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ABSTRAK 

 

Riyanto, Subur. 2015. Tindak   Tutur   Perlokusi  Dalam   Iklan   Radio  Di  Kota  

Kebumen. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas  Bahasa dan  

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ermi Dyah Kurnia, S.S,  

M.Hum. 

 

Kata kunci : Jenis dan fungsi tindak tutur, iklan radio 

Pemakaian Bahasa Jawa dalam iklan radio di Kota Kebumen bertujuan 

agar iklan berkesan lebih dekat dan lebih mudah diingat oleh masyarakat karena 

sebagian besar masyarakat Kebumen menggunakan bahasa Jawa dalam 

komunikasi kesehariannya. Tuturan dalam naskah iklan radio juga dibuat 

menarik, komunikatif, dan seefektif mungkin sehingga berpengaruh terhadap 

keragaman jenis tuturan yang digunakan dalam iklan radio. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) jenis tindak 

tutur perlokusi apa saja yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen?, (2) 

fungsi tindak tutur perlokusi apa saja yang terdapat dalam iklan radio di Kota 

Kebumen? Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsi jenis tindak tutur 

perlokusi apa saja yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen, (2) 

mendeskripsi fungsi tindak tutur perlokusi apa saja yang terdapat dalam iklan 

radio di Kota Kebumen. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan, 

yaitu pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang 

digunakan adalah pendekatan pragmatik, sedangkan pendekatan metodologis yang 

digunakan adalah kualitatif dan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini 

diambil dari radio di Kota Kebumen. Data dalam penelitian ini berupa penggalan 

tuturan iklan radio berbahasa Jawa dalam iklan radio di Kota Kebumen yang 

diduga mengandung tindak tutur. 

Dalam penelitian ini ditemukan jenis tindak tutur perlokusi representatif, 

direktif, ekspresif, deklaratif dan tindak tutur langsung. Ditemukan juga fungsi 

tindak tutur representatif untuk menyatakan, menunjukkan, menyebutkan, dan 

memberikan kesaksian. Tindak tutur direktif berfungsi untuk mengajak, 

menyuruh, dan menyarankan. Tindak tutur ekspresif berfungsi untuk memuji. 

Tindak tutur deklaratif berfungsi untuk melarang. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan yaitu 

perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang iklan radio dengan masalah yang lebih 

variatif sehingga dapat ditemukan hal baru yang dapat menambah pengatahuan 

tentang bahasa. 
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Tembung pangrunut : Jenis dan fungsi tindak tutur, iklan radio 

 

Basa Jawa kang digunakake iklan radio ning Kota Kebumen nduweni 

ancas supaya iklan krasa luwih cedhak lan luwih gampang dieling-eling 

masyarakat amarga masyarakat Kebumen akeh sing nggunakake basa Jawa ing 

urip saben dinane. Tuturan ing naskah iklan radio uga digawe nyenengake, 

komunikatif, lan efektif mula ana kaitane karo keragaman jenis tuturan sing 

digunakake ing iklan radio. 

Masalah sing arep dikaji ing paneliten iki yaiku : (1) jenis tindak tutur 

perlokusi apa bae sing ana ing iklan radio ning Kota Kebumen?, (2) fungsi tindak 

tutur perlokusi apa bae sing ana ing iklan radio ning  Kota Kebumen? Ancas 

paneliten iki yaiku: (1) ndeskripsikake jenising tindak tutur perlokusi apa bae sing 

ana ing iklan radio ning Kota Kebumen, (2) ndeskripsikake fungsi tindak tutur 

perlokusi apa bae sing ana ing iklan radio ning Kota Kebumen.  

Pendekatan sing digunakake ing paneliten iki ana loro yaiku, pendekatan 

teoretis lan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis sing digunakake yaiku 

pendekatan pragmatik, dene pendekatan metodologis sing digunakake yaiku 

kualitatif lan deskriptif. Sumber data ing paneliten iki dijupuk saka radio ning 

Kota Kebumen. Data ing paneliten iki awujud prethelan tuturan iklan radio sing 

nganggo basa Jawa ning Kota Kebumen sing dimangerteni nduweni tindak tutur. 

 Ing paneliten iki ditemokake jenising tindak tutur perlokusi representatif, 

direktif, ekspresif, deklaratif, lan tindak tutur langsung. Ditemokake uga fungsi 

tindak tutur representatif kanggo ngungkapake, nunjukake, nyebutake, lan aweh 

kesaksian. Tindak tutur direktif nduweni fungsi kanggo ngajak, mrentah, lan aweh 

saran. Tindak tutur ekspresif nduweni fungsi kanggo muji. Tindak tutur deklaratif 

nduweni fungsi kanggo nglarang. 

Saka hasil paneliten kasebut, saran sing bisa dicawisake yaiku perlu 

dilakokake paneliten lanjutan babagan iklan radio nganggo masalah sing luwih 

variatif supaya bisa ditemokake bab anyar kang bisa nambah wawasan basa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pemakaian bahasa dalam iklan, salah satunya dalam iklan radio. Iklan radio 

merupakan suatu wujud komunikasi yang disampaikan kepada khalayak ramai 

dengan tujuan untuk menarik perhatian khalayak terhadap informasi, barang atau 

jasa yang ditawarkan. Penggunaan bahasa pada iklan radio memiliki ciri khas 

tersendiri, karena sistem siaran iklan di radio itu tidak sama dengan sistem siaran 

iklan di televisi. Iklan di radio berbeda dengan iklan di televisi karena yang dapat 

ditemukan pada iklan radio hanya suara saja. Berbeda dengan iklan di televisi 

yang dapat memadukan suara, bentuk, warna, dan gerakan. Oleh sebab itu, tuturan 

yang digunakan dalam iklan radio harus dibuat menarik, komunikatif dan 

seefektif mungkin untuk menarik minat para pendengarnya. 

Iklan radio, khususnya iklan radio di Kota Kebumen biasanya diperankan 

oleh dua orang atau lebih dalam ilustrasi percakapannya. Iklan tersebut biasanya 

bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk, jasa tertentu, atau untuk 

menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Dalam iklan radio, selain ilustrasi 

percakapan juga terdapat tuturan yang disampaikan oleh narator. Tuturan yang 

disampaikan narator berfungsi untuk menambah atau memperkuat informasi yang 
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telah disampaikan dalam ilustrasi percakapan. Dari tuturan yang disampaikan 

narator tersebut masyarakat akan lebih mengerti dan memahami maksud dan 

tujuan iklan yang disampaikan.  

Iklan radio  di Kota Kebumen banyak yang menggunakan bahasa Jawa 

dalam penyampaian iklannya. Hal ini ditunjukkan  dengan pemakaian bahasa 

Jawa dalam ilustrasi percakapannya terutama bahasa Jawa dengan dialek ngapak. 

Bahasa Jawa dialek ngapak merupakan bahasa Jawa yang digunakan oleh 

sebagian besar masyarakat Kebumen untuk berkomunikasi dalam kehidupan 

sehari-harinya. Pemakaian bahasa Jawa ini digunakan oleh pembuat iklan dengan 

tujuan untuk menarik minat masyarakat karena berkesan lebih dekat dan mudah 

diingat oleh masyarakat. 

Contoh iklan radio yang menggunakan bahasa Jawa di Kota Kebumen di 

antaranya sebagai berikut. 

KONTEKS : KETIKA Y SEDANG BINGUNG TENTANG  

                         INFORMASI PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF  

 DAN BERTEMU DENGAN X 

X : “Jan kayonge ko ayem temen rika kang? Pernahe wis duwe pilihan  

        sing mantep apa? Nggo pemilu legislatif 9 April ngesuk.” 

       „Wah sepertinya kok santai banget mas? sepertinya sudah punya  

        pilihan yang mantap apa? Untuk pemilu legislatif 9 April besok.‟ 

Y : “Mantep keprimen?! Kenal bae urung sapa-sapa sijine calege,  

        apa maning programe?! Kepriwe jajal?!” 

       „Mantap bagaimana?! Kenal juga belum siapa saja calegnya, apa  

        lagi programnya?! Bagaimana coba?!‟ 

X : “Nah umpamane rika kepingin ngerteni visi, misi, lan programe  

         peserta pemilu bisa nang kampanye rapat umum” 

       „Nah seandainya kamu kepingin mengetahui visi, misi dan  

        programnya peserta pemilu dapat ke kampanye rapat umum.‟ 

Y : “Lha kapan sih?” 

       „Lha kapan sih?‟ 
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X : “Nyah dicatet tanggal 16 Maret tekan 5 April 2014, genah?!” 

       „Ini dicatat tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014, jelas?!‟ 

 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2014) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut dalam ilustrasi percakapannya 

diperankan oleh dua orang laki-laki dewasa dan iklan tersebut ditujukan kepada 

para pendengar atau masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Dalam ilustrasi 

percakapannya X bertanya kepada Y apakah sudah mempunyai calon yang akan 

dipilih dalam pemilihan anggota legislatif dan Y menjawab masih bingung mau 

memilih siapa karena belum tahu visi, misi dan program dari para calon anggota 

legislatif. Mendengar jawaban tersebut lalu X mengatakan kepada Y agar datang 

ke tempat kampanye rapat umum untuk mengetahui visi, misi dan program dari 

para calon anggota legislatif. Mendengar hal tersebut, Y merasa antusias lalu 

menanyakan kepada X kapan tanggal berlangsungnya rapat umum. 

KONTEKS : SAAT X BINGUNG MAU MEMBELI SEPEDA  

                       MOTOR LALU DATANG Y 

X : “Arep tuku motor koh bingung temen yaa? Merk motor werna-werna,  

        dealer ya pirang-pirang.” 

      „Mau cari motor koh bingung banget yaa? Merk motor bermacam- 

        macam, dealer ya banyak sekali.‟ 

Y : “Aja bingung-bingung mas! tuku Suzuki Satria F New bae men gole  

        sekolah aja telat karo mamas men dadi tambah gagah nek numpuk  

        Satria.” 

      „Jangan bingung-bingung mas! beli Suzuki Satria F New saja biar  

       sekolahnya jangan telat dan mas biar jadi tambah ganteng kalau naik  

       motor Satria.‟ 

X : “Usulmu jan pancen super temenan Ti!. Ya kuwe tukune neng aring  

        ngendi? Ulih utang apa ora?” 

      „Usulmu memang super banget Ti!. Ya itu belinya di mana? Boleh  

        hutang apa tidak?‟ 
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Y : “Nang Suzuki Muncul Kebumen! Cas atau kredit bisa, hadiahe pirang- 

         pirang ora lombo-lomboan.” 

      „Di Suzuki Muncul Kebumen! cas atau kredit bisa, hadiahnya banyak  

        bukan tipuan.‟ 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

Iklan komersial tersebut dalam ilustrasi percakapannya diperankan oleh 

laki-laki dan perempuan muda. Iklan tersebut ditujukan kepada para pendengar 

remaja dan dewasa. Dalam ilustrasi percakapannya sepertinya X dan Y sudah 

sangat akrab. Ketika X sedang bingung mau membeli sepeda motor apa dan 

membeli di dealer mana lalu datanglah Y menyuruh X untuk membeli sepeda 

Suzuki Satria F New di Suzuki Muncul Kebumen. Mendengar perkataan Y, X pun 

menyetujui usulan Y tersebut. 

Tindak tutur merupakan kajian yang penting dalam pragmatik karena 

tanpa adanya suatu tindak tutur kajian dalam pragmatik tidak akan berhasil 

dengan baik. Tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan 

sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek 

situasi tutur. Dalam suatu percakapan pada waktu penutur mengucapkan sebuah 

tuturan penutur tidak hanya melakukan sesuatu tetapi juga menindakkan sesuatu. 

Tuturan yang ucapkan penutur sering memilki efek atau daya pengaruh 

(perlocutionary force). Efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur 

secara sengaja atau secara tidak sengaja. Seperti tuturan dalam iklan radio, tuturan 

dalam iklan radio dapat menimbulkan efek bagi para pendengarnya. Efek yang 

ditimbulkan adalah suatu tindakan tertentu sebagai umpan balik.  
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Tuturan dalam iklan radio memiliki efek, pengaruh, atau akibat pada para 

penyimak atau pendengarnya. Dalam ilustrasi percakapannya iklan radio sering 

menuturkan tuturan yang menimbulkan rasa senang, rasa melegakan, rasa menarik 

dan sebaginya. Seperti pada contoh pertama tuturan X “Nah umpamane rika 

kepingin ngerteni visi, misi, lan programe peserta pemilu bisa nang kampanye 

rapat umum” yang dituturkan kepada Y yang sedang bingung karena belum 

mengetahui visi, misi dan program para calon anggota legislatif. Tuturan X 

tersebut menimbulkan rasa senang pada Y karena dia tidak bingung lagi untuk 

mencari tahu visi, misi dan program para calon anggota legislatif. Pada contoh 

kedua tuturan Y “Aja bingung-bingung mas! tuku Suzuki Satria F New bae men 

gole sekolah aja telat karo mamas men dadi tambah gagah nek numpuk Satria” 

yang dituturkan kepada X yang sedang bingung mau membeli sepeda motor. 

Tuturan Y tersebut menimbulkan rasa tertarik pada X untuk membeli sepeda 

motor Suzuki Satria F New. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tuturan dalam 

naskah iklan radio dibuat menarik, komunikatif, dan seefektif mungkin sehingga 

berpengaruh terhadap keragaman jenis tuturan yang digunakan dalam iklan radio. 

Tuturan yang terdapat dalam naskah iklan radio bertujuan untuk mempengaruhi 

atau menimbulkan efek kepada para pendengarnya sehingga berpengaruh terhadap 

tuturan yang digunakan dalam ilustrasi percakapnnya. 

Hal itulah yang membuat pemakian bahasa dalam iklan radio perlu untuk 

dikaji, karena tuturan dalam naskah iklan radio di Kota Kebumen memiliki 

kekhasan dalam penyampaian iklannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis tindak tutur perlokusi apa sajakah yang terdapat dalam iklan 

radio di Kota Kebumen? 

2. Fungsi tindak tutur perlokusi apa sajakah yang terdapat dalam iklan radio 

di Kota Kebumen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi jenis tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam iklan radio 

di Kota Kebumen. 

2. Mendeskripsi fungsi tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam iklan radio 

di Kota Kebumen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian mengenai jenis dan fungsi tindak tutur perlokusi dalam 

iklan radio di Kota Kebumen memiliki manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan tentang tindak tutur, khususnya tindak tutur perlokusi serta dapat 

digunakan sebagai acuan bagi penelitian pragmatik selanjutnya. 

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada para peneliti bahasa mengenai kajian tentang tindak tutur. Bagi pembaca, 
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penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang jenis dan fungsi tindak tutur 

perlokusi yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang tindak tutur telah banyak dilakukan antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Shumirai (2008), Rio (2009), Sri (2011), Sony 

(2012), Arifin (2012). 

Menurut Shumirai Nyota dan Davie E. Mutasa dalam jurnal The 

Communicative Impact of Shona Commercial Advertisements: A Speech Act 

Theory Analysis Approach. Hasil penelitian iklan  komersial Shona menunjukkan 

bahwa semua tindak tutur sepenuhnya dipahami menggunakan keyakinan 

kontekstual yang diperlukan bersama oleh kedua pembicara dan pendengar atau 

dalam hal ini penulis dan pendengarnya. Konteks sebagai informasi latar belakang 

yang sama untuk memahami isi iklan membantu pembaca menguraikan maksud 

iklan. Jenis-jenis tindak tutur dalam iklan komersial Shona ditemukan tindak tutur 

langsung, tindak tutur tidak langsung, ilokusi, perlokusi, direktif dan ekspresif. 

Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh Shumirai Nyota dan Davie E. 

Mutasa yaitu objek kajiannya lebih luas baik iklan di media cetak maupun 

elektronik. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Shumirai Nyota dan Davie E. Mutasa yaitu sama-sama mengkaji iklan dengan 

teori tindak tutur. Perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan adalah 
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meneliti tindak tutur perlokusi dalam iklan radio di Kota Kebumen yang 

menggunakan bahasa Jawa. 

Rio (2009) dalam skripsinya yang berjudul Tindak Tutur Perlokusi Pada 

Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hasil penelitian Pada 

Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ditemukannya tindak tutur 

perlokusi representatif, direktif, ekspresif, komisif, deklaratif, harfiah, tidak 

harfiah , langsung dan tidak langsung. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan 

juga kemungkinan efek tuturan perlokusi pada nelayan yaitu tuturan yang berefek 

sangat menggelikan, tuturan yang berefek sangat melegakan, tuturan yang berefek 

sangat membanggakan, tuturan yang berefek sangat malu, tuturan yang berefek 

sangat takut, tuturan yang berefek sangat marah, tuturan yang berefek sangat 

malu, tuturan yang berefek sangat terhina, tuturan yang berefek sangat dibohongi 

dan tuturan yang berefek merasa sangat dibohongi. 

Kelebihan penelitian yang dilakukan Dhyana ini adalah menggunakan 

pendekatan deskriptif dan kualitatif dalam meneliti datanya. Kekurangannya 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik rekam dalam mengumpulkan 

datanya sehingga dimungkinkan ada tuturan yang kurang jelas. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yang sama dan sama-

sama mengkaji tindak tutur perlokusi. Perbedaanya terletak pada objek kajian 

yang diteliti, penelitian ini mengkaji tuturan pada nelayan sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan objek kajiannya adalah tuturan iklan. 

Sri (2011) dalam skripsinya yang berjudul Fungsi Tindak Tutur Pada Film 

Punk In Love. Hasil penelitian pada Film Punk In Love ditemukan tindak tutur 



 

 

10 

perlokusi konstantif, tindak tutur perlokusi performatif, tindak tutur representatif, 

direktif, komisif, deklaratif, tindak tutur perlokusi langsung dan tidak langsung, 

tindak tutur perlokusi harfiah dan tidak harfiah. Selain itu, penelitian ini juga 

ditemukan fungsi pragmatis tindak tutur pada Film Punk In Love yaitu fungsi 

tindak tutur representatif meliputi menunjukkan dan menyebutkan. Fungsi tindak 

tutur direktif meliputi menyuruh, meminta, memberi aba-aba, mendesak, 

memaksa, menantang dan memohon. Fungsi tindak tutur ekspresif meliputi 

menyalahkan, menyanjung, mengeluh dan mengucapkan terima kasih. Fungsi 

tindak tutur komisif  meliputi menyatakan kesanggupan, berjanji dan mengancam. 

Fungsi tindak tutur deklaratif meliputi melarang dan mengizinkan. 

Kelebihan penelitian Sri ini adalah dalam penelitiannya menggunakan 

pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam meneliti datanya yang berupa tuturan 

bahasa Jawa dalam film Punk In Love. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan Sri adalah sama-sama mengkaji tuturan yaitu tindak tutur perlokusi dan 

menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. 

Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, objek kajian yang diteliti Sri adalah 

tuturan pada film Punk In Love yang menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan objek kajiannya adalah tuturan iklan radio yang 

menggunakan bahasa Jawa. 

Sony (2012) dalam skripsinya yang berjudul Tindak Tutur Direktif dalam 

Wacana Cerita Humor Radio Harbos Fm Kota Pati. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa fungsi dan modus tuturan direktif dalam wacana Cerita 

Humor Radio Harbos Fm Kota Pati dapat ditemukan sekaligus dalam satu 
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tuturan. Fungsi tuturan direktif yang ditemukan adalah fungsi direktif meminta, 

meyarankan, memaksa, menyuruh, memohon, mengajak, mengancam, menantang 

dan menagih. Modus tuturan yang ditemukan ada tiga yaitu modus imperatif, 

interogatif dan deklaratif. Fungsi tuturan direktif meminta dan menantang terbagi 

atas dua modus yakni modus imperatif dan interogatif. Fungsi tuturan direktif 

menyarankan, mengancam, menyuruh dan mengajak terdiri atas satu modus 

imperatif. Fungsi diraktif memaksa terdiri dari satu modus tuturan yaitu 

interogatif. 

Kelebihan dalam penelitian Sony ini adalah dalam analisis datanya 

menggunakan metode identifikasi dan ditemukan berbagai fungsi dan modus 

tuturan direktif. Kekurangan dari penelitian ini yaitu hanya difokuskan pada 

tuturan direktif sehingga mungkin ada tuturan yang mengandung tindak tutur 

selain tuturan direktif. Penelitian ini sama-sama mengkaji tindak tutur dalam 

radio. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Sony adalah keduanya 

menggunakan pendekatan teoretis yang sama yaitu pendekatan pragmatik. 

Perbedannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sony memfokuskan pada 

tindak tutur direktif dalam wacana Cerita Humor Radio Harbos Fm Kota Pati 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mendeskripsi jenis dan fungsi 

tindak tutur perlokusi dalam iklan radio di Kota Kebumen.  

Menurut Samsul Arifin dalam jurnal Analisis Pragmatik Bahasa Iklan 

Pada Media Elektronik Tahun 2012. Data yang digunakan oleh Samsul Arifin 

adalah iklan pada media elektronik tahun 2012 di daerah Madiun dan Magetan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahasa iklan pada televisi dan radio di daerah 
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Madiun dan Magetan merupakan suatu bahasa yang mengandung tindak tutur. 

Jenis-jenis tindak tutur yang terdapat pada bahasa iklan media televisi dan radio di 

daerah Madiun dan Magetan adalah tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi 

merupakan aneka cara yang digunakan dalam pembentukan iklan pada media 

elektronik.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Arifin yaitu 

sama-sama mengkaji iklan dan menggunakan teori tindak tutur. Perbedaannya 

Samsul Arifin mengkaji iklan dalam televisi dan radio yang sinyalnya dapat 

ditangkap di wilayah Madiun dan Magetan, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan objeknya kajiannya adalah  iklan radio di Kota Kebumen. Pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan teknik catat dan rekam sehingga mungkin ada 

tuturan yang tidak tercatat atau terekam dengan jelas. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penelitian mengenai tindak tutur 

telah banyak dilakukan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

terdahulu yaitu kajian tentang tindak tutur. Namun objek yang diteliti dalam 

penelitian ini berbeda dengan objek kajian sebelumnya. Dalam penelitian ini 

objek yang diambil adalah iklan radio berbahasa Jawa di Kota Kebumen. 

Diharapkan penelitian tindak tutur perlokusi dalam iklan radio di Kota Kebumen 

sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian kebahasaan yang telah dilakukan 

sebelumnya serta dapat memperkaya penelitian di bidang pragmatik. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pragmatik. Teori 

pragmatik yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini meliputi kajian 

mengenai (1) Tindak tutur, (2) Jenis tindak tutur, (3) Fungsi tindak tutur, (4) Iklan 

radio di Kota Kebumen, (5) Kerangka berfikir. 

 

2.2.1 Tindak Tutur 

 Tindak tutur merupakan kajian yang penting dalam pragmatik. Menurut 

Rustono (1999:31) tindak tutur atau tindak ujar merupakan entitas yang bersifat 

sentral dalam pragmatik. Tindak tutur juga menjadi dasar bagi analisis topik-topik 

pragmatik lain seperti praanggapan, implikatur, percakapan, prinsip kerjasama, 

prinsip kesantunan dan lain sebagainya. Mengujarkan sebuah tuturan tertentu 

dapat dipandang sebagai melakukan tindakan, disamping memang mengucapkan 

atau mengujarkan tuturan itu. Demikianlah aktivitas mengujarkan atau 

menuturkan tuturan dengan maksud tertentu itu merupakan tindak tutur atau 

tindak ujar (speech act). 

 

2.2.2 Jenis Tindak Tutur 

 Menurut Rustono (1999:31) jenis-jenis tindak tutur meliputi : 1) tindak 

tutur konstatif dan performatif, 2) tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi, 3) 

tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan isbati, 4) tindak tutur 
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langsung dan tidak langsung, 5) tindak tutur langsung harfiah dan tidak harfiah, 6) 

tindak tutur tidak langsung harfiah dan tidak langsung tidak harfiah. 

 

2.2.3.3 Tindak Tutur Konstatif dan Performatif 

Tuturan yang bermodus deklaratif dapat berupa tuturan konstatif dan 

tuturan performatif. Wijana (1996:24) tuturan yang dipergunakan untuk 

menyatakan sesuatu dinamakan tuturan konstatif. Gunarwan (dalam Rustono 

1999:33) menyatakan tuturan konstatif adalah tuturan yang menyatakan sesuatu 

yang kebenarannya dapat diuji benar atau salah. Kekonstatifan tuturan dapat 

dibuktikan. Tuturan berikut merupakan tuturan konstatif. 

KONTEKS : KETIKA SUAMI DAN ISTRI PERGI KE APOTEK  

ENGGAL  SEHAT 

SUAMI : “Lho lho lho bu, arep meng Apotek Enggal Sehat? Deneng  

                 mengeneh?” 

                „Lho lho lho bu, mau ke Apotek Enggal Sehat? Malah Ke  

                 sini?‟ 

ISTRI    : “Jare wis pindah pak?” 

                 „Katanya sudah pindah pak?‟ 

SUAMI : “Jare sapa kuwe, nglombo rika? Apotek Enggal Sehat sejek   

                  Jumleg ajeg, ora pindah gonne, tetep siji, tetep neng Jl.   

                 Pahlawan nomer 65 ngarep pasar Tumenggungan Kebumen.” 

                „Kata siapa itu, bohong? Apotek Enggal Sehat dari dulu tetap,  

                 tidak pindah tempatnya, tetap satu, tetap di Jl. Pahlawan nomor  

                 65 depan pasar Tumenggungan Kebumen.‟ 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 Tuturan suami di atas termasuk tuturan konstatif karena dapat 

dibuktikan dengan cara menguji benar atau salahnya tuturan suami 

tersebut, yaitu apakah benar Apotek Enggal Sehat tetap ada di Jl. 

Pahlawan nomor 65 depan pasar Tumenggungan Kebumen. 
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 Tuturan yang bermodus deklaratif selain dapat berupa tuturan konstatif 

juga dapat berupa tuturan performatif. Wijana (1996:23) tuturan performatif 

merupakan tindak tutur yang pengutaraannya untuk melakukan sesuatu. Lebih 

tegas lagi Gunarwan (dalam Rustono 1996:33) mengemukakan bahwa tuturan 

performatif itu adalah tuturan yang merupakan tindakan melakukan sesuatu 

dengan membuat tuturan itu. Tuturan berikut merupakan tuturan performatif. 

KONTEKS : KETIKA ANAK MENGATAKAN INGIN  

                       MELANJUTKAN KULIAH KEPADA BAPAKNYA 

ANAK   : “Pak kula pun rampung sekolahe, nanging kepingin kuliah.  

                   Napa kepareng?” 

                  „Pak saya sudah selesai sekolahnya, tapi ingin kuliah. Apa   

                   boleh?‟ 

BAPAK : “Ya bisa, nanging Bapak gelem ngragadi, asal kowe bisa milih  

                   perguruan tinggine. Apa kowe wis ana pilihan?” 

                  „Ya bisa tapi Bapak mau membiayai asalkan kamu bisa  

                   memilih perguruan tingginya. Apa kamu sudah ada pilihan?‟ 

ANAK   : “Nggih pak, kula pun mantep badhe teng UMP mawon  

                   Universitas Mohammadiyah Purworejo berkualitas lan  

                   biayane nggih terjangkau.” 

                  „Iya pak, saya sudah mantap mau di UMP saja Universitas  

                   Mohammadiyah Purworejo berkualitas dan biayanya juga  

                   terjangkau.‟ 

BAPAK : “Jan pinter kowe. Wis aja kewatir tak ragadi nganti rampung,  

                   wis sageh enggal daftar!” 

                  „Wah pintar kamu, sudah jangan khawatir bapak biayai sampai  

                   Selesai, ya sudah cepat mendaftar!‟ 

 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

 

Tuturan bapak “Wis aja kewatir tak ragadi nganti rampung” 

tersebut tidak dapat dikatakan benar atau salah, tapi tuturan bapak dapat 

dinyatakan sahih atau tidak. Dalam tuturan tersebut ada kegiatan berjanji 

yaitu bapak berjanji akan membiayai kuliah anaknya sampai selesai. 
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2.2.3.4 Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, Perlokusi 

Berkenaan dengan tuturan ada tiga jenis tindakan yang hendaknya 

mendapatkan perhatian, yaitu : 1) tindak tutur lokusi, 2) tindak tutur ilokusi, 3) 

tindak tutur perlokusi. 

1) Lokusi 

Lokusi adalah tindak tutur yang dimaksud untuk menyatakan 

sesuatu. Lokusi semata-mata merupakan tindak tutur atau tindak 

bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna 

kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna 

kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya Gunarwan (dalam Rustono 

1999:35). Tuturan berikut merupakan tuturan lokusi. 

KONTEKS : KETIKA X BERTEMU DENGAN Y 

Y : “...Aku arep maring Jl. Indrakila kang....” 

                  „...Aku mau ke Jl. Indrakila mas....‟ 

    

( Radio In Fm Kebumen Mei 2010) 

 

Tuturan di atas merupakan tuturan lokusi karena bertujuan untuk 

menginformasikan atau memberitahukan sesuatu tanpa ada maksud 

untuk mempengaruhi mitra tutur. 

 

2) Ilokusi 

 

Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau 

menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan 

sesuatu. Berbeda dengan lokusi, tindak ilokusi merupakan tindak tutur 



 

 

17 

yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan Rustono 

(1999:35). Misalnya : 

KONTEKS : SAAT X MEMANGGIL Y TETAPI Y MENOLAK  

                             KARENA SEDANG SAKIT AMBEIEN 

X : “Heh yu ngeneh omongi! Ngeneh-ngeneh kiye karo njagong.” 

      „Heh mba kesini tak bilangin! Sini-sini sambil duduk.‟ 

Y : “Arep diomongi apa kang? Enyong agi ora bisa njagong  

       ambeienku agi kumat kiye....” 

             „Mau dibilangi apa mas? aku sedang tidak bisa duduk  

                   ambeienku sedang kambuh ini....‟ 

 

   (Radio In Fm Kebumen Januari 2015) 

 

Tuturan Y termasuk tindak tutur ilokusi, tuturan Y selain 

berfungsi memberi tahu bahwa Y sedang tidak bisa duduk karena 

sedang ambeien juga berfungsi untuk meminta maaf kepada X. 

 

3) Perlokusi 

Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali 

mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. 

Perlokusi adalah tuturan yang dimaksud untuk membuat efek pada 

mitra tutur supaya mitra tutur terpengaruh oleh tuturan pengujarnya. 

Efek tersebut dapat dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Rustono (1999:37). Berikut adalah contoh 

tuturan perlokusi. 

KONTEKS : KETIKA X BERTEMU DENGAN Y 

Y : “...Kiye tek omongi, siki neng Kebumen wis ana toko klambi   

        sing lengkap jenenge Karunia. Pokoke kebutuhan sandang,   

        batik, fashion ana kabeh! Modele up to date ora kalah karo   

        sing neng Jogja, regane terjangkau maning!....” 

                   „Saya kasih tau, sekarang di Kebumen sudah ada toko baju  
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                    yang lengkap namanya Karunia. Pokoknya kebutuhan  

                    pakaian, batik, fashion ada semua! Modelnya up to date tidak  

                    kalah dengan yang di  Jogja, harganya terjangkau lagi!‟ 

 

   ( Radio In Fm Kebumen Agustus 2010 ) 

 

 

Tuturan Y menimbulkan efek menyenangkan karena diucapkan 

kepada mitra tuturnya yang gemar berbelanja pakaian tapi harus pergi jauh 

ke Jogja. Tuturan Y tersebut termasuk tindak tutur perlokusi karena 

menimbulkan efek menyenangkan bagi mitra tuturnya. 

 

2.2.3.5 Representatif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklaratif 

1) Representatif 

Tindak tutur representatif atau tindak tutur asertif adalah tindak 

tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. 

Tuturan yang termasuk dalam jenis representatif ini adalah tuturan-tuturan 

menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, 

menyebutkan, memberikan, kesaksian, berspekulasi, dan sebagainya 

(Rustono 1999:38). Tuturan berikut merupakan tuturan representatif. 

 KONTEKS : KETIKA Y SEDANG BINGUNG TENTANG  

                         INFORMASI PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF  

 DAN BERTEMU DENGAN X 

X : “Jan kayonge ko ayem temen rika kang? Pernahe wis duwe pilihan  

        sing mantep apa? Nggo pemilu legislatif 9 April ngesuk.” 

       „Wah sepertinya kok santai banget mas? sepertinya sudah punya  

        pilihan yang mantap apa? Untuk pemilu legislatif 9 April besok.‟ 

Y : “Mantep keprimen?! Kenal bae urung sapa-sapa sijine calege.  

        Apa maning programe?! Kepriwe jajal?!” 

       „Mantap bagaimana?! Kenal juga belum siapa saja calegnya, apa  

        lagi programnya?! Bagaimana coba?!‟ 
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X : “Nah umpamane rika kepingin ngertini visi, misi, lan programe  

         peserta pemilu bisa nang kampanye rapat umum...” 

       „Nah seandainya kamu kepingin mengetahui visi, misi dan  

        programnya, peserta pemilu dapat ke kampanye rapat umum....” 

 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2014) 

 

 

Tuturan X “Nah umpamane rika kepingin ngertini visi, misi, lan 

programe peserta pemilu bisa nang kampanye rapat umum” termasuk 

dalam tindak tutur representatif. Tuturan X tersebut bermaksud 

menunjukkan kepada Y kalau ingin mengetahui visi, misi dan program 

calon anggota legislatif bisa datang ke tempat kampanye.  

 

2) Direktif 

Tindak tutur direktif atau tindak tutur impisiotif adalah tindak tutur 

yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan 

yang disebutkan didalam tuturannya itu. Tuturan memaksa, mengajak, 

meminta, menyuruh, menagih, mendesak, memohon, menyarankan, 

memerintah, memberikan aba-aba, menentang, termasuk dalam tuturan 

direktif (Rustono 1999:38). Tuturan berikut merupakan tuturan direktif. 

KONTEKS : SAAT X MEMANGGIL Y TETAPI Y MENOLAK  

                       KARENA SEDANG SAKIT AMBIEN 

X : “Heh yu ngeneh omongi! Ngeneh-ngeneh kiye karo njagong.” 

      „Heh mba kesini tak bilangin! Sini-sini sambil duduk.‟ 

Y : “Arep diomongi apa kang? Enyong agi ora bisa njagong ambeyenku  

       agi kumat kiye.” 

      „Mau dibilangi apa mas? aku sedang tidak bisa duduk ambeyenku  

       sedang kambuh ini.‟ 

X : “Oowwhh rika agi ambeyen yaa? lha mbok ditambakna nang  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa oprasi  
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       lho yu! Pokoke cespleng wes ngandel bae karo nyong.” 

      „Oowwhh kamu sedang ambeyen yaa, lha kenapa tidak diobati di  

       pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa operasi lho  

       mba! Pokoknya cespleng sudah percaya saja dengan saya.‟ 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 

 

Tuturan X “Heh yu ngeneh omongi! Ngeneh-ngeneh kiye karo 

njagong” termasuk tindak tutur direktif. Tuturan X tersebut bermaksud 

meminta Y untuk mendekat dan duduk bersama. 

 

3) Ekspresif  

Tindak tutur ekspresif atau tindak tutur evaluatif adalah tindak 

tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai 

evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturannya itu. Tuturan 

memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, 

menyatakan selamat, menyanjung, termasuk dalam tuturan ini (Rustono 

1999:39). Tuturan berikut merupakan tuturan ekspresif. 

KONTEKS : KETIKA SUAMI MENGELUH KEPADA ISTRINYA  

                      TENTANG PENYAKITNYA 

SUAMI : “Aduh Biyunge deneng penyakite inyong ora mari-mari?” 

                „Aduh Bu kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh?‟ 

ISTRI    : “Wis ora usah ngereng-ngereng bae ayo digawa nang  

                  Pengobatan herbal Sang Chan Tengku Kamarullah sing   

                  alamate nang aring jalan raya Prembun-Kebumen....” 

                 „Sudah tidak usah mengeluh terus ayo dibawa ke pengobatan  

                  herbal Sang Chan Tengku Kamarullah yang beralamat di Jl.  

                  Prembun Kebumen....‟ 

 

   ( Radio In Fm Kebumen Januari 2015) 
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Tuturan suami “Aduh Biyunge deneng penyakite inyong ora mari-

mari?” termasuk dalam tindak tutur ekspresif. Dalam tuturan tersebut 

suami mengeluh karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. 

 

4) Komisif 

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya. Berjanji, 

bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul, 

menawarkan, termasuk dalam tuturan ini (Rustono 1999:40). Tuturan 

berikut merupakan tuturan komisif. 

KONTEKS : KETIKA X MENGELUH BADANNYA SAKIT 

X : “Owaduh kecetit boyoku aduhh...aduh duh aduh duh.” 

       „Owaduh terkilir punggungku aduhh...aduhh duh aduh duh.‟ 

Y : “Emh Emmhh bocah ki ngapa sambate ngaluara, mulane duwe awak  

         ki diopeni, Ora mung nyambut gawe terus nduk.” 

       „Emmhh orang ini kenapa mengeluh sakit, makanya tubuh itu dirawat,  

        tidak hanya kerja terus.‟ 

X : “Pijetana to yu.” 

       „Pijiti mba.‟ 

Y : “Kene-kene tak pijeti dek aduhh....” 

       „Sini-sini tak pijiti dek aduhh....‟ 

 

   (Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

 

Tuturan Y “Kene-kene tak pijeti dek aduhh” termasuk dalam 

tindak tutur komisif. Tuturan Y bermaksud menyanggupi permintaan X 

untuk memijatnya. 
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5) Deklaratif atau Isbati 

Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang 

baru. Tuturan dengan maksud mengesahkan, memutuskan, membatalkan, 

melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, 

mengampuni, memaafkan, termasuk dalam tuturan ini (Rustono 1999:40). 

Tuturan berikut merupakan tuturan deklaratif. 

KONTEKS : KETIKA X MERASA TERGANGGU DENGAN ASAP  

                       SAMPAH YANG DIBAKAR 

X : “Jan sapa kiye awan-awan malah obong-obongan.” 

       „Wah siapa ini siang-siang malah bakar-bakaran.‟ 

Y : “Obong-obongan kepriye arep demo apa kang?” 

       „Bakar-bakar bagaimana, mau demo apa mas?‟ 

X : “Sapa sing arep demo obong-obongan sampah kaya kiye marahi  

        hawane sumpek kukuse mengendi ora.” 

      „Siapa yang mau demo, bakar-bakar sampah ini membuat hawanya  

       jadi sumpek.‟ 

Y : “Ya maen mbok diobong dari pada sampahe mambrah-mambrah 

        nang mripat dadi keton ngeres.” 

      „Ya kan bagus dibakar dari pada sampahnya tercecer tidak enak  

       dilihat kelihatan kotor.‟ 

X : “Kuwe mungguheng rika tapi sejatine ya kurang bener malah dadi  

        nambahi polusi udara....” 

      „Itu pendapatmu tapi sebenarnya ya kurang tepat malah menambah  

        polusi udara....‟ 

 

(Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

Tuturan X “Kuwe mungguheng rika tapi sejatine ya kurang bener 

malah dadi nambahi polusi udara” termasuk dalam tindak tutur deklaratif. 

Tuturan X bermaksud melarang pengelolaan sampah dengan cara dibakar 

karena menyebabkan polusi udara. 
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2.2.3.6 Langsung, Tidak langsung, Harfiah dan tidak Harfiah 

Secara formal berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat 

berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (Imperatif) 

(Wijana 1996:28). Bila kalimat berita difungsikan secara konvensional untuk 

menyatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk 

menyuruh, mengajak, memohon, dan sebagainya maka tindak tutur yang 

terbentuk adalah tuturan langsung (Wijana 1996:28). Tuturan berikut merupakan 

tuturan langsung. 

KONTEKS : KETIKA X SEDANG MENSOSIALISASIKAN DPS   

                        KEPADA WARGA MASYARAKAT DAN BERTEMU  

                        Y 

X : “Es es DPS, es es DPS silahkan lihat DPS” 

      „Es es DPS, es es DPS silahkan lihat DPS‟ 

Y : “Walah jebul rika kang ujarku bakul es, tawa DPS DPS.” 

       „Walah ternyata kamu mas, saya kira penjual es, menawarkan DPS  

        DPS.‟ 

X : “Jal dimandan gaul ya rika lah DPS kuwe dudu dodolan es! tapine  

        daftar pemilih sementara sing sikine wis diumumaken tekan ngesuk 1  

        Maret 2013. Mulane ayo padha njingleng jenenge dhewek, wis  

        tercantum apa urung?” 

      „Coba agak gaul ya mas lah DPS itu bukan jualan es tapi daftar  

        pemilih sementara yang sekarang sudah diumumkan sampai besok 1  

        Maret 2013. Maka  ayo periksa nama kita sudah tercantum apa  

        belum?‟ 

Y : “Angger urung tercantum kuwe kepriwe kang?” 

       „Kalau belum tercantum itu bagaimana mas?‟ 

X : “Rika bisa lapor nang PPS setempat kang bar kuwe mengko kan  

        diumumaken neng daftar pemilih tambahan....” 

       „Kamu bisa lapor ke PPS setempat mas setelah itu kan diumumkan di  

        daftar pemilih tambahan....‟ 

 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 
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Tuturan Y “Angger urung tercantum kuwe kepriwe kang?” 

termasuk dalam tindak tutur langsung. Tuturan  Y berupa tuturan 

interogatif yang digunakan untuk menanyakan kepada X apa yang harus 

dilakukan apabila namanya belum tercantum dalam daftar pemilih 

sementara.  

Sementara itu tuturan yang diutarakan secara tidak langsung biasanya 

tidak dapat dijawab secara langsung tetapi harus segera dilaksanakan maksud 

yang terimplikasi didalamnya (Wijana 1996:31) tindak tutur tidak langsung 

adalah tuturan deklaratif yang digunakan untuk bertanya atau memerintah atau 

tuturan yang bermodus lain yang digunakan secara tidak konvensional (Rustono 

1999:41). Tuturan berikut merupakan tuturan tidak langsung. 

KONTEKS : KETIKA X PENASARAN MELIHAT KERUMUNAN  

                       WARGA 

X : “Yu deneng sikilku diidek-idek?” 

       „Yu malah kakiku diinjak-injak?‟ 

Y : “Sory lah kang, ora sengaja temen kepingin ngerti agi pada ngapa  

        Genaeh?....” 

       „Sory mas sungguh tidak sengaja, ingin tahu sedang pada apa  

        sebenarnya?....‟ 

    

(Radio In Fm Kebumen April 2013) 

 

Tuturan X “Yu deneng sikilku diidek-idek?” merupakan tindak 

tutur tidak langsung karena X tidak secara langsung menyuruh Y agar 

jangan menginjak kakinya. 
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Tindak tutur harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan 

makna kata-kata yang menyusunnya (Rustono 1999:42). Misalnya: 

KONTEKS : SAAT ISTRI AKAN PERGI MEMBELI HANDPHONE 

SUAMI : “...Tukune handphone neng ndi arep bu?” 

     „...Belinya handphone di mana bu?‟ 

ISTRI    : “Ya ora ana liyane, nek tuku segala macem handphone, ya neng  

            Fantasi Graha Jl.Suprapto nomer 18 sebelah prapatan terminal  

     colt Kebumen pak! Nang kana modele apik-apik akeh pilihane  

     tur.. pelayanane bener-bener memuaskan.” 

          „Ya tidak ada yang lain, kalau beli segala macam handphone, ya  

                 di Fantasi Graha Jl.Suprapto nomor 18 sebelah perempatan  

                 terminal colt Kebumen Pak! Di sana modelnya bagus-bagus  

                 banyak  pilihanya dan...pelayanannya benar-benar memuaskan.‟ 

SUAMI: “Fantasi Graha pancen maen banget yah....” 

       „Fantasi Graha memang menyenangkan banget ya....‟ 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Maret 2014) 

 

 

Tuturan suami “Fantasi Graha pancen maen banget yah” 

termasuk tindak tutur harfiah karena memang bermaksud untuk memuji. 

Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Rustono 1999:42).  

KONTEKS : KETIKA ISTRI MEMARAHI SUAMINYA 

X : “Oh Kebumenku semoga engkau dapat meraih itu.” 

       „Oh Kebumenku semoga engkau dapat meraih itu.‟ 

Y : “Ee esuk-esuk malah nglamun sing ora-ora lha mbok sih tandang  

        gawe” 

       „Eee pagi-pagi malah melamun yang tidak-tidak lebih baik  

        bekerja.‟ 

X : “Mengko disit  Biyunge jangan engkau menuduh diriku kalau belum  

        tahu apa maksudku” 

       „Nanti dulu Bu jangan engkau menuduh diriku kalau belum  

        tahu apa maksudku‟ 

Y : “Wis ora nggombal-nggambul kaya wong enom bae!....” 

       „Sudah jangan menggombal kaya anak muda saja....‟ 

 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 
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Tuturan istri “Wis ora nggombal-nggambul kaya wong enom bae!” 

termasuk tindak tutur tidak harfiah karena bermaksud untuk menyuruh 

suaminya yang sedang berbicara untuk diam dan berangkat kerja. 

 

2.2.3 Fungsi Tindak Tutur 

Fungsi pragmatis tuturan adalah fungsi yang diacu oleh maksud tuturan di 

dalam pemakaiannya untuk berkomunikasi antar penutur. Rustono (2000:92) 

Fungsi pragmatis tuturan yaitu fungsi representatif, fungsi direktif, fungsi 

ekspresif, fungsi komisif, dan fungsi deklaratif. Tiap-tiap fungsi pragmatis 

mencakupi sejumlah subfungsi pragmatis.  

2.2.3.1 Fungsi Representatif 

 Rustono (2000:92) Fungsi representatif atau asertif adalah fungsi yang 

diacu oleh maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk menyatakan 

kebenarannya. dengan fungsi pragmatis ini, penutur bermaksud menyatakan 

kebenaran apa yang dituturkannya. Termasuk kedalam fungsi pragmatis ini adalah 

menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. 

1) Fungsi Menyatakan 

Subfungsi menyatakan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan yang berisi 

pernyataan. 
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2) Fungsi Melaporkan 

Subfungsi melaporkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkannya dan tuturan itu berisi apa yang 

dilaporkan. 

3) Fungsi Menunjukkan 

Subfungsi menunjukkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkannya dan berisi tuturan menunjukkan. 

4) Fungsi Menyebutkan 

Subfungsi menyebutkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkannya dan berisi tuturan menyebutkan. 

 

2.2.3.2 Fungsi Direktif 

 Menurut Rustono (2000:99) fungsi direktif merupakan fungsi yang diacu 

oleh maksud tuturan di dalam pemakaiannya agar mitra tuturnya melakukan 

tindakan seperti yang disebutkan di dalam tuturannya. Dengan fungsi pragmatis 

ini penutur meminta mitra tuturnya melakukan perbuatan seperti yang dituturkan 

dalam tuturannya. Subfungsi pragmatis ini meliputi menyuruh, memohon, 

meminta, menuntut, menyarankan, dan menantang. 

1) Fungsi Memaksa 

Subfungsi pragmatis memaksa adalah tuturan yang mengikat mitra 

tuturnya agar melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disuruh oleh 

penuturnya yang berisi tuturan memaksa.  
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2) Fungsi Menyuruh 

Subfungsi pragmatis menyuruh adalah tuturan yang mengikat mitra 

tuturnya agar melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disuruh oleh 

penuturnya.  

3) Fungsi Memohon 

Subfungsi pragmatis memohon adalah tuturan yang mengacu 

kepada maksud ujaran agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti 

yang disebutkan di dalam tuturan yang berisi tuturan memohon.  

4) Fungsi Meminta 

Subfungsi pragmatis meminta adalah tuturan yang mengacu 

kepada maksud ujaran agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti 

yang disebutkan di dalam tuturan yang berisi tuturan meminta.  

5) Fungsi Menuntut 

Subfungsi pragmatis menuntut adalah tuturan yang mengacu 

kepada maksud ujaran agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti 

yang disebutkan di dalam tuturan yang berisi tuturan menuntut.  

6) Fungsi Mengajak 

Subfungsi tuturan mengajak adalah tuturan yang mengikat kepada 

mitra tuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang 

disebutkan di dalam tuturan yang berisi tuturan ajakan.  
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7) Fungsi Menyarankan 

Subfungsi tuturan menyarankan adalah tuturan yang mengikat 

kepada mitra tuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti 

yang disebutkan di dalam tuturan yang berisi tuturan menyarankan.  

8) Fungsi Menantang 

Subfungsi tuturan menantang adalah tuturan yang mengikat kepada 

mitra tuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang 

disebutkan di dalam tuturan yang berisi tuturan menantang.  

 

2.2.3.3 Fungsi Ekspresif 

 Menurut Rustono (2000:106) fungsi ekspresif adalah fungsi yang diacu 

oleh maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk menyatakan penilaian, dengan 

fungsi pragmatis ini. Penutur menyatakan penilaian atas hal yang dituturkannya. 

Subfungsi yang terkandung adalah memuji, mengucapkan terima kasih, 

menyalahkan, menyanjung, menyatakan selamat, mengkritik dan mengeluh. 

1) Fungsi Mengeluh 

Subfungsi pragmatis mengeluh adalah tuturan yang dimaksudkan 

penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

disebutkan dalam tuturan yang berisi keluhan.  

2) Fungsi Memuji 

Subfungsi pragmatis memuji adalah tuturan yang dimaksudkan 

penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

disebutkan dalam tuturan yang berisi pujian.  
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3) Fungsi Mengucapkan Terima Kasih 

Subfungsi pragmatis mengucapkan terima kasih merupakan tuturan 

yang dimaksudkan penutur agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi 

tentang hal yang disebutkan dalam tuturan yang berisi ucapan terima 

kasih. 

4) Fungsi Menyalahkan 

Subfungsi menyalahkan adalah tuturan yang dimaksudkan penutur 

agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan 

dalam tuturan yang berisi tuturan menyalahkan. 

5) Fungsi Mengkritik 

Subfungsi mengkritik adalah tuturan yang dimaksudkan penutur 

agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan 

dalam tuturan yang berisi kritikan. 

6) Fungsi Menyanjung 

Subfungsi Menyanjung Selamat adalah tuturan yang dimaksudkan 

penutur agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

disebutkan dalam tuturan yang berisi sanjungan. 

7) Fungsi Mengucapkan Selamat 

Subfungsi Mengucapkan Selamat adalah tuturan yang 

dimaksudkan penutur agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang 

hal yang disebutkan dalam tuturan yang berisi ucapan selamat. 
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2.2.3.4 Fungsi Komisif 

 Menurut Rustono (2000:112) fungsi komisif adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan didalam pemakaiannya untuk mengikat penuturnya melakukan 

tindakan seperti yang disebutkan di dalam tuturannya. Dengan fungsi pragmatis 

ini, penutur terikat untuk melaksanakan apa yang dituturkannya itu. Subfungsi 

yang terkandug yakni berjanji, bersumpah, menyatakan kesanggupan, dan 

mengancam. 

1) Fungsi Berjanji 

Subfungsi tindak tutur berjanji adalah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam 

tuturannnya yang berisi tentang suatu perjanjian. 

2) Fungsi Bersumpah 

Subfungsi mengancam merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkannya dan berisi satu 

tuturan yang berisi sumpah. 

3) Fungsi Menyatakan Kesanggupan 

Subfungsi pragmatis Menyatakan Kesanggupan adalah tindak tutur 

yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di 

dalam tuturannya yang berisi tuturan menyatakan kesanggupan. 

4) Fungsi Mengancam 

Subfungsi pragmatis mengancam adalah tindak tutur yang 

mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam 

tuturannya yang berisi ancaman. 
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2.2.3.5 Fungsi Deklaratif 

 Fungsi deklaratif yaitu fungsi yang diacu oleh maksud tuturan 

dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal yang baru misalnya status atau 

keadaan, pernyataan, dan penamaan. Yang termasuk dalam jenis tuturan ini yaitu 

memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, memaafkan, dan 

mngabulkan. 

1) Fungsi Memutuskan 

Subfungsi memutuskan adalah tuturan yang mengikat penutur 

untuk menciptakan hal yang baru dan satu tuturan yang berisi 

memutuskan. 

2) Fungsi Membatalkan 

Subfungsi membatalkan adalah tuturan yang mengikat penutur 

untuk menciptakan hal yang baru dan satu tuturan yang berisi 

membatalkan. 

3) Fungsi Melarang 

Subfungsi melarang adalah tuturan yang mengikat penutur untuk 

menciptakan hal yang baru dan satu tuturan yang berisi larangan. 

4) Fungsi Mengizinkan 

Subfungsi mengizinkan adalah tuturan yang mengikat penutur 

untuk menciptakan hal yang baru yang berisi tentang pemberian izin. 

5) Fungsi Memaafkan 

Subfungsi memaafkan adalah tuturan yang mengikat penutur untuk 

menciptakan hal yang baru yang berisi ucapan maaf. 
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6) Fungsi Mengabulkan 

Subfungsi mengabulkan adalah tuturan yang mengikat penutur 

untuk menciptakan hal yang baru yang berisi tuturan mengabulkan. 

 

2.2.4 Iklan Radio di Kota Kebumen 

 Iklan radio di Kota Kebumen biasanya bertujuan untuk memperkenalkan 

suatu produk, jasa tertentu, atau untuk menyampaikan himbauan kepada 

masyarakat Kebumen dan sekitarnya. Dalam penyampaian iklan, biasanya 

diilustrasikan dengan percakapan yang diperankan oleh dua orang atau lebih. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Iklan radio di 

Kota kebumen dalam penyampaian iklannya kepada masayarakat banyak yang 

menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan yaitu bahasa Jawa 

dengan dialek ngapak. Pemakaian bahasa Jawa dialek ngapak karena sebagian 

besar masyarakat Kebumen menggunakan bahasa Jawa dialek ngapak untuk 

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, Pemakaian bahasa 

Jawa dengan dialek ngapak bertujuan agar iklan yang disampaikan lebih mudah 

diterima dan diingat oleh masyarakat Kebumen dan sekitarnya. 

 

2.2.5 Kerangka Berfikir 

Salah satu pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pemakaian bahasa dalam iklan, baik itu iklan layanan masyarakat maupun iklan 

komersial. Radio merupakan salah satu media yang digunakan untuk 
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menyampaikan informasi atau iklan kepada masyarakat melalui audio atau suara. 

Dalam hal ini peran bahasa sangat penting karena tidak ada alat lain selain bahasa 

untuk menyampaikan isi iklan tersebut. Berbeda dengan iklan yang disampaikan 

dengan media elektronik lainnya, selain menggunakan bahasa juga dapat 

menggunakan perpaduan dengan gambar yang menarik sehingga akan lebih 

menarik minat masyarakat. sedangkan iklan yang disampaikan melalui radio, 

bahasa sangat berperan dalam keberhasilan penyampian iklan tersebut. Bahasa 

yang digunakan dalam iklan radio harus dibuat menarik, komunikatif dan dibuat 

seefektif mungkin sehingga menarik minat masyarakat. Karena dibuat menarik, 

komunikatif dan seefektif mungkin maka akan berpengaruh terhadap tuturan iklan 

yang disampaikan. 

 Masalah penelitian ini adalah jenis tindak tutur perlokusi apa sajakah yang 

terdapat dalam Iklan radio di Kota Kebumen dan fungsi tindak tutur perlokusi apa 

saja yang terdapat dalam Iklan radio di Kota Kebumen. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi jenis tindak tutur perlokusi 

yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen. Penelitian ini juga memiliki 

tujuan untuk mendeskripsi fungsi tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam iklan 

radio di Kota Kebumen. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pragmatik yang 

berupa teori tindak tutur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan metodologis dan teoretis. Pendekatan metodologis berupa pendekatan 
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kualitatif dan deskriptif, sedangkan pendekatan teoretis yang digunakan adalah 

pendekatan pragmatis. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tuturan dalam 

iklan radio di Kota Kebumen yang menggunakan bahasa Jawa yang diduga 

mengandung tindak tutur. Pada teknik ini, teknik pengumpulan data menggunakan 

metode dekumentasi, simak dan teknik catat. Setelah terkumpul, data dianalisis 

dengan menggunakan analisis pragmatis. Setelah dilakukan proses analisis 

kemudian pemaparan hasil analisis data. Pemaparan hasil analisis data ini dengan 

harapan dapat mendiskripsi jenis dan fungsi tindak tutur bahasa Jawa yang ada 

dalam iklan radio di Kota Kebumen. Pemaparan hasil analisis data ini 

menggunakan metode informal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu 

pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang 

digunakan adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan metodologis yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif.  

Pendekatan pragmatik dapat disimpulkan yaitu suatu penelitian pragmatis 

didasarkan pada telaah makna dalam hubungannya dengan situasi ujaran ( Tarigan 

1990:37). Pendekatan pragmatik digunakan karena penelitian ini mendeskripsi 

fungsi dan jenis tindak tutur tuturan iklan radio yang menggunakan bahasa Jawa 

yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen. 

Pendekatan deskriptif adalah suatu yang berupaya mengungkapkan 

sesuatu apa adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena data 

dalam penelitian ini berupa tuturan yang perlu untuk dideskripsi untuk 

menjelaskan jenis dan fungsi tuturan yang terdapat dalam iklan radio di Kota 

Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  karena data yang 

diteliti berupa tuturan kata-kata bukan berupa angka-angka yang perlu dijelaskan 

dengan kata-kata.  
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3.2 Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini adalah tuturan iklan radio berbahasa Jawa dialek 

ngapak yang diduga megandung tindak tutur. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah Iklan radio di Kota Kebumen yang menggunakan bahasa Jawa dialek 

ngapak. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 1) Teknik 

dokumentasi, 2) Teknik simak, dan 3) Teknik catat. 

 

3.3.1 Teknik Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

meminta file atau data secara langsung dari pihak yang terkait, yaitu radio yang 

ada di Kota Kebumen. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan data secara lengkap. Dalam teknik dokumentasi ini file atau data 

yang diambil adalah data yang berupa format mp3. 

 

3.3.2 Teknik Simak 

 Teknik simak dalam penelitian ini yaitu menyimak penggunaan bahasa 

dalam iklan radio di Kota Kebumen yang menggunakan bahasa Jawa. Teknik 

simak berupa teknik simak bebas libas cakap. Mahsun (2005:91) teknik simak 
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bebas cakap maksudnya peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan 

bahasa tidak terlibat dalam pertuturan. 

 

3.3.3 Teknik Catat 

  Setelah melakukan teknik dokumentasi dan teknik simak selanjutnya 

adalah teknik catat. Teknik catat ini dilakukan untuk penggalan wacana yang 

berupa file audio. Data yang berupa file audio kemudian dijadikan naskah cerita. 

Naskah cerita tersebut kemudian dianalisis tuturannya dan dimasukkan dalam 

kartu data. 

Contoh kartu data yang digunakan dalam penelitian ini 

1. Nomor Data  

2. Konteks  

3. Tuturan  

4. Jenis Tuturan  

5. Fungsi Tuturan  

 

Keterangan  

1. kolom pertama berisi nomor data yang diambil 

2. kolom kedua berisi konteks  

3. kolom ketiga berisi tuturan 
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4. kolom keempat berisi jenis tuturan 

5. kolom kelima berisi fungsi tuturan 

 

3.4 Teknik Analisi Data 

 Teknik analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Penulis 

menggunakan analisis pragmatik dalam menganalisis data. Menurut Rustono 

(1999:17) analisis pragmatis berusaha menemukan maksud penutur baik yang 

diekspresi secara tersurat maupun yang diungkapkan secara tersirat di balik 

tuturan. Dalam hal ini data yang dianalisis yaitu tuturan iklan radio di Kota 

Kebumen yang menggunakan bahasa Jawa dialek ngapak yang diduga 

mengandung tindak tutur. 

 Langkah dalam menganalisis data yaitu data yang telah diperoleh lalu  

dicatat dalam kartu data yang telah disediakan. Setelah data dicatat dalam kartu 

data, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan jenis dan fungsi tindak 

tuturnya. 

 

3.5 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Pemaparan hasil analisis data adalah langkah setelah menganalisis data. 

Pemaparan hasil analisis berisi mengenai segala hal yang ditemukan dalam 

penelitian. Menurut Sudaryanto (1993: 145) pemaparan hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan dua cara yakni dengan menggunakan metode formal dan 
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informal. Metode formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang. 

Metode informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa. 

 Dari kedua jenis metode formal dan informal tersebut yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan metode informal. Metode informal ini 

digunakan untuk memaparkan jenis dan fungsi tindak tutur dalam iklan radio di 

Kota Kebumen yang menggunakan bahasa Jawa. Dalam memaparkan jenis dan 

fungsi tindak tutur dalam iklan radio di Kota Kebumen data disajikan apa adanya 

untuk menjaga keaslian dan menggunakan ragam bahasa Indonesia baku.  
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BAB IV 

JENIS DAN FUNGSI TINDAK TUTUR PERLOKUSI 

DALAM IKLAN RADIO DI KOTA KEBUMEN 

 

4.1 Jenis Tindak Tutur Perlokusi dalam Iklan Radio di Kota Kebumen 

Iklan radio merupakan suatu wujud komunikasi yang disampaikan kepada 

khalayak ramai dengan tujuan untuk menarik perhatian khalayak terhadap 

informasi, barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam naskah iklan radio tuturan 

dibuat menarik, komunikatif, dan seefektif mungkin sehingga berpengaruh 

terhadap keragaman jenis tuturan yang digunakan dalam iklan radio. Jenis tindak 

tutur perlokusi yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen yaitu tindak 

tutur perlokusi representatif, direktif, ekspresif, deklaratif dan langsung. 

4.1.1 Tindak Tutur Perlokusi Representatif 

Tindak tutur perlokusi representatif adalah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkannya dan tuturan itu 

menimbulkan efek bagi mitra tuturnya. Berikut merupakan tuturan perlokusi 

representatif.  

4.1.1.1 Tindak Tutur Perlokusi Representatif Menyatakan 

KONTEKS : SAAT ISTRI AKAN PERGI MEMBELI HANDPHONE 

SUAMI : “Bu jare wingi meh aring Kebumen tuku handphone, sida ora?” 

                 „Bu katanya kemarin mau ke Kebumen beli handphone, jadi   

                   tidak?” 

ISTRI    : “Ya sida, lah kiye arep mangkat koh pak.” 

                 „Ya sida, lha ini mau berangkat kok pak.‟ 
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SUAMI  : “Tukune handphone neng ndi arep bu?” 

                  „Belinya handphone di mana bu?‟ 

ISTRI     : “Ya ora ana liyane, nek tuku segala macem handphone, ya  

                   neng Fantasi Graha Jl.Suprapto nomer 18 sebelah prapatan  

                   terminal colt Kebumen pak! Nang kana modele apik-apik  

                  akeh pilihane tur pelayanane bener-bener memuaskan.” 

                 „Ya tidak ada yang lain, kalau beli segala macam handphone, ya  

                  di Fantasi Graha Jl.Suprapto nomor 18 sebelah perempatan  

                   terminal colt Kebumen Pak! Di sana modelnya bagus-bagus  

                   banyak pilihanya dan pelayanannya benar-benar  

                   memuaskan.‟ 

SUAMI : “Fantasi Graha pancen maen banget yah....” 

                 „Fantasi Graha memang menyenangkan banget ya....‟ 

 

(Data 17 Radio Prima Fm Kebumen Maret 2014) 

 

Ikalan komersial Fantasi Graha dalam ilustrasi percakapannya 

diperankan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai 

suami istri. Iklan komersial Fantasi Graha biasanya diputar dari pagi 

sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang 

iklan tersebut, iklan komersial Fantasi Graha ditujukan kepada remaja dan 

orang dewasa. Tipe tindak tutur perlokusi representatif menyatakan pada 

data (17) ditandai dengan penggunaan tuturan “Nang kana modele apik-

apik akeh pilihane tur pelayanane bener-bener memuaskan” yang 

dituturkan oleh istri kepada suaminya. Tuturan istri bermaksud 

menyatakan bahwa hanya di Fantasi Graha yang menyediakan berbagai 

macam handphone dan pelayanannya memuaskan. Tuturan istri 

menimbulkan efek rasa senang pada suaminya. 
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KONTEKS : KETIKA WARGA BERTANYA KEPADA KETUA RT  

                       TENTANG APA BOLEH WANITA DATANG KE  

                       TEMPAT KAMPANYE 

WARGA     : “...Terus napa kula angsal ndatengi tempat kampanye pak  

                        RT?‟ 

                       „...Terus apa saya boleh datang ke tempat kampanye pak  

                        RT?‟ 

KETUA RT : “Ya ulih, ulih mbanget! kuwe jenenge rika utawane  

                        masyarakat ikut berpartisipasi sekaligus dadi ngerti visi,  

                        misi lan programe para calon kuwe.” 

                       „Ya boleh, boleh banget itu namanya anda atau masyarakat  

                        ikut berpartisipasi sekaligus jadi tahu visi, misi dan  

                        program para calon tersebut.‟ 

WARGA     : “Maksude kula niki kan tiang estri ngoten lho pak RT.” 

                       „Maksudnya saya ini kan perempuan begitu lho pak RT.‟ 

KETUA RT : “Pokoke lanang wedon ulih! Ulih!” 

                       „ Pokoknya laki-laki, perempauan boleh, boleh!!‟ 

WARGA     : “Nggih suwun pak RT.” 

                       „Iya terima kasih pak RT.‟ 

NARATOR :  Jangan lupa nyoblos tanggal 26 Mei milih Gubernur dan  

Wakil Gubernur Jawa Tengah. 

 

 (Data 8 Radio In Fm Kebumen Mei 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berisi informasi tentang 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Dalam 

ilustrasi percakapannya iklan tersebut diperankan oleh laki-laki dan 

perempuan dewasa yang berperan sebagi Katua RT dan warga. Iklan 

layanan masyarakat tersebut biasanya diputar dari pagi sampai malam hari. 

Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut 

ditujukan kepada para pendengar atau warga masyarakat yang mempunyai 

hak pilih. Pada data (8) tuturan Ketua RT “Ulih” merupakan tuturan 

perlokusi representatif karena tuturan tersebut mengikat penutur akan 

kebenaran tuturan yang dituturkannya yaitu bahwa laki-laki dan 

perempuan boleh datang ke tempat kampanye. Tuturan Ketua RT tersebut 
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menimbulkan efek rasa senang pada mitra tuturnya karena Ketua RT 

menyatakan siapa saja boleh datang ke tempat kampanye baik itu laki-laki 

maupun perempuan. 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGATAKAN KEPADA  

                        SUAMINYA TENTANG ANAKNYA YANG INGIN  

                        MELANJUTKAN KULIAH 
ISTRI   : “Bapake kae anake dhewek kan wis lulus SMA, jare kepingin  

                 nerusna kuliah, tapi esih bingung kira-kira neng ngendi kuwe  

                  ya pak?” 

                „Pak anak kita kan sudah lulus SMA katanya ingin meneruskan  

                  kuliah, tapi masih bingung kira-kira di mana itu ya pak?‟ 

SUAMI : “Ora usah nganggo kira-kira biyunge, daftar bae neng UMP  

                  Universitas Muhammadiyah Purworejo ora kadohen tur akeh  

                   pilihan jurusane.” 

                 „Jangan pakai kira-kira Bu, daftar saja di UMP Universitas  

                  Muhammadiyah Purworejo tidak kejauhan dan banyak pilihan  

                   jurusannya.‟ 

ISTRI    : “Lha apa esih bukak?” 

                 „Lha apa masih buka?‟ 

SUAMI : “Esih! Kae ngomong karo bocaeh ben ndang ndaftar!” 

                 „Masih! Sana ngomong sama anaknya biar cepat mendaftar!‟ 

NARATOR :  Universitas Muhammadiyah Purworejo menerima  

mahasiswa baru tahun 2014/2015. Program studi yang 

dibuka Pendidikan dan Sastra Jawa, Pendidika Bahasa 

Inggris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Tekhnik Otomotif, 

Manajemen Agribisnis, Peternakan dan Tekhnik Sipil. 

Biaya kuliah terjangkau dan semua berjenjang S1. Nikmati 

layanan one day service, datang daftar langsung tes dan 

langsung pengumuman. Hubungi Universitas 

Muhammadiyah Purworejo Jl. KH A.Dahlan no.3 

Purworejo Telp.0275 321494 atau kunjungi website kami di 

www.UMPWR.ac.id Universitas Muhammadiyah 

Purworejo wahana keilmuan dan akhlakul karimah.  

  

   (Data 14 Radio In Fm Kebumen Agustus 2014) 

 

 

Iklan komersial Universitas Muhammadiyah Purworejo tersebut  

berisi pernyataan bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo masih 

http://www.umpwr.ac.id/


 

 

45 

membuka pendaftaran mahasiswa baru. iklan tersebut diperankan oleh 

laki-laki dan perempuan dewasa yang berperan sebagai suami istri. Iklan 

tersebut biasanya diputar dari siang sampai malam hari. Berdasarkan 

ilustrasi percakapan dan waktu tayang iklan, iklan tersebut ditujukan 

kepada para orang tua yang anaknya akan melanjutkan kuliah dan para 

pelajar yang ingin melanjutkan kuliah. Tipe tindak tutur perlokusi 

representatif menyatakan pada data (14) ditandai dengan penggunaan kata 

“Esih” yang dituturkan oleh suami. Tuturan suami tersebut menimbulkan 

efek melegakan pada istrinya karena Universitas Muhammadiyah 

Purworejo masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. 

 

4.1.1.2 Perlokusi Representatif Menunjukkan 

KONTEKS : KETIKA X MERASA SUAMINYA TIDAK SAYANG  

                        LAGI  

X : “Yu bojoku jannn siki babar blas ora tau nyawang aku, boro-boro  

        nyawang nganti turu bareng bae emoh dijejeri.” 

       „Mba suamiku sekarang sama sekali tidak pernah melihat aku,  

        jangankan melihat sampai tidur bareng juga tidak mau bareng.‟ 

Y : “Hihihi.. ya pantes lah jeng.” 

       „Hihihi.. ya pantas lah jeng.‟ 

X : “Pantes? Kepriwe yu aja-aja bojoku nduwe umil yah?” 

       „Pantas? Bagaimana mba jangan-jangan suamiku punya simpanan  

        ya?‟ 

Y : “Lha wong jeng Retno kuwe lho! Mbok sing besus aja nglomprot kaya  

        kuwe! Perawatan ya? Jaga penampilane. Wes ngesuk tak jak meng  

        Omah Spa Dewi Lestari ben jeng retno wangi, seger, kenceng, mulus  

        tur dadi awet enom.” 

       „Lha jeng Retno itu lho! Harusnya yang bersih jangan seperti itu!  

        Perawatan ya? Jaga penampilannya sudah besok saya ajak ke Omah  

        Spa Dewi Lestari biar jeng Retno wangi, segar, kencang, mulus tur  

        dadi awet muda.‟ 
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X : “Neng endi kuwe?” 

       „Di mana itu?‟ 

Y : “Lha Kuwe neng Jl. Cemara 17 B Bumirejo.” 

       „Lha itu di Jl. Cemara 17 B Bumirejo.‟ 

 

   (Data 21 Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 Iklan komersial Omah Spa Dewi Lestari dalam ilustrasi 

percakapnnya diperankan oleh dua orang wanita dewasa. Iklan komersial 

Omah Spa Dewi Lestari biasanya diputar dari pagi sampai malam hari. 

Berasarkan tuturan iklan dan waktu tayang iklan, dapat disimpulkan iklan 

komersial Omah Spa Dewi Lestari  ditujukan untuk perempuan terutama 

perempuan dewasa. Tipe tindak tutur perlokusi representatif menunjukkan 

pada data (21) ditandai dengan penggunaan tuturan “Lha Kuwe neng Jl. 

Cemara 17 B Bumirejo” yang dituturkan Y kepada X. 

KONTEKS : KETIKA X BERTEMU DENGAN Y 

X : “Jogja! Jogj! Jogja!” 

       „Jogja! Jogja! Jogja!‟ 

Y : “Ngapa kowe Tong? Arep meng Jogja apa?” 

       „Kenapa kamu Tong? Mau ke Jogja apa?‟ 

X : “Ya biasa enyong nek tuku klambi badan tuli meng Jogja! Pokoke  

        nek ora meng Jogja ya ora!!” 

       „Ya biasa aku kalau beli baju lebaran kan ke Jogja! Pokoknya  

         kalau tidak ke Jogja ya tidak!!‟ 

Y : “Lahh adoh-adoh temen Tong-Tong, apa kudu?!” 

       „Lahh jauh sekali Tong, Tong-Tong apa harus?!‟ 

X : “Ya kudu! Kebumen? ora level lah ya!” 

       „Ya harus! Kebumen? tidak level lah ya!‟ 

Y : “Kiye tek omongi, siki neng Kebumen wis ana toko klambi sing  

        lengkap jenenge Karunia. Pokoke kebutuhan sandang, batik,  

        fashion ana kabeh! Modele up to date ora kalah karo sing neng  

       Jogja, regane  terjangkau maning!” 

       „Saya kasih tau, sekarang di Kebumen sudah ada toko baju  

        yang lengkap namanya Karunia. Pokoknya kebutuhan pakaian,  

        batik, fashion ada semua! Modelnya up to date tidak kalah dengan  

        yang di Jogja, harganya terjangkau lagi!‟ 

X : “Neng ndi kuwe?” 
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       „Di mana itu?‟ 

Y : “Kae! neng aring Jl. Sokka neng ngarep pasar Keputian  

        Kedawung, sekang ril sepur Sokka ngidul antarane sekitar 200  

        meter....” 

       „Itu! di Jl.Sokka di depan pasar Keputian Kedawung, dari rel  

        kereta api Sokka ke selatan kurang lebih 200 meter....‟ 

 

   (Data 1 Radio In Fm Kebumen Agustus 2010) 

 

Iklan komersial Toko Karunia diperankan oleh dua orang remaja 

wanita dan laki-laki. Iklan Toko Karunia bermaksud menunjukkan kepada 

para pendengar bahwa di Kebumen telah dibuka toko baju yang 

menyediakan berbagai macam kebutuhan pakaian. Iklan komersial Toko 

Karunia biasanya diputar dipagi, sore dan malam hari. Berdasarkan 

ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan komersial Toko Karunia 

ditujukan terutama untuk para remaja. Tipe tindak tutur perlokusi 

representatif menunjukkan pada data (1) ditandai dengan tuturan Y “Kae! 

neng aring Jl. Sokka neng ngarep pasar Keputian Kedawung”. Tuturan 

Y tersebut menimbulkan efek menyenangkan kepada mitra tuturnya 

karena mitra tuturnya tidak harus pergi ke luar kota jika ingin membeli 

pakaian.  

KONTEKS : SAAT X SEDANG BINGUNG KARENA BUTUH  

                       PUPUK BERSUBSIDI 
X : “Kang  jane aku butuh pupuk bersubsidi loh, kepriye carane yah?” 

      „Mas sebenarnya saya butuh pupuk bersubsidi loh, bagaimana caranya  

       yah?‟ 

Y : “Lha rika wis melu klompok tani apa urung?” 

      „Lha anda sudah ikut kelompok tani apa belum?‟ 

X : “Urung.” 

      „Belum.‟ 

Y : “Tek wenehi ngerti, carane rika mlebu ndisit nang klompok tani terus  

       kelompoke rika nggawe RDKK rencana definitif kebutuhan  

       kelompok tani, sing merupakan syarat tebusan pupuk.” 
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      „Tak beri tahu, caranya anda masuk dulu di kelompok tani terus  

       kelompoknya anda buwat RDKK rencana definitif kebutuhan  

       kelompok tani yang merupakan syarat tebusan pupuk.‟ 

X : “Oowwhhh dadi aku kudu melu kelompok tani disit ya?....” 

      „Oowwhhh jadi saya harus ikut kelompok tani dulu ya?....‟ 

 

(Data 17 Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 

 

Iklan layanan masyarakat di atas menunjukkan kepada warga 

masyarakat bagaimana cara mendapatkan pupuk bersubsidi. Iklan layanan 

masyarakat tersebut biasanya diputar dari siang sampai malam hari. 

Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut 

ditujukan kepada para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi dari 

pemerintah. Tipe tindak tutur perlokusi representatif menunjukkan pada 

data (17) ditandai dengan penggunaan tuturan “carane rika mlebu ndisit 

nang klompok tani” yang dituturkan oleh Y. Tuturan Y tersebut 

menimbulkan efek melegakan kepada mitra tuturnya X karena tuturan Y 

menunjukkan kepada X bagaimana cara mendapatkan pupuk bersubsidi. 

 

4.1.1.3 Perlokusi Representatif Menyebutkan 

KONTEKS : KETIKA KETUA RT SEDANG MENEMPELKAN  

                        GAMBAR CALON GUBERNUR DAN WAKIL  

                        GUBERNUR LALU DITANYAI OLEH SALAH  

                        SATU WARGANYA 
WARGA      : “Wah saweg nempeli gambar napa pak RT? Pernaeh sibuk  

                         temen?” 

                        „Wah sedang menempel gambar apa pak RT? Sepertinya  

                         sibuk banget?‟ 

KETUA RT : “Ohh iya kiye yu, gambar pasangan calon Gubernur wakil  

                         Gubernur sing nembe di kirim sekang KPU ben segera  

                         dingerteni neng masyarakat. Sapa engko calon sing arep  

                         dipilih neng Pilgub Jateng tanggal 26 Mei ngesuk?” 

                        „Ohh iya kiye yu, gambar pasangan calon Gubernur wakil  
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                        Gubernur yang baru dikirim dari KPU biar segera  

                         diketahui masyarakat, siapa nanti calon yang akan dipilih  

                         di Pilgub Jateng tanggal 26 Mei 2013?‟ 

WARGA      : “Lha umpamane kepengin ngertosi program pasangan  

                         calon kepripun niku pak RT?” 

                        „Lha seandainya ingin mengetahui program pasangan calon  

                         bagaimana itu pak RT?‟ 

KETUA RT : “Nah yu Ijah utawane masyarakat pemilih sing kepingin  

                        ngerti programe ya saat kampanye tanggal 8 tekan 22 Mei  

                        2013. Nah pasangan calone ya kuwe nomer urut 1 Bapak  

                        Hadi Prabowo karo Bapak Don Murdono, nomer urut 2  

                        Bapak Bibit Waluyo karo Bapak Sudijono Sastroatmodjo  

                        nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo karo Bapak  Heru  

                        Sudjatmoko....” 

                       „Nah mba Ijah seandainya masyarakat pemilih yang ingin  

                        tahu programnya ya saat kampanye tanggal 8 sampai 22  

Mei 2013. Nah pasangan calon yaitu nomer urut 1 Bapak  

Hadi Prabowo dengan Bapak Don Murdono, nomer urut 2  

Bapak Bibit Waluyo dengan Bapak Sudijono Sastroatmodjo  

                        nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak  Heru  

                        Sudjatmoko....‟ 

 

 (Data 8 Radio In Fm Kebumen Mei 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berisi informasi tentang 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Dalam 

ilustrasi percakapannya iklan tersebut diperankan oleh laki-laki dan 

perempuan dewasa yang berperan sebagi Katua RT dan warga. Iklan 

layanan masyarakat tersebut biasanya diputar dari pagi sampai malam hari. 

Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut 

ditujukan kepada para pendengar atau warga masyarakat yang mempunyai 

hak pilih. Tipe tindak tutur perlokusi representatif menyebutkan pada data 

(8) ditandai dengan penggunaan kata “nomer urut 1 Bapak Hadi Prabowo 

karo Bapak Don Murdono, nomer urut 2 Bapak Bibit Waluyo karo 

Bapak Sudijono Sastroatmodjo nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo 
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karo Bapak  Heru Sudjatmoko” yang dituturkan oleh Ketua RT. Tuturan 

Ketua RT tersebut menimbulkan efek menarik perhatian pada mitra 

tuturnya.  

KONTEKS : KETIKA X MENGELUH BADANNYA SAKIT 

X : “Owaduh kecetit boyoku aduh aduh duh aduh duh.” 

       „Owaduh terkilir punggungku aduh aduh duh aduh duh.‟ 

Y : “Emh emmhh bocah ki ngapa sambate ngaluara, mulane duwe awak  

         ki diopeni, ora mung nyambut gawe terus nduk.” 

       „Emmhh anak ini kenapa mengeluh sakit, makanya tubuh itu dirawat,  

        tidak hanya kerja terus.‟ 

X : “Pijetana ta yu.” 

       „Pijiti mba.‟ 

Y : “Kene-kene tak pijeti dek aduhh.” 

       „Sini-sini tak pijiti dek aduhh.‟ 

X : “Anget ta yu nganggo apa iki?” 

       „Hangat mba, pake apa ini?‟ 

Y : “Kuwe jenenge parem ES dek, parem ES kuwi parem gosok enggal  

        sehat migunani tumraping kesarasan dadi kanggo awak-awak sing  

        pegel-pegel, linu kaya awakmu iku lho ting pringkil kuwi manjur  

        pokoke mujarab....” 

       „Itu namanya parem ES dek, parem ES itu parem gosok cepat  

        menyembuhkan berguna untuk kesehatan jadi untuk badan yang  

        pegal-pegal, nyeri seperti tubuhmu ini lho itu manjur pokoknya  

        mujarab....‟ 

 

   (Data 11 Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

Pada iklan komersial parem ES di atas disebutkan kegunaan parem 

ES karena iklan tersebut bermaksud mempengaruhi pendengar agar 

menggunakan parem ES. Iklan komersial parem ES diperankan oleh dua 

orang wanita remaja dan dewasa. Iklan komersial parem ES biasanya 

diputar dari siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan 

dan waktu tayang, iklan parem ES ditujukan kepada para pendengar dari 

remaja sampai orang dewasa. Tipe tindak tutur perlokusi representatif 

menyebutkan pada data (11) ditandai dengan penggunaan tuturan “kanggo 
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awak-awak sing pegel-pegel, linu” yang dituturkan oleh Y. Tuturan Y 

tersebut bermaksud menyebutkan kegunaan parem ES kepada X.  

 

4.1.1.4 Perlokusi Memberikan kesaksian 

KONTEKS : SAAT ANAK MENGELUH KEPADA IBUNYA  

                        BAHWA MATANYA SEDANG SAKIT 
ANAK : “Owalah Biyung! Matane nyong blereng deneng yaaa.” 

               „Owalah ibu! Mataku buram kenapa yaaa?‟ 

IBU      : “Hiihh aja ngorong-ngorong bae Nur! Ya ditambani bae!. Ayo          

                 tak boncengna golet tetes mata Prima Netra!. Kae kaki Sembut  

                 sing wingi lunga-lunga rembesan siki wis mari, berkat tetes  

                 mata Prima Netra.” 

                „Hiihh jangan menggerutu saja Nur! Ya diobati saja!. Ayo saya  

                 boncengkan cari tetes mata Prima Netra!. Itu kaki Sembut yang  

                 kemarin pergi-pergi rembesen sekarang sudah sembuh, berkat  

                 tetes mata Prima Netra.‟ 

NARATOR :  Mata anda bermasalah? Anda mengalami sakit katarak?  

Mata min? Mata plus? Rabun senja atau glukoma? Kini ada 

solusi terbaru! Tetes mata Prima Netra! Terbuat dari satuan 

mikroba dan heksagonal. Mampu mengatasi masalah mata 

anda! 

NARATOR :  Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jerohan dan   

daging kambing Insya Allah mata anda bebas dari 

gangguan kesehatan.  

NARATOR :  Tetes mata Prima Natra perlindungan terbaik untuk mata  

anda! 

 

   (Data 18 Radio Mas Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

Iklan komersial di atas bermaksud menyatakan bahwa obat tetes 

mata Prima Netra mampu menyembuhkan berbagai macam masalah pada 

mata seperti Katarak, mata plus, mata min, dan rabun senja. Iklan obat 

tetes mata Prima Netra biasanya diputar dari pagi sampai malam hari. 

Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang iklan, iklan tersebut 

ditujukan kepada para pendengar remaja dan dewasa yang menderita 
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gangguan pada matanya. Tipe tindak tutur perlokusi representatif 

memberikan kesaksian pada data (18) ditandai dengan penggunaan tuturan 

“Kae kaki Sembut sing wingi lunga-lunga rembesan siki wis mari, 

berkat tetes mata prima netra” yang dituturkan oleh Ibu. Tuturan Ibu 

tersebut menimbulkan efek menyenangkan pada anaknya karena sedang 

menderita sakit pada matanya. 

 

4.1.2 Tindak Tutur Perlokusi Direktif 

Tindak tutur perlokusi direktif adalah tindak tutur yang 

dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan yang 

disebutkan di dalam tuturannya itu secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi mitra tutur.  

4.1.2.1 Perlokusi Direktif Mengajak 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGAJAK SUAMINYA MENCARI  

                       MODAL TAMBAHAN 

ISTRI    : “Pak ayuh nggolet modal maning pak, tesih kurang kiye!” 

                 „Pak ayo cari modal lagi pak, masih kurang ini!‟ 

SUAMI : “Ora usah kwatir bu, ana BPKB motor cukup langsung neng  

                  NSP Finance.” 

                 „Tidak usah khawatir bu, ana BPKB Motor cukup langsung ke  

                  NSP Finance.‟ 

ISTRI    : “Ohhh iya pak bener nang NSP Finance.” 

                 „Ohh iya pak benar di NSP Finance.‟ 

SUAMI : “Iya lah bu, neng NSP Finance, dhewek bisa entuk dana go  

                  tambahan modal tur ora ana potongane!” 

                 „Iya lah bu, di NNSP Finance, dhewek bisa dapat dana untuk  

                  tambahan modal juga tidak ada potongannya.‟ 

 

   (Data 20 Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 
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Iklan komersial NSP Finance tersebut diperankan oleh seorang 

laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sedang mencari modal 

tambahan. Iklan komersial NSP Finance biasanya diputar pada siang 

sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang 

iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan komersial NSP Finance 

tersebut ditujukan kepada para pendengar dewasa yang membutuhkan 

modal tambahan. Tipe tindak tutur perlokusi direktif mengajak pada data 

(20) ditandai dengan penggunaan kata “ayuh” yang dituturkan oleh istri 

kepada suami. Tuturan istri tersebut bermaksud mengajak suaminya 

mencari modal tambahan sehingga suami menyetujui untuk meminjam 

dana yaitu di NSP Finance. 

KONTEKS : KETIKA Y MERASA PENASARAN DENGAN KATA- 

                       KATA YANG DIUCAPKAN X 
X : “Datang coblos sukses datang coblos sukses.” 

       „Datang coblos sukses datang coblos sukses.‟ 

Y : “Jan kakange kawit mau tak rungokna kayonge ko dremimil bae  

        datang coblos sukses anu kepriwe sih jane?” 

       „Wah Mas dari tadi saya dengarkan sepertinya kok bicara terus  

        datang coblos sukses apa sih maksudnya?‟ 

X : “Ngene sing mandan gaul ya? Dadi ora ketinggalan informasi, kaya  

        kuwe! Lah dela maning desane dhewek kan arep nganakna  

        Pilkades! Nah kepriwe carane men pelaksanaane lancar  

        sekabehane?” 

       „Sini yang gaul ya? Jadi tidak ketinggalan informasi, begitu! Kan  

        sebentar lagi desa kita akan mengadakan Pilkades! Nah  

        bagaimana caranya biar pelaksanaannya lancar semuanya?‟  

Y : “La apa hubungane karo datang coblos sukses.?” 

       „Lha apa hubungannya dengan datang coblos sukses.?‟ 

X : “Datang maksude para masyarakat sing wis duwe hak pilih ayo  

         pada teka nang aring TPS. Terus nyoblos  sing sesuai karo hati  

         nurani. Sing akhire sukses milih pemimpin sing demokratis” 

        „Datang maksudnya setiap masyarakat yang sudah punya hak pilih  

         ayo datang di TPS. Terus nyoblos yang sesuai dengan hati nurani.  

         Yang akhirnya sukses memilih pemimpin yang demokratis.‟ 

Y : “Ya wis cocok datang coblos sukses.” 
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       „Ya sudah datang coblos sukses.?‟  

NARATOR :  Ya sukseskan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa di  

Kabupaten dengan berbondong-bondong menggunakan hak 

pilihnya ke TPS masing-masing. Satu suara sangat berarti 

untuk menentukan pemimpin 6 tahun ke depan.  

 

(Data 9 Radio In Fm Kebumen Juni 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat di atas bermaksud mengajak warga 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa. Iklan 

layanan masyarakat tersebut diperankan oleh dua orang laki-laki dewasa 

dan ditayangkan pada siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para 

pendengar yang sudah memiliki hak pilih. Tipe tindak tutur perlokusi 

direktif mengajak pada data (9) ditandai dengan penggunaan kata “ayo” 

yang dituturkan oleh X. Setelah mendengar ajakan X lalu Y menyetujui 

ajakan X tersebut. 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGAJAK SUAMINYA KE  

                       DEALER MOTOR 

ISTRI    : “Pak!pak!pak! ayo meng Nusantara Sakti siki.” 

                 „Pak!pak!pak! ayo ke Nusantara Sakti sekarang.‟ 

SUAMI : “Wah cocok banget bu, mumpung ana potongan 9 kali angsuran  

                  bisa hemat tekan 4 juta.” 

                 „Wah cocok banget bu, kebetulan ada potongan 9 kali angsuran  

                  bisa hemat sampai 4 juta.‟ 

 

   (Data 23 Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

Iklan komersial Nusantara Sakti dalam ilustrasi percakapannya 

diperankan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Iklan 

tersebut biasanya diputar pada siang sampai malam hari. Berdasarkan 



 

 

55 

ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada 

para pendengar dewasa. Tipe tindak tutur perlokusi direktif mengajak pada 

data (23) ditandai dengan penggunaan kata “ayo” yang dituturkan oleh 

istri kepada suaminya. Tuturan istri bermaksud mengajak suaminya pergi 

ke Nusantara Sakti untuk membeli sepeda motor dan suaminya menyetujui 

ajakan istrinya. 

 

4.1.2.2 Perlokusi Direktif Menyuruh 

KONTEKS : SAAT X MERASA TERGANGGU DENGAN ASAP  

                       SAMPAH YANG DIBAKAR  

X : “Jan sapa kiye awan-awan malah obong-obongan.” 

       „Wah siapa ini siang-siang malah bakar-bakaran.‟ 

Y : “Obong-obongan kepriye arep demo apa kang?” 

       „Bakar-bakar bagaimana, mau demo apa mas?‟ 

X : “Sapa sing arep demo obong-obongan sampah kaya kiye marahi  

        hawane sumpek kukuse mengendi ora.” 

      „Siapa yang mau demo, bakar-bakar sampah ini membuat hawanya  

       jadi sumpek.‟ 

Y : “Ya maen mbok diobong dari pada sampahe mambrah-mambrah 

        nang mripat dadi keton ngeres.” 

      „Ya kan bagus dibakar dari pada sampahnya tercecer tidak enak  

       dilihat kelihatan kotor.‟ 

X : “Kuwe mungguheng rika tapi sejatine ya kurang bener malah dadi  

        nambahi polusi udara.” 

      „Itu pendapatmu tapi sebenarnya ya kurang tepat malah menambah  

        polusi udara.‟ 

Y : “Lha terus kepriwe?” 

       „Lha terus bagaimana?‟ 

X : “Kiye rungokna.” 

        „Ini dengarkan.‟ 

Info utama hari ini 

Untuk menanggulangi pengelolaan sampah oleh masyarakat yang kurang 

tepat seperti dengan pembakaran, membuang sampah di saluran irigasi. 

Perlu adanya solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dapat 

mendatangkan uang, Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memilah, 

memilih dan memanfaatkan sampah mejadi barang yang berguna, seperti 

tas, tempat hp dan kerajinan tangan lainnya. 

Y : “Wis kang angger kaya kuwe cocok banget.” 



 

 

56 

       „Sudah mas kalau seperti itu cocok sekali.‟ 

NARATOR :   Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Pemerintah  

Kabupaten Kebumen dan dalam rangka mendukung 

penilaian Adipura.   

 

(Data 5 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berisi himbauan kepada warga 

masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang benar. Iklan layanan 

masyarakat tersebut biasanya diputar dari pagi sampai sore hari. 

Berdasarkan ilustrai percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut 

ditujukan kepada seluruh pendengar atau warga masyarakat di Kabupaten 

Kebumen. Tipe tindak tutur direktif perlokusi menyuruh pada data (5) 

ditandai dengan penggunaan tuturan “Kiye rungokna.” yang dituturkan 

oleh X menyuruh Y mendengarkan mendengarkan berita tentang cara 

pengelolaan sampah yang benar. Setelah mendengar berita tersebut Y 

menyatakan setuju tentang cara pengelolaan sampah yang benar.   

KONTEKS : KETIKA SUAMI MERASA JENGKEL SAAT                           

                        MENDENGARKAN BERITA PERATURAN  

                        PEMBELIAN BBM TERTENTU 

Pendengar inilah info utama hari ini: 

Dalam upaya pengawasan pendistribusian dan menjaga kuota serta 

terjaminnya pendistribusian BBM tertentu dengan transparan, perlu 

diterbitkan rekomendasi bagi pengguna BBM jenis tertentu sesuai 

peraturan PP Migas no.5 tahun 2012. Adapun yang dimaksud BBM 

tertentu atau bersubsidi adalah bensin atau premium ron 88 dan minyak 

solar. 

SUAMI : “Ya arep tuku BBM ko dadak anggo rekomendasi.” 

                 „Mau beli BBM kok harus pakai rekomendasi.‟ 

ISTRI    : “Wis bapake ora usah uring-uringan, mangkane nek   

                  ngrungokna berita ya dipahami disit maksude brita kuwe mau  

                  justru nglindungi kaya awake dhewek sing usaha cilikan  

                  utawane mikro, terus karo  pelayanan umum lan para sedulur  

                  sing pada usaha perikanan, pertanian utawane usaha lain kaya  

                  pengecer premium sing adoh sekang SPBU!” 
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                 „Sudah Pak jangan marah-marah, makanya kalau mendengarkan  

                  berita ya dipahami dulu maksudnya, berita tadi justru  

                  melindungi seperti kita ini pengusaha kecil atau mikro terus   

                  dengan pelayanan umum dan yang berusaha di bidang  

                  perikanan, pertanian atau lainnya seperti pengecer premium  

                  yang jauh dari SPBU.‟ 

SUAMI : “Owhh kaya kuwe dadi awake ndewek nek arep tuku BBM sing  

                  dienggo usaha kudu ana rekomendasine yah. lha terus syarate  

                  kepriwen kuweh?” 

                 „Owhh seperti itu jadi kita kalau mau membeli BBM yang  

                  digunakan untuk usaha harus ada rekomendasinya ya, lha terus  

                  syaratnya bagaimana itu?‟ 

ISTRI    : “Sabar bapake, kuwe disruput disit kopine!” 

                 „Sabar Pak, itu diminum dulu kopinya!‟ 

NARATOR : Ya persyaratan bagi anda para konsumen pengguna BBM  

jenis tertentu atau bersubsidi sangatlah mudah, cukup 

pengantar desa dan SIUP usaha mikro, pengantar rukun 

nelayan untuk usaha perikanan, pengantar desa untuk usaha 

pertanian, surat permohonan instansi untuk pelayanan 

umum, pengantar desa foto kopi KTP dan kartu keluarga 

untuk pengecer premium. Adapun rekomendasi akan 

diterbitkan oleh instansi terkait seperti Dinas Koprasi dan 

UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian 

dan Peternakan, Dinas SDA dan ESDM, dan Kecamatan 

setempat. 

 

   (Data 13 Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut bermaksud memberikan 

informasi peraturan pembelian jenis BBM tertentu. Iklan layanan 

masyarakat tersebut biasanya diputar pada siang dan malam hari. 

Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan layanan 

masyarakat tersebut ditujukan kepada para pendengar dewasa terutama 

warga msyarakat yang mempunyai usaha kecil. Tipe tindak tutur perlokusi 

direktif menyuruh pada data (13) ditandai dengan penggunaan tuturan istri 

“nek ngrungokna berita ya dipahami disit maksude”. Tuturan istri 

bermaksud menyuruh suami untuk memahami maksud berita mengenai 
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peraturan pembelian BBM jenis tertentu. Tuturan istri menimbulkan efek 

melegakan pada suaminya karena peraturan pembelian BBM jenis tertentu 

tersebut bertujuan untuk melindungi para pengusaha kecil. 

 

4.1.2.3 Perlokusi Direktif Menyarankan 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MEMINTA KEPADA SUAMINYA  

                        MEMBELI TANAH 
ISTRI  : “Lemah kae neng pertelon meh didol, posisine strategis dituku ya  

                pak!” 

              „Tanah itu yang di pertigaan mau dijual, posisinya strategis dibeli ya  

                pak!‟ 

SUAMI: “Weh iya kae bagus banget posisine, tek etung-etung sit bu  

                duwite, wah ketone esih kurang akeh duwite.” 

               „Wah iya itu bagus banget posisinya, tak hitung-hitung dulu bu  

                uangnya, wah sepertinya masih kurang banyak uangnya.‟ 

ISTRI   : “Dhewek ngajukna kridit neng PD BPR BKK Kebumen cabang  

                Pejagoan kan bisa pak!” 

               „Kita mengajukan kredit di PD BPR BKK Kebumen cabang      

                Pejagoan kan bisa pak!‟ 

SUAMI : “Owalah iya ya bu, wingi pak Karto kridit go tuku mobil be bisa.” 

                „Owalah iya ya bu, kemarin pak Karto kredit untuk beli mobil juga  

                 bisa.‟ 

ISTRI    : “Mulane ayoh pak takon sit neng PD BPR BKK Kebumen cabang  

                  Pejagoan ngarep Kecamatan Pejagoan.” 

                 „Makanya ayo pak tanya dulu ke PD BPR BKK Kebumen cabang  

                  Pejagoan depan Kecamatan Pejagoan.‟ 

 

 

  (Data 34 Radio Bima Sakti Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

Iklan komersial PD BPR BKK Kebumen cabang Pejagoan 

bermaksud menyampaikan kepada para pendengar bahwa PD BPR BKK 

Kebumen cabang Pejagoan melayani peminjaman dana. Iklan tersebut 

biasanya diputar pada siang dan sore hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para 
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pendengar dewasa yang sedang membutuhkan dana. Tipe tindak tutur 

perlokusi direktif menyarankan pada data (34) ditandai dengan 

penggunaan tuturan“Dhewek ngajukna kridit neng PD BPR BKK 

Kebumen cabang   Pejagoan kan bisa pak!” yang dituturkan istri kepada 

suaminya. Setelah mendengar saran dari istrinya suami pun menyetujui 

untuk meminjam dana di PD BPR BKK Kebumen cabang Pejagoan. 

KONTEKS : SAAT X MEMANGGIL Y TETAPI Y  MENOLAK  

KARENA SEDANG SAKIT AMBEIEN 

X : “Heh yu ngeneh omongi! Ngeneh-ngeneh kiye karo njagong.” 

      „Heh mba kesini tak bilangin! Sini-sini sambil duduk.‟ 

Y : “Arep diomongi apa kang? Enyong agi ora bisa njagong ambeienku  

       agi kumat kiye.” 

      „Mau dibilangi apa mas? Aku sedang tidak bisa duduk ambeienku  

       sedang kambuh ini.‟ 

X : “Oowwhh rika agi ambeien yaa? Lha mbok ditambakna nang  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa oprasi  

        lho yu! Pokoke cespleng wes ngandel bae karo nyong.” 

       „Oowwhh kamu sedang ambeyen yaa? Lha kenapa tidak diobati di  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa operasi lho  

        mba! Pokoknya cespleng sudah percaya saja dengan saya.‟ 

NARATOR : Pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar  

mampu mengobati berbagai macam penyakit kronis seperti 

kronis seperti amandel, ambeien yang benjolan atau yang 

sudah berdarah, tumor kandungan, kanker payudara, hernia, 

usus buntu, sakit pinggang, mag kronis, lambung, ginjal, 

kencing manis atau diabetes, kencing nanah atau sepelis, 

keputihan, darah tinggi, katarak, eksim. Insya Allah cukup 

satu kali pengobatan penyakit anda cepat sembuh 

sempurna, dengan ilmu pengobatan terapi akupuntur, terapi 

moksa, terapi bekam, terapi infra merah dan menggunakan 

ramuan yang diramu khusus sesuai dengan penyakit anda. 

NARATOR :  Ribuan pasien semula divonis tidak bisa sembuh, terbukti  

                   sembuh sempurna di pengobatan terapi di Karanganyar. 

NARATOR :  Pengobatan tradisional terapi di Karanganyar praktek di Jl.  

Ampera no.2 atau pertigaan pintu rel kereta api 

Karanganyar, lihat papan nama! Buka setiap tiap hari jam 

08.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Minggu tetap buka. 

 

   (Data 16 Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 
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Iklan komersial pengobatan herbal terapi tradisional di 

Karanganyar di atas bermaksud mempengaruhi pendengar untuk berobat 

ke pengobatan herbal terapi tradisional di Karanganyar. Iklan tersebut 

biasanya diputar pada siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para 

pendengar dewasa yang menderita penyakit ambeien dan berbagai 

penyakit kronis lainnya. Tipe tindak tutur perlokusi direktif menyarankan 

pada data (16) ditandai dengan penggunaan tuturan “lha mbok 

ditambakna nang pengobatan tradisional herbal terapi” yang dituturkan 

oleh X. Tuturan X tersebut bermaksud menyarankan kepada Y yang 

sedang menderita sakit ambeien untuk berobat ke pengobatan herbal terapi 

tradisional di Karanganyar. 

 

4.1.4 Tindak Tutur Perlokusi Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif adalah tinda tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam 

tuturannya itu. 

4.1.4.1 Perlokusi Ekspresif Memuji 

 

KONTEKS : SAAT X BERTEMU DENGAN Y DAN MEMUJI  

PAGAR RUMAH Y 

X : “Mantep temen nggone rika kang Hendri.” 

      „Mantep banget punyanya mas Hendri.‟ 

Y : “Ya mesthi yaa.” 

      „Ya jelas ya.‟ 

X : “Ahaaa... uwis dawa, gedhe mantep nek dicekel hihii.” 

      „Ahaa... sudah panjang, besar mantap kalau dipegang hihii.‟ 

Y : “Rika aja saru Sur!” 

      „Kamu jangan lancang Sur!‟ 
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X : “Maksude ku kuwe pager tralise nggone rika!” 

      „Maksud ku itu pagar tralisnnya punya anda!‟ 

Y : “Oowhh ujarku lha nggonku, nek tralis kuwe sih nyong anu pesene  

        neng aring Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah.” 

      „Oowhh saya kira punya saya, kalau tralis itu sih aku pesennya di  

       Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah.‟ 

 

 (Data 30 Radio Bima Sakti Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

Iklan komersial Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah bermaksud 

menyampaikan bahwa pagar yang dibuat oleh Dawa Pager dan Tralis Kali 

Tengah mempunyai kwalitas yang baik. Iklan tersebut biasanya diputar 

pada siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan 

waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para pendengar dewasa 

terutama yang membutuhkan pagar atau tralis rumah. Tipe tindak tutur 

perlokusi ekspresif memuji pada data (30) ditandai dengan  tuturan 

“Ahaaa... uwis dawa, gedhe mantep nek dicekel hihii.” yang dituturkan 

oleh X. Tuturan X tersebut bermaksud memuji pagar rumah milik Y. 

KONTEKS : KETIKA ANAK MENGATAKAN INGIN  

                       MELANJUTKAN KULIAH KEPADA BAPAKNYA 

ANAK   : “Pak kula pun rampung sekolahe, nanging kepingin kuliah.  

                   Napa kepareng?” 

                  „Pak saya sudah selesai sekolahnya, tapi ingin kuliah. Apa   

                   boleh?‟ 

BAPAK : “Ya bisa, nanging Bapak gelem ngragadi, asal kowe bisa milih  

                   perguruan tinggine. Apa kowe wis ana pilihan?” 

                  „Ya bisa tapi Bapak mau membiayai asalkan kamu bisa  

                   memilih perguruan tingginya. Apa kamu sudah ada pilihan?‟ 

ANAK   : “Nggih pak, kula pun mantep badhe teng UMP mawon  

                   Universitas Mohammadiyah Purworejo berkualitas lan  

                   biayane nggih terjangkau.” 

                  „Iya pak, saya sudah mantap mau di UMP saja Universitas  

                   Mohammadiyah Purworejo berkualitas dan biayanya juga  

                   terjangkau.‟ 

BAPAK : “Jan pinter kowe. Wis aja kewatir tak ragadi nganti rampung,  

                   wis sageh enggal daftar!” 



 

 

62 

                  „Wah pintar kamu. Sudah jangan khawatir bapak biayai sampai  

                   Selesai, ya sudah cepat mendaftar!‟ 

NARATOR :  Pilihan tepat untuk tempat kuliah. Universitas   

Muhammadiyah Purworejo membuka pendaftaran 

mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013, Fakultas yang 

dibuka FKIP Program studi pendidikan dan satra Indonesia, 

pendidikan dan sastra Jawa, Fakultas Ekonomi program 

studi Manajemen, Fakultas Pertanian program studi 

Agribisnis dan Peternakan dan Fakultas Teknik program 

studi Teknik Sipil. Fasilitas ruang kuliah representatif dan 

berbasis teknologi informasi, pendaftaran dibuka sampai 

dengan tanggal 31 Agustus 2012 di kampus UMP Jl. KH 

A.Dahlan No. 3 Telepon 0275 321494 Purworejo. 

Universitas Mohammadiyah Purworejo, Wahana keilmuan 

dan akhlakul karimah. 

 

   (Data 2 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

 

Iklan komersial Universitas Muhammadiyah Purworejo tersebut 

bermaksud mempengaruhi pendengar bahwa Universitas Muhammadiyah 

Purworejo adalah pilihan yang tepat untuk kuliah. Iklan komersial tersebut 

biasanya diputar pada siang dan sore hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para pelajar 

yang akan melanjutkan kuliah dan orang tua yang anaknya akan 

melanjutkan kuliah. Tipe tindak tutur perlokusi ekspresif memuji pada 

data (2) ditandai dengan  tuturan bapak “Jan pinter kowe”. Tuturan bapak 

tersebut bermaksud memuji anaknya karena sudah memilih Universitas 

Muhammadiyah Purworejo tempat untuk kuliah.  
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4.1.4.2 Perlokusi Ekspresif Mengeluh 

KONTEKS : KETIKA X MENGELUH BADANNYA SAKIT 

X : “Owaduh kecetit boyoku aduh aduh duh aduh duh.” 

       „Owaduh terkilir punggungku aduh aduh duh aduh duh.‟ 

Y : “Emh emmhh bocah ki ngapa sambate ngaluara, mulane duwe awak  

         ki diopeni, ora mung nyambut gawe terus nduk.” 

       „Emmhh orang ini kenapa mengeluh sakit, makanya tubuh itu dirawat,  

        tidak hanya kerja terus.‟ 

X : “Pijetana ta yu.” 

       „Pijiti mba.‟ 

Y : “Kene-kene tak pijeti dek aduhh.” 

       „Sini-sini tak pijiti dek aduhh.‟ 

X : “Anget ta yu nganggo apa iki?” 

       „Hangat mba, pake apa ini?‟ 

Y : “Kuwe jenenge parem ES dek, parem ES kuwi parem gosok enggal  

        sehat migunani tumraping kesarasan dadi kanggo awak-awak sing  

        pegel-pegel, linu kaya awakmu iku lho ting pringkil kuwi manjur  

        pokoke mujarab.” 

       „Itu namanya parem ES dek, parem ES itu parem gosok cepat  

        menyembuhkan berguna untuk kesehatan jadi untuk badan yang  

        pegal-pegal, nyeri seperti tubuhmu ini lho itu manjur pokoknya  

        mujarab.‟ 

 NARATOR : Parem gosok Enggal Sehat utawi parem ES kadamel saking  

ramuan tilaranipun nenek moyang arupi pitung werni bahan 

jae, cengkeh, sere, ganda pura lan sak panunggalipun. 

Parem ES karacik pengobatan alternatif Enggal Sehat 

Ngayugyakarta ngasilaken daya ingkang ageng kangge 

nglancaraken peredaran darah. Parem ES cocok kangge 

pegel linu, padaran kembung, rematik utawi encok, kacetit 

uatawi kesleo, lumpuh amargi struk, asam urat lan sesakit 

sanesipun. Parem ES kaginaaken mboten lengket mboten 

kraos asrep, mangga tansah ngginaken parem ES! Parem E 

S sampun cumawis wonten toko-toko, warung jamu sarta 

apotik sakcelak panjenengan. Sampun pitados 

sakderengipun nyobi Parem ES. Parem ES Insya Allah 

enggal sehat. 

 

   (Data 11 Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

 

Iklan komersial parem ES tersebut bermaksud mempengaruhi 

pendengar agar menggunakan parem ES. Iklan komersial parem ES 

diperankan oleh dua orang wanita remaja dan dewasa. Iklan komersial 
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parem ES biasanya diputar dari siang sampai malam hari. Berdasarkan 

ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan parem ES ditujukan kepada 

para pendengar dari remaja sampai orang dewasa. Tipe tindak tutur 

ekspresif mengeluh pada data (11) ditandai dengan penggunaan tuturan 

“Owaduh kecetit boyoku aduh aduh duh aduh duh” yang dituturkan 

oleh X. Tuturan X tersebut bermaksud mengeluh karena pinggangnya 

terasa sakit.  

KONTEKS : KETIKA SUAMI MENGELUH KEPADA ISTRINYA  

                        TENTANG PENYAKITNYA 
SUAMI : “Aduh Biyunge deneng penyakite inyong ora mari-mari?” 

                „Aduh Bu kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh?‟ 

ISTRI    : “Wis ora usah ngereng-ngereng bae ayo digawa nang  

                  pengobatan herbal Sang Chan Tengku Kamarullah sing  

                  alamate nang aring jalan raya Prembun-Kebumen.” 

                 „Sudah tidak usah mengeluh terus ayo dibawa ke pengobatan  

                  herbal Sang Chan Tengku Kamarullah yang beralamat di Jl.  

                  Prembun Kebumen.‟ 

SUAMI : “Ala wis bosen Biyunge nyatane bola-bali ditambakna ya ora  

                  nana bedane.” 

                 „Ala sudah bosan bu, nyatanya sering diobati ya tidak ada  

                  bedanya.‟ 

ISTRI    : “Ohh kiye beda pak pengobatan herbal Sang Chan kuwe ahli  

                  penyakit ambeien lan penyakit kronis. Kejaba kuwe wis  

                  terbukti akeh sing pada cocok alias mari penyakite.” 

                 „Ohh ini beda pak pengobatan herbal Sang Chan itu ahli  

                  penyakit ambeien dan penyakit kronis, selain itu sudah terbukti  

                  banyak yang  cocok dan sembuh penyakitnya.‟ 

NARATOR :  Likuli dai dawaun, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya.  

Ayo! Segera berobat ke pengobatan Sang Chan Teungku 

Kamarullah, ahli penyakit kronis tanpa operasi. Di Jl.Raya 

Prembun atau di depan toko Slamet lihat papan nama!. 

Penyakit yang dapat kami ikhtiarkan seperti wasir hernia, 

darah tinggi, kencing manis, asam urat, magh kronis. 

 

   (Data 15 Radio In Fm Kebumen Januari 2015) 
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Iklan komersial tersebut bermaksud mengajak masyarakat untuk 

berobat ke pengobatan Sang Chan Teungku Kamarullah bagi masyarakat 

yang menderita penyakit seperti wasir hernia, darah tinggi, kencing manis, 

asam urat, magh kronis. Iklan tersebut biasanya diputar pada siang dan 

malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan 

tersebut ditujukan kepada orang dewasa. Tipe tindak tutur ekspresif 

mengeluh pada data (15) ditandai dengan penggunaan tuturan “Aduh 

Biyunge deneng penyakite inyong ora mari-mari?” yang dituturkan oleh 

suami. Tuturan suami tersebut bermaksud mengeluh karena penyakit yang 

dideritanya tidak kunjung sembuh. Mendengar keluhan suaminya istri pun 

mengajak suaminya berobat ke pengobatan Sang Chan Teungku 

Kamarullah. 

KONTEKS : SAAT ANAK MENGELUH KEPADA IBUNYA  

                        BAHWA MATANYA SEDANG SAKIT 
ANAK : “Owalah Biyung! Matane nyong blereng deneng yaaa?” 

               „Owalah ibu! Mataku buram kenapa yaaa?‟ 

IBU      : “Hiihh aja ngorong-ngorong bae Nur! Ya ditambani bae!. Ayo          

                 tak boncengna golet tetes mata Prima Netra!. Kae kaki Sembut  

                 sing wingi lunga-lunga rembesan siki wis mari, berkat tetes  

                 mata Prima Netra.” 

                „Hiihh jangan menggerutu saja Nur! Ya diobati saja!. Ayo saya  

                 boncengkan cari tetes mata Prima Netra!. Itu kaki Sembut yang  

                 kemarin pergi-pergi rembesen sekarang sudah sembuh, berkat  

                 tetes mata Prima Netra.‟ 

NARATOR :  Mata anda bermasalah? Anda mengalami sakit katarak?  

Mata min? Mata plus? Rabun senja atau glukoma? Kini ada 

solusi terbaru! Tetes mata Prima Netra! Terbuat dari satuan 

mikroba dan heksagonal. Mampu mengatasi masalah mata 

anda! 
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NARATOR :  Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jerohan dan   

daging kambing Insya Allah mata anda bebas dari 

gangguan kesehatan.  

NARATOR :  Tetes mata Prima Natra perlindungan terbaik untuk mata  

anda! 

 

   (Data 18 Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

Iklan komersial di atas bermaksud menyatakan bahwa obat tetes 

mata Prima Netra mampu menyembuhkan berbagai macam masalah pada 

mata seperti Katarak, mata plus, mata min, dan rabun senja. Iklan tersebut 

biasanya diputar dari pagi sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para 

pendengar yang menderita gangguan pada matanya. Tipe tindak tutur 

ekspresif mengeluh pada data (18) ditandai dengan penggunaan tuturan 

“Owalah Biyung! Matane nyong blereng deneng yaaa?” yang dituturkan 

oleh anak kepada ibunya. Tuturan anak tersebut bermaksud mengeluh 

karena matanya tidak jelas untuk melihat. Mendengar keluhan anaknya ibu 

mengajak anaknya menacari obat tetes mata Prima Netra. 

 

4.1.5 Tindak Tutur Perlokusi Deklaratif 

Tindak tutur perlokusi deklaratif adalah tindak tutur yang 

dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan 

sebagainya) yang baru dan menimbulkan efek pada mitra tuturnya. 
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4.1.4.1 Perlokusi Deklaratif Melarang 

KONTEKS : SAAT ISTRI MENGELUH KARENA MERASA  

                       PANAS  

ISTRI   : “Pak! mbiyen kene ijo banget lho pak, akeh wit-witane siki kok  

                 kaya kiye ya pak? Panas, gersang banget terus marakna gerah  

                 poll.” 

                „Pak! Dulu di sini hijau banget lho pak, banyak pohon-pohonnya  

                 sekarang kok seperti ini ya pak? Panas, gersang banget terus  

                 membuat panas banget.‟ 

SUAMI : “Mulane wit-witan kuwe aja ditegori sembarangan dadine kaya  

                 kiye gersang, nek udan banjir! Men ijo maning kaya mbiyen  

                 butuh waktu puluhan tahun kiye bu!” 

                „Makannya pohon-pohon itu jangan ditebangi sembarangan  

                 jadinya seperti ini gersang, kalau hujan banjir!biar hijau lagi  

                 seperti dulu butuh waktu puluhan tahun ini bu!‟ 

ISTRI    : “Hahh aku dadi kemutan mbiyen pak! Mbiyen udarane sejuk  

                 akeh manuke, kepriwe jan pak men bisa kaya mbiyen maning  

                 yah?” 

                „Hahh aku jadi ingat dulu pak! Dulu udaranya sejuk banyak  

                 burungnya, bagaimana ini pak biar bisa seperti dulu lagi ya?‟ 

NARATOR : Ya cegah penebangan pohon secara liar! Ayo tanam kembali  

tunas-tunas pohon baru, untuk generasi masa depan. 

Tentang layanan masyarakat ini pipersembahkan oleh radio 

Prima Fm Kebumen. 

 

   (Data 24 Radio Prima Fm Kebumen Februari 2014) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut dalam ilustrasi percakapannya 

diperankan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Iklan 

tersebut berisi himbauan agar jangan menebang pohon sembarangan yang 

ditujukan kepada seluruh para pendengar atau warga masyarakat. Iklan 

tersebut biasanya diputar pada siang sampai malam hari. Berdasarkan 

ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan pada 

remaja dan orang dewasa. Tipe tindak tutur perlokusi deklaratif melarang 

pada data (24) ditandai dengan tuturan suami “Mulane wit-witan kuwe aja 

ditegori sembarangan dadine kaya kiye gersang, nek udan banjir!”. 
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Tuturan suami tersebut bermaksud melarang penebangan pohon 

sembarangan karena menyebabkan udara menjadi panas, gersang dan 

banjir. 

KONTEKS : SAAT X MERASA TERGANGGU DENGAN ASAP  

                       SAMPAH YANG DIBAKAR  

X : “Jan sapa kiye awan-awan malah obong-obongan.” 

       „Wah siapa ini siang-siang malah bakar-bakaran.‟ 

Y : “Obong-obongan kepriye arep demo apa kang?” 

       „Bakar-bakar bagaimana, mau demo apa mas?‟ 

X : “Sapa sing arep demo obong-obongan sampah kaya kiye marahi  

        hawane sumpek kukuse mengendi ora.” 

      „Siapa yang mau demo, bakar-bakar sampah ini membuat hawanya  

       jadi sumpek.‟ 

Y : “Ya maen mbok diobong dari pada sampahe mambrah-mambrah 

        nang mripat dadi keton ngeres.” 

      „Ya kan bagus dibakar dari pada sampahnya tercecer tidak enak  

       dilihat kelihatan kotor.‟ 

X : “Kuwe mungguheng rika tapi sejatine ya kurang bener malah dadi  

        nambahi polusi udara.” 

      „Itu pendapatmu tapi sebenarnya ya kurang tepat malah menambah  

        polusi udara.‟ 

Y : “Lha terus kepriwe?” 

       „Lha terus bagaimana?‟ 

X : “Kiye rungokna.” 

        „Ini dengarkan.‟ 

Info utama hari ini 

Untuk menanggulangi pengelolaan sampah oleh masyarakat yang kurang 

tepat seperti dengan pembakaran, membuang sampah di saluran irigasi. 

Perlu adanya solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dapat 

mendatangkan uang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memilah, 

memilih dan memanfaatkan sampah mejadi barang yang berguna, seperti 

tas, tempat hp dan kerajinan tangan lainnya. 

Y : “Wis kang angger kaya kuwe cocok banget.” 

       „Sudah mas kalau seperti itu cocok sekali.‟ 

NARATOR :   Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Pemerintah  

Kabupaten Kebumen dan dalam rangka mendukung 

penilaian Adipura.   

 

(Data 5 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 
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Iklan layanan masyarakat tersebut bermaksud menghimbau kepada 

warga masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang kurang tepat. Iklan 

tersebut biasanya diputar dari siang sampai malam hari. Berdasarkan 

ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan layanan masyarakat tersebut 

ditujukan kepada seluruh pendengar atau warga masyarakat di Kabupaten 

Kebumen. Tipe tindak tutur perlokusi deklaratif melarang pada data (5) 

ditandai dengan penggunaan tuturan “kurang bener malah nambahi 

polusi udara”  yang dituturkan oleh X. Tuturan X menimbulkan efek pada 

mitra tuturnya yaitu mitra tuturnya menyatakan setuju dengan tuturan X.  

KONTEKS : KETIKA SUGENG BERCERITA KEPADA DIKUN  

MERASA KECEWA KARENA TIDAK 

MENDAPATKAN BERAS RASKIN 
DIKUN    : “...Lho lho deneng kayong serius temen? Kerja bakti kuwe  

                     tuli wis dadi kewajibane awak ndewek!” 

                    „...Lho lho sepertinya serius banget? Kerja bakti itu kan  

                     sudah jadi kewajibannya kita.‟ 

SUGENG : “Wajib tuli bagi warga sing nampa bantuan sekang  

                      pemerintah, kanyata sing nampa raskin, ya nganah pada  

                      mangkat kerja bakti.”     

                     „Wajib kan bagi warga yang dapat bantuan dari pemerintah,  

                      seperti yang mendapat raskin ya silahkan berangkat kerja  

                      bakti.‟ 

DIKUN    : “Lik Sugeng kerja bakti kuwe ora nana kaitane karo  

                      pembantu.” 

                    „Lik Sugeng kerja bakti itu tidak ada hubungannya dengan       

                      pembantu.‟ 

SUGENG : “Sih deneng pembantu?” 

                    „Kok malah pembantu?‟ 

DIKUN    : “Lah ya ndagel setitik, maksude bantuan. Anane raskin kuwe  

                     kanggo ngurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran,  

                     dasare sekang pendataan program perlindungan sosial BPS   

                     taun 2011. Nah rika kira-kira termasuk apa ora?” 

                    „Lah ya melucu sedikit, maksudnya bantuan. Adanya raskin  

                     itu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga  

                     sasaran, dasarnya dari pendapatan program perlindungan  

                     sosial BPS tahun 2011. Nah anda kira-kira termasuk apa  

                     tidak?‟ 
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SUGENG : “Ya ujarku mbok ya aa dibagi rata bae?” 

                     „Ya saya kira ya dibagi rata saja?‟ 

DIKUN    : “Nah kuwe kuwe sing ora kena nek beras raskin dibagi rata  

                     sebab wis ana ketentuane 15 kg saben RTS per bulan, dadi  

                     rika ora kena iri! Bagaimana?” 

                    „Nah itu itu yang tidak bisa kalau beras raskin dibagi rata  

                     sebab sudah ada ketentuannya 15 kg setiap rts per bulan, jadi  

                     anda tidak boleh iri! Bagaimana?‟ 

SUGENG : “Ya bagi rata.” 

                    „Ya dibagi rata.‟ 

DIKUN    : “Ehh ora kena je ya.” 

                    „Ehh tidak bisa.‟ 

NARATOR :  Raskin untuk orang miskin! Jangan dibagi rata, jangan  

kurangi hak-hak mereka! 

 

   (Data 12 Radio In Fm Kebumen Mei 2014) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut termasuk dalam tindak tutur 

perlokusi deklaratif melarang karena bermaksud melarang penyalahgunaan 

pembagian beras raskin. Iklan tersebut biasanya diputar pada siang dan 

dan sore hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan 

tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang tidak mendapat jatah 

beras raskin. Tipe tindak tutur perlokusi deklaratif melarang pada data (12) 

ditandai dengan penggunaan tuturan “ora kena” yang dituturkan oleh 

Dikun. Tuturan Dikun tersebut bermaksud melarang penyalahgunaan 

pembagian beras raskin, karena beras raskin hanya untuk keluarga yang 

tidak mampu. 

 

4.1.5 Tindak Tutur Perlokusi Tindak Tutur Langsung 

Tindak tutur perlokusi langsung adalah tuturan yang digunakan sesuai 

dengan penggunaan yang seharusnya, yaitu kalimat berita (deklaratif) untuk 
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memberi tahu, kalimat tanya (interogatif) untukbertanya dan kalimat perintah 

(imperatif) untuk memerintah. Tuturan berikut merupakan tuturan langsung. 

KONTEKS : KETIKA X SEDANG MENSOSIALISASIKAN DPS   

                        KEPADA WARGA MASYARAKAT DAN BERTEMU  

                        Y 

X : “Es es DPS, es es DPS silahkan lihat DPS” 

      „Es es DPS, es es DPS silahkan lihat DPS‟ 

Y : “Walah jebul rika kang ujarku bakul es, tawa DPS DPS.” 

       „Walah ternyata kamu mas, saya kira penjual es, menawarkan DPS  

        DPS.‟ 

X : “Jal dimandan gaul ya rika lah DPS kuwe dudu dodolan es! tapine  

        daftar pemilih sementara, sing sikine wis diumumaken tekan ngesuk 1  

        Maret 2013, mulane ayo padha njingleng jenenge dhewek, wis  

        tercantum apa urung?” 

      „Coba agak gaul ya mas lah DPS itu bukan jualan es tapi daftar  

        pemilih sementara yang sekarang sudah diumumkan sampai besok 1  

        Maret 2013. Maka  ayo periksa nama kita sudah tercantum apa  

        belum?‟ 

Y : “Angger urung tercantum kuwe kepriwe kang?” 

       „Kalau belum tercantum itu bagaimana mas?‟ 

X : “Rika bisa lapor nang PPS setempat kang bar, kuwe mengko kan  

        diumumaken neng daftar pemilih tambahan.” 

       „Kamu bisa lapor ke PPS setempat mas setelah itu kan diumumkan di  

        daftar pemilih tambahan.‟ 

Y : “Ya wis nek kaya kuwe, enyong tek meng Balai Desa bae sapa ngerti  

        jenengku salah ketik utawa malah ketriwal.” 

       „Ya sudah kalau seperti itu, saya mau ke Balai Desa saja siapa tahu  

        Nama saya salah ketik atau malah tidak tercantum. 

NARATOR : “Pastikan lihat cermati dan koreksi identitas anda, dalam  

                        daftar pemilihan yang diumumkan di balai desa atau tempat  

                        strategis lainnya. Segera hubungi PPS desa kelurahan  

                        setempat untuk memberikan koreksi. “ 

X : “Aja kelalen sedulur ayo nyoblos maning!” 

      „Jangan lupa saudara ayo nyoblos lagi!‟ 

 

   (Data 2 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut bermaksud mengajak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilgub Jateng. Iklan tersebut 

biasanya diputar pada siang, sore dan malam hari. Berdasarkan ilustrasi 



 

 

72 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para 

pendengar yang sudah memiliki hak pilih. Tipe tindak tutur langsung pada 

data (2) ditandai dengan penggunaan tuturan interogatif  “Angger urung 

tercantum kuwe kepriwe kang?” yang dituturkan oleh Y. Tuturan Y 

bermaksud menanyakan kepada X cara mengurus nama yang belum 

tercantun dalam pemilih sementara.  

 

4.2 Fungsi Tindak Tutur Perlokusi dalam Iklan Radio di Kota Kebumen 

Fungsi pragmatis yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen yaitu 

fungsi representatif, fungsi direktif, fungsi ekspresif, fungsi deklaratif. Tindak 

tutur representatif yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen berfungsi 

untuk menyatakan, menunjukkan, dan menyebutkan. Tindak tutur direktif 

berfungsi untuk mengajak, menyuruh, dan menyarankan. Tindak tutur ekspresif 

berfungsi untuk memuji. Tindak tutur deklaratif berfungsi untuk melarang. Dari 

fungsi pragmatis yang terdapat dalam iklan radio di Kota Kebumen diharapkan 

menimbulkan efek kepada para pendengarnya. 

 

4.2.1 Fungsi Representatif 

Tindak tutur representatif yang terdapat dalam iklan radio di Kota 

Kebumen berfungsi untuk menyatakan, menunjukkan, menyebutkan, dan 

memberikan kesaksian. 

 



 

 

73 

4.2.1.1 Fungsi Menyatakan 

Subfungsi representatif menyatakan merupakan tuturan yang 

mengikat penuturnya atas apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan 

yang berisi pernyataan. 

KONTEKS : KETIKA WARGA BERTANYA KEPADA KETUA RT  

                       TENTANG APA BOLEH WANITA DATANG KE  

                       TEMPAT KAMPANYE 

WARGA     : “...Terus napa kula angsal ndatengi tempat kampanye pak  

                        RT?‟ 

                       „...Terus apa saya boleh datang ke tempat kampanye pak  

                        RT?‟ 

KETUA RT : “Ya ulih, ulih mbanget! kuwe jenenge rika utawane  

                        masyarakat ikut berpartisipasi sekaligus dadi ngerti visi,  

                        misi lan programe para calon kuwe.” 

                       „Ya boleh, boleh banget itu namanya anda atau masyarakat  

                        ikut berpartisipasi sekaligus jadi tahu visi, misi dan  

                        program para calon tersebut.‟ 

WARGA     : “Maksude kula niki kan tiang estri ngoten lho pak RT.” 

                       „Maksudnya saya ini kan perempuan begitu lho pak RT.‟ 

KETUA RT : “Pokoke lanang wedon ulih! Ulih!” 

                       „ Pokoknya laki-laki, perempauan boleh, boleh!!‟ 

WARGA     : “Nggih suwun pak RT.” 

                       „Iya terima kasih pak RT.‟ 

NARATOR :  Jangan lupa nyoblos tanggal 26 Mei milih Gubernur dan  

Wakil Gubernur Jawa Tengah. 

 

 (Data 8 Radio In Fm Kebumen Mei 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk menyampaikan 

informasi tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 

tahun 2013. Dalam ilustrasi percakapannya iklan tersebut diperankan oleh 

laki-laki dan perempuan dewasa yang berperan sebagi Katua RT dan 

warga. Iklan layanan masyarakat tersebut biasanya diputar dari pagi 

sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, 

iklan tersebut ditujukan kepada para pendengar atau warga masyarakat 
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yang mempunyai hak pilih. Tuturan Ketua RT “ulih” tersebut berfungsi 

untuk menyatakan siapa saja boleh datang ke tempat kampanye baik itu 

laki-laki maupun perempuan. Efek yang diharapkan atau yang mungkin 

terjadi adalah pendengar akan mendatangi tempat kampanye sehingga 

masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur. 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGATAKAN KEPADA  

                        SUAMINYA TENTANG ANAKNYA YANG INGIN  

                        MELANJUTKAN KULIAH 
ISTRI   : “Bapake kae anake dhewek kan wis lulus SMA, jare kepingin  

                 nerusna kuliah, tapi esih bingung kira-kira neng ngendi kuwe  

                  ya pak?” 

                „Pak anak kita kan sudah lulus SMA katanya ingin meneruskan  

                  kuliah, tapi masih bingung kira-kira di mana itu ya pak?‟ 

SUAMI : “Ora usah nganggo kira-kira biyunge, daftar bae neng UMP  

                  Universitas Muhammadiyah Purworejo ora kadohen tur akeh  

                   pilihan jurusane.” 

                 „Jangan pakai kira-kira Bu, daftar saja di UMP Universitas  

                  Muhammadiyah Purworejo tidak kejauhan dan banyak pilihan  

                   jurusannya.‟ 

ISTRI    : “Lha apa esih bukak?” 

                 „Lha apa masih buka?‟ 

SUAMI : “Esih! Kae ngomong karo bocaeh ben ndang ndaftar!” 

                 „Masih! Sana ngomong sama anaknya biar cepat mendaftar!‟ 

NARATOR :  Universitas Muhammadiyah Purworejo menerima  

mahasiswa baru tahun 2014/2015. Program studi yang 

dibuka Pendidikan dan Sastra Jawa, Pendidika Bahasa 

Inggris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Tekhnik Otomotif, 

Manajemen Agribisnis, Peternakan dan Tekhnik Sipil. 

Biaya kuliah terjangkau dan semua berjenjang S1. Nikmati 

layanan one day service, datang daftar langsung tes dan 

langsung pengumuman. Hubungi Universitas 

Muhammadiyah Purworejo Jl. KH A.Dahlan no.3 

Purworejo Telp.0275 321494 atau kunjungi website kami di 

www.UMPWR.ac.id Universitas Muhammadiyah 

Purworejo wahana keilmuan dan akhlakul karimah.  

  

   (Data 14 Radio In Fm Kebumen Agustus 2014) 

 

http://www.umpwr.ac.id/
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Iklan komersial Universitas Muhammadiyah Purworejo tersebut  

berfungsi untuk mempengaruhi para pendengar agar mendaftar di 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Iklan tersebut biasanya diputar 

dari siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu 

tayang iklan, iklan tersebut ditujukan kepada para orang tua yang anaknya 

akan melanjutkan kuliah dan para pelajar yang ingin melanjutkan kuliah. 

Tuturan bapak “Esih” berfungsi untuk menyatakan bahwa Universitas 

Muhammadiyah Purworejo masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa 

baru. Dari tuturan iklan tersebut diharapkan akan menimbulkan efek 

menyenangkan bagi para pendengarnya. Efek yang diharapkan adalah 

pendengar akan mendaftar dan para orang tua akan mendaftarkan putra 

putri mereka di Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

KONTEKS : SAAT ISTRI AKAN PERGI MEMBELI HANDPHONE 

SUAMI : “Bu jare wingi meh aring Kebumen tuku handphone, sida ora?” 

                 „Bu katanya kemarin mau ke Kebumen beli handphone, jadi   

                   tidak?” 

ISTRI     : “Ya sida, lah kiye arep mangkat koh pak.” 

                  „Ya sida, lha ini mau berangkat kok pak.‟ 

SUAMI  : “Tukune handphone neng ndi arep bu?” 

                  „Belinya handphone di mana bu?‟ 

ISTRI     : “Ya ora ana liyane, nek tuku segala macem handphone, ya  

                   neng Fantasi Graha Jl.Suprapto nomer 18 sebelah prapatan  

                   terminal colt Kebumen pak! Nang kana modele apik-apik  

                  akeh pilihane tur pelayanane bener-bener memuaskan.” 

                 „Ya tidak ada yang lain, kalau beli segala macam handphone, ya  

                  di Fantasi Graha Jl.Suprapto nomor 18 sebelah perempatan  

       terminal colt Kebumen Pak! Di sana modelnya bagus-bagus  

                   banyak pilihanya dan...pelayanannya benar-benar  

                   memuaskan.‟ 

SUAMI : “Fantasi Graha pancen maen banget yah....” 

                 „Fantasi Graha memang menyenangkan banget ya....‟ 

 

(Data 17 Radio Prima Fm Kebumen Maret 2014) 
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Iklan komersial Fantasi Graha berfungsi untuk mempengaruhi para 

pendengar agar membeli hanphone di Fantasi Graha yang menyediakan 

berbagai macam handphone dengan pelayanan yang memuaskan. Iklan 

komersial Fantasi Graha biasanya diputar dari pagi sampai malam hari. 

Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang iklan tersebut, iklan 

komersial Fantasi Graha ditujukan kepada remaja dan orang dewasa. 

Tuturan istri “Nang kana modele apik-apik akeh pilihane tur pelayanane 

bener-bener memuaskan” diharapkan akan menimbulkan efek kepada 

para pendengar. Efek yang diharapkan yaitu bagi para pendengar yang 

membutuhkan handphone akan membeli handphone di Fantasi Graha. 

 

4.2.1.2 Fungsi Menunjukkan 

Subfungsi representatif menunjukkan merupakan tuturan yang 

mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkannya dengan 

fungsi untuk menunjukkan. 

KONTEKS : KETIKA X MERASA SUAMINYA TIDAK SAYANG  

                        LAGI  

X : “Yu bojoku jannn siki babar blas ora tau nyawang aku, boro-boro  

        nyawang nganti turu bareng bae emoh dijejeri.” 

       „Mba suamiku sekarang sama sekali tidak pernah melihat aku,  

        jangankan melihat sampai tidur bareng juga tidak mau bareng.‟ 

Y : “Hihihi.. ya pantes lah jeng.” 

       „Hihihi.. ya pantas lah jeng.‟ 

X : “Pantes? Kepriwe yu aja-aja bojoku nduwe umil yah?” 

       „Pantas? Bagaimana mba jangan-jangan suamiku punya simpanan  

        ya?‟ 

Y : “Lha wong jeng Retno kuwe lho! Mbok sing besus aja nglomprot kaya  

        kuwe! Perawatan ya? Jaga penampilane. Wes ngesuk tak jak meng  

        Omah Spa Dewi Lestari ben jeng retno wangi, seger, kenceng, mulus  

        tur dadi awet enom.” 
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       „Lha jeng Retno itu lho! Harusnya yang bersih jangan seperti itu!  

        Perawatan ya? Jaga penampilannya sudah besok saya ajak ke Omah  

        Spa Dewi Lestari biar jeng Retno wangi, segar, kencang, mulus tur  

        dadi awet muda.‟ 

X : “Neng endi kuwe?” 

       „Di mana itu?‟ 

Y : “Lha Kuwe neng Jl. Cemara 17 B Bumirejo.” 

       „Lha itu di Jl. Cemara 17 B Bumirejo.‟ 

 

   (Data 21 Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 Iklan komersial Omah Spa Dewi Lestari berfungsi untuk 

mempengaruhi para pendengar agar melakukan perawatan di Omah Spa 

Dewi Lestari. Iklan komersial Omah Spa Dewi Lestari biasanya diputar 

dari pagi sampai malam hari. Berasarkan tuturan iklan dan waktu tayang 

iklan, dapat disimpulkan iklan komersial Omah Spa Dewi Lestari  

ditujukan untuk perempuan terutama perempuan dewasa. Tuturan Y “Lha 

Kuwe neng Jl. Cemara 17 B Bumirejo”  berfungsi menunjukkan alamat 

Omah Spa Dewi Lestari. Efek yang diharapkan dari iklan tersebut yaitu 

para pendengar akan datang ke Omah Spa Dewi Lestari untuk melakukan 

perawatan. 

KONTEKS : KETIKA X BERTEMU DENGAN Y 

X : “Jogja! Jogj! Jogja!” 

       „Jogja! Jogja! Jogja!‟ 

Y : “Ngapa kowe Tong? Arep meng Jogja apa?” 

       „Kenapa kamu Tong? Mau ke Jogja apa?‟ 

X : “Ya biasa enyong nek tuku klambi badan tuli meng Jogja! Pokoke  

        nek ora meng Jogja ya ora!!” 

       „Ya biasa aku kalau beli baju lebaran kan ke Jogja! Pokoknya  

         kalau tidak ke Jogja ya tidak!!‟ 

Y : “Lahh adoh-adoh temen Tong-Tong, apa kudu?!” 

       „Lahh jauh sekali Tong, Tong-Tong apa harus?!‟ 

X : “Ya kudu! Kebumen? ora level lah ya!” 

       „Ya harus! Kebumen? tidak level lah ya!‟ 

Y : “Kiye tek omongi, siki neng Kebumen wis ana toko klambi sing  
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        lengkap jenenge Karunia. Pokoke kebutuhan sandang, batik,  

        fashion ana kabeh! Modele up to date ora kalah karo sing neng  

       Jogja, regane  terjangkau maning!” 

       „Saya kasih tau, sekarang di Kebumen sudah ada toko baju  

        yang lengkap namanya Karunia. Pokoknya kebutuhan pakaian,  

        batik, fashion ada semua! Modelnya up to date tidak kalah dengan  

        yang di Jogja, harganya terjangkau lagi!‟ 

X : “Neng ndi kuwe?” 

       „Di mana itu?‟ 

Y : “Kae! neng aring Jl. Sokka neng ngarep pasar Keputian  

        Kedawung, sekang ril sepur Sokka ngidul antarane sekitar 200  

        meter....” 

       „Itu! di Jl.Sokka di depan pasar Keputian Kedawung, dari rel  

        kereta api Sokka ke selatan kurang lebih 200 meter....‟ 

 

   (Data 1 Radio In Fm Kebumen Agustus 2010) 

 

 

Iklan komersial toko Karunia tersebut berfungsi mempengaruhi 

para pendengar agar berbelanja di toko Karunia dengan menunjukkan 

bahwa di Kebumen telah dibuka toko baju yang menyediakan berbagai 

macam kebutuhan pakaian. Iklan komersial Toko Karunia biasanya 

diputar dipagi, sore dan malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan 

waktu tayang, iklan komersial Toko Karunia ditujukan terutama untuk 

para remaja. Pada data (8) tuturan  Y “Kae! neng aring Jl. Sokka neng 

ngarep pasar Keputian Kedawung”. Tuturan Y tersebut berfungsi untuk 

menunjukkan alamat toko Karunia kepada para pendengar. Tuturan Y 

tersebut diharapkan akan menimbulkan efek menyenangkan bagi para 

pendengarnya. Efek yang diharapkan atau yang mungkin terjadi adalah 

pendengar iklan tersebut akan datang berbelanja di Toko Karunia. 
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KONTEKS : SAAT X SEDANG BINGUNG KARENA BUTUH  

                       PUPUK BERSUBSIDI 
X : “Kang  jane aku butuh pupuk bersubsidi loh, kepriye carane yah?” 

      „Mas sebenarnya saya butuh pupuk bersubsidi loh, bagaimana caranya  

       yah?‟ 

Y : “Lha rika wis melu klompok tani apa urung?” 

      „Lha sudah ikut kelompok tani apa belum?‟ 

X : “Urung.” 

      „Belum.‟ 

Y : “Tek wenehi ngerti, carane rika mlebu ndisit nang klompok tani terus  

       kelompoke rika nggawe RDKK rencana definitif kebutuhan  

       kelompok tani, sing merupakan syarat tebusan pupuk.” 

      „Tak beri tahu, caranya anda masuk dulu di kelompok tani terus  

       kelompoknya anda buwat RDKK rencana definitif kebutuhan  

       kelompok tani yang merupakan syarat tebusan pupuk.‟ 

X : “Oowwhhh dadi aku kudu melu kelompok tani disit ya?....” 

      „Oowwhhh jadi saya harus ikut kelompok tani dulu ya?....‟ 

 

   (Data 17 Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk menunjukkan 

kepada warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani tata cara 

mendapatkan pupuk bersubsidi. Iklan layanan masyarakat tersebut 

biasanya diputar dari siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan tersebut ditujukan kepada para petani 

yang membutuhkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Pada data (17) 

tuturan Y “carane rika mlebu ndisit nang klompok tani”. Tuturan Y 

tersebut berfungsi menunjukkan kepada warga masyarakat atau para 

pendengar bagaimana cara mendapatkan pupuk bersubsidi dari 

pemerintah. Dari tuturan Y diharapkan menimbulkan efek menyenangkan 

bagi para pendengarnya karena mengetahui tata cara mendapatkan pupuk 

bersubsidi.  
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4.2.1.3 Fungsi Menyebutkan 

Subfungsi representatif menunjukkan merupakan tuturan yang 

mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkannya dengan 

fungsi menyebutkan. 

KONTEKS : KETIKA KETUA RT SEDANG MENEMPELKAN  

                        GAMBAR CALON GUBERNUR DAN WAKIL  

                        GUBERNUR LALU DITANYAI OLEH SALAH  

                        SATU WARGANYA 
WARGA      : “Wah saweg nempeli gambar napa pak RT? Pernaeh sibuk  

                         temen?” 

                        „Wah sedang menempel gambar apa pak RT? Sepertinya  

                         sibuk banget?‟ 

KETUA RT : “Ohh iya kiye yu, gambar pasangan calon Gubernur wakil  

                         Gubernur sing nembe di kirim sekang KPU ben segera  

                         dingerteni neng masyarakat. Sapa engko calon sing arep  

                         dipilih neng Pilgub Jateng tanggal 26 Mei ngesuk?” 

                        „Ohh iya kiye yu, gambar pasangan calon Gubernur wakil  

                         Gubernur yang baru dikirim dari KPU biar segera  

                         diketahui masyarakat, siapa nanti calon yang akan dipilih  

                         di Pilgub Jateng tanggal 26 Mei 2013?‟ 

WARGA      : “Lha umpamane kepengin ngertosi program pasangan  

                         calon kepripun niku pak RT?” 

                        „Lha seandainya ingin mengetahui program pasangan calon  

                         bagaimana itu pak RT?‟ 

KETUA RT : “Nah yu Ijah utawane masyarakat pemilih sing kepingin  

                        ngerti programe ya saat kampanye tanggal 8 tekan 22 Mei  

                        2013. Nah pasangan calone ya kuwe nomer urut 1 Bapak  

                        Hadi Prabowo karo Bapak Don Murdono, nomer urut 2  

                        Bapak Bibit Waluyo karo Bapak Sudijono Sastroatmodjo  

                        nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo karo Bapak  Heru  

                        Sudjatmoko....” 

„Nah mba Ijah seandainya masyarakat pemilih yang ingin  

                        tahu programnya ya saat kampanye tanggal 8-22 Mei 2013.  

                        Nah pasangan calon yaitu nomer urut 1 Bapak Hadi  

                        Prabowo dengan Bapak Don Murdono, nomer urut 2 Bapak  

                        Bibit Waluyo dengan Bapak Sudijono Sastroatmodjo  

                        nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak  Heru  

                        Sudjatmoko....‟ 

 

 (Data 8 Radio In Fm Kebumen Mei 2013) 



 

 

81 

Iklan layanan masyarakat tentang pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur tersebut berfungsi untuk memberitahu warga masyarakat 

informasi tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan ditujukan 

kepada para pendengar yang sudah memiliki hak pilih. Tuturan Ketua RT 

“nomer urut 1 Bapak Hadi Prabowo karo Bapak Don Murdono, nomer 

urut 2 Bapak Bibit Waluyo karo Bpk Sudijono Sastroatmodjo nomor 

urut 3 Bpk Ganjar Pranowo karo Bapak  Heru Sudjatmoko” berfungsi 

untuk menyebutkan siapa saja calon Gubernur dan Wakil Gubernur.  Efek 

yang diharapkan adalah menarik perhatian masyarakat karena mengetahui 

siapa saja calon Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga ikut 

berpartisipasi dalm pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

KONTEKS : KETIKA X MENGELUH BADANNYA SAKIT 

X : “Owaduh kecetit boyoku aduh aduh duh aduh duh.” 

       „Owaduh terkilir punggungku aduh aduh duh aduh duh.‟ 

Y : “Emh emmhh bocah ki ngapa sambate ngaluara, mulane duwe awak  

         ki diopeni, ora mung nyambut gawe terus nduk.” 

       „Emh emmhh anak ini kenapa mengeluh sakit, makanya tubuh itu  

        dirawat, tidak hanya kerja terus.‟ 

X : “Pijetana ta yu.” 

       „Pijiti mba.‟ 

Y : “Kene-kene tak pijeti dek aduhh.” 

       „Sini-sini tak pijiti dek aduhh.‟ 

X : “Anget ta yu nganggo apa iki?” 

       „Hangat mba, pake apa ini?‟ 

Y : “Kuwe jenenge parem ES dek, parem ES kuwi parem gosok enggal  

        sehat migunani tumraping kesarasan dadi kanggo awak-awak sing  

        pegel-pegel, linu kaya awakmu iku lho ting pringkil kuwi manjur  

        pokoke mujarab.” 

       „Itu namanya parem ES dek, parem ES itu parem gosok cepat  

        menyembuhkan berguna untuk kesehatan jadi untuk badan yang  

        pegal-pegal, nyeri seperti tubuhmu ini lho itu manjur pokoknya  

        mujarab.‟ 

 NARATOR : Parem gosok Enggal Sehat utawi parem E S kadamel saking  

ramuan tilaranipun nenek moyang arupi pitung werni bahan 

jae, cengkeh, sere, ganda pura lan sak panunggalipun. 
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Parem ES karacik pengobatan alternatif Enggal Sehat 

Ngayugyakarta ngasilaken daya ingkang ageng kangge 

nglancaraken peredaran darah. Parem ES cocok kangge 

pegel linu, padaran kembung, rematik utawi encok, kacetit 

uatawi kesleo, lumpuh amargi struk, asam urat lan sesakit 

sanesipun. Parem ES kaginaaken mboten lengket mboten 

kraos asrep, mangga tansah ngginaken parem ES! Parem 

ES sampun cumawis wonten toko-toko, warung jamu sarta 

apotik sakcelak panjenengan. Sampun pitados 

sakderengipun nyobi Parem ES.Parem ES Insya Allah 

enggal sehat. 

 

   (Data 11 Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

Iklan komersial parem ES di atas  berfungsi untuk mempengaruhi 

pendengar agar menggunakan parem ES. Iklan komersial parem ES 

biasanya diputar dari siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi 

percakapan dan waktu tayang, iklan parem ES ditujukan kepada para 

pendengar dari remaja sampai orang dewasa. Iklan tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam jenis fungsi representatif menyebutkan ditandai 

dengan tuturan Y “kanggo awak-awak sing pegel-pegel, linu”. Tuturan Y 

tersebut berfungsi menyebutkan kegunaan parem ES. Efek yang 

diharapkan adalah para pendengar akan menggunakan atau membeli 

parem ES setelah mendengar kegunaan parem ES. 

 

4.2.2 Fungsi Direktif 

Tindak tutur direktif yang terdapat dalam Iklan radio di Kota 

Kebumen berfungsi untuk mengajak, menyuruh, dan menyarankan 
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4.2.2.1 Fungsi Mengajak 

Subfungsi direktif mengajak adalah tuturan yang mengikat kepada 

mitra tuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang  

disebutkan di dalam tuturannya yang berisi tuturan ajakan. 

KONTEKS : KETIKA X SEDANG MENSOSIALISASIKAN DPS   

                        KEPADA WARGA MASYARAKAT DAN BERTEMU  

                        Y 

X : “Es es DPS, es es DPS silahkan lihat DPS” 

      „Es es DPS, es es DPS silahkan lihat DPS‟ 

Y : “Walah jebul rika kang ujarku bakul es, tawa DPS DPS.” 

       „Walah ternyata kamu mas, saya kira penjual es, menawarkan DPS  

        DPS.‟ 

X : “Jal dimandan gaul ya rika lah DPS kuwe dudu dodolan es! tapine  

        daftar pemilih sementara, sing sikine wis diumumaken tekan ngesuk 1  

        Maret 2013. Mulane ayo padha njingleng jenenge dhewek, wis  

        tercantum apa urung?” 

      „Coba agak gaul ya mas lah DPS itu bukan jualan es tapi daftar  

        pemilih sementara yang sekarang sudah diumumkan sampai besok 1  

        Maret 2013. Maka  ayo periksa nama kita sudah tercantum apa  

        belum?‟ 

Y : “Angger urung tercantum kuwe kepriwe kang?” 

       „Kalau belum tercantum itu bagaimana mas?‟ 

X : “Rika bisa lapor nang PPS setempat kang bar, kuwe mengko kan  

        diumumaken neng daftar pemilih tambahan.” 

       „Kamu bisa lapor ke PPS setempat mas setelah itu kan diumumkan di  

        daftar pemilih tambahan.‟ 

Y : “Ya wis nek kaya kuwe, enyong tek meng Balai Desa bae sapa ngerti  

        jenengku salah ketik utawa malah ketriwal.” 

       „Ya sudah kalau seperti itu, saya mau ke Balai Desa saja siapa tahu  

        Nama saya salah ketik atau malah tidak tercantum. 

NARATOR : “Pastikan lihat cermati dan koreksi identitas anda, dalam  

daftar pemilihan yang diumumkan di balai desa atau tempat 

strategis lainnya. Segera hubungi PPS desa kelurahan 

setempat untuk memberikan koreksi. “ 

X : “Aja kelalen sedulur ayo nyoblos maning!” 

      „Jangan lupa saudara ayo nyoblos lagi!‟ 

 

   (Data 3 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 
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Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk mengajak warga 

masyarakat memeriksa namanya dalam daftar pemilih sementara dan ikut 

berpartisipasi dalam Pilgub Jateng. Iklan tersebut biasanya diputar pada 

siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu 

tayang, iklan layanan masyarakat tersebut ditujukan kepada para 

pendengar yang sudah memiliki hak pilih. Iklan tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam jenis fungsi direktif mengajak ditandai dengan kata 

“ayo” yang dituturkan oleh X. Efek yang diharapkan yaitu warga 

masyarakat akan memeriksa namanya dalam daftar pemilih sementara dan 

ikut berpartisipasi dalam Pilgub Jateng. 

KONTEKS : KETIKA Y MERASA PENASARAN DENGAN KATA- 

                       KATA YANG DIUCAPKAN X 
X : “Datang coblos sukses datang coblos sukses.” 

       „Datang coblos sukses datang coblos sukses.‟ 

Y : “Jan kakange kawit mau tak rungokna kayonge ko dremimil bae  

        datang coblos sukses anu kepriwe sih jane?” 

       „Wah Mas dari tadi saya dengarkan sepertinya kok bicara terus  

        datang coblos sukses apa sih maksudnya?‟ 

X : “Ngene sing mandan gaul ya? Dadi ora ketinggalan informasi, kaya  

        kuwe! Lah dela maning desane dhewek kan arep nganakna  

        Pilkades! Nah kepriwe carane men pelaksanaane lancar  

        sekabehane?” 

       „Sini yang gaul ya? Jadi tidak ketinggalan informasi, begitu! Kan  

        sebentar lagi desa kita akan mengadakan Pilkades! Nah  

        bagaimana caranya biar pelaksanaannya lancar semuanya?‟  

Y : “La apa hubungane karo datang coblos sukses.?” 

       „Lha apa hubungannya dengan datang coblos sukses.?‟ 

X : “Datang maksude para masyarakat sing wis duwe hak pilih ayo  

         pada teka nang aring TPS. Terus nyoblos  sing sesuai karo hati  

         nurani. Sing akhire sukses milih pemimpin sing demokratis” 

        „Datang maksudnya setiap masyarakat yang sudah punya hak pilih  

         ayo datang di TPS. Terus nyoblos yang sesuai dengan hati nurani.  

         Yang akhirnya sukses memilih pemimpin yang demokratis.‟ 

Y : “Ya wis cocok datang coblos sukses.” 

       „Ya sudah datang coblos sukses.?‟  
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NARATOR :  Ya sukseskan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa di  

Kabupaten dengan berbondong-bondong menggunakan hak 

pilihnya ke TPS masing-masing. Satu suara sangat berarti 

untuk menentukan pemimpin 6 tahun ke depan.  

 

(Data 9 Radio In Fm Kebumen Juni 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk mengajak warga 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa dan iklan 

tersebut ditujukan kepada para pendengar yang sudah memiliki hak pilih. 

Iklan tersebut dapat diklasifikasikan dalam jenis fungsi direktif mengajak 

ditandai dengan kata “ayo” yang dituturkan oleh X. Efek yang diharapkan 

yaitu warga masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala 

Desa. 

KONTEKS : KETIKA SUAMI MENGELUH KEPADA ISTRINYA  

                       TENTANG PENYAKITNYA 

SUAMI : “Aduh Biyunge deneng penyakite inyong ora mari-mari?” 

                „Aduh Bu kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh?‟ 

ISTRI    : “Wis ora usah ngereng-ngereng bae ayo digawa nang  

                  pengobatan herbal Sang Chan Tengku Kamarullah sing  

                  alamate nang aring jalan raya Prembun-Kebumen.” 

                 „Sudah tidak usah mengeluh terus ayo dibawa ke pengobatan  

                  herbal Sang Chan Tengku Kamarullah yang beralamat di Jl.  

                  Prembun Kebumen.‟ 

SUAMI : “Ala wis bosen Biyunge nyatane bola-bali ditambakna ya ora  

                  nana bedane.” 

                 „Ala sudah bosan bu, nyatanya sering diobati ya tidak ada  

                  bedanya.‟ 

ISTRI    : “Ohh kiye beda pak pengobatan herbal Sang Chan kuwe ahli  

                  penyakit ambeien lan penyakit kronis. Kejaba kuwe wis  

                  terbukti akeh sing pada cocok alias mari penyakite.” 

                 „Ohh ini beda pak pengobatan herbal Sang Chan itu ahli  

                  penyakit ambeien dan penyakit kronis, selain itu sudah terbukti  

                  banyak yang  cocok dan sembuh penyakitnya.‟ 

 

 

 



 

 

86 

NARATOR :  Likuli dai dawaun, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya.  

Ayo! Segera berobat ke pengobatan Sang Chan Teungku 

Kamarullah, ahli penyakit kronis tanpa operasi. Di Jl.Raya 

Prembun atau di depan toko Slamet lihat papan nama!. 

Penyakit yang dapat kami ikhtiarkan seperti wasir hernia, 

darah tinggi, kencing manis, asam urat, magh kronis  

 

   (Data 15 Radio In Fm Kebumen Januari 2015) 

 

Iklan komersial tersebut berfungsi untuk mengajak pendengar yang 

menderita penyakit seperti wasir hernia, darah tinggi, kencing manis, asam 

urat, magh kronis untuk berobat ke pengobatan Sang Chan Teungku 

Kamarullah. Iklan tersebut biasanya diputar pada siang, sore dan malam 

hari. Iklan tersebut dapat diklasifikasikan dalam jenis fungsi direktif 

mengajak ditandai dengan kata “ayo” yang dituturkan oleh istri. Tuturan 

istri berfungsi mengajak pendengar untuk berobat ke pengobatan Sang 

Chan Teungku Kamarullah. Efek yang diharapkan yaitu para pendengar 

atau masyarakat yang menderita penyakit seperti wasir hernia, darah 

tinggi, kencing manis, asam urat, magh kronis akan pergi berobat ke 

pengobatan Sang Chan Teungku Kamarullah. 

 

4.2.2.2 Fungsi Menyuruh 

Subfungsi direktif mengajak adalah tuturan yang mengikat kepada 

mitra tuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang 

disuruh oleh penuturnya.  
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KONTEKS : KETIKA X PENASARAN MELIHAT KERUMUNAN  

                       WARGA 

X : “Yu deneng sikilku diidek-idek?” 

       „Yu malah kakiku diinjak-injak?‟ 

Y : “Sory lah kang, ora sengaja temen kepingin ngerti agi pada ngapa  

        genaeh.” 

       „Sory mas sungguh tidak sengaja, ingin tahu sedang pada apa  

        sebenarnya?‟ 

X : “Owhh mbekayune ketinggalan informasi, kiye agi pada ngecek DPT  

        yu!” 

       „Owhh Mbaknya ketinggalan informasi, ini sedang mengecek DPT  

        Mba!‟ 

Y : “DPT apa sih?? Bantuan apa??” 

       „DPT itu apasih?? Bantuan apa??‟ 

X : “Rika lah bantuan bae sing dipikir, DPT kuwe daftar pemilih tetap  

        nggo Pilgub Jateng. Wis ngonoh sampeyan ngecek jenenge ana apa  

        ora?” 

        „Kamu lah bantuan saja yang dipikir DPT itu daftar pemilih tetap  

         untuk Pilgub Jateng. Sudah silahkan kamu periksa namanya ada  

         atau tidak?‟ 

Y : “Nek ana kepriben?” 

       „Kalau ada bagaimana?‟ 

X : “Berarti rika wis kedaftar dadi pemilih, ngesuk tanggal 2 Mei  

        mangkat neng TPS noblos neng Pilgub Jateng.” 

       „Berarti kamu sudah terdaftar jadi pemilih, besok tanggal 2 Mei  

         berangkat ke TPS mencoblos di Pilgub Jateng.‟ 

Y : “Lah bebeh sesek kaya kuwe usel-uselan.” 

       „Lah males rame berdesak-desakan.‟ 

X : “Pengumuman DPT ora mung neng Balai Desa utawa Kantor Desa  

        tok rika bisa ngecek neng tempat-tempat liyane, pokoke sing bisa  

        nggo kumpul-kumpul warga ngging kana.” 

        „Pengumuman DPT tidak hanya di Balai Desa atau di Kantor Desa  

         saja, kamu bisa melihat di tempat-tempat yang alainpokoknya yang  

         bisa untuk berkumpulnya warga di sana.‟ 

Y : “Oww kaya kuwe.” 

       „Oww seperti itu.‟ 

NARATOR :  Para sedulur ayo cek nama anda dalam DPT utawa cek di  

www.KPU-Jatengprov.go.id jangan lupa nyoblos tanggal  

26 Mei milih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. 

 

   (Data 7 Radio In Fm Kebumen April 2013) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk menyuruh 

warga masyarakat memeriksa namanya dalam daftar pemilihan tetap dan 

http://www.kpu-jatengprov.go.id/
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iklan tersebut ditujukan kepada para pendengar yang sudah memiliki hak 

pilih. Iklan tersebut biasanya diputar pada siang sampai malam hari. Iklan 

tersebut dapat diklasifikasikan dalam jenis fungsi direktif menyuruh 

ditandai dengan tuturan “Wis ngonoh sampeyan ngecek jenenge ana  apa 

ora?”. Tuturan X tersebut berfungsi menyuruh warga memeriksa namanya 

dalam daftar pemilih tetap. Efek yang diharapkan yaitu warga masyarakat 

akan memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap. 

KONTEKS : KETIKA SUAMI MERASA JENGKEL SAAT                           

                        MENDENGARKAN BERITA PERATURAN  

                        PEMBELIAN BBM TERTENTU 

Pendengar inilah info utama hari ini: 

Dalam upaya pengawasan pendistribusian dan menjaga kuota serta 

terjaminnya pendistribusian BBM tertentu dengan transparan, perlu 

diterbitkan rekomendasi bagi pengguna BBM jenis tertentu sesuai 

peraturan PP Migas no.5 tahun 2012. Adapun yang dimaksud BBM 

tertentu atau bersubsidi adalah bensin atau premium ron 88 dan minyak 

solar. 

SUAMI : “Ya arep tuku BBM ko dadak anggo rekomendasi.” 

                 „Mau beli BBM kok harus pakai rekomendasi.‟ 

ISTRI    : “Wis bapake ora usah uring-uringan, mangkane nek   

                  ngrungokna berita ya dipahami disit maksude brita kuwe mau  

                  justru nglindungi kaya awake dhewek sing usaha cilikan  

                  utawane mikro, terus karo  pelayanan umum lan para sedulur  

                  sing pada usaha perikanan, pertanian utawane usaha lain kaya  

                  pengecer premium sing adoh sekang SPBU!” 

                 „Sudah Pak jangan marah-marah, makanya kalau mendengarkan  

                  berita ya dipahami dulu maksudnya, berita tadi justru  

                  melindungi seperti kita ini pengusaha kecil atau mikro terus   

                  dengan pelayanan umum dan yang berusaha di bidang  

                  perikanan, pertanian atau lainnya seperti pengecer premium  

                  yang jauh dari SPBU.‟ 

SUAMI : “Owhh kaya kuwe dadi awake ndewek nek arep tuku BBM sing  

                  dienggo usaha kudu ana rekomendasine yah. lha terus syarate  

                  kepriwen kuweh?” 

                 „Owhh seperti itu jadi kita kalau mau membeli BBM yang  

                  digunakan untuk usaha harus ada rekomendasinya ya, lha terus  

                  syaratnya bagaimana itu?‟ 

ISTRI    : “Sabar bapake, kuwe disruput disit kopine!” 

                 „Sabar Pak, itu diminum dulu kopinya!‟ 
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NARATOR : Ya persyaratan bagi anda para konsumen pengguna BBM  

jenis tertentu atau bersubsidi sangatlah mudah, cukup 

pengantar desa dan SIUP usaha mikro, pengantar rukun 

nelayan untuk usaha perikanan, pengantar desa untuk usaha 

pertanian, surat permohonan instansi untuk pelayanan 

umum, pengantar desa foto kopi KTP dan kartu keluarga 

untuk pengecer premium. Adapun rekomendasi akan 

diterbitkan oleh instansi terkait seperti Dinas Koprasi dan 

UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian 

dan Peternakan, Dinas SDA dan ESDM, dan Kecamatan 

setempat. 

 

   (Data 13 Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi memberikan informasi 

peraturan pembelian jenis BBM tertentu kepada warga masyarakat dan 

iklan tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang memiliki usaha 

kecil menengah. Iklan tersebut dapat diklasifikasikan dalam jenis fungsi 

direktif menyuruh ditandai dengan tuturan istri “dipahami disit maksude”. 

Tuturan istri berfungsi menyuruh warga masyarakat untuk memahami 

tentang peraturan pembelian jenis BBM tertentu. Efek yang diharapkan 

yaitu warga masyarakat mau memahami dan menerima peraturan 

pembelian jenis BBM tertentu. 

 

4.2.2.3 Fungsi Menyarankan 

Subfungsi direktif mengajak adalah tuturan yang mengikat kepada 

mitra tuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan seperti yang  

disebutkan di dalam tuturannya yang berisi tuturan ajakan. 
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KONTEKS : SAAT X MEMANGGIL Y TETAPI Y  MENOLAK  

KARENA SEDANG SAKIT AMBEIEN 

X : “Heh yu ngeneh omongi! Ngeneh-ngeneh kiye karo njagong.” 

      „Heh mba kesini tak bilangin! Sini-sini sambil duduk.‟ 

Y : “Arep diomongi apa kang? Enyong agi ora bisa njagong ambeienku  

       agi kumat kiye.” 

      „Mau dibilangi apa mas? Aku sedang tidak bisa duduk ambeienku  

       sedang kambuh ini.‟ 

X : “Oowwhh rika agi ambeien yaa? Lha mbok ditambakna nang  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa oprasi  

        lho yu! Pokoke cespleng wes ngandel bae karo nyong.” 

       „Oowwhh kamu sedang ambeyen yaa? Lha kenapa tidak diobati di  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa operasi lho  

        mba! Pokoknya cespleng sudah percaya saja dengan saya.‟ 

NARATOR : Pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar  

mampu mengobati berbagai macam penyakit kronis seperti 

kronis seperti amandel, ambeien yang benjolan atau yang 

sudah berdarah, tumor kandungan, kanker payudara, hernia, 

usus buntu, sakit pinggang, mag kronis, lambung, ginjal, 

kencing manis atau diabetes, kencing nanah atau sepelis, 

keputihan, darah tinggi, katarak, eksim. Insya Allah cukup 

satu kali pengobatan penyakit anda cepat sembuh 

sempurna, dengan ilmu pengobatan terapi akupuntur, terapi 

moksa, terapi bekam, terapi infra merah dan menggunakan 

ramuan yang diramu khusus sesuai dengan penyakit anda. 

NARATOR :  Ribuan pasien semula divonis tidak bisa sembuh, terbukti  

                   sembuh sempurna di pengobatan terapi di Karanganyar. 

NARATOR :  Pengobatan tradisional terapi di Karanganyar praktek di Jl.  

Ampera no.2 atau pertigaan pintu rel kereta api 

Karanganyar, lihat papan nama! Buka setiap tiap hari jam 

08.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Minggu tetap buka. 

 

   (Data 16 Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 

Iklan komersial tersebut berfungsi untuk mempengaruhi pendengar 

agar berobat ke pengobatan herbal terapi tradisional di Karanganyar bagi 

yang menderita penyakit ambeien dan berbagai penyakit kronis lainnya 

dan iklan tersebut biasanya diputar pada siang sampai malam hari. Iklan 

tersebut dapat diklasifikasikan dalam jenis fungsi direktif menyarankan 
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ditandai dengan tuturan X “lha mbok ditambakna nang pengobatan 

tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa oprasi  lho yu! Pokoke 

cespleng wes ngandel bae karo nyong”. Efek yang diharapkan yaitu para 

pendengar yang menderita sakit ambeien dan penyakit kronis lainnya akan 

datang berobat ke pengobatan herbal terapi tradisional di Karanganyar. 

 

4.2.3 Fungsi Ekspresif  

Tindak tutur ekspresif dalam Iklan radio di Kota Kebumen 

berfungsi untuk memuji. 

4.2.3.1 Fungsi Memuji 

Subfungsi ekspresif memuji adalah tuturan yang dimaksudkan 

penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

disebutkan dalam tuturan yang berisi pujian. 

KONTEKS : SAAT X BERTEMU DENGAN Y DAN MEMUJI  

PAGAR RUMAH Y 

X : “Mantep temen nggone rika kang Hendri.” 

      „Mantep banget punyanya mas Hendri.‟ 

Y : “Ya mesthi yaa.” 

      „Ya jelas ya.‟ 

X : “Ahaaa... uwis dawa, gedhe mantep nek dicekel hihii.” 

      „Ahaa... sudah panjang, besar mantap kalau dipegang hihii.‟ 

Y : “Rika aja saru Sur!” 

      „Kamu jangan lancang Sur!‟ 

X : “Maksude ku kuwe pager tralise nggone rika!” 

      „Maksud ku itu pagar tralisnnya punya anda!‟ 

Y : “Oowhh ujarku lha nggonku, nek tralis kuwe sih nyong anu pesene  

        neng aring Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah.” 

      „Oowhh saya kira punya saya, kalau tralis itu sih aku pesennya di  

       Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah.‟ 

 

 (Data 30 Radio Bima Sakti Fm Kebumen Februari 2015) 
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Iklan komersial Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah berfungsi 

mempengaruhi para pendengar agar membeli pagar dan tralis yang dibuat 

oleh Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah. Iklan tersebut biasanya diputar 

pada siang sampai malam hari. Tuturan X “Ahaaa... uwis dawa, gedhe 

mantep nek dicekel hihii.” bermaksud memuji pagar rumah milik Y yang 

dibuat oleh Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah. Efek yang diharapkan 

yaitu para pendengar akan membeli pagar dan tralis di Dawa Pager dan 

Tralis Kali Tengah. 

KONTEKS : KETIKA ANAK MENGATAKAN INGIN  

                       MELANJUTKAN KULIAH KEPADA BAPAKNYA 

ANAK   : “Pak kula pun rampung sekolahe, nanging kepingin kuliah.  

                   Napa kepareng?” 

                  „Pak saya sudah selesai sekolahnya, tapi ingin kuliah. Apa   

                   boleh?‟ 

BAPAK : “Ya bisa, nanging Bapak gelem ngragadi, asal kowe bisa milih  

                   perguruan tinggine. Apa kowe wis ana pilihan?” 

                  „Ya bisa tapi Bapak mau membiayai asalkan kamu bisa  

                   memilih perguruan tingginya. Apa kamu sudah ada pilihan?‟ 

ANAK   : “Nggih pak, kula pun mantep badhe teng UMP mawon  

                   Universitas Mohammadiyah Purworejo berkualitas lan  

                   biayane nggih terjangkau.” 

                  „Iya pak, saya sudah mantap mau di UMP saja Universitas  

                   Mohammadiyah Purworejo berkualitas dan biayanya juga  

                   terjangkau.‟ 

BAPAK : “Jan pinter kowe. Wis aja kewatir tak ragadi nganti rampung.  

                   Wis sageh enggal daftar!” 

                  „Wah pintar kamu, sudah jangan khawatir bapak biayai sampai  

                   selesai. Ya sudah cepat mendaftar!‟ 

NARATOR : Pilihan tepat untuk tempat kuliah. Universitas  

Muhammadiyah Purworejo membuka pendaftaran 

mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013, Fakultas yang 

dibuka FKIP Program studi pendidikan dan satra Indonesia,  

pendidikan dan Sastra Jawa, Fakultas Ekonomi program 

studi manajemen, Fakultas pertanian program studi  
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Agribisnis dan Peternakan dan Fakultas teknik program 

studi Teknik Sipil. Fasilitas ruang kuliah representatif dan 

berbasis teknologi informasi, pendaftaran dibuka sampai 

dengan tanggal 31 Agustus 2012 di kampus UMP Jl. KH 

A.Dahlan No. 3 Telepon 0275 321494 Purworejo. 

Universitas Mohammadiyah Purworejo, wahana keilmuan 

dan akhlakul karimah. 

 

   (Data 2 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

 

 

Iklan komersial tersebut berfungsi untuk mempengaruhi pendengar 

bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah pilihan yang tepat 

untuk kuliah. Iklan komersial tersebut biasanya diputar pada siang dan 

sore hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, iklan 

tersebut ditujukan kepada para pelajar yang akan melanjutkan kuliah dan 

orang tua yang anaknya akan melanjutkan kuliah. Iklan tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam jenis fungsi ekspresif memuji ditandai dengan 

tuturan bapak “Jan pinter kowe”. Tuturan bapak tersebut bermaksud 

memuji anaknya karena sudah memilih tempat kuliah yang tepat yaitu 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Efek yang diharapkan yaitu para 

pendengar yang ingin melanjutkan kuliah akan mendaftar di Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

 

4.1.4 Fungsi Deklaratif  

Tindak tutur deklaratif dalam Iklan radio di Kota Kebumen 

berfungsi untuk melarang. 
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4.1.4.1 Fungsi Melarang 

Subfungsi deklaratif melarang adalah tuturan yang mengikat 

penutur untuk menciptakan hal yang baru dengan satu tuturan yang berisi 

larangan. 

KONTEKS : SAAT ISTRI MENGELUH KARENA MERASA  

                       PANAS  

ISTRI   : “Pak! mbiyen kene ijo banget lho pak, akeh wit-witane siki kok  

                 kaya kiye ya pak? Panas, gersang banget terus marakna gerah  

                 poll.” 

                „Pak! Dulu di sini hijau banget lho pak, banyak pohon-pohonnya  

                 sekarang kok seperti ini ya pak? Panas, gersang banget terus  

                 membuat panas banget.‟ 

SUAMI : “Mulane wit-witan kuwe aja ditegori sembarangan dadine kaya  

                 kiye gersang, nek udan banjir! Men ijo maning kaya mbiyen  

                 butuh waktu puluhan tahun kiye bu!” 

                „Makannya pohon-pohon itu jangan ditebangi sembarangan  

                 jadinya seperti ini gersang, kalau hujan banjir!biar hijau lagi  

                 seperti dulu butuh waktu puluhan tahun ini bu!‟ 

ISTRI    : “Hahh aku dadi kemutan mbiyen pak! Mbiyen udarane sejuk  

                 akeh manuke, kepriwe jan pak men bisa kaya mbiyen maning  

                 yah?” 

                „Hahh aku jadi ingat dulu pak! Dulu udaranya sejuk banyak  

                 burungnya, bagaimana ini pak biar bisa seperti dulu lagi ya?‟ 

NARATOR : Ya cegah penebangan pohon secara liar! Ayo tanam kembali  

tunas-tunas pohon baru, untuk generasi masa depan. 

Tentang layanan masyarakat ini pipersembahkan oleh radio 

Prima Fm Kebumen. 

 

   (Data 24 Radio Prima Fm Kebumen Februari 2014) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk melarang 

penebangan pohon sembarangan. Iklan tersebut biasanya diputar pada 

siang sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu 

tayang, iklan tersebut ditujukan pada remaja dan orang dewasa. Tuturan 

suami “Mulane wit-witan kuwe aja ditegori sembarangan dadine kaya 

kiye gersang, nek udan banjir!”. Tuturan suami tersebut bermaksud 
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melarang penebangan pohon sembarangan karena menyebabkan udara 

menjadi panas, gersang dan banjir. Efek yang diharapkan yaitu para 

pendengar atau masyarakat menjaga lingkungannya dan tidak lagi 

melakukan penebangan pohon sembarangan karena akan menyebabkan 

bencana alam. 

KONTEKS : SAAT X MERASA TERGANGGU DENGAN ASAP  

                       SAMPAH YANG DIBAKAR  

X : “Jan sapa kiye awan-awan malah obong-obongan.” 

       „Wah siapa ini siang-siang malah bakar-bakaran.‟ 

Y : “Obong-obongan kepriye arep demo apa kang?” 

       „Bakar-bakar bagaimana, mau demo apa mas?‟ 

X : “Sapa sing arep demo obong-obongan sampah kaya kiye marahi  

        hawane sumpek kukuse mengendi ora.” 

      „Siapa yang mau demo, bakar-bakar sampah ini membuat hawanya  

       jadi sumpek.‟ 

Y : “Ya maen mbok diobong dari pada sampahe mambrah-mambrah 

        nang mripat dadi keton ngeres.” 

      „Ya kan bagus dibakar dari pada sampahnya tercecer tidak enak  

       dilihat kelihatan kotor.‟ 

X : “Kuwe mungguheng rika tapi sejatine ya kurang bener malah dadi  

        nambahi polusi udara.” 

      „Itu pendapatmu tapi sebenarnya ya kurang tepat malah menambah  

        polusi udara.‟ 

Y : “Lha terus kepriwe?” 

       „Lha terus bagaimana?‟ 

X : “Kiye rungokna.” 

        „Ini dengarkan.‟ 

Info utama hari ini 

Untuk menanggulangi pengelolaan sampah oleh masyarakat yang kurang 

tepat seperti dengan pembakaran, membuang sampah di saluran irigasi. 

Perlu adanya solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dapat 

mendatangkan uang, Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memilah, 

memilih dan memanfaatkan sampah mejadi barang yang berguna, seperti 

tas, tempat hp dan kerajinan tangan lainnya. 

Y : “Wis kang angger kaya kuwe cocok banget.” 

       „Sudah mas kalau seperti itu cocok sekali.‟ 
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NARATOR :   Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Pemerintah  

Kabupaten Kebumen dan dalam rangka mendukung 

penilaian Adipura.   

 

(Data 5 Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi menghimbau kepada 

warga masyarakat tentang larangan pengelolaan sampah yang kurang 

benar dengan cara dibakar. Iklan tersebut biasanya diputar dari siang 

sampai malam hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu tayang, 

iklan layanan masyarakat tersebut ditujukan kepada seluruh pendengar 

atau warga masyarakat di Kabupaten Kebumen. Iklan tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam jenis fungsi deklaratif melarang ditandai dengan 

tuturan X “kurang bener”. Tuturan X berfungsi melarang pengelolaan 

sampah dengan cara dibakar karena menyebabkan polusi udara. Efek yang 

diharapkan yaitu masyarakat tidak membakar sampah atau membuang 

sampah di saluran irigasi serta memilah, memilih dan memanfaatkan 

sampah mejadi barang yang berguna. 

KONTEKS : KETIKA SUGENG BERCERITA KEPADA DIKUN  

MERASA KECEWA KARENA TIDAK 

MENDAPATKAN BERAS RASKIN 
NARATOR : Sawijining dina, aring gerdu lik Sugeng nguda rasa. 

SUGENG : “Kang Dikun pokoke nyong ngesuk ora mangkat kerja bakti  

                      titik.” 

                     „Mas Dikun pokonya saya besok tidak berangkat kerja bakti   

                      titik.‟ 

DIKUN    : “Lho lho deneng kayong serius temen? Kerja bakti kuwe  

                     tuli wis dadi kewajibane awak ndewek!” 

                    „Lho lho sepertinya serius banget?kerja bakti itu kan  

                     sudah jadi kewajibannya kita.‟ 

SUGENG : “Wajib tuli bagi warga sing nampa bantuan sekang  

                      pemerintah, kanyata sing nampa raskin, ya nganah pada  

                      mangkat kerja bakti.”     
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                     „Wajib kan bagi warga yang dapat bantuan dari pemerintah,  

                      seperti yang mendapat raskin ya silahkan berangkat kerja  

                      bakti.‟ 

DIKUN    : “Lik Sugeng kerja bakti kuwe ora nana kaitane karo  

                      pembantu.” 

                    „Lik Sugeng kerja bakti itu tidak ada hubungannya dengan       

                      pembantu.‟ 

SUGENG : “Sih deneng pembantu?” 

                    „Kok malah pembantu?‟ 

DIKUN    : “Lah ya ndagel setitik, maksude bantuan. Anane raskin kuwe  

                     kanggo ngurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran,  

                     dasare sekang pendataan program perlindungan sosial BPS   

                     taun 2011. Nah rika kira-kira termasuk apa ora?” 

                    „Lah ya melucu sedikit, maksudnya bantuan. Adanya raskin  

                     itu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga  

                     sasaran, dasarnya dari pendapatan program perlindungan  

         sosial BPS tahun 2011. Nah anda kira-kira termasuk apa  

                     tidak?‟ 

SUGENG : “Ya ujarku mbok ya aa dibagi rata bae?” 

                     „Ya saya kira ya dibagi rata saja?‟ 

DIKUN    : “Nah kuwe kuwe sing ora kena nek beras raskin dibagi rata  

                     sebab wis ana ketentuane 15 kg saben RTS per bulan, dadi  

                     rika ora kena iri! Bagaimana?” 

                    „Nah itu itu yang tidak bisa kalau beras raskin dibagi rata  

                     sebab sudah ada ketentuannya 15 kg setiap rts per bulan, jadi  

                     anda tidak boleh iri! Bagaimana?‟ 

SUGENG : “Ya bagi rata.” 

                    „Ya dibagi rata.‟ 

DIKUN    : “Ehh ora kena je ya.” 

                    „Ehh tidak bisa.‟ 

NARATOR :  Raskin untuk orang miskin! Jangan dibagi rata, jangan  

kurangi hak-hak mereka! 

 

   (Data 12 Radio In Fm Kebumen Mei 2014) 

 

 

Iklan layanan masyarakat tersebut berfungsi untuk menghimbau 

kepada warga masyarakat tentang larangan penyalahgunaan pembagian 

beras raskin. Iklan layanan masyarakat tersebut biasanya diputar pada 

siang dan dan sore hari. Berdasarkan ilustrasi percakapan dan waktu 

tayang, iklan tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang tidak 
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mendapat jatah beras raskin. Iklan tersebut dapat diklasifikasikan dalam 

jenis fungsi deklaratif melarang ditandai dengan tuturan Dikun “ora 

kena”. Tuturan Dikun tersebut berfungsi melarang penyalahgunaan 

pembagian beras raskin, karena beras raskin hanya untuk keluarga yang 

tidak mampu. Efek yang diharapkan yaitu tidak terjadi penyalahgunaan 

pembagian beras raskin di masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Jenis tindak tutur perlokusi dalam Iklan radio di Kota Kebumen 

ditemukan jenis tindak tutur perlokusi representatif, direktif, ekspresif, 

deklaratif, dan langsung. 

b. Ditemukan juga fungsi tindak tutur perlokusi representatif untuk 

menyatakan, menunjukkan, dan menyebutkan. Tindak tutur direktif 

berfungsi untuk mengajak, menyuruh, dan menyarankan. Tindak tutur 

ekspresif berfungsi untuk memuji. Tindak tutur deklaratif berfungsi 

untuk melarang. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini baru membahas tentang jenis dan fungsi tindak tutur 

perlokusi dalam Iklan radio di Kota Kebumen sehingga disarankan bagi peneliti 

lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan masalah yang lebih variatif 

sehingga dapat ditemukan hal baru yang dapat menambah pengetahuan tentang 

bahasa.
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LAMPIRAN 

 

 

1. Iklan Komersil Fantasi Graha 

KONTEKS : SAAT ISTRI AKAN PERGI MEMBELI HANDPHONE 

X : “Bu jare wingi meh aring Kebumen tuku handphone, sida ora?” 

       „Bu katanya kemarin mau ke Kebumen beli handphone, jadi tidak?” 

Y : “Ya sida, lah kiye arep mangkat koh pak.” 

       „Ya sida, lha ini mau berangkat kok pak.‟ 

X : “Tukune handphone neng ndi arep bu?” 

       „Belinya handphone di mana bu?‟ 

Y : “Ya ora ana liyane, nek tuku segala macem handphone, ya neng  

        Fantasi Graha Jl.Suprapto nomer 18 sebelah prapatan terminal colt  

        Kebumen pak! Nang kana modele apik-apik akeh pilihane tur..  

        pelayanane bener-bener memuaskan.” 

      „Ya tidak ada yang lain, kalau beli segala macam handphone, ya di  

        Fantasi Graha Jl.Suprapto nomor 18 sebelah perempatan terminal colt  

        Kebumen Pak! Di sana modelnya bagus-bagus banyak pilihanya  

        dan...pelayanannya benar-benar memuaskan.‟ 

X : “Fantasi Graha pancen maen banget yah.” 

       „Fantasi Graha memang menyenangkan banget ya.‟ 

Y : “Jare wingi meh nitip service Hp pak? Ngeneh tak gawa sisan neng  

        Fantasi Graha.” 

       „Katanya kemarin mau nitip service Hp pak? Sini di bawa sekalian ke  

        Fantasi Graha.‟ 

X : “Apa bisa nang kana?” 

       „Apa bisa di sana?‟ 

Y : “Owalah pak-pak, neng Fantasi Graha tenaga service wonge   

        profesional, alat-alat service modern pak, ora usah kawatir.” 

      „Owalah pak-pak, di Fantasi Graha tenaga servicenya orangnya  

        profesional, alat-alat servicenya modern pak, tidak usah khawatir.‟ 

X : “Ohh ya bu, bapak kan meh dodol pulsa ana satu chip go kabeh  

       operator lan ana juga chipe M-KIOS aja kelalen bapak ditukokna.” 

      „Ohh ya bu, bapak kan mau jualan pulsa ada satu chip untuk semua  

       operator dan ada juga  chipnya M-KIOS jangan lupa bapak dibelikan.‟ 

NARATOR : Ya satu tempat untuk semua merk Hndphone baru maupun  

bekas, segala aksesoris Hp, hanya di Fantasi Graha  

Jl.Suprapto nomor 18 Kebumen. Fantasi Graha dengan  

harga murah kwalitas baik. Kami menerima garansi  

nasional untuk hp Nokia, G star, Mitoo, Cross dan Smart  
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meskipun anda membeli hp di tempat lain. Fantasi Graha  

melayani tukar tambah handphone baru maupun bekas,  

service ditangani tenaga profesional dan peralatan modern.  

Fantasi Graha selalu membrikan solusi dunia handphone. 

 

(Radio Prima Fm Kebumen Maret 2014) 

 

 

2. Iklan Komersil Suzuki Muncul Kebumen 

 

KONTEKS : SAAT X BINGUNG MAU MEMBELI SEPEDA  

                       MOTOR LALU DATANG Y 

X : “Arep tuku motor koh bingung temen yaa?merk motor werna-werna,  

        dealer ya pirang-pirang.” 

      „Mau cari motor koh bingung banget yaa? Merk motor bermacam- 

        macam, dealer ya banyak sekali.‟ 

Y : “Aja bingung-bingung mas! tuku Suzuki Satria F New bae men gole  

        sekolah aja telat karo mamas men dadi tambah gagah nek numpuk  

        Satria.” 

      „Jangan bingung-bingung mas! beli Suzuki Satria F New saja biar  

       sekolahnya jangan telat dan mas biar jadi tambah ganteng kalau naik  

       motor Satria.‟ 

X : “Usulmu jan pancen super temenan Ti!. Ya kuwe tukune neng aring  

        ngendi? Ulih utang apa ora?” 

      „Usulmu memang super banget Ti!. Ya itu belinya di mana? Boleh  

        hutang apa tidak?‟ 

Y : “Nang Suzuki Muncul Kebumen! Cas atau kredit bisa, hadiahe pirang- 

         pirang ora lombo-lomboan.” 

      „Di Suzuki Muncul Kebumen! cas atau kredit bisa, hadiahnya banyak  

        bukan tipuan.‟ 

NARATOR : Dapatkan sepeda motor Suzuki Satria F dan Suzuki Edr.  

Hanya di Suzuki Muncul Kebumen Jl. A.Yani No.88  

Telp.383 382 atau bisa juga di Muncul Bursa motor  

Gombong. Harga dijamin paling murah, proses cepat.  

Dapatkan juga hadiah langsung berupa sepeda motor,  

Blacberry, Tv, Kulkas dan lain-lain. Muncul bursa Motor  

juga menerima lowongan pekerjaan dengan gaji 3 juta  

berjenjang, atau raih sukses bersama Muncul Bursa Motor. 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 
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3. Iklan Komersil NSP Finance 

 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGAJAK SUAMINYA MENCARI  

                       MODAL TAMBAHAN 

ISTRI    : “Pak ayuh nggolet modal maning pak, tesih kurang kiye!” 

                 „Pak ayo cari modal lagi pak, masih kurang ini!‟ 

SUAMI : “Ora usah kwatir bu, ana BPKB motor cukup langsung neng  

                  NSP Finance.” 

                 „Tidak usah khawatir bu, ana BPKB Motor cukup langsung ke  

                  NSP Finance.‟ 

ISTRI    : “Ohhh iya pak bener nang NSP Finance.” 

                 „Ohh iya pak benar di NSP Finance.‟ 

SUAMI : “Iya lah bu, neng NSP Finance, dhewek bisa entuk dana go  

                  tambahan modal tur ora ana potongane!” 

                 „Iya lah bu, di NNSP Finance, dhewek bisa dapat dana untuk  

                  tambahan modal juga tidak ada potongannya.‟ 

NARATOR :   Segera hubungi NSP Finance untuk membantu modal anda.  

Bawa BPKB ke Nsp Finance di Jl.Pahlawan 120 A lantai 2  

Kebumen, di Gombong Jl. Yos Sudarso 11 sebelah barat  

pom bensin Wero Gombong atau di Jl. A.Yani 78 B  

Kebumen. Saat ini NSP Finance membutuhkan marketing,  

team leader, seles counter dan administrasi hibungi segera  

NSP Finance terdekat. 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 

 

4. Iklan Komersil Omah Spa Dewi Lestari 

 

KONTEKS : KETIKA X MERASA SUAMINYA TIDAK SAYANG  

                        LAGI  

X : “Yu bojoku jannn siki babar blas ora tau nyawang aku, boro-boro  

        nyawang nganti turu bareng bae emoh dijejeri.” 

       „Mba suamiku sekarang sama sekali tidak pernah melihat aku,  

        jangankan melihat sampai tidur bareng juga tidak mau bareng.‟ 

Y : “Hihihi.. ya pantes lah jeng.” 

       „Hihihi.. ya pantas lah jeng.‟ 

X : “Pantes? Kepriwe yu aja-aja bojoku nduwe umil yah?” 

       „Pantas? Bagaimana mba jangan-jangan suamiku punya simpanan  

        ya?‟ 

Y : “Lha wong jeng Retno kuwe lho! Mbok sing besus aja nglomprot kaya  

        kuwe! Perawatan ya? Jaga penampilane. Wes ngesuk tak jak meng  

        Omah Spa Dewi Lestari ben jeng retno wangi, seger, kenceng, mulus  

        tur dadi awet enom.” 

       „Lha jeng Retno itu lho! Harusnya yang bersih jangan seperti itu!  
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        Perawatan ya? Jaga penampilannya sudah besok saya ajak ke Omah  

        Spa Dewi Lestari biar jeng Retno wangi, segar, kencang, mulus tur  

        dadi awet muda.‟ 

X : “Neng endi kuwe?” 

       „Di mana itu?‟ 

Y : “Lha Kuwe neng Jl. Cemara 17 B Bumirejo.” 

       „Lha itu di Jl. Cemara 17 B Bumirejo.‟ 

NARATOR :  Ya Omah Spa Dewi Lestari Jl.Cemara 17 D Bumirejo  

Kebumen, dari gapura Karangsari masuk kurang lebih 100  

meter kiri jalan, melayani khusus wanita dan body  

treatmen... masker wajah, totok wajah, masker payudara,  

pelicin atau pemutih badan.. facial dan lain-lain. Didukung  

oleh tenaga-tenaga terampil dan profesional dengan  

memakai ramuan rempah-rempah special. Omah Spa Dewi  

Lestari didukung tempat yang nyaman, bersih, ber AC,  

Prevasi serta didukung peralatan canggih dan modern.  

Harga mulai Rp. 15.000,00 sampai dengan Rp. 125.000,00  

dapatkan juga paket hemat dengan diskon 20% untuk  

mandi uap, body treatmen dan... Omah Spa Dewi Lestari  

buka dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 20.00 malam  

X : “Yu jeng Retno bojoku pingine ngekepi bae!” 

       „Mba jeng Retno suamiku inginnya meluk terus!‟ 

Y : “Hihihi..” 

       „Hihihi..‟  

NARATOR :  Omah Spa Dewi Lestari menjadikan suami anda lengket  

kaya kena pelet. 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 

5. Iklan Komersil Nusantara Sakti 

 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGAJAK SUAMINYA KE  

                        DEALER MOTOR 

ISTRI    : “Pak!pak!pak! ayo meng Nusantara Sakti siki.” 

                 „Pak!pak!pak! ayo ke Nusantara Sakti sekarang.‟ 

SUAMI : “Wah cocok banget bu, mumpung ana potongan 9 kali angsuran  

                  bisa hemat tekan 4 juta.” 

                 „Wah cocok banget bu, kebetulan ada potongan 9 kali angsuran  

                  bisa hemat sampai 4 juta.‟ 

NARATOR : Ya dapatkan harga promo potongan 90 kali angsuran bisa  

hemat sampai emapt jutaan. Kunjungi pameran kami  

halaman kantor pos Kebumen depan Alfamart Sruweng.  

Kunjungi pos Nusantara Sakti terdekat di Kota anda,  

Nusantara Sakti Gombong di Jl. Yos Sudarso no.114  
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sebelah barat pom bensin Wero Gombong, Nusantara Sakti  

A.Yani Jl. A.Yani no.78 B depan taman kota Kebumen,  

Nusantara Sakti Prembun di Jl. Raya Prembun depan pasar  

wetan Prembun kantor baru. Nusantara Sakti Kwarasan di  

Jl. Raya Puring depan Balai desa Kwarasan. Bengkel resmi  

Honda AHAS 2599 Nusantara Sakti melayani service  

Honda, service umum, turun mesin, suku cadang. Hari  

minngu dan hari libur penjualan tetap buka, showroom  

buka dari jam 07.00 pagi sampai jam 19.00 malam.  

Mempunyai lising sendiri pembayaran bisa melalui kantor  

pos, ATM, Dealer pos terdekat, serta Indomart. Dibutuhkan  

karyawan serta karyawati untuk posisi team leader, SCV  

counter, seles counter, sales man jenjang karir masih  

terbuka untuk cabang di seluruh cabang Indonesia. 

Bagaimanapun juga Honda memang lebih unggul. 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 

 

6. Iklan Layanan Masyarakat 

 

KONTEKS : SAAT ISTRI MENGELUH KARENA MERASA  

                       PANAS  

ISTRI   : “Pak! mbiyen kene ijo banget lho pak, akeh wit-witane siki kok  

                 kaya kiye ya pak? Panas, gersang banget terus marakna gerah  

                 poll.” 

                „Pak! Dulu di sini hijau banget lho pak, banyak pohon-pohonnya  

                 sekarang kok seperti ini ya pak? Panas, gersang banget terus  

                 membuat panas banget.‟ 

SUAMI : “Mulane wit-witan kuwe aja ditegori sembarangan dadine kaya  

                 kiye gersang, nek udan banjir! Men ijo maning kaya mbiyen  

                 butuh waktu puluhan tahun kiye bu!” 

                „Makannya pohon-pohon itu jangan ditebangi sembarangan  

                 jadinya seperti ini gersang, kalau hujan banjir!biar hijau lagi  

                 seperti dulu butuh waktu puluhan tahun ini bu!‟ 

ISTRI    : “Hahh aku dadi kemutan mbiyen pak! Mbiyen udarane sejuk  

                 akeh manuke, kepriwe jan pak men bisa kaya mbiyen maning  

                 yah?” 

                „Hahh aku jadi ingat dulu pak! Dulu udaranya sejuk banyak  

                 burungnya, bagaimana ini pak biar bisa seperti dulu lagi ya?‟ 
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NARATOR : Ya cegah penebangan pohon secara liar! Ayo tanam kembali  

tunas-tunas pohon baru, untuk generasi masa depan.  

Tentang layanan masyarakat ini pipersembahkan oleh radio  

Prima Fm Kebumen. 

 

   (Radio Prima Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

 

 

7. Iklan Komersial Toko Karunia 

 

KONTEKS : KETIKA X BERTEMU DENGAN Y 

X : “Jogja! Jogj! Jogja!” 

       „Jogja! Jogja! Jogja!‟ 

Y : “Ngapa kowe Tong? Arep meng Jogja apa?” 

       „Kenapa kamu Tong? Mau ke Jogja apa?‟ 

X : “Ya biasa enyong nek tuku klambi badan tuli meng Jogja! Pokoke nek  

        ora meng Jogja ya ora!!” 

       „Ya biasa aku kalau beli baju lebaran kan ke Jogja! Pokoknya kalau  

         tidak ke Jogja ya tidak!!‟ 

Y : “Lahh adoh-adoh temen Tong-Tong, apa kudu?!” 

       „Lahh jauh sekali Tong, Tong-Tong apa harus?!‟ 

X : “Ya kudu! Kebumen? ora level lah ya!” 

       „Ya harus! Kebumen? tidak level lah ya!‟ 

Y : “Kiye tek omongi, siki neng Kebumen wis ana toko klambi sing  

        lengkap jenenge Karunia. Pokoke kebutuhan sandang, batik, fashion  

        ana kabeh! Modele up to date ora kalah karo sing neng Jogja, regane  

        terjangkau maning!” 

       „Ini saya kasih tau, sekarang di Kebumen sudah ada toko baju yang  

        lengkap namanya Karunia. Pokoknya kebutuhan pakaian, batik,  

        fashion ada semua! Modelnya up to date tidak kalah dengan yang di  

        Jogja, harganya terjangkau lagi!‟ 

X : “Neng ndi kuwe?” 

       „Di mana itu?‟ 

Y : “Kae! neng aring Jl. Sokka neng ngarep pasar Keputian Kedawung,  

        sekang ril sepur Sokka ngidul antarane sekitar 200 meter.” 

       „Itu! di Jl.Sokka di depan pasar Keputian Kedawung, dari rel kereta  

        api Sokka ke selatan kurang lebih 200 meter.‟ 

X : “Ya ayuh kancani siki?!” 

       „Ya ayo temani sekarang?!‟ 

Y : “Siki siki, kiyeh! Ning kowe ya perlu Tong maring Jogja ora ketang  

        setahun pisan ditiliki kae kembarane neng aring Gembira Loka  

        Hihiii.” 

       „Sekarang, sekarang ini kamu ya perlu Tong ke Jogja, paling tidak  

        setahun sekali tengok kembaranmu di Gembira Loka.‟ 
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NARATOR :  Cari baju nggak perlu jauh-jauh ke luar Kota, langsung aja  

ke toko Karunia Jl. Sokka depan pasar Keputian 

Kedawung, dari rel kereta api Sokka ke selatan sekitar 200 

meter. Harga terjangkau, model up to date! 

 

 

   (Radio In Fm Kebumen Agustus 2010) 

 

 

8. Iklan UMP (Universitas Muhammadiyah Purworejo) 

 

KONTEKS : KETIKA ANAK MENGATAKAN INGIN  

                       MELANJUTKAN KULIAH KEPADA BAPAKNYA 

ANAK   : “Pak kula pun rampung sekolahe, nanging kepingin kuliah.  

                   Napa kepareng?” 

                  „Pak saya sudah selesai sekolahnya, tapi ingin kuliah. Apa   

                   boleh?‟ 

BAPAK : “Ya bisa, nanging Bapak gelem ngragadi, asal kowe bisa milih  

                   perguruan tinggine. Apa kowe wis ana pilihan?” 

                  „Ya bisa tapi Bapak mau membiayai asalkan kamu bisa  

                   memilih perguruan tingginya. Apa kamu sudah ada pilihan?‟ 

ANAK   : “Nggih pak, kula pun mantep badhe teng UMP mawon  

                   Universitas Mohammadiyah Purworejo berkualitas lan  

                   biayane nggih terjangkau.” 

                  „Iya pak, saya sudah mantap mau di UMP saja Universitas  

                   Mohammadiyah Purworejo berkualitas dan biayanya juga  

                   terjangkau.‟ 

BAPAK : “Jan pinter kowe. Wis aja kewatir tak ragadi nganti rampung.  

                   Wis sageh enggal daftar!” 

                  „Wah pintar kamu, sudah jangan khawatir bapak biayai sampai  

                   selesai. Ya sudah cepat mendaftar!‟ 

NARATOR : Pilihan tepat untuk tempat kuliah. Universitas  

Muhammadiyah Purworejo membuka pendaftaran 

mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013, Fakultas yang 

dibuka FKIP Program studi pendidikan dan satra Indonesia, 

pendidikan dan Sastra Jawa, Fakultas Ekonomi program 

studi Manajemen, Fakultas Pertanian program studi 

Agribisnis dan Peternakan dan Fakultas teknik program 

studi teknik sipil. Fasilitas ruang kuliah representatif dan  

berbasis teknologi informasi, pendaftaran dibuka sampai  
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dengan tanggal 31 Agustus 2012 di kampus UMP Jl. KH 

A.Dahlan No. 3 Telepon 0275 321494 Purworejo. 

Universitas Mohammadiyah Purworejo, Wahana keilmuan 

dan akhlakul karimah. 

 

   (Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

 

 

9. Iklan Layanan Masyarakat Dukungan ADIPURA 

 

KONTEKS : SAAT X MERASA TERGANGGU DENGAN ASAP  

                       SAMPAH YANG DIBAKAR  

X : “Jan sapa kiye awan-awan malah obong-obongan.” 

       „Wah siapa ini siang-siang malah bakar-bakaran.‟ 

Y : “Obong-obongan kepriye arep demo apa kang?” 

       „Bakar-bakar bagaimana, mau demo apa mas?‟ 

X : “Sapa sing arep demo obong-obongan sampah kaya kiye marahi  

        hawane sumpek kukuse mengendi ora.” 

      „Siapa yang mau demo, bakar-bakar sampah ini membuat hawanya  

       jadi sumpek.‟ 

Y : “Ya maen mbok diobong dari pada sampahe mambrah-mambrah 

        nang mripat dadi keton ngeres.” 

      „Ya kan bagus dibakar dari pada sampahnya tercecer tidak enak  

       dilihat kelihatan kotor.‟ 

X : “Kuwe mungguheng rika tapi sejatine ya kurang bener malah dadi  

        nambahi polusi udara.” 

      „Itu pendapatmu tapi sebenarnya ya kurang tepat malah menambah  

        polusi udara.‟ 

Y : “Lha terus kepriwe?” 

       „Lha terus bagaimana?‟ 

X : “Kiye rungokna.” 

        „Ini dengarkan.‟ 

Info utama hari ini 

Untuk menanggulangi pengelolaan sampah oleh masyarakat yang kurang 

tepat seperti dengan pembakaran, membuang sampah di saluran irigasi. 

Perlu adanya solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dapat 

mendatangkan uang, Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memilah, 

memilih dan memanfaatkan sampah mejadi barang yang berguna, seperti 

tas, tempat hp dan kerajinan tangan lainnya. 

Y : “Wis kang angger kaya kuwe cocok banget.” 

       „Sudah mas kalau seperti itu cocok sekali.‟ 
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NARATOR :   Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Pemerintah  

Kabupaten Kebumen dan dalam rangka mendukung 

penilaian Adipura.   

 

(Radio In Fm Kebumen Februari 2013) 

 

 

 

 

10. Iklan Komersial Parem ES 

 

KONTEKS : KETIKA X MENGELUH BADANNYA SAKIT 

X : “Owaduh kecetit boyoku aduh aduh duh aduh duh.” 

       „Owaduh terkilir punggungku aduh aduhh duh aduh duh.‟ 

Y : “Emh emmhh bocah ki ngapa sambate ngaluara, mulane duwe awak  

         ki diopeni, ora mung nyambut gawe terus nduk.” 

       „Emh emmhh orang ini kenapa mengeluh sakit, makanya tubuh itu  

        dirawat, tidak hanya kerja terus.‟ 

X : “Pijetana ta yu.” 

       „Pijiti mba.‟ 

Y : “Kene-kene tak pijeti dek aduhh.” 

       „Sini-sini tak pijiti dek aduhh.‟ 

X : “Anget ta yu nganggo apa iki?” 

       „Hangat mba, pake apa ini?‟ 

Y : “Kuwe jenenge parem ES dek, parem ES kuwi parem gosok enggal  

        sehat migunani tumraping kesarasan dadi kanggo awak-awak sing  

        pegel-pegel, linu kaya awakmu iku lho ting pringkil kuwi manjur  

        pokoke mujarab.” 

       „Itu namanya parem ES dek, parem ES itu parem gosok cepat  

        menyembuhkan berguna untuk kesehatan jadi untuk badan yang  

        pegal-pegal, nyeri seperti tubuhmu ini lho itu manjur pokoknya  

        mujarab.‟ 

 NARATOR : Parem gosok Enggal Sehat utawi parem ES kadamel saking  

ramuan tilaranipun nenek moyang arupi pitung werni bahan 

jae, cengkeh, sere, ganda pura lan sak panunggalipun. 

Parem ES karacik pengobatan alternatif Enggal Sehat 

Ngayugyakarta ngasilaken daya ingkang ageng kangge 

nglancaraken peredaran darah. Parem ES cocok kangge 

pegel linu, padaran kembung, rematik utawi encok, kacetit 

uatawi kesleo, lumpuh amargi struk, asam urat lan sesakit 

sanesipun. Parem ES kaginaaken mboten lengket mboten  
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kraos asrep, mangga tansah ngginaken parem ES! Parem 

ES sampun cumawis wonten toko-toko, warung jamu sarta 

apotik sakcelak panjenengan. Sampun pitados 

sakderengipun nyobi Parem ES. Parem ES Insya Allah 

enggal sehat. 

 

   (Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

 

 

 

11. Iklan Layanan Masyarakat Raskin 

 

KONTEKS : KETIKA SUGENG BERCERITA KEPADA DIKUN  

                  MERASA KECEWA KARENA TIDAK  

                  MENDAPATKAN BERAS RASKIN  

NARATOR : Sawijining dina, aring gerdu lik Sugeng nguda rasa. 

SUGENG : “Kang Dikun pokoke nyong ngesuk ora mangkat kerja bakti  

                      titik.” 

                     „Mas Dikun pokonya saya besok tidak berangkat kerja bakti   

                      titik.‟ 

DIKUN    : “Lho lho deneng kayong serius temen? Kerja bakti kuwe  

                     tuli wis dadi kewajibane awak ndewek!” 

                    „Lho lho sepertinya serius banget?kerja bakti itu kan  

                     sudah jadi kewajibannya kita.‟ 

SUGENG : “Wajib tuli bagi warga sing nampa bantuan sekang  

                      pemerintah, kanyata sing nampa raskin, ya nganah pada  

                      mangkat kerja bakti.”     

                     „Wajib kan bagi warga yang dapat bantuan dari pemerintah,  

                      seperti yang mendapat raskin ya silahkan berangkat kerja  

                      bakti.‟ 

DIKUN    : “Lik Sugeng kerja bakti kuwe ora nana kaitane karo  

                      pembantu.” 

                    „Lik Sugeng kerja bakti itu tidak ada hubungannya dengan       

                      pembantu.‟ 

SUGENG : “Sih deneng pembantu?” 

                    „Kok malah pembantu?‟ 

DIKUN    : “Lah ya ndagel setitik, maksude bantuan. Anane raskin kuwe  

                     kanggo ngurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran,  

                     dasare sekang pendataan program perlindungan sosial BPS   

                     taun 2011. Nah rika kira-kira termasuk apa ora?” 

                    „Lah ya melucu sedikit, maksudnya bantuan. Adanya raskin  

                     itu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga  

                     sasaran, dasarnya dari pendapatan program perlindungan  

                     sosial BPS tahun 2011. Nah anda kira-kira termasuk apa  

                     tidak?‟ 
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SUGENG : “Ya ujarku mbok ya aa dibagi rata bae?” 

                     „Ya saya kira ya dibagi rata saja?‟ 

DIKUN    : “Nah kuwe kuwe sing ora kena nek beras raskin dibagi rata  

                     sebab wis ana ketentuane 15 kg saben RTS per bulan, dadi  

                     rika ora kena iri! Bagaimana?” 

                    „Nah itu itu yang tidak bisa kalau beras raskin dibagi rata  

                     sebab sudah ada ketentuannya 15 kg setiap rts per bulan, jadi  

                     anda tidak boleh iri! Bagaimana?‟ 

SUGENG : “Ya bagi rata.” 

                    „Ya dibagi rata.‟ 

DIKUN    : “Ehh ora kena je ya.” 

                    „Ehh tidak bisa.‟ 

NARATOR :  Raskin untuk orang miskin! Jangan dibagi rata, jangan  

kurangi hak-hak mereka! 

 

   (Radio In Fm Kebumen Mei 2014) 

 

 

 

 

12. Iklan Layanan Masyarakat Rekomendasi BBM Tertentu 

 

KONTEKS : KETIKA SUAMI MERASA JENGKEL SAAT                           

                        MENDENGARKAN BERITA PERATURAN  

                        PEMBELIAN BBM TERTENTU 

Pendengar inilah info utama hari ini: 

Dalam upaya pengawasan pendistribusian dan menjaga kuota serta 

terjaminnya pendistribusian BBM tertentu dengan transparan, perlu 

diterbitkan rekomendasi bagi pengguna BBM jenis tertentu sesuai 

peraturan PP Migas no.5 tahun 2012. Adapun yang dimaksud BBM 

tertentu atau bersubsidi adalah bensin atau premium ron 88 dan minyak 

solar. 

SUAMI : “Ya arep tuku BBM ko dadak anggo rekomendasi.” 

                 „Mau beli BBM kok harus pakai rekomendasi.‟ 

ISTRI    : “Wis bapake ora usah uring-uringan, mangkane nek   

                  ngrungokna berita ya dipahami disit maksude brita kuwe mau  

                  justru nglindungi kaya awake dhewek sing usaha cilikan  

                  utawane mikro, terus karo  pelayanan umum lan para sedulur  

                  sing pada usaha perikanan, pertanian utawane usaha lain kaya  

                  pengecer premium sing adoh sekang SPBU!” 

                 „Sudah Pak jangan marah-marah, makanya kalau mendengarkan  

                  berita ya dipahami dulu maksudnya, berita tadi justru  

                  melindungi seperti kita ini pengusaha kecil atau mikro terus   

                  dengan pelayanan umum dan yang berusaha di bidang  

                  perikanan, pertanian atau lainnya seperti pengecer premium  

                  yang jauh dari SPBU.‟ 
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SUAMI : “Owhh kaya kuwe dadi awake ndewek nek arep tuku BBM sing  

                  dienggo usaha kudu ana rekomendasine yah. lha terus syarate  

                  kepriwen kuweh?” 

                 „Owhh seperti itu jadi kita kalau mau membeli BBM yang  

                  digunakan untuk usaha harus ada rekomendasinya ya, lha terus  

                  syaratnya bagaimana itu?‟ 

ISTRI    : “Sabar bapake, kuwe disruput disit kopine!” 

                 „Sabar Pak, itu diminum dulu kopinya!‟ 

NARATOR : Ya persyaratan bagi anda para konsumen pengguna BBM  

jenis tertentu atau bersubsidi sangatlah mudah, cukup 

pengantar desa dan SIUP usaha mikro, pengantar rukun 

nelayan untuk usaha perikanan, pengantar desa untuk usaha 

pertanian, surat permohonan instansi untuk pelayanan 

umum, pengantar desa foto kopi KTP dan kartu keluarga 

untuk pengecer premium. Adapun rekomendasi akan 

diterbitkan oleh instansi terkait seperti Dinas Koprasi dan 

UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian 

dan Peternakan, Dinas SDA dan ESDM, dan Kecamatan 

setempat. 

 

   (Radio In Fm Kebumen Juli 2014) 

 

 

 

 

13. Iklan Komersil UMP 2014 

 

KONTEKS : KETIKA ISTRI MENGATAKAN KEPADA  

                        SUAMINYA BAHWA ANAKNYA INGIN  

                        MENERUSKAN KULIAH 

ISTRI   : “Bapake kae anake dhewek kan wis lulus SMA, jare kepingin  

                 nerusna kuliah, tapi esih bingung kira-kira neng ngendi kuwe  

                  ya pak?” 

                „Pak itu anaknya kita kan sudah lulus SMA katanya ingin  

                 meneruskan kuliah, tapi masih bingung kira-kira di mana itu ya   

                 pak?‟ 

SUAMI : “Ora usah nganggo kira-kira biyunge, daftar bae neng UMP  

                  Universitas Muhammadiyah Purworejo ora kadohen tur akeh  

                   pilihan jurusane.” 

                 „Jangan pakai kira-kira Bu, daftar saja di UMP Universitas  

                  Muhammadiyah Purworejo tidak kejauhan dan banyak pilihan  

                   jurusannya.‟ 

ISTRI    : “Lha apa esih bukak?” 

                 „Lha apa masih buka?‟ 

SUAMI : “Esih! Kae ngomong karo bocaeh ben ndang ndaftar!” 

                 „Masih! Sana ngomong sama anaknya biar cepat mendaftar!‟ 
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NARATOR :  Universitas Muhammadiyah Purworejo menerima  

mahasiswa baru tahun 2014/2015. Program studi yang 

dibuka Pendidikan dan Sastra Jawa, Pendidika Bahasa 

Inggris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Tekhnik Otomotif, 

Manajemen Agribisnis, Peternakan dan Tekhnik Sipil. 

Biaya kuliah terjangkau dan semua berjenjang S1. Nikmati 

layanan one day service, datang daftar langsung tes dan 

langsung pengumuman. Hubungi Universitas 

Muhammadiyah Purworejo Jl. KH A.Dahlan no.3 

Purworejo Telp.0275 321494 atau kunjungi website kami di 

www.UMPWR.ac.id Universitas Muhammadiyah 

Purworejo wahana keilmuan dan akhlakul karimah.  

  

   (Radio In Fm Kebumen Agustus 2014) 

 

 

 

14. Iklan Komersil Pengobatan Sang Chan 

 

KONTEKS : KETIKA SUAMI MENGELUH KEPADA ISTRINYA  

                       TENTANG PENYAKITNYA 

SUAMI : “Aduh Biyunge deneng penyakite inyong ora mari-mari?” 

                „Aduh Bu kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh?‟ 

ISTRI    : “Wis ora usah ngereng-ngereng bae ayo digawa nang  

                  pengobatan herbal Sang Chan Tengku Kamarullah sing  

                  alamate nang aring jalan raya Prembun-Kebumen.” 

                 „Sudah tidak usah mengeluh terus ayo dibawa ke pengobatan  

                  herbal Sang Chan Tengku Kamarullah yang beralamat di Jl.  

                  Prembun Kebumen.‟ 

SUAMI : “Ala wis bosen Biyunge nyatane bola-bali ditambakna ya ora  

                  nana bedane.” 

                 „Ala sudah bosan bu, nyatanya sering diobati ya tidak ada  

                  bedanya.‟ 

ISTRI    : “Ohh kiye beda pak pengobatan herbal Sang Chan kuwe ahli  

                  penyakit ambeien lan penyakit kronis. Kejaba kuwe wis  

                  terbukti akeh sing pada cocok alias mari penyakite.” 

                 „Ohh ini beda pak pengobatan herbal Sang Chan itu ahli  

                  penyakit ambeien dan penyakit kronis, selain itu sudah terbukti  

                  banyak yang  cocok dan sembuh penyakitnya.‟ 

NARATOR :  Likuli dai dawaun, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya.  

Ayo! Segera berobat ke pengobatan Sang Chan Teungku 

Kamarullah, ahli penyakit kronis tanpa operasi. Di Jl.Raya 

Prembun atau di depan toko Slamet lihat papan nama!. 

http://www.umpwr.ac.id/
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Penyakit yang dapat kami ikhtiarkan seperti wasir hernia, 

darah tinggi, kencing manis, asam urat, magh kronis  

 

   (Radio In Fm Kebumen Januari 2015) 

 

 

 

 

15. Iklan Komersial pengobatan Herbal terapi Karanganyar 

 

KONTEKS : SAAT X MEMANGGIL Y TETAPI Y MENOLAK  

                       KARENA SEDANG SAKIT AMBEIEN 

X : “Heh yu ngeneh omongi! Ngeneh-ngeneh kiye karo njagong.” 

      „Heh mba kesini tak bilangin! Sini-sini sambil duduk.‟ 

Y : “Arep diomongi apa kang? Enyong agi ora bisa njagong ambeienku  

       agi kumat kiye.” 

      „Mau dibilangi apa mas? aku sedang tidak bisa duduk ambeienku  

       sedang kambuh ini.‟ 

X : “Oowwhh rika agi ambeien yaa? lha mbok ditambakna nang  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa oprasi  

        lho yu! Pokoke cespleng wes ngandel bae karo nyong.” 

       „Oowwhh kamu sedang ambeyen yaa, lha kenapa tidak diobati di  

        pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar tanpa operasi lho  

        mba! Pokoknya cespleng sudah percaya saja dengan saya.‟ 

NARATOR : Pengobatan tradisional herbal terapi di Karanganyar  

mampu mengobati berbagai macam penyakit kronis seperti 

kronis seperti amandel, ambeyen yang benjolan atau yang 

sudah berdarah, tumor kandungan, kanker payudara, hernia, 

usus buntu, sakit pinggang, mag kronis, lambung, ginjal, 

kencing manis atau diabetes, kencing nanah atau sepelis, 

keputihan, darah tinggi, katarak, eksim. Insya Allah cukup 

satu kali pengobatan penyakit anda cepat sembuh 

sempurna, dengan ilmu pengobatan terapi akupuntur, terapi 

moksa, terapi bekam, terapi infra merah dan menggunakan 

ramuan yang diramu khusus sesuai dengan penyakit anda. 

NARATOR :  Ribuan pasien semula divonis tidak bisa sembuh, terbukti  

                   sembuh sempurna di pengobatan terapi di Karanganyar. 

NARATOR :  Pengobatan tradisional terapi di Karanganyar praktek di Jl.  

Ampera no.2 atau pertigaan pintu rel kereta api 

Karanganyar, lihat papan nama! Buka setiap tiap hari jam 

08.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Minggu tetap buka. 

    (Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 
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16. Iklan Layanan Masyarakat pembagian Pupuk Bersubsidi 

 

KONTEKS : SAAT X SEDANG BINGUNG KARENA BUTUH  

                       PUPUK BERSUBSIDI 

X : “Kang  jane aku butuh pupuk bersubsidi loh, kepriye carane yah?” 

      „Mas sebenarnya saya butuh pupuk bersubsidi loh, bagaimana caranya  

       yah?‟ 

Y : “Lha rika wis melu klompok tani apa urung?” 

      „Lha sudah ikut kelompok tani apa belum?‟ 

X : “Urung.” 

      „Belum.‟ 

Y : “Tek wenehi ngerti, carane rika mlebu ndisit nang klompok tani terus  

       kelompoke rika nggawe RDKK rencana definitif kebutuhan kelompok  

       tani, sing merupakan syarat tebusan pupuk.” 

      „Tak beri tahu, caranya anda masuk dulu di kelompok tani terus  

       kelompoknya anda buwat RDKK rencana definitif kebutuhan  

       kelompok tani yang merupakan syarat tebusan pupuk.‟ 

X : “Oowwhhh dadi aku kudu melu kelompok tani disit ya?” 

      „Oowwhhh jadi saya harus ikut kelompok tani dulu ya?‟ 

Y : “Yaaa, tapi rika kudu paham nek pembagian pupuk bersubsidi kuwe   

       ora berdasarkan kebutuhan petani utawa kelompok tani tok!tapi  

       berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah utawa APBN, mulane  

       bagi petani sing krasa mampu ora perlu ngendelaken pupuk  

       bersubsidi. Kaya kuwe!” 

      „Yaaa, tapi anda harus paham kalau pembagian pupuk bersubsidi itu  

       tidak berdasarkan kebutuhan petani atau kelompok tani saja! Tapi  

       berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah utawa APBN  

       makannya bagi petani yang merasa mampu tidak perlu mengandalkan  

       pupuk bersubsidi, seperti itu! 

NARATOR :  Bener mbanget kangge kadang tani sing mbetahaken pupuk  

bersubsidi kados Urea, SP 36, ZA, NPK poska lan 

Pertogenik, mangga! Mlebet klompok tani kriyin. Lajeng 

kula aturi ndamel RDKK mongko sayarat tebusan lan 

penyaluran pupuk bersubsidi. 

    (Radio In Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

17. Iklan Komersial Obat Tetes Prima Netra 

 

KONTEKS : SAAT ANAK MENGELUH KEPADA IBUNYA  

                       BAHWA MATANYA SEDANG SAKIT  

ANAK : “Owalah Biyung! matane nyong blereng deneng yaaa.” 

               „Owalah ibu! Mataku buram kenapa yaaa?‟ 

IBU      : “Hiihh aja ngorong-ngorong bae Nur! Ya ditambani bae!. Ayo          

                 tak boncengna golet tetes mata Prima Netra!. Kae kaki Sembut  
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                 sing wingi lunga-lunga rembesan siki wis mari, berkat tetes  

                 mata prima netra.” 

                „Hiihh jangan menggerutu saja Nur! Ya diobati saja!. Ayo saya  

                 boncengkan cari tetes mata Prima Netra!. Itu kaki Sembut yang  

                 kemarin pergi-pergi rembesen sekarang sudah sembuh, berkat  

                 tetes mata Prima Netra.‟ 

NARATOR :  Mata anda bermasalah? Anda mengalami sakit katarak?  

Mata min? Mataplus? Rabun senja atau glukoma? Kini ada 

solusi terbaru! Tetes mata Prima Netra! Terbuat dari satuan 

mikroba dan heksagonal. Mampu mengatasi masalah mata 

anda! 

NARATOR :  Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jerohan dan   

daging kambing insya Allah mata anda bebas dari 

gangguan kesehatan.  

NARATOR :  Tetes mata Prima Natra perlindungan terbaik untuk mata  

anda! 

 

    (Radio Mas Fm Kebumen Februari 2015) 

 

 

18. Iklan Komersial Toko Meubel Amanah 

KONTEKS : KETIKA X MAU MEMBELI MEUBEL TETAPI  

BINGUNG  MAU MEMBELI MEUBEL DI MANA  

LALU X BERTANYA KEPADA Y 

X : “Wis tekan pasar kaya kiye toko mebel akehe pool sing ndi sing regane  

       murah ya? Permisi pak toko mebel sing barange apik-apik tur  

       murah-murah neng ndi ya pak?” 

      „Sudah sampai pasar seperti ini toko mebel banyak sekali yang mana  

       yang harganya murah ya? Permisi pak toko mebel yang barangnya  

       bagus-bagus juga murah-murah di mana ya pak?‟ 

Y : “Rika golet mebel shofa yu?” 

      „Anda cari mebel shofa mba?‟ 

X : “Iya.” 

       „Iya.‟ 

Y : “Ora salah kae nang aring toko mebel Amanah lor mejid ngko ana  

        dalan mengulon kurang lewih 10 meter kuwe kono!” 

      „Tidak salah itu di toko mebel Amanah utara masjid nanti ada jalan ke  

        barat kurang lebih 10 meter itu di situ!‟ 

X : “Yaa mlebu gang.” 

      „Yaa masuk gang.‟ 

Y : “Alah sending, ning kan barange apik-apik, kumplit koh.” 

       „Alah sedikit, di sana barangnya bagus-bagus, komplit kok.‟ 

 

   (Radio Bima Sakti Fm Kebumen 25 Februari 2015) 
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19. Iklan Komersial Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah 

KONTEKS : SAAT X BERTEMU DENGAN Y DAN X MEMUJI  

PAGAR RUMAH Y 

X : “Mantep temen nggone rika kang Hendri.” 

      „Mantep banget punyanya mas Hendri.‟ 

Y : “Ya mesthi yaa.” 

      „Ya jelas ya.‟ 

X : “Ahaaa... uwis dawa, gedhe mantep nek dicekel hihii.” 

      „Ahaa... sudah panjang, besar mantap kalau dipegang hihii.‟ 

Y : “Rika aja saru Sur!” 

      „Kamu jangan lancang Sur!‟ 

X : “Maksude ku kuwe pager tralise nggone rika!” 

      „Maksud ku itu pagar tralisnnya punya anda!‟ 

Y : “Oowhh ujarku lha nggonku, nek tralis kuwe sih nyong anu pesene  

        neng aring Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah.” 

      „Oowhh saya kira punya saya, kalau tralis itu sih aku pesennya di  

       Dawa Pager dan Tralis Kali Tengah.‟ 

  

   (Radio Bima Sakti Fm Kebumen 25 Februari 2015) 
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