップステーションというのは 

7 (はい)どいう活動をする所なんです[か/ 

 

H: gesuto o goshookai shimashoo. Eh, puroppu 

 suteeshoon. Eh, shakai fukushishoojin puroppu 

 suteeshon jijichoo no Takenaka Mami-san desu. 

 Takenaka-san doozo yoroshiku [onegaishimasu 

G:  [yoroshiku onegai  

  itashimasu 

H: puroppu suteeshoon to iu no wa (hai) do iu katsudoo o 

 suru tokoro nan desu [ka/ 

 

H:  Mari kita sambut tamu kita, uhm, Ketua organisasi

 kesejahteraan sosial dari Stasiun Puroppu, Ms Mami

 Takenaka. Senang bertemu [dengan anda. 

G:    [Senang bertemu Anda. 

H:  Stasiun Organisasi Puroppu, (ya) kegiatan apa yang 

 dilakukan di [sana/ 

(Tanaka, 2006) 

Dari contoh percakapan di atas, (1) menunjukkan waktu ketika pembawa 

acara memperkenalkan bintang tamu. Awalnya sang pembawa acara 

mencantumkan pencapaian sang bintang tamu dengan menyebutkan nama 

organisasi tempat tamu bekerja (baris 1-3), serta posisi yang sedang diduduki (baris 

3). Yang kemudian pembawa acara akhirnya mengucapkan frasa standar yoroshiku 

onegaishimasu (baris 4-5). Kalimat pendahuluan ini diarahkan pada audiens, dan 

bintang tamu masih belum muncul hingga pembawa acara menyelesaikan 
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kalimatnya sampai baris ke-3. Kemudian setelah pertukaran salam, pembawa acara 

lantas memulai giliran pertama yang dapat dikenali sebagai suatu ‘pertanyaan’ oleh 

bintang tamu, seperti yang terlihat di baris ke-6 sampai 7. Selanjutnya, bintang tamu 

mulai berbicara panjang lebar. Meskipun secara gramatikal pertanyaan yang 

diucapkan oleh pembawa acara masih belum benar-benar selesai, akan tetapi 

bintang tamu menyadari penanda gilir-bicara yang ditujukan kepadanya. 

Contoh selanjutnya, adalah sebagai berikut: 

1H5: その時どういう印象でしたか 

 

H5: Sono toki dooiu inshoo deshita ka 

 

H5:  Bagaimana bayangan anda pada waktu itu? 

 

(Tanaka, 2006) 

Kalimat di atas merupakan jenis pertanyaan resmi dalam bahasa Jepang 

ditunjukkan dengan penambahan partikel ka (か) di akhir kalimat dan dengan 

intonasi akhir yang naik. Dalam contoh tersebut, penanda kalimat tanya yang 

digunakan adalah 'bagaimana' (どう). Secara umum, penanda kalimat tanya seperti 

'siapa, di mana, mengapa' termasuk dalam kategori Wh-questions. 

Berdasarkan contoh-contoh kalimat di atas, penulis ingin membuktikan 

bagaimana penggunaan kalimat interogatif di forum resmi seperti pengadilan yang 

terdapat dalam drama 99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II (99.9刑事専門弁

護士 Season II). Drama ini diproduksi pada tahun 2018 oleh stasiun televisi TBS 

(Tokyo Broadcasting System) dengan mengusung dunia hukum sebagai tema utama. 
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Alasan yang mendasari pemilihan sumber data, antara lain: (1) penulis telah melihat 

beberapa serial televisi yang mengusung dunia hukum sebagai tema utama, dan 

dalam 99.9% Keiji Senmon Bengoshi terdapat banyak adegan interogasi yang 

dilakukan ketika forum persidangan berlangsung. (2) situasi persidangan dalam 

serial televisi ini lebih mempunyai banyak kemiripan dengan persidangan aslinya. 

