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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Q.S. Al-Insyiroh  6-8) 

“Kita berdoa di saat  kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 

dalam  kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” (Kahlil Ghibran)
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1. Allah Swt. yang telah memberikan rahmat 

dan hidayahnya; 

2. Abah dan Mama yang senantiasa 
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memberi do’anya dan selalu memberi 

dorongan semangat; 

4. Teman-teman kos dan teman-teman Sastra 
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SARI 

Rizqi, Fauziyatun. 2015. “Tindak Tutur Ekspresif Pada Wacana Karikatur 

Masyarakat Kampus Konservasi Dalam Buletin Express.” Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. 

Haryadi, M.Hum. 

Kata Kunci: tindak tutur, tindak tutur ekspresif, karikatur

Karikatur merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi tulis. Dalam 

karikatur terdapat informasi, pernyataan kritikan, pujian, dan humor. Sebagai sarana 

komunikasi karikatur dapat berfungsi bermacam-macam. Karikatur masyarakat 

kampus konservasi merupakan rubrik yang dijadikan sebagai sarana untuk 

mengekspresikan sikap dari masyarakat kampus konservasi tentang fenomena-

fenomena yang terjadi di lingkungan kampus. Pemakaian bahasa yang digunakan 

dalam wacana karikatur masyarakat kampus konservasi berbeda dengan bahasa 

karikatur lain karena dalam wacana karikatur masyarakat kampus konservasi 

menampilkan sketsa kehidupan kampus konservasi yang menyatakan kenyataan 

kehidupan masyarakat kampus konservasi. Dalam tuturan karikatur masyarakat 

kampus konservasi tidak lepas dari bahasa kritikan yang pedas dan tajam sehingga 

bahasa sebagai alat ekspresi pikiran dan interaksi sosial yang mempunyai kekuatan 

untuk mempengaruhi orang lain. Dalam wacana tersebut banyak terdapat tuturan 

ekspresif yang beragam dan berfungsi sebagai alat mengekspresikan sikap dari 

penutur. 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah jenis tindak tutur apa saja yang ada dalam tuturan ekspresif 

pada wacana karikatur masyarakat kampus konservasi dan fungsi tindak tutur 

ekspresif apa saja yang ada dalam wacana karikatur masyarakat kampus konservasi. 

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan jenis tindak tutur yang terdapat dalam tuturan 

ekspresif pada wacana karikatur masyarakat kampus konservasi dan 

mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresif pada wacana karikatur masyarakat 

kampus konservasi.  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretis dan pendekatan 

metodologis. Pendektan teoretis yang digunakan adalah pendekatan pragmatik. 

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 

pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik simak 

dan teknik catat. Data penelitian ini berupa penggalan tuturan dalam wacana 

karikatur masyarakat kampus konservasi. Sumber data penelitian ini adalah wacana 

karikatur masyarakat kampus konservasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan metode heuristik, yaitu jenis tugas pemecahan masalah yang dihadapi 

penutur dalam menginterpretasikan sebuah tuturan atau ujaran dan dipaparkan 
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dengan menggunakan metode informal, yaitu pemaparan data yang berbentuk 

tuturan dan bukan data yang berupa angka, dan tidak menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis dan fungsi tuturan ekpresif dalam wacana 

karikatur masyarakat kampus konservasi dalam buletin Express terdapat sepuluh 

jenis tindak tutur dan delapan fungsi tindak tutur ekpresif. Kesembilan jenis tindak 

tutur yaitu tindak tutur konstatif, tindak tutur perlokusi, tindak tutur representatif, 

tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur isbati, tindak tutur langsung, 

dan tindak tutur vernakuler. Kedelapan fungsi tindak tutur ekspresif yaitu fungsi 

tindak tutur ekspresif memuji, fungsi tindak tutur ekspresif mengucapkan terima

kasih, fungsi tindak tutur ekspresif mengkritik, fungsi tindak tutur ekspresif 

mengeluh, fungsi tindak tutur ekspresif menyalahkan, fungsi tindak tutur ekspresif 

mengucapkan selamat, fungsi tindak tutur ekspresif menyindir dan fungsi ekspresif 

menyanjung.

Saran yang dapat disampaikan bagi pemakai bahasa, peneliti tindak tutur 

ekspresif, dan pembaca yang tertarik dengan kajian pragmatik, khusunya mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang tertarik dengan wacana karikatur kajian 

tindak tutur khusunya tindak tutur ekspresif, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang 

berhubungan dengan tindak tutur ekspresif.
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BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia menggunakan bahasa salah satunya untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya. Tarigan (1990:145) mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 

fungsi yang bersifat purposif, mengandung maksud dan tujuan tertentu, dan dirancang 

untuk menghasilkan efek, pengaruh, akibat pada lingkungan para penyimak dan para 

pembicara.  

Dalam menggunakan bahasa, pihak yang melakukan tindak tutur adalah 

penutur (orang yang melakukan tuturan)  dan mitra tutur (orang yang diajak bertutur). 

Pada tuturan terdapat objek yang dibicarakan dan memiliki maksud tertentu sesuai 

dengan tuturan itu. Pada media lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah 

penutur (pembicara) dan mitra tuturnya (penyimak), sedangkan dalam media tulis, 

tuturan disampaikan oleh penulis (penutur) kepada mitra tuturnya, yaitu pembaca. 

Sementara itu, untuk tuturan melalui media penutur dapat mengekspresikan 

tulisannya baik lisan maupun tulisan dengan memanfaatkan media massa. Media 

massa yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan tuturan yaitu 

media cetak maupun media lisan. Media cetak dapat melalui majalah, koran, dan 

buletin, sedangkan media lisan dapat melalui televisi maupun radio. 

1
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Media cetak yang menjadi konsumsi akademisi salah satunya adalah buletin. 

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah, berisi warta singkat atau 

pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau 

lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Dalam buletin terdapat berita-berita yang 

disajikan guna memberi informasi pada pembaca khususnya lembaga atau kelompok 

yang memiliki buletin itu. Buletin mahasiswa berisi informasi untuk mahasiswa. 

Buletin mahasiswa juga mencakup wawasan bagi mahasiswa baik mengenai 

kemahasiswaan, ekonomi, kerohanian, politik,  sains, teknologi, kesehatan, sinopsis 

buku, film, karikatur, dan lain-lain.

Sebagai media cetak buletin juga sebagai wadah ekspresi pembaca dengan 

cara mengirimkan tulisannya kepada lembaga yang memiliki wewenang menerbitkan 

berita itu. Salah satu lembaga yang menerbitkan buletin adalah lembaga akademik 

seperti lembaga akademik Universitas Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang mendeklarasikan sebagai Universitas 

Konservasi. Dalam mewujudkan Universitas Konservasi tentunya banyak kebijakan 

dan upaya yang harus dilakukan, agar kebijakan tersebut dapat sampai pada 

masyarakat kampus tentunya harus mensosialisasikan, memahamkan, serta 

menggerakkan seluruh warga kampus untuk mewujudkan dan mengokohkan visi 

konservasi. Kebijakan Universitas konservasi tidak bisa langsung diterima oleh 

masyarakat Universitas. Ada yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, bahkan ada 

pula yang menolak. Sebagai Universitas Konservasi, Universitas Negeri Semarang 
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menerapkan konservasi keanekaragaman hayati, arsitektur hijau, sistem transportasi 

internal, pengolahan limbah, kebijakan nirkertas, energi bersih, konservasi etika, seni 

dan budaya. (http://konservasi.unnes.ac.id/?page_id=378) 

Adapun media yang menjadi wadah ekspresi dari kebijakan itu salah satunya 

buletin Express yang didirikan oleh BP2M merupakan salah satu wadah berekpresi 

masyarakat kampus konservasi dalam menanggapi kebijakan-kebijakan Universitas. 

Dalam buletin Express terdapat beberapa rubrik berita seperti: feature, opini, 

smsivitas, dan karikatur. Penelitian ini mengkaji rubrik karikatur karena bahasa yang 

digunakan dalam karikatur tersebut mengandung maksud tertentu yang digambarkan 

dari karakter tokoh yang ada.

Karikatur adalah gambar yang memiliki fungsi sebagai media kritik dan 

hiburan/humor. Selain berfungsi sebagai media kritik, karikatur juga memiliki fungsi 

mendidik, mengejek, menyindir, menghimbau, menyarankan, memerintahkan, 

menertawai, menghibur dengan kelucuan-kelucuan menanggapi peristiwa yang ada 

(Supriyadi 2011:88) 

Hal tersebut berimplikasi bahwa ada ungkapan-ungkapan melalui bahasa yang 

digunakan untuk mengekspresikan ide atau gagasan mengenai kebijakan tersebut. 

Begitu juga karikatur yang terdapat di buletin Express. Karikatur yang ada 

menggambarkan respon masyarakat kampus mengenai konservasi di Universitas 

Negeri Semarang, yaitu sindiran atau dukungan tentang kebijakan Universitas Negeri 

Semarang yang mendeklarasikan sebagai Universitas Konservasi.  
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Karikatur pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni karikatur 

verbal dan nonverbal. Karikatur verbal yaitu karikatur yang visualnya memanfaatkan 

unsur-unsur verbal,  yaitu kata, frasa, dan kalimat. Unsur-unsur verbal tersebut 

terletak di samping gambar. Karikatur nonverbal cenderung memanfaatkan gambar 

sebagai bahasa bertutur agar maksud yang terdapat dalam gambar tersampaikan 

kepada pembaca (Supriyadi 2011:89). Karikatur dalam buletin Express termasuk 

jenis karikatur verbal karena di samping gambar terdapat unsur-unsur verbal, 

sedangkan dalam wacana karikatur termasuk dalam klasifikasi wacana berdasarkan 

media penyampaiannya. Pada wacana karikatur terdapat berbagai kalimat yang 

menyatakan kritik atau dukungan. Karikatur merupakan sebuah media yang 

digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan gagasan, kritik, ide melalui 

gambar yang mengekpresikan dari apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. 