Hal ini didukung dengan pernyataan seorang penulis film, Kuwata Kazuma, yang 

menuliskan bahwa drama ini merupakan drama bertema hukum yang menakjubkan 

dan dikemas secara apik.1 (3) serial ini mendapatkan rating 12.55 di wilayah Kanto 

pada hari pertamanya ditayangkan. Selain itu, serial ini juga mendapatkan 

penghargaan drama terbaik tahun 2018, mengalahkan serial Legal V yang 

mengusung tema dan tayang di tahun yang sama2 

1.2 Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur gilir bicara di persidangan yang terdapat pada drama 99.9% 

Keiji Senmon Bengoshi Season II. 

2. Bagaimana fungsi kalimat interogatif di persidangan yang terdapat pada drama 

99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II. 

 

 

                                                 
1 Sumber: https://news.mynavi.jp/article/20181225-746390/ (『99.9』18 年民放連ドラ 

 全話平均視聴率 1 位 TBS＆テレ朝 2 強時代に) 

2 Sumber: https://tvkansou.info/rekidai2018/ (2018 年ドラマ視聴率ランキング) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana struktur gilir bicara di persidangan yang terdapat 

pada drama 99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II. 

2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi kalimat interogatif di persidangan yang 

terdapat pada drama 99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Masing-masing akan dijabarkan pada sub-bab berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah secara teoritis diharapkan 

dapat memberikan manfaat lebih luas terhadap perkembangan bahasa, khususnya 

dalam bidang analisis percakapan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah jumlah 

penelitian bahasa, khususnya penelitian mengenai wacana percakapan di forum 

resmi seperti pengadilan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembelajaran bagi 

pembelajar bahasa Jepang yang tertarik dalam bidang ilmu linguistik terkait dengan 

contoh-contoh interogasi di forum persidangan. 

1.5 Batasan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur gilir bicara dan fungsi 

kalimat interogatif yang terdapat dalam forum persidangan dalam drama 99.9% 
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Keiji Senmon Bengoshi Season II. Drama ini mempunyai total 9 episode. Oleh 

karena itu, penulis akan membatasi kategori-kategori pemilihan data pada 

penelitian ini. Antara lain terdiri dari (1) struktur yang dimaksud disini adalah 

struktur gilir bicara di persidangan ketika tahap pemeriksaan saksi, terdakwa, dan 

penggugat berlangsung. Menurut sistem klasifikasi percakapan Itakura (2001), 

terdapat 4 tindak tutur yang digunakan untuk mengembangkan topik percakapan, 

antara lain informative, elicit:inform, elicit:agree, dan elicit:confirm. (2) 

Percakapan terdiri maksimal tiga peserta, antara lain pejabat pengadilan dengan 

terdakwa, penggugat ataupun saksi. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai analisis percakapan, terutama yang menyangkut tentang 

bahasa kelembagaan, pernah dilakukan oleh Tanaka yang berjudul Turn-Taking in 

Japanese Television Interviews: A Study on Interviewers Strategies (2006). Dalam 

penelitian ini, Tanaka menginvestigasi bagaimana narasumber dalam wawancara 

televisi Jepang mengetahui giliran ketika pertanyaan dari pewawancara belum 

sepenuhnya berakhir. Tanaka juga berusaha untuk memahami mengapa para 

pewawancara menggunakan bentuk pertanyaan yang tidak sesuai dengan kaidah 

kalimat interogatif. Data penelitian berasal dari 12 program wawancara beberapa 

stasiun televisi Jepang dari tahun 1994 sampai 2003. Jenis program yang diambil 

termasuk dalam kategori expert interviews dan cultural interviews. Hasil penelitian 

menunjukkan strategi yang digunakan pewawancara dalam mewawancarai 

seseorang. 
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Tabel 1.1. Hosts’ TCU (Turn Construction Unit) 

 Ques SFP UU Overlaps FU Post Pause Interr Others Total 

TCU 99 57 147 101 29 15 12 9 4 473 

% 20.9 12 31 21 6.1 3.2 2.5 1.9 0.8 1100 

Ques: pertanyaan, SFP: sentences final particle, UU: ucapan yang belum selesai, 

Post: posypositions, Interr: interupsi. 

Sumber: Tanaka (2006: 6) 

 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pertanyaan yang sesuai dengan 

aturan sintaksis hanya berjumlah 99 giliran atau 20.9% saja. Sementara 57 giliran 

diakhiri dengan partikel ne yang berfungsi seperti tag-questions. Pertanyaan yang 

berakhir dengan SFP (sentences final particle) dilakukan sebanyak 57 giliran, dan 

berfungsi untuk memperoleh suatu informasi dari narasumber. Bentuk kalimat 

tanya yang paling banyak digunakan adalah pertanyaan yang secara sintaksis masih 

belum selesai, yaitu sebanyak 147 giliran atau 31% dari total 473 giliran yang ada. 

Dalam pengaturan situasi percakapan kelembagaan seperti wawancara, tidak 

semua status peserta percakapan setara. Oleh karena itu, frekuensi tumpang tindih 

yang digunakan juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karena partikel ka 

(か) pada akhir kalimat biasanya tidak digunakan oleh pewawancara, sehingga 

narasumber harus melakukan lebih banyak 'tebakan' untuk menafsirkan isyarat gilir 

bicara. Akan tetapi, pergantian dilakukan dengan sukses karena peserta menyadari 

tugas dan kewajiban mereka dalam wawancara. 

Tinjauan pustaka yang lainnya adalah penelitian berjudul 真偽疑問文（Yes-

No Interrogative）が 促
うなが

す会話とは？OPI 形式の２者対面インタビューの場
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合 yang ditulis oleh IKEDA (2009). Dalam penelitiannya, Ikeda mencoba untuk 

mengklarifikasi mekanisme kontribusi bentuk Yes-No Interrogative (YNI) dalam 

pengembangan percakapan melalui data Oral Proficiency Interview (OPI). Ikeda 

menganalisis bahan wawancara model OPI dari total 45 penutur Jepang 

berdasarkan Uemura Corpus dengan metode analisis percakapan dan kemudian 

menginterpretasikannya. 

Sasaran kelompok usia yang diwawancarai berkisar antara 20 sampai 50 

tahun-an, yang nantinya akan melakukan peran wawancara untuk setiap data OPI 

dalam dialog berdurasi 15-20 menit. Sebanyak 38 orang ikut berpartisipasi, yang 

mana akan dibagi menjadi dua kelompok. Tester 1 yang berisi 14 orang perempuan 

dan 5 orang laki-laki, sementara Tester 2 berisi 11 orang perempuan dan 8 orang 

laki-laki. Hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 Frekuensi Penggunaan YNI dan Wh-questions 

Tipe Pertanyaan YNI Wh YNI vs Wh 

Tester 1 21.5 16.2 T(18) = 3.347* 

Tester 2 13.05 9.5 T(18) = 2.507* 

Catatan: terdapat perbedaan yang signifikan sebanyak p<0.05 

Sumber: Ikeda (2009: 8) 

 

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa penggunaan bentuk YNI lebih banyak 

daripada jenis Wh-questions. Dengan kata lain, terlepas dari pengertian umum 

bentuk YNI, hasil pengamatan menunjukkan bahwa bentuk tersebut juga dapat 

diobservasi secara mendetail. Secara kualitatif, Ikeda juga mempertimbangkan 

perkembangan percakapan terkait dengan empat jenis YNI, antara lain: 

menyematkan bentuk nani ka (なにか) yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, 
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menggunakan semacam “kata pengantar” dari suatu pertanyaan, respon negatif, 

serta penjelasan sebab-akibat. 

Dari dua tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian ini, antara lain: persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Tanaka adalah fokus penelitian dalam ranah bahasa resmi kelembagaan. 

Akan tetapi, perbedaannya adalah penelitian Tanaka menggunakan ranah 

wawancara sebagai objeknya. Sementara itu, pada penelitian ini penulis 

memfokuskan data pada struktur gilir bicara dan fungsi kalimat interogatif yang 

dilakukan pada forum resmi persidangan, yang mana mempunyai aturan-aturan 

khusus bagi partisipan di dalamnya. Selanjutnya, persamaan dengan penelitian 

Ikeda adalah penggunaan analisis percakapan sebagai landasan teori. Namun, 

penelitian Ikeda merupakan penelitian kuantitatif yang mana bertolak belakang 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini nantinya akan dicari data berupa percakapan 

yang dilakukan selama sesi interogasi di persidangan yang akan diklasifikasikan 

menurut struktur gilir bicara dan fungsi kalimat interogatif nya. 

1.7 Landasan Teori 

Landasan teori yang akan dipakai dalam mendeskripsikan dan menganalisis 

data pada penelitian ini adalah teori analisis percakapan Itakura (2001). Terdapat 

beberapa pola I R F (Inisiasi – Respon – Tindak lanjut) dan tindak tutur dalam 

analisis percakapan, antara lain: (1) informative, (2) elicit:agree, (3) elicit:inform, 

dan (4) elicit:confirm. Selain itu, penulis juga akan menggunakan teori klasifikasi 

kalimat interogatif oleh Yanagida dalam Kinshui (2015) yang menggolongkan 
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fungsi kalimat interogatif sebagai 「問い」“pertanyaan”, 「疑い」“keraguan”, 反

語」“retorika”, dan 「詠嘆」“eksklamasi”. 

1.8 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian linguistik sinkronis dan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian bahasa secara sinkronis adalah 

penelitian bahasa yang dilakukan dengan mengamati fenomena suatu bahasa pada 

suatu kurun waktu tertentu (Mahsun M.S, 2005). Sementara itu, pendekatan 

deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan hanya berdasarkan fakta yang ada 

pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan berupa bahasa seperti apa 

adanya. Pendekatan deskriptif digunakan karena data yang diperoleh berupa 

tuturan-tuturan yang tidak dianalisis secara statistik. Pendekatan kualitatif yaitu 

data yang tidak berupa angka-angka, melainkan penggunaan bentuk-bentuk bahasa. 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, pemilihan data hanya dibatasi pada episode 4, 5, 7, 8, dan 

9 saja, karena pada lima episode ini terdapat lebih banyak situasi persidangan 

dengan kasus yang berbeda-beda pada tiap episode. Selain itu, pembatasan juga 

dilakukan hanya pada pemeriksaan saksi, terdakwa, atau penggugat oleh hakim dan 

pejabat pengadilan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode simak dan teknik catat. Metode ini diberi nama metode simak karena 

penelitian dilakukan dengan cara menyadap bahasa yang digunakan dalam drama 

99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II. Metode simak kemudian diikuti dengan 

teknik lanjutan yang berupa teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Teknik 
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simak bebas libat cakap yaitu menyimak tentang apa saja tuturan yang terdapat pada 

drama 99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II. Penulis tidak terlibat langsung 

dengan bahasa yang sedang diteliti. Teknik catat adalah mencatat data yang telah 

diperoleh dari sumber data. 

1.8.2 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penulis mengumpulkan semua tuturan selama sesi interogasi di forum 

persidangan dalam drama 99.9% Keiji Senmon Bengoshi Season II. 

2. Penulis mulai menganalisis struktur gilir bicara menggunakan teori gilir bicara 

Itakura (2001), dan selanjutnya menentukan fungsi kalimat interogatif 

menggunakan teori Yanagida dalam Kinshui (2015). 

3. Penulis menyimpulkan hasil analisis data. Hasil analisis data dipaparkan dalam 

bentuk uraian analitis yang berisi struktur gilir bicara dan fungsi kalimat 

interogatif dalam persidangan yang terdapat pada drama 99.9% Keiji Senmon 

Bengoshi Season II. 

1.9 Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat empat bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika peulisan untuk penelitian ini. 
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BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan teori-teori yang 

berhubungan dan akan dipakai penulis untuk menganalisis data penelitian. 

BAB III Analisis Data. Pada bab ini dijabarkan pembahasan dari analisis data 

dalam bentuk uraian. Terdiri dari dua sub-bab untuk memnjawab dua rumusan 

maalah. Sub bab pertama tentang struktur gilir bicara, kemudian sub-bab 

selanjutnya membahas tentang struktur dan fungsi kalimat interogatif dalam drama 

99.9% Keiji Senmon Bengoushi Season II episode 4, 5, 7, 8, dan 9. 

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. 
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