Dalam wacana karikatur, pengekpresian gagasan, peran, ide, dan bentuk alat 

yang digunakan berwujud tuturan. Tuturan yang digunakan dalam kerangka 

pragmatik merupakan bentuk dari tindak tutur. Tuturan dapat mengungkapkan sebuah 

maksud yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Berkenaan kemungkinan 

bermacam-macam maksud yang diekspresikan oleh penutur, Leech (1983:19-20) 

berpendapat bahwa situasi tutur itu mencangkup lima komponen. Kelima komponen 

itu adalah penutur dan mitra tutur, konteks sebuah tuturan, tujuan sebuah tuturan, 

tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan, dan tuturan sebagai bentuk tindak 

verbal.
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Tuturan seseorang memiliki sebuah tujuan. Hal ini berarti tidak mungkin ada 

tuturan yang tidak mengungkapkan suatu tujuan. Rustono (1999:29) mengemukakan 

bahwa  tujuan tuturan  adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan 

tindakan bertutur. Tujuan tuturan ini merupakan hal yang melatarbelakangi tuturan.  

Bahasa tulisan yang terdapat dalam karikatur mengikuti gambar yang terdapat 

dalam karikatur. Bahasa dalam karikatur mampu menyampaikan informasi secara 

efektif dan efisien melalui gambar dan teks. Bahasa dalam karikatur bertujuan untuk 

alat komunikasi antara penulis dan  pembacanya. Tuturan dapat memunculkan daya 

pengaruh terhadap mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Tuturan yang demikian 

disebut tindak tutur atau tindak ujar. 

Sebuah tindak tutur yang ada dalam karikatur merupakan tindak tutur yang 

ekpresif. Tindak tutur ekpresif  adalah tindak tutur yang dimaksudkan  penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 

tuturan itu. Tuturan-tuturan memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, 

mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, menyanjung termasuk ke dalam 

jenis tindak tutur ekspresif (Rustono 1999:41). 

Tuturan ekspresif merupakan tuturan yang berkaitan dengan perasaan dan 

sikap. Tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujaranya diartikan sebagai 

evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Frazer (1978) menyebut 

tindak tutur ekspresif dengan istilah evaluatif. 
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Dalam wacana karikatur masyarakat kampus konservasi yang ada di buletin 

Express lebih memuat kritikan dan sanjungan. Berikut contoh tuturan karikatur yang 

merupakan fungsi ekspresif mengkritik. 

(1)KONTEKS: BANYAK KERTAS YANG DIHABISKAN UNTUK 

BIMBINGAN SKRIPSI DALAM SETAHUN, SI JO 

MENDAPATKAN IDE AGAR BIMBINGAN SKRIPSI 

DIADAKAN SECARA ONLINE SUPAYA KEBIJAKAN 

KONSERVASI ITU TERWUJUD. 

Jo            :  Berapa banyak kertas dihabiskan untuk bimbingan skripsi 
dalam setahun?.
(dan munculah ide bimbingan online) 

Jo        : Kalau ujian saja on line kenapa bimbingan tidak?? Betulkan pak?? 

Data tersebut merupakan salah satu data yang diambil dari buletin Express.

Berdasarkan data tersebut bahwa tuturan “Berapa banyak kertas dihabiskan untuk 

bimbingan skripsi dalam setahun?” merupakan jenis tindak tutur ekspresif karena 

tuturan itu dimaksudkan agar mitra tutur mengevaluasi tuturan itu. Tuturan tersebut 

memiliki fungsi mengkritik karena tuturan tersebut mengkritik kebijakan konservasi 

tentang pilar konservasi paperless. Penutur mengemukakan kritikan terhadap 

kebijakan yang belum dilakukan oleh masyarakat kampus. 

Selain tuturan fungsi ekspresif mengkritik dalam wacana karikatur 

masyarakat kampus konservasi, terdapat juga fungsi ekspresif menyanjung. Berikut 

contoh tuturan karikatur konservasi yang merupakan fungsi ekspresif menyanjung. 

(2)KONTEKS: SEORANG SENIOR TENGAH MEMBACAKAN 

PERATURAN YANG HARUS DIPATUHI OLEH 

MAHASISWA BARU SAAT PPA, SALAH SATUNYA 

ADALAH TIDAK BOLEH MEROKOK. KETIKA 

MAHASISWA BARU TENGAH BERANGKAT 

KULIAH DIA MENGAKUI MEMANG UDARA 

LINGKUNGAN KAMPUS KONSERVASI SEGAR, 
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TETAPI IYA TERKEJUT KETIKA MELIHAT ADA 

MAHASISWA YANG TENGAH MEROKOK. 

Senior   : Akan dibacakan peraturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. 

Tidak boleh merokok di lingkungan kampus. 

Mahasiswa baru : Yah...bagaimana lagi? 

(saat berangkat kuliah) 

Mahasiswa baru: Hmm...konservasi ya? Memang segar udaranya 
sip...sip..

Tuturan “Hmm...konservasi ya? Memang segar udaranya sip...sip...”

termasuk jenis tindak tutur ekspresif karena tuturan tersebut dimaksudkan sebagai 

evaluasi mengenai kebijakan konservasi tentang penanaman dan perawatan pohon. 

Tuturan tersebut memiliki fungsi ekspresif menyanjung karena pada tuturan tersebut 

menyanjung kebijakan konservasi dari masyarakat kampus tentang hasil konservasi 

yang menyebabkan udara di sekitar kampus menjadi segar.  

Terpilihnya buletin Express menjadi sumber penelitian dikarenakan buletin 

Express adalah salah satu media yang ada di Universitas Negeri Semarang yang 

memuat opini-opini mahasiswa. Setiap edisi, Ekspress menyajikan  informasi-

informasi yang terbaru dengan fenomena-fenomena yang  nyata terjadi di kehidupan 

sehari-hari dalam masyarakat kampus konservasi. Akan tetapi, penelitian ini 

dikhususkan pada karikatur yang terdapat pada bagian yang terdapat dalam buletin 

Express,  karena karikatur yang disajikan di buletin Express ini dirasa dapat 

memberikan informasi atau hiburan kepada pembacanya. Berdasarkan alasan tersebut 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang wacana karikatur di buletin Express, 

terutama masalah tindak tutur ekspresif. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji  jenis 

tindak tutur dan fungsi tindak tutur ekspresif dalam wacana karikatur di buletin 
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Express. Dalam buletin Express terdapat wacana karikatur yang memuat tindak tutur 

ekspresif. 

Wacana Karikatur masyarakat kampus konservasi yang ada dalam buletin 

Express menjadi objek penelitian karena dalam karikatur tersebut tersimpan tuturan 

yang mengekspresikan sikap dari penutur tentang kebijakan konservasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1) Jenis tindak tutur apa saja yang ada dalam tuturan ekspresif pada wacana 

karikatur masyarakat kampus konservasi? 

2)  Fungsi tindak tutur ekspresif apa saja yang ada dalam wacana karikatur 

masyarakat kampus konservasi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1) Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang terdapat dalam tuturan ekspresif pada 

wacana karikatur masyarakat kampus konservasi. 

2)  Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresi pada wacana karikatur masyarakat 

kampus konservasi. 



9
 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian jenis dan fungsi pragmatis tuturan ekspresif di dalam wacana 

karikatur masyarakat kampus konservasi diharapkan dapat bermanfaat. Adapun 

manfaat yang diharapkan tercapai dengan penelitian ini yaitu, manfaat teoretis dan 

manfaat praktis.  

Manfaat teoritas dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu terhadap perkembangan ilmu bahasa khususnya ilmu pragmatik dan 

menguatkan teori yang sudah ada tentang tindak tutur ekspresif. Manfaat praktis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti lain, khususnya 

peneliti-peneliti bahasa untuk meneliti tindak tutur ekspresif yang ada pada wacana 

karikatur. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pengetahuan tentang tindak tutur ekspresif pada wacana karikatur yang ada pada 

buletin Express.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pragmatik merupakan kajian yang menarik karena dalam kajian 

pragmatik mengkaji tuturan-tuturan yang biasa digunakan oleh manusia. Hal ini 

terbukti dengan masih banyaknya penelitian tentang pragmatik khususnya kajian 

tentang tindak tutur. Adapun peneliti yang melakukan penelitian tentang tindak tutur 

ekspresif di antaranya Fairus (2007), Wahyuningsih (2008), Rahmita (2008),

Sitaresmi (2009), Supriyadi (2011), Fenda (2012), Poupari dan Bagher (2012), 

Josiah dan Johnson (2012), Imaniar (2013), dan Utami, Darmayanti, dan Riyanto 

(2013).

Fairus (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Jenis dan Fungsi Pemandu 

Wisata di Bali” menemukan beberapa jenis tindak tutur. Jenis tindak tutur yang 

ditemukan meliputi tindak tutur konstatif dan performatif, tindak tutur lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi, tindak tutur representatif, ekspresif, direktif, komisif dan 

isbati. Tindak tutur langsung, tak langsung, harfiah, tak harfiah, tak langsung 

harfiah, dan tak langsung tak harfiah. Adapun fungsi pragmatis yang ditemukan 

meliputi fungsi representatif menyatakan, melaporkan, menegaskan, dan 

menyebutkan. Fungsi direktif menyuruh, memohon, meminta, dan bertanya. Fungsi 

10
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ekspresif memuji mengkritik, mengeluh dan mengejek. Fungsi komisif berjanji, 

bersumpah dan mengancam. Fungsi isbati memutuskan, melarang dan mengizinkan.

Perbedaan mendasar antara penelitian Fairus (2007) dengan penelitian ini 

yakni permasalahannya. penelitian Fairus tidak memfokuskan jenis tindak tutur yang 

diteliti, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tindak tutur ekspresif dan fungsi 

tindak tutur ekspresif pada wacana karikatur. Persamaan mendasar antara penelitian 

Fairus dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang tindak tutur. Selain 

itu pendekatan yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan pragmatik 

dan pendekatan kualitatif.

Wahyuningsih (2008) meneliti tindak tutur ekspresif dan direktif dalam 

skripsinya yang berjudul “Tindak Tutur Ekspresif dan Direktif Pada Wacana Kolom 

Injury Time Tabloid Soccer”. Dalam penelitian tersebut ditemukan fungsi tindak 

tutur ekspresif dalam wacana kolom injury time tabloid soccer meliputi: 

menyalahkan, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menguji, memberi 

selamat, dan memuji. Fungsi tindak tutur direktif wacana kolom injury time tabloid

soccer meliputi: memerintah, menyarankan, mengajak, meminta, memohon, 

memaksa, dan menantang. Pada wacana tersebut terdapat keselarasan antara fungsi 

tindak tutur ekspresif dan tindak tutur direktif.

Perbedaan mendasar antara penelitian Wahyuningsih (2008) dengan penelitian 

ini yakni data yang diteliti.  Wahyuningsih (2008)  menganalisis data yang diambil 

dari wacana Kolom Injury Time Tabloid Soccer, sedangkan peneliti menggunakan 
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data berupa penggalan tuturan wacana karikatur yang ada pada buletin Express. 

Persamaan mendasar antara penelitian Wahyuningsih (2008) dengan penelitian ini 

yakni sama-sama meneliti tentang tindak tutur ekspresif. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan Wahyuningsih (2008) menggunakan pendekatan pragmatik untuk meneliti 

tuturan.

Rahmita (2008) meneliti tindak tutur ekspresif dalam skripsinya yang berjudul 

“Tindak Tutur Ekspresif Pada Wacana Rubrik SMS Anda Tabloid Cempaka”. Hasil 

penelitiannya berkenaan dengan jenis tindak tutur lain yaitu tindak tutur lokusi, 

ilokusi, perlokusi, langsung, tidak langsung, dan tidak harfiah. Fungsi ekspresif 

memuji, menyalahkan, mengeluh, belasungkawa, mengkritik, mengucapkan terima 

kasih, dan menyanjung. Efek yang ditimbulkan meliputi efek positif dan efek negatif. 

Perbedaan mendasar yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmita (2008) dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmita (2008) menggunakan objek Wacana Rubrik 

Sms Anda Tabloid Cempaka, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

menggunakan objek wacana karikatur dalam buletin Express. Persamaan mendasar 

antara penelitian Rahmita (2008) dengan penelitian ini  yakni sama-sama meneliti 

tindak tutur ekspresif dan menggunakan pendekatan pragmatik untuk mendasari 

penelitiannya.

Sitaresmi (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Tutur Ekspresif Pada 

Wacana Humor Politik Verbal Tulis “Presiden Guyonan” Butet Kartaredjasa”,



13
 

 

menemukan beberapa jenis tindak tutur. Berdasarkan jenis tindak tutur dalam tuturan 

ekspresif ditemukan tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi, tindak tutur langsung, 

tindak tutur tak langsung, tindak tutur harfiah, dan tindak tutur tak harfiah. 

Berdasarkan fungsi  pragmatis tindak tutur ekspresif ditemukan fungsi ekspresif yang 

meliputi fungsi ekspresif mengkritik, menyindir, mengeluh, menyanjung, dan 

menyalahkan. Berdasarkan kemungkinan efek yang ditimbulkan oleh tuturan humor 

meliputi efek positif dan efek negatif. Efek positif: intropeksi diri dan membuat lega. 

Efek negatif: membuat jengkel dan terhina.

Perbedaan mendasar antara penelitian Sitaresmi (2009) dengan penelitian ini 

yakni pada permasalan yang diteliti. Sitaresmi (2009) memaparkan permasalahan 

jenis tindak tutur ekspresif, fungsi tindak tutur ekspresif, dan efek yang timbul dari 

tuturan humor politik, sedangkan peneliti memaparkan permasalahan jenis tindak 

tutur ekpresif dan fungsi tindak tutur ekspresif pada wacana karikatur. Persamaan 

mendasar antara penelitian Sitaresmi (2009) dengan penelitian ini yakni pada metode 

analisis data yaitu metode heuristik. Metode heuristik yaitu jenis tugas pemecahan 

masalah yang dihadapi penutur dalam menginterpretasikan sebuah tuturan.

Supriyadi (2011) dalam jurnal Humaniora yang berjudul “Karikatur Karya 

G.M. Sudarta di Surat Kabar Kompas Kajian Pragmatik” menyatakan bahwa 

karikatur adalah gambar yang fungsi utamanya adalah kritik. Jenis tindak tutur yang 

dimanfaatkan di dalam karikatur adalah jenis tindak tutur komisif, ekspresif, 

verdiktif, asertif, direktif dan performatif. Tindak tutur yang mendominasi wacana 



14
 

 

karikatur G.M. Sudarta adalah tindak tutur direktif. Semantara itu, dalam menerapkan 

prinsip kerja sama, karikaturis melanggar prinsip kerja sama maksim kuantitas, 

kualitas, relevansi dan maksim pelaksanaan cara. Sebaliknya, prinsip kesopanan yang 

diterapkan dalam wacana karikatur meliputi maksim kebijaksanaan, kecocokan, 

kesimpatian, dan kerendah hatian. Aspek kebahasaan yang dimanfaatkan meliputi, 

aspek fonologi, frasa, kata, kalimat dan wacana yang tampak koheren dengan 

gambar.

Perbedaan mendasar antara penelitian Supriyadi (2011) dengan penelitian ini 

yakni pada permasalahannya. Supriyadi (2011)  dalam penelitiannya meneliti 

masalah jenis tindak tutur, implikatur dan prinsip kerja sama dan kesopanan pada 

karikatur karya G.M. Sudarta di Surat Kabar Kompas sedangkan peneliti 

memfokuskan tindak tutur ekspresif dalam wacana karikatur. Persamaan mendasar 

antara penelitian Supriyadi (2011) dengan penelitian ini yakni pada kajiannya. 

Keduanya menggunakan kajian pragmatik pada wacana karikatur. Kajian pragmatik 

merupakan kajian makna dalam hubungannya dengan tindak ujar. Selain itu 

pendekatan yang digunakan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian tindak tutur ekspresif juga dilakukan oleh Fenda (2012) dengan 

judul “Tindak Tutur Ekspresif dalam Acara Galau Nite di Metro TV: Suatu Kajian 

Pragmatik”. Dalam penelitian tersebut ditemukan jenis-jenis tindak tutur yang 

ditemukan pada acara Galau Nite di Metro TV adalah tindak tutur lokusi, tindak tutur 

ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tuturan ekspresif yang merupakan bagian dari 
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tindak tutur ilokusi juga ditemukan dalam penelitian ini. Tuturan ekspresif tersebut 

memiliki fungsi berbeda-beda sesuai dengan tuturan yang diucapkan penuturnya. 

Tuturan ekspresif tersebut terdiri atas tuturan ekspresif yang berfungsi untuk 

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

meminta maaf, dan menyindir. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Fenda (2012)  dengan penelitian ini 

yakni data yang diteliti. Fenda (2012) menganalisis data yang diambil dari jenis 

tindak tutur yang terdapat dalam acara Galau Nite di Metro TV,  sedangan peneliti 

menggunakan tuturan-tuturan yang ada pada karikatur masyarakat konservasi dalam 

buletin Express. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fanda (2012) dengan 

penelitian ini yakni sama-sama meneliti tindak tutur ekspresif dengan menggunakan 

metode deskriptif. 

Poupari dan Bagheri (2012) dalam artikel berjudul “Correlation Of Speech 

Acts And Language Functions In Top Notch Series Vs. ILI Textbooks From A 

Pragmatic Point Of View” menyatakan bahwa tidak adanya salah satu tindak tutur 

dan fungsi bahasa dalam percakapan yang ada dalam dua buku teks yang disebutkan

sebelumnya dapat dianggap sebagai titik lemah dari buku tersebut. Percakapan dalam 

dua buku teks memiliki beberapa masalah pragmatis berkaitan dengan fungsi bahasa 

dan pidato bertindak yang menunjukkan bahwa percakapan di kedua Top Notch dan 

ILI buku teks memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya beberapa variabel 

pragmatis dan distribusi yang tidak merata
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Perbedaan mendasar penelitian Poupari dan Bagheri (2012) dengan penelitian 

ini yakni pada data  digunakan. Poupari dan Bagheri (2012) menggunakan data buku 

teks. Sedangkan peneliti menggunakan objek karikatur yang ada dalam buletin 

Express. Selain itu perbedaan juga terletak pada tujuan penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Poupari dan Bagheri (2012)  bertujuan membandingkan dua buku teks 

pidato untuk menentukan fitur dari buku pada umumnya kekuatan dan kelemahan 

buku itu, sedangkan peneliti bertujuan menemukan jenis tindak tutur dan fungsi 

tindak tutur ekspresif dalam buletin Express. Persamaan mendasar penelitian Poupari 

dan Bagheri (2012) yaitu terletak pada kajian yang digunakan yaitu sama-sama 

mengkaji tindak tutur dalam pragmatik.

Josiah dan Johnson (2012) dalam artikel berjudul “Analisis Pragmatik Pidato 

dari President Goodluck Jonathan’s dan President Barack Obama’s” menyatakan 

bahwa pragmatik mengingatkan kembali sangat pentingnya dan bergunanya selama 

manusia berkomunikasi atau berinteraksi di dalam banyak kesempatan. 

dokumen/kertas sudah bisa untuk ditunjukan ke interpretasi yang memungkinkan 

bahwa tindak tutur mendampingi mengandalkan dalam konteks mereka, situasi dan 

pengetahuan yang dibagikan sebelumnya dari kedua pembicara dan pendengar.  

Perbedaan mendasar penelitian Josiah dan Johnson (2012) dengan penelitian ini 

yakni pada data yang diteliti. Josiah dan Johnson (2012) menggunakan data tuturan 

pidato yang dilakukan oleh President Goodluck Jonathan’s dan President Barack 

Obama’s, sedangkan peneliti menggunakan tuturan yang terdapat dalam wacana 
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karikatur masyarakat kampus konservasi. Selain itu, perbedaan pada jenis penelitian. 

Josiah dan Johnson (2012)  melakukan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, 

sedangkan peneliti melakukan jenis penelitian kualitatif. Persamaan mendasar 

penelitian Josiah dan Johnson (2012) dengan penelitian ini yakni pada pendekatan 

yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik dalam 

menganalisis tuturan. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Imaniar (2013) dalam artikelnya 

yang berjudul “Penggunaan Tindak Tutur Ekspresif Kalangan Remaja Di Kota Palu”, 

menemukan bentuk  tindak  tutur  ekspresif  yang  dilakukan  oleh  remaja  satu  

dengan  remaja lainnya dapat bermacam-macam. Tingkat keakraban dan faktor usia 

mempengaruhi bentuk dan  strategi  mereka  dalam  berkomunikasi  antar  

sesamanya.  Bentuk-bentuk  tindak  tutur ekspresif  yang  muncul  dalam  percakapan  

kalangan  remaja  adalah  (1) bentuk sindiran/ejekan, (2) bentuk ucapan selamat, (3) 

bentuk ketidak senangan, (4) bentuk keluhan, (5)  bentuk  pujian,  (6)  bentuk  ucapan  

terima  kasih,  (7)  bentuk  kesenangan,  dan (8)  bentuk kekecewaan, dan (9) bentuk 

permintaan maaf. Adapun  strategi  tindak  tutur  ekspresif  yang  dilakukan  oleh  

remaja  satu  dan  remaja lainnya,  meliputi  strategi  langsung  dan  tidak  langsung.  

Strategi  langsung  dalam  kalangan remaja terbagi  atas  strategi  (1)  bentuk  ucapan  

terima  kasih,  (2)  bentuk  pujian,  (3)  bentuk selamat,  dan  (4)  bentuk  ketidak 

senangan.  Pada  strategi  tidak  langsung  yang  terdapat  pada kalangan  remaja  juga  
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terbagi  atas (1)  strategi  tidak  langsung  dalam  bentuk ucapan terimakasih, dan (2) 

strategi tidak langsung bentuk menyalahkan.

Perbedaan mendasar penelitian Imaniar (2013) dengan penelitian ini yakni 

pada teknik pengumpulan data. Imaniar (2013) menggunakan teknik perekaman, 

wawancara, dan observasi sedangkan peneliti menggunakan teknik simak dan teknik 

catat. Selain itu, perbedaan pada permasahan yang diteliti. Imaniar (2013) meneliti 

bentuk dan strategi tindak tutur ekspresif kalangan remaja di kota Palu sedangkan 

peneliti memaparkan permasalahan jenis tindak tutur dalam tuturan ekspresif pada 

wacana karikatur dan fungsi ekspresif pada wacana karikatur.. Persamaan mendasar 

penelitian Imaniar (2013) dengan penelitian ini yakni keduanya mengkaji tindak tutur 

ekspresif dan menggunakan metode deskripstif.

Utami, Darmayanti, dan Riyanto (2013) juga meneliti tentang tindak tutur 

ekspresif dalam artikel yang berjudul “Tindak Tutur Ekspresif dari Kisah Juri  di X –

Factor Indonesia Talent di Rajawali Citra televisi Indonesia (Rcti ) : Studi 

Pragmatik”. Dalam penelitian tersebut ditemukan  tipe - tipe dari tindak tutur yang 

digunkan dalam cerita juri - juri X Factor Indonesia adalah memuji, memberi selamat, 

berterima kasih, dan mengkritik. selanjutnya, tindak tutur dominan yang digunakan 

oleh juri - juri adalah ekspresi memuji. Dalam ekspresi ungkapan terima kasih, 

strategi kesopanan yang digunakan adalah ekspresi kritik yang positif.

Perbedaan mendasar penelitian Utami, Darmayanti, dan Riyanto (2013)  dengan 

penelitian ini yakni data yang diteliti. Utami, Darmayanti, dan Riyanto (2013) 
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menganalisi tuturan cerita dari juri-juri X-Faktor Indonesia sedangkan peneliti 

menggunakan tuturan pada wacana karikatur masyarakat kampus konservasi. Selain 

itu, perbedaan juga terdapat pada masalah yang diteliti. Penelitian Utami, 

Darmayanti, dan Riyanto (2013) meneliti jenis tindak tutur ekspresif dan strategi 

kesopanan sedangkan peneliti meneliti jenis tindak tutur lain dalam tuturan ekspresif 

dan fungsi tuturan ekspresif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Utami, 

Darmayanti dan Riyanto (2013) dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis 

tindak tutur ekspresif yang terdapat pada tuturan dan pendekatan yang digunakan 

juga sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik dan pendekatan deskriptif-

kualitatif. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, relevensi penelitian ini dengan kajian 

terdahulu yaitu bahwa tindak tutur ekspresif tidak hanya berfungsi sebagai 

menyalahkan, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menguji, memberi 

selamat, dan memuji saja, melainkan berfungsi sebagai sindiran. Kemudian apabila 

dibandingkan dengan penelitian tindak tutur ekspresif yang dilakukan, penelitian ini 

berbeda dalam hal objek kajiannya. Untuk itu, paparan di atas menunjukan bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Namun, 

penelitian-penelitian tersebut akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam relevansinya 

dengan penelitian tindak tutur ekspresif pada wacana karikatur masyarakat kampus 

konservasi dalam buletin Express. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup 

semantik dan pragmatik, tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur, tuturan ekspresif fungsi 

tindak tutur, situasi tutur, wacana karikatur, dan kampus konservasi. Berikut ini 

penjelasan konsep-konsep tersebut: 

2.2.1 Pragmatik 

Pragmatik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan 

tiga segi (triadic). Dengan demikian dalam pragmatik makna diberi definisi dalam 

hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa, sedangkan dalam semantik, 

makna didefinisikan semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalan satuan 

bahasa tertentu, terpisah dari situasi, penutur dan petuturnya (Leech 1993:8). 

Menurut Rustono (1999:15) ada pandangan lain, yaitu semantisme dan 

pragmatisme. Di dalam semantisme dominasi ada pada semantik, sedangkan di dalam 

pragmatisme dominasi itu ada pragmatik. Pendekatan terhadap makna memang tidak 

dapat dilakukan dengan hanya menggunakan sudut pandang semantik saja atau sudut 

pandang pragmatik saja. 

Menurut Leech (1993:10) pandangan ketiga yaitu pandangan 

komplementarisme tentang makna bahasa yaitu a) harus sesuai dengan fakta-fakta 

yang diamati, dan b) harus sesederhana mungkin dan harus dapat dirampat 

(generalizable). Syarat tersebut tidak akan terpenuhi bila mendekati makna hanya 
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dari sudut pandang pragmatik saja atau hanya dari sudut pandang semantik; namun 

mendekati makna dari sudut pandang paduan semantik dengan pragmatik. 

2.2.2 Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik. Entitas 

ini merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain bidang ini seperti praanggapan, 

perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerjasama, dan prinsip kesantunan. Kajian 

yang tidak mendasarkan analisisnya pada tindak tutur bukanlah kajian pragmatik 

dalam arti yang sebenarnya (Rustono 1999:33). 

Menurut Chaer (dalam Rohmadi 2004:29) tindak tutur (speech act) adalah 

gejala individu yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh 

kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur 

orang lebih memperhatikan makna atau arti tindakan dalam tuturan.

Gunarwan (dalam Rustono 1999:33) menyatakan bahwa mengujarkan sebuah 

tuturan dapat dilihat  sebagai melakukan tindakan (act), di samping memang 

mengucapkan (mengujarkan) tuturan itu. Aktivitas mengujarkan atau menuturkan 

tuturan dengan maksud tertentu itu merupakan tindak tutur atau tindak ujar (speech 

act). Istilah tindak tutur muncul karena di dalam mengucapkan sesuatu penutur tidak 

semata-mata menyatakan tuturan, tetapi dapat mengandung maksud di balik tuturan 

itu. Purwo (1990:16) mendefinisikan tuturan sebagai ujaran kalimat pada konteks 

yang sesungguhnya.
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Beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa tindak tutur adalah tindakan 

dengan menuturkan sesuatu. Misalnya tindakan meminta maaf dapat dilakukan 

dengan tuturan “maaf, kemarin salah ngomong”. Maksud tuturan ini adalah tindakan 

minta maaf. 

Menurut Rohmadi (2004:83) analisis tindak tutur yang digunakan penulis untuk 

menyampaikan pesan kepada pembaca tidak menutup kemungkinan tindak tutur satu 

digunakan untuk menyampaikan beberapa maksud, dan sebaliknya satu maksud 

disampaikan dengan berbagai tindak tutur. Berikut contoh tuturan ekspresif yang 

tidak langsung. 

“Selama ini kalau ada bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat 

keamanan, medeni tenan kok masi. Mereka selalunlempar batu, lihat saja orang-orang 

sekitar sini sudah mulai menutup kaca jendelanya dengan tripleks atau papan kayu.”

Tuturan tersebut merupakan kalimat yang berkatagori ekspresif. Tuturan penulis 

dalam wacana tersebut dimaksudkan untuk mengkritik. Tuturan tersebut juga 

merupakan tuturan tidak langsung.  Tindak tutur ekspresif mempunyai kesejajaran 

dengan tindak tutur tidak langsung, tindak literal dan tindak tutur ilokusi. Hal itu 

dilandasi pada maksud dan fungsi tindak tutur tersebut sebagai tindak tutur yang 

berfungsi ganda, yaitu menyatakan dan melakukan sesuatu.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Tutur 

Menurut Rustono (1999:32) bahwa atas dasar sejumlah kriteria, ada beberapa 

jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur konstatif, performatif, lokusi, ilokusi, perlokusi, 
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representatif, direktif, ekspresif atau evaluatif, komisif, deklarasi atau isbati, 

langsung, tidak langsung, harfiah, dan tidak harfiah. 

2.2.3.1 Tindak Tutur Konstatif dan Performatif 

Menurut Gunawan dalam (Rustono 1999:34) tuturan konstatif adalah tuturan 

yang menyatakan sesuatu yang kebenarannya dapat diuji benar atau salah dengan 

menggunakan pengetahuan tentang dunia. Berikut contoh tuturan konstatif. 

(1) “Wisata Guci berada di Bumi Jawa Tegal.”

Tuturan yang pengutaraanya digunakan untuk melakukan sesuatu dinamakan 

tuturan performatif (Wijana 1996:23). Gunawan dalam (Rustono 1999:35) 

mengemukakan bahwa tuturan performatif itu adalah tuturan yang merupakan 

tindakan melakukan sesuatu dengan membuat tuturan itu. Berikut contoh tuturan 

performatif. 

(2) “Saya mohon maaf atas ketidak hadiran dalam rapat.”

Tuturan (2) merupakan tuturan performatif yaitu tindakan minta maaf atas 

ketidak hadiran penutur dalam rapat. Berhadapan dengan tuturan performatif, tidak 

dapat dikatakan bahwa tuturan itu benar atau salah. Terhadap tuturan performatif 

dikatakan sahih atau tidak (Rustono 1999:35). 

Keahlian tuturan performatif bergantung kepada pemenuhan persyaratan 

kesahihan atau felicity conditions. Austin dalam (Rustono 1999:35) mengemukakan 

adanya empat syarat kesahihan, yaitu: 1) harus ada prosedur konvensional yang 
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mempunyai efek konvensional dan prosedur itu harus mencakupi pengujaran kata-

kata tertentu oleh orang-orang tertentu pada peristiwa tertentu. 2) orang-orang dan 

peristiwa tertentu di dalam kasus tertentu harus berkelayakan atau yang patut 

melaksanakan prosedur itu. 3) prosedur itu harus dilaksanakan oleh para peserta 

secara benar, dan 4) prosedur itu harus dilaksanakan oleh para peserta secara lengkap.

2.2.3.2 Tindak Lokusi, Ilokusi dan Perlokusi

Searle dalam bukunya Speech Acts: An Essay in the Philisophy of Language

(dalam Wijana 1996:17) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya 

ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur yakni tindak 

lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (ilocutionary act), dan tindak perlokusi 

(perlocutionary act).

1.2.3.2.1 Tindak Lokusi  

Tindak tutur untuk menyatakan  sesuatu adalah tindak lokusi (Wijana 1996:17). 

Pernyataan tersebut sama dengan Rustono (1999:36) bahwa lokusi atau lengkapnya 

tindak sosial merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. 

Tindak lokusi tidak mempermasalahkan maksud atau fungsi tutur. Pernyataan yang 

diajukan berkenaan dengan lokusi ini adalah apakah makna tuturan yang diucapkan 

itu. Lokusi semata-mata tindak tutur atau tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan 

sesuatu dengan kata-kata. Makna kata dalam tuturan lokusi itu sesuai dengan makna 

kata di dalam kamus. Berikut contoh Tuturan tindak lokusi
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(3) “Udara dingin.”

Tuturan (3) merupakan tuturan lokusi, maksud dari tuturan tersebut adalah 

meminta agar pintu atau jendela ditutup karena cuaca yang dingin sehingga udara 

yang masuk melalui pintu atau jendela terasa dingin. 

1.2.3.2.2 Tindak Ilokusi 

Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi 

atau daya tuturan (Rustono 1999:37). Tindak tutur ilokusi  adalah tindak tutur yang 

mengandung maksud dan fungsi atau daya ujar. Tindak tutur ilokusi dapat 

diidentifikasi sebagai tindak  tutur yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu 

dan melakukan sesuatu (Wijana 1996:18). 

Menurut Leech (1993:323) untuk memudahkan identifikasi, ada beberapa verba 

yang menandai tindak ilokusi. Beberapa verba itu antara lain melaporkan, 

mengumumkan, bertanya, menyarankan, berterima kasih, mengusulkan, mengakui, 

mengucapakan selamat, berjanji, dsb.

Berikut ini merupakan tindak ilokusi. 

(4) “Berapa harga sayur ini?”

(5) “Terimakasih atas bantuannya”

(6) “Selamat atas kelulusanya”

Tuturan (4), (5), dan (6) merupakan tindak tutur ilokusi karena tuturan itu tidak 

hanya menginformasikan. Tetapi juga bermaksud untuk melakukan sesuatu.
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1.2.3.2.3 Tindak Perlokusi

Tindak tutur perlokusi adalah  tuturan atau ujaran yang diucapkan oleh penutur 

yang mempunyai efek atau daya pengaruh terhadap mitra tutur. Tindak tutur yang 

pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur inilah yang merupakan 

tindak perlokusi (Rustono 1999:38).  

Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya 

pengaruh (perlocutionary force) atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau 

daya pengaruh ini dapat secara sengaja tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. 

Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur 

disebut dengan tindak perlolusi. Tindak ini disebut  The Act of Affecting Someone

(Wijana 1996:19-20). 

Leech (1993:323) menyatakan bahawa ada beberapa verba yang dapat 

menandai tindak tutur perlokusi. Beberapa verba itu antara lain  membujuk, menipu, 

mendorong, membuat jengkel, menakut-nakuti, menyenangkan, melegakan, 

mempermalukan, menarik perhatian, dan sebagainya. Tindak tutur perlokusi dapat 

menghasilkan efek atau daya ujaran terhadap mitra tutur hasilnya rasa  khawatir, rasa 

takut, cemas, sedih, senang, putus asa, kecewa, takut, dan sebagainya. Berikut contoh 

tuturan tindak perlokusi. 

(7) “Sebentar lagi harga beras turun.”

(8) “Dia lulus, Bu.”

(9) “Kamu terlalu gemuk.”
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2.2.3.3 Representatif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklarasi atau Isbati

Searle (dalam Rustono 1999:39-43) membuat kalsifikasi dasar tutran yang 

membentuk tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis, yaitu (1) representatif, (2) 

direktif, (3) ekspresif, (4) komisif, dan (5) deklarasi. 

2.2.3.3.1 Tindak Tutur Representatif 

Tindak tutur representatif  adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya akan 

kebenaran atas apa yang diujarkan. Jenis tindak tutur ini kadang-kadang disebut juga 

tindak tutur asertif. Adapun yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur ini adalah 

tuturan-tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, 

menyebutkan, memberikan kesaksian, berspekulasi, dan sebagainya.  

Berikut tuturan tindak tutur representatif. 

(10) “Kita harus berani jujur dalam kebenaran.”

(11) “Di Kota Brebeslah saya dilahirkan.”

(12) “Saya berada di tempat kejadian itu.”

2.2.3.3.2 Tindak Tutur Direktif  

Tindak tutur direktif sering  juga disebut dengan tindak tutur impositif, adalah 

tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang 

disebutkan di dalam tuturan itu. Adapun yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur ini 

antara lain  memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, 

memohon, menyarankan, memerintah, memberikan aba-aba, dan menantang.  
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Berikut contoh tuturan tindak tutur direktif. 

(13) “Hutang itu harus cepat dibayar.”

(14) “Tolong belikan saya minuman!”

(15) “Kita harus berterimakasih kepada guru kita!”

Tuturan (13), (14), dan (15) dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur 

melaksanakan tindakan yang dalam hal ini pada tuturan (13) melakukan tindakan 

membayar hutang, pada tuturan (14) melakukan tindakan membelikan minuman, dan 

tuturan (15) berterima kasih kepada guru. Tuturan tersebut memiliki fungsi pragmatis 

direktif menagih, menyuruh, mengajak.

2.2.3.3.3Tindak Tutur Ekspresif  

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan  sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 

tuturan itu. Tuturan-tuturan memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, 

mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, dan menyanjung termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur ekspresif. Menurut Yule (2006:93) tindak tutur 

ekspresif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh 

penutur.  

Berikut contoh tuturan tindak tutur ekspresif. 

(16) “Rumah mu indah sekali.”

(17) “Selamat atas keberhasilan mu.”
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(18) “Sudah belajar keras, tetapi hasilnya tetap jelek.”

Tuturan diatas dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

dimaksudkan dalam tuturan. Pada tuturan (16) berisi tentang ucapaan memuji 

rumah yang indah karena itu tindakan yang memproduksinya termasuk tindak 

ekspresif memuji. Pada tuturan (17) dimaksudkan penuturnya agar tuturannya 

diartikan sebagai evaluasi. Isi dari tuturan tersebut tentang ucapan selamat atas 

keberhasilan yang dicapai. Pada tuturan (18) berisi tentang keluhan seorang 

anak yang sudah belajar tetapi nilainya kurang baik, tindakan yang 

memproduksi termasuk tindak ekspresif mengeluh. 

2.2.3.3.4Tindak Tutur Komisif  

Tindak tutur Komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Berjanji, bersumpah, 

mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul  merupakan tuturan yang 

termasuk ke dalam jenis tindak komisif.  

Berikut contoh tuturan tindak tutur komisif. 

(19) “Saya berjanji akan datang tepat waktu.”

Tuturan (19) mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebut di 

dalam tuturannya. Isi dari tuturan itu adalah janji datang tepat waktu pada acara yang 

ditentukan. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur fungsi komisif berjanji. 

Contoh lain dari tindak tutur komisif sebagai berikut: 

(20) “Kalau anda tidak membayar hutang, maka rumah ini akan kami sita.”
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(21) “Saya bersumpah akan melaksanakan tugas yang sudah diberikan  oleh 

Bapak.”

2.2.3.3.5 Tindak Tutur Deklarasi atau Isbati 

Tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. 

Mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, 

mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni merupakan tuturan 

yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur deklarasi. 

Berikut contoh tindak tutur deklarasi atau isbati. 

(22) “Saya tidak jadi datang ke rumah Nenek.”

(23) “Jangan pergi sendiri karena sekarang banyak begal.”

(24) “Ibu izinkan kamu pergi dengan temanmu.”

Tuturan di atas termasuk tindak tutur deklarasi atau isbati karena tuturan 

tersebut dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal yang baru. Pada tuturan 

(22) dimaksudkan penuturnya menciptakan hal yang baru yaitu membatalkan pergi ke 

rumah nenek. Pada tuturan (23) dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang baru 

yaitu larangan pergi sendiri karena sedang banyak begal. Tuturan (24) menciptakan 

hal baru yaitu seorang ibu yang mengizinkan anaknya pergi dengan temannya.
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2.2.3.4 Langsung, Tidak Langsung, Harfiah, dan Tidak Harfiah 

Rustono (1999:45) mengemukakan jenis tindak tutur dibedakan menjadi

tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur harfiah, dan tindak 

tutur tidak  harfiah.

2.2.3.4.1 Tindak tutur langsung

Penggunaan tuturan secara konvensional menandai kelangsungan suatu tindak 

tutur. Tuturan deklaratif, tuturan introgatif, dan tuturan imperatif secara konvensional 

masing-masing diujarkan untuk menyatakan informasi, menanyakan sesuatu, dan 

memerintah mitra tutur melakukan sesuatu. Kesesuaian modus tuturan dan fungsinya 

secara konvensional inilah yang merupakan tindak tutur langsung. Misalnya tuturan

(25) “ Sekarang musim hujan.”

(26) “ Berapa harga buku ini, Bu?”

(27) “ Tolong, ambilkan air!”

Tuturan (25), (26), dan (26) merupakan tindak tutur langsung karena 

penggunaan tuturan tersebut secara konvensional. Tuturan (25) termasuk tuturan 

deklaratif, tuturan (26) termasuk tuturan introgatif, dan tuturan (27) termasuk tuturan 

imperatif. Tuturan-tuturan tersebut diujarkan untuk menyatakan informasi, 

menanyakan sesuatu dan memerintah mitra tutur.
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2.2.3.4.2  Tindak Tutur Tidak Langsung 

Tuturan tidak langsung adalah tuturan deklaratif yang digunakan untuk bertanya 

atau memerintah atau tuturan yang bermodus lain yang digunakan secara tidak 

konvensional. Tuturan “Sudah malam.” Secara tidak konvensional merupakan tindak 

tutur tidak langsung. Tuturan itu dimaksudkan untuk meminta tamu gadisnya untuk 

mengakhiri kunjungannya di rumah.

(28) “Sudah jam sepuluh.”

(29) “Tempatnya jauh sekali.”

Tuturan (28) dan (29) merupakan tindak tutur tidak langsung karena 

menyatakan sesuatu dengan perantara lain kepada mitra tutur. Tiap-tiap tuturan 

menggunakan kalimat berita. 

2.2.3.4.3 Tindak Tutur Harfiah 

Tindak tutur harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna 

kata-kata yang menyusunnya.  

(30) “Adu domba”  

Tuturan tersebut diujarkan seorang laki-laki pada temannya yang sedang 

menuju lapangan yang sedang ada lomba adu dumba, merupakan tindak tutur harfiah. 

2.2.3.4.4 Tindak Tutur Tidak Harfiah 

Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunya (Rustono 1999:45). Berikut merupakan 

contoh tindak tutur tidak harfiah. 



33
 

 

(31) “Orang itu keras kepala.”

Tuturan tersebut diucapkan penutur kepada seseorang yang tidak mau menuruti 

nasihat dari orang lain, merupakan tindak tutur tidak harfiah.

2.2.3.5 Vernakuler dan Seremonial

Fraser dalam (Rustono 1999:47) mengemukakan dua jenis tindak tutur lagi, 

yaitu vernakuler dan seremonial. Tindak tutur vernakuler adalah tindak tutur yang 

dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat tutur. Verba meminta, mengucapkan 

terima kasih, memuji menandai tindak tutur vernakuler. Misal tuturan:

(32) “ Nilai mu bagus tidak ada warna merahnya.”

(33) ”Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan saudara”

Tindak tutur seremonial adalah tindak tutur yang digunakan oleh orang yang 

berkelayakan untuk hal yang dituturkannya. Tindak menikahkan orang, memutuskan 

perkara, membuka siding MPR/DPR, memulai upacara ritual adalah tindak tutur 

seremonial. Tuturan ”Dengan ini, saudara saya nikahkan dengan saudari Amalia putri 

bapak Sudiro”  sebagai contoh tindak tutur seremonial.

2.2.4 Tuturan Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar 

ujaranya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu 

(Rustono 1999:39). Fraser (1978) menyebutkan tindak tutur ekspresif dengan istilah 
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evaluatif. Tuturan memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, 

menyalahkan, mengucapkan selamat, dan menyanjung. 

Menurut Yule (2006:83) tindak tutur ekspresif ialah jenis tindak tutur yang 

menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur mencerminkan 

pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, 

kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau kesengsaraan.  

Menurut Searle (dalam Koenjana 2003:73) mendeskripsikan tuturan ekspresif 

adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukan sikap 

psikologi penutur terhadap suatu keadaan, misalnya berterima kasih, memberi 

selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji dan berbelasungkawa. 

Black (2011:44) mendeskripsikan tindak wicara ekspresif adalah tindak wicara 

yang bisa menunjukan sikap dari penutur, seperti memberi selamat, ikut berduka cita 

atau mengungkapkan rasa senang. Tindak wicara seperti ini memiliki fungsi 

interpersonal yang kuat. 

Tarigan (1990:47) juga menjelaskan ekspresif mempunyai fungsi untuk 

mengekspresikan, mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis sehingga 

pembicara menuju suatu pernyataan. 

Menurut Leech (1993:327) verba ekspresif mengacu pada frasa nomina yang 

abstrak atau fraksa gerundif; misalnya, apologize (minta maaf), commiserate (merasa 

ikut bersimpati), congratulate (mengucapkan selamat), pardon (memaafkan), thank

(mengucapan terima kasih). 
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Berdasarkan definisi tuturan ekspresif yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa tuturan ekspresif adalah tuturan yang melibatkan psikologi atau 

perasaan penutur terhadap suatu keadaan dan meminta mitra tutur mengartikan 

tuturan tersebut sebagai evaluasi tentang hal yang dituturkan. 

2.2.5 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, 

mengungkapkan atau memberitahu sikap psikologi sang pembicara menuju suatu 

pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi (Tarigan 1986:47). Fungsi yang 

termasuk ke dalam fungsi ekspresif adalah memuji, mengucapkan terima kasih, 

mengkritik, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, dan menyanjung. 

2.2.5.1 Fungsi Ekspresif Memuji 

Fungsi memuji merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksud agar ujarannya diartikan sebagai 

evaluasi dengan tuturan memuji. Tuturan memuji adalah tuturan yang digunakan 

untuk melahirkan suatu penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik, indah, 

gagah, berani, dan sebagainya. Berikut contoh fungsi tuturan memuji: 

(34) “ Nilaimu sudah cukup baik.”

(35) “Rumahnya bagus dan rapi.”

(36) “Keputusan yang tepat.”
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Tuturan (34), (35) dan (36) merupakan tindak tutur ekspresif memuji yang 

dimaksudkan untuk memuji. Pada tuturan (34) dimaksudkan memuji nilai yang telah 

didapatkan sudah baik. Pada tuturan (35) dimaksudkan memuji bangunan rumah yang 

bagus dan rapi. Pada tuturan (36) dimaksudkan memuji keputusan yang tepat suatu 

perkara atau kebijakan. Dengan demikian tutuan-tuturan tersebut menyatakan sebuah 

penilaian kepada mitra tutur yang diucapkan penutur. 

2.2.5.2 Fungsi Ekspresif Mengucapkan Terima Kasih 

Fungsi mengucapkan terima kasih merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi dengan mengucapkan terimakasih.Tuturan 

terima kasih adalah tuturan yang digunakan unruk  mewujudkan rasa syukur, 

melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan 

sebagainya. Berikut contoh fungsi tuturan mengucapkan terima kasih. 

(37) “Terimakasih atas kedatangan saudara di rumah kami.”

(38) “Saya harus berterima kasih kepada Bapak Sonny yang telah membantu 

dalam acara ini.”

Tuturan (37) dan (38) merupakan tindak tutur ekspresif mengucapkan 

terimakasih atas kedatangan dan kebaikan. Dengan demikian tuturan-tuturan tersebut 

menyatakan sebuah penilaian kepada mitra tutur yang diucapkan penutur.
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2.2.5.3 Fungsi Ekspresif Mengkritik 

Fungsi mengkritik merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujaranya diartikan sebagai 

evaluasi dengan mengkritik. Tuturan mengkritik adalah tuturan yang berupa 

tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap 

suatu hasil karya, pendapat dan sebagianya. Berikut contoh fungsi tuturan mengkritik. 

(39) “Buat apa membuat kue itu, kalau kamu tidak mau memakannya.” 

(40) “Gagasanmu itu baik jika disampaikan dengan bahasa yang dapat 

dimengerti.”

Tuturan (39) dan (40) merupakan tindak tutur ekspresif mengkritik. Hal ini 

terjadi karena tuturan tersebut berupa kritikan terhadap mitra tutur. Pada tuturan (39) 

penutur bermaksud mengevaluasi mitra tutur yang tidak mau memakan kue 

buatannya, hanya membuang-buang bahan untuk membuat kue. Pada tuuran (40) 

dimaksudkan mengevaluasi pendapat yang disampaikan agar mudah dimengerti.

2.2.5.4 Fungsi Ekspresif Mengeluh 

Fungsi mengeluh merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujaranya diartikan sebagai 

evaluasi dalam tuturan mengeluh. Tuturan mengeluh adalah tuturan yang dilakukan 

untuk menyatakan susah karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan. Berikut contoh 

tuturan fungsi mengeluh. 

(41) “Kenapa saya selalu belajar tetapi nilai tetap jelek?”
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(42) “Kegiatan ini sungguh melelahkan.”

Tuturan (41) dan (42) merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh karena isi 

tuturan itu berupa keluhan, tuturan (41) penutur mengeluh karena mendapat nilai 

yang tidak baik meskipun sudah belajar. Tuturan (42) penutur mengeluh karena 

kegiatan yang dilakukan melelahkan. 

2.2.5.5  Fungsi Ekspresif Menyalahkan 

  Fungsi menyalahkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujaranya diartikan sebagai 

evaluasi dalam tuturan menyalahkan. Tuturan menyalahkan adalah tuturan yang 

digunakan untuk menyatakan (memandang, menganggap) salah pada seseorang. 

Berikut contoh tuturan fungsi menyalahkan. 

(43) “Kalo berani berbuat ya harus berani tanggung jawab.”

(44) “Persiapan acara belum beres, berani-beraninya memulai acaranya.”

Tuturan (43) dan (44) merupakan tindak tutur ekspresif menyalahkan karena isi 

tuturan berupa tuturan menyalahkan. Tuturan (43) penutur menyalahkan mitra tutur 

yang tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Tuturan (44) 

penutur menyalahkan mitra tutur yang sudah memulai acara meskipun persiapan 

belum beres. 

2.2.5.6 Fungsi Ekspresif Mengucapkan Selamat 

Fungsi mengucapkan selamat merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujaranya diartikan 
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sebagai evaluasi dengan tuturan mengucapkan selamat. Kata ‘selamat’ sebenarnya 

merupakan doa (ucapan, pernyataan, dan sebagainya) yang mengandung harapan 

supaya sejahtera dan pemberian salam agar mudah-mudahan orang yang 

bersangkutan dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Berikut contoh tuturan fungsi 

mengucapkan selamat. 

(45) “Selamat atas kelulusan anda.”

(46) “Selamat ulang tahun yang ke-22.”

Tuturan (45) dan (46) merupakan tindak tutur ekspresif mengucapak selamat. 

Hal ini terjafi karena isi tuturan berupa ucapan selamat atas kelulusan dan ucapan 

selamat ulang tahun.

2.2.5.7 Fungsi Ekspresif Menyanjung 

Fungsi menyanjung merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya diartikan 

sebagai evaluasi dengan tuturan menyanjung. Tuturan menyanjung adalah tuturan 

yang digunakan untuk melontarkan kata-kata pujian untuk membangkitkan rasa 

senang, mempersenangkan hati dan memuji. Berikut contoh tuturan fungsi 

menyanjung. 

(47) “Indahnya rumah mu.”

(48) “Kebijakan yang baik untuk diterapkan.”

Tuturan (47) dan (48) merupakan tindak tutur ekspresif menyanjung. Hal ini 

terjadi karena isi dari tuturan itu berupa sanjungan. Tuturan (47) penutur menyanjung 
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rumah seorang teman yang kelihatan indah. Tuturan (48) penutur menyanjung 

kebijakan yang baik untuk diterapkan pada  masyarakat. 

2.2.6 Situasi Tutur 

Pragmatik merupakan kajian yang mengkaji makna dalam hubunganya dengan 

situasi ujar. Menurut Rustono (1999:26) situasi tutur adalah situasi yang melahirkan 

tuturan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, 

sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Di dalam komunikasi tidak ada tuturan 

tanpa situasi tutur. Maksud tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi 

melalui situasi tutur yang mendukungnya. 

Leech (1993:19-21) membagi situasi tutur atas lima bagian yaitu: 1) penutur 

dan mitra tutur, 2) konteks tutur, 3) tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau 

kegiatan, 4) tujuan tuturan, dan 5) tuturan sebagai produk tindak verbal. 

Lima situasi tutur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penutur dan Mitra Tutur 

Penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi 

pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara itu, mitra tutur adalah 

orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam pentuturan. Dalam 

peristiwa tutur peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti, yang 

semula berperan penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, 

demikian sebaliknya. Aspek-aspek yang terkait dengan komponen penutur dan mitra 
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tutur antara lain usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan tingkat keakraban. 

2) Konteks Tuturan 

Dalam tata bahasa konteks tuturan itu mencakupi semua aspek fisik atau latar 

sosial yang relevan dengan tuturan yang diekspresi. Konteks yang bersifat fisik, yaitu 

fisik tuturan dengan tuturan lain biasa disebut ko-teks. Sementara itu, konteks latar 

sosial lazim dinamakan konteks. Di dalam pragmatik konteks itu berarti semua latar 

belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tuturnya. 

Konteks ini berperan membantu mitra tutur di dalam menafsirkan maksud yang ingin 

dinyatakan oleh penutur.

3) Tujuan Tuturan 

Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan 

tindakan bertutur. Komponen ini menjadikan hal yang melatarbelakangi tuturan. 

Karena semua tuturan memiliki suatu tujuan. 

4) Tindak Tutur Sebagai Bentuk Tindakan dan Aktivitas 

Tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktivitas adalah bahwa tindak tutur 

itu merupakan tindakan juga. Tindak tutur sebagai suatu tindakan tidak ubahnya 

sebagai tindakan mencubit dan menendang. Hanya saja, bagian tubuh yang berperan 

berbeda. Pada tindakan mencubit tanganlah yang berperan, pada tindakan menendang 

kakilah yang berperan, sedangkan pada tindakan bertutur alat ucaplah yang berperan.
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5) Tuturan Sebagai Produk Tindak Verbal 

Tuturan itu merupakan hasil suatu tindakan. Tindakan manusia itu dibedakan 

menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan nonverbal. Berbicara atau bertutur 

itu adalah tindakan verbal. Karena tercipta melalui tindakan verbal, tuturan itu 

merupakan produk tindak verbal. Tindakan verbal adalah tindak mengekpresikan 

kata-kataatau bahasa. 

2.2.7 Wacana 

Wacana berasal dari kata vacana ‘bacaan’ dalam bahasa Sanskerta. Kata 

vacana itu kemudian masuk ke dalam bahasa Jawa kuna dan bahasa Jawa baru 

wacana atau wacana atau ‘bicara, kata, ucapan’ (Poerwadarminta dalam Baryadi 

2002:1). Kata wacana dalam bahasa Indonesia dipakai sebagi padanan (atau 

terjemahan) kata discourse. Baik wacana maupun discourse kemudian diangkat 

sebagai istilah linguistik. Dalam linguistik, wacana dimengerti sebagai satuan lingual 

linguistik yang berada di atas tataran kalimat ( Stubbs dan Mc Haul dalam Baryadi 

2002:1)

Wacana adalah satuan kebahasaan yang unsurnya terlengkap yang tersusun 

dari kalimat atau kalimat-kalimat, baik berupa lisan maupun tulisan yang membentuk 

suatu pengertian yang serasi dan terpadu baik dalam pengertian maupun dalam 

manifestasi fonetisnya (Hartono 2012:12) 
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Tarigan (1987:26) berpendapat bahwa wacana yaitu suatu bahasa terlengkap 

dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan korelasi dan koherensi 

yang tertinggi dan berkesinambungan yang memunyai awalan dan akhiran yang nyata 

disampaikan secara lisan maupun tulis. Dalam bahasa tulis awalan dan akhiran 

sangatlah penting, karena  dalam bahasa tulis tanda baca dan konteks kalimat yang 

mempermudah pemahaman pembaca. Berbeda dengan bahasa tulis, dalam bahasa 

lisan konteks kalimat dan ekspresi penutur yang mendukung.   

Chaer (200:267) berpendapat yang sama dengan Kridalaksana bahwa wacana 

adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan 

satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka 

wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, dan ide yang utuh, yang bisa 

dipahami oleh pembaca (dalam wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana lisan), 

tanpa keraguan apa pun. Sebagai satuan garamatikal tertinggi atau terbesar, berarti 

wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi syarat 

gramatikal, atau persyarakatan kewacanaan lainnya.  

Menurut Crystal (dalam Hartono 2012:6) bahwa wacana berarti rangkaian 

sinambung kalimat yang luas daripada kalimat, sedangkan dari sudut pandang 

psikolinguistik, wacana merupakan suatu proses dinamis pengungkapan dan 

pemahaman yang mengatur penampilan orang dalam interaksi kebahasaan. 
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2.2.7.1 Jenis Wacana 

Menurut Mulyana (2005:47) pembagian wacana sangat bergantung pada aspek 

dan sudut pandang yang digunakan. Wacana setidaknya dapat dipilah atas dasar 

beberapa segi, yaitu: 1) bentuk, 2) media, 3) jumlah penutur, dan 4) sifat.

Berdasarkan Bentuk 

Menurut Robert dalam (Mulyana 2005:47) wacana berdasarkan bentuknya 

dapat dibagi atas: wacana naratif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana 

hartatori, wacana dramatik, dan wacana efistoleri.

a. Wacana Naratif 

Wacana naratif adalah bentuk wacana yang banyak dipergunakan untuk 

menceritakan suatu kisah. Uraiannya cenderung ringkas. Bagian-bagian yang 

dianggap penting sering diberi tekanan atau diulang. Bentuk wacana naratif 

umumnya dimulai dengan alinea pembuka, isi, dan diakhiri oleh alinea penutup. 

b. Wacana Prosedural 

Wacana prosedural digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan 

bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kalimat-kalimatnya berisi 

persyaratan atau aturan tertentu agar tujuan kegiatan tertentu itu berhasil dengan baik. 

c. Wacana Ekspositori 

Wacana ekspositori bersifat menjelaskan sesuatu secara informatif. Bahasa 

yang digunakan cenderung denotatif dan rasional. Yang termasuk dalam wacana ini 

adalah ceramah ilmiah, artikel di media massa. 
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d. Wacana Hortatori 

Wacana hortatori digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca 

agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Sifatnya persuasif. Tujuannya 

adalah mencari pengikut/penganut agar bersedia melakukan, atau paling tidak 

menyetujui, pada hal yang disampaikan dalam wacana tersebut. 

e. Wacana Dramatik 

Wacana dramatik adalah bentuk wacana yang berisi percakapan antar penutur. 

Sedapat mungkin menghindari atau meminimalkan sifat narasi di didalamnya. Contoh 

teks dramatik adalah skenario film/sinetron, pentas wayang orang, ketoprak, 

sandiwara, dan sejenisnya. 

f. Wacana Epistoleri 

 Wacana epistoleri biasa dipergunakan dalam surat-menyurat. Pada umumnya 

memiliki bentuk dan sistem tertentu yang sudah menjadi kebiasaan atau aturan. 

Secara keseluruhan, bagian wacana ini diawali oleh alinea pembuka, dilanjutkan 

bagian isi, dan diakhiri alinea penutup. 

Berdasarkan Media Penyampaian 

a. Wacana Tulis 

Wacana tulis (written discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan melalui 

tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan atau direalisasikan 

melalui tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif 
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dan efisian untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau 

apapun yang dapat mewakili kreativitas manusia. 

Wacana tulis sering dipertukarkan maknanya dengan teks atau naskah. Namun, 

untuk kepentingan bidang kajian wacana yang tampaknya terus berusaha menjadi 

disiplin ilmu yang mandiri. Kedua istilah tersebut kurang mendapat tempat dalam 

kajian wacana. Apalagi istilah teks atau naskah tampaknya hanya berorientasi pada 

huruf (graf) sedangkan gambar tidak termasuk didalamnya. Padahal gambar atau 

lukisan dapat dimasukkan pula kedalam jenis wacana tulis (gambar). Sebagaiman 

dikatakan Hari Mukti Kridalaksana. wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, 

yang dalam hirarki kebahasaan merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. 

Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf atau karangan yang 

utuh (buku, novel, ensiklopedia, dan lain-lain) yang membawa amanat yang lengkap 

dan cukup jelas berorientasi pada jenis wacana tulis. 

b. Wacana Lisan 

Wacana lisan (spoken discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan secara 

lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai 

tuturan (speech) atau ujaran (utterance). Adanya kenyataan bahwa pada dasrnya 

bahasa kali pertama lahir melalui mulut atau lisan. Oleh karena itu, wacana yang 

paling utama, primer, dan sebenarnya adalah wacana lisan. 



47
 

 

Berdasarkan Jumlah Penutur 

a. Wacana Monolog 

Wacana monolog (monologue discourse) adalah wacana yang disampaikan 

seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. 

Sifatnya searah, contoh : orasi ilmiah, penyampaian visi dan misi, khotbah, dan lain-

lain.

b. Wacana Dialog 

Wacana dialog ialah wacana atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih secara langsung. Sifatnya dua arah, contoh: diskusi, seminar, musyawarah, 

dan kampanye dialogis. 

Berdasarkan bentuknya,  

a. Wacana Fiksi 

Bentuk dan isi wacana fiksi berorientasi pada imajinasi. Biasanyan, tampilan 

bahasanya mengandung keindahan (estetika). Mungkin sekali wacana fiksi bersifat 

atau kenyataan, tetapi gaya penyampaiannya indah. Walaupun begitu, karya semacam 

itu tetap tergolong karya fiktif karena proses penciptannya dan sifatnya memang 

fiktif. Bahasanya konotatif, analogis, dan multiinterpretatif karena pada umumnya 

berdasarkan asas kebahasaan berpuisi (licentia puitica) dan kebebasan bergremetika 

(licitia gremetica) wacana fiksi dapat di bagi menjadi wacana prosa, wacana puisi, 

dan wacana drama.
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b. Wacana Nonfiksi 

Wacana nonfiksi adalah suatu wacana dari hasil olah pikir manusia yang 

melibatkan data dan informasi nyata dan kadang menggunakan kaidah-kaiadah 

penulisan yang baku. Contoh wacana nonfiksi yaitu opini, esai, artikel dan laporan 

penelitian. Wacana nonfiksi disebut juga sebagai wacana ilmiah, jenis wacana ini 

disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, lugas dan jelas.  

2.2.7.2 Unsur Wacana

Sebagai suatu bentuk wacana atau ujaran yang luas, wacana terdiri atas 

bermacam-macam unsur. Hartono (2012:34) membagi unsur-unsur wacana sebagai 

berikut:

1. Tema, yaitu pokok pembicaraan yang ada dalam sebuah wacana baik 

wacana lisan maupun tulisan. 

2. Unsur bahasa, yaitu kata, kalausa, frasa, dan kalimat. 

3. Konteks yang terdapat dalam sekitar wacana. 

4. Kohesi dan koherensi. 

Sebagai suatu jenis pengungkapan, wacana terdapat satu gagasan pokok atau 

tema. Tema itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang padu, sehingga akan 

melahirkan satu jenis wacana yang kohesi dan koheren. 

Menurut Mulyana (2005:7) wacana memiliki dua unsur pendukung utama, 

yaitu unsur dalam (internal) dan unsur luar (eksternal). Unsur internal berkaitan 
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dengan aspek formal kebahasaan, sedangkan unsur eksternal berkenaan dengan hal-

hal diluar wacana itu sendiri. Kedua unsur tersebut membentuk satu kepaduan dalam 

suatu struktur yang utuh dan lengkap. 

Wacana juga terbentuk oleh unsur-unsur kohesi dan koherensi. Kohesi adalah 

hubungan yang ditandai oleh penanda (lahir, yakni penanda yang menghubungkan 

apa yang dinyatakan) dengan apa yang dinyatakan sebelumnya dalam wacana 

tersebut. Kohesi merupakan keruntutan kalimat-kalimat dan hubungan struktural 

antar kalimat dalam wacana. Kohesi dalam wacana tidak hanya menyatakan pertalian 

bentuk lahir belaka, melainkan yang penting ialah bahwa kohesi (yang baik) 

menyiratkan koherensi (Samsuri 1987:47). Menurut Baryadi (2002:17-29) kohesi 

adalah hubungan bentuk antara bagian-bagian dalam suatu wacana. Koherensi adalah 

keterkaitan semantis antar bagian-bagian wacana. 

2.2.8 Karikatur

Karikatur berasal dari bahasa Italia caricatura dari kata caricare yang artinya 

berlebih-lebihan, memberi muatan atau memberi beban tambahan. Agar suatu gambar 

dapat disebut sebagai karikatur maka di dalamnya harus menghadirkan dua unsur 

yaitu satire dan distorsi. Distorsi dimunculkan dengan menggambar sesuatu secara 

berlebihan sesuatu (biasanya manusia) yang dijadikan sasaran agresi pada karikatur. 

Deformasi atau distorsi jasani itu digunakan sebagai pembungkus sindiran. 
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Pramono (1996:49) berpendapat bahwa sebetulnya karikatur adalah bagian 

dari kartun opini, tetapi kemudian menjadi salah kaprah. Karikatur yang sudah diberi 

beban pesan, kritik, san sebagainya berarti telah menjadi kartun opini.  

Karikatur adalah bagian dari kartun yang digambarkan dalam bentuk fiktif 

atau deformasi dari tokoh tertentu yang mempunyai tujuan untuk menyindir, 

mengkritik, dan menghimbau, menyarankan sesuatu kepada objek sasarannya. 

Karikatur memiliki fungsi untuk mengkritik dan menyindir. Selain itu karikatur dapat 

mendidik, mengajar, mengejek, menghimbau, menyarankan, memerintahkan, 

menertawai, mengibur dengan kelucuan-kelucuan menanggapi sesuatu peristiwa. 

Karikatur  adalah  produk  suatu  keahlian  seorang  karikaturis,  baik  dari 

segi  pengetahuan,  intelektual,  teknik  melukis,  psikologis,  cara  melobi,  referensi 

bacaan, maupun bagaimana dia memilih topik isu yang tepat. Karena itu, kita bisa 

mendeteksi intelektual seorang karikaturis dari sudut ini. Juga, cara dia mengkritik 

yang  secara  langsung  membuat orang  yang  dikritik  justru  tersenyum  (Sobur 

2004:139). 

2.2.8.1 Wacana Karikatur 

Bahasa dapat digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, untuk 

mengungkapkan kritik sosial dan lainnya. Sebuah kritik dalam media massa salah 

satunya dapat disajikan dalam bentuk karikatur, begitupun dalam buletin Express. 

Kritik atau opini dalam wacana karikatur disampaikan dengan bahasa implisit dan 
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gaya humoris, sehingga untuk memahami isi dan pesan karikatur, maka pembaca juga 

harus mengenali konteks serta tanda dan lambang yang menyertai karikatur tersebut.  

Karikatur pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karikatur 

verbal dan karikatur nonverbal. Karikatur verbal yaitu karikatur yang dalam visual 

gambarnya memanfaatkan unsur verbal, seperti kata, frasa, dan kalimat, di samping 

gambar tokoh yang didistorsikan, sedangkan karikatur nonverbal cenderung 

memanfaatkan gambar sebagai bahasa bertutur agar maksud yang terdapat dalam 

gambar tersampaikan kepada pembaca (Supriyadi 2011:89). 

Wacana karikatur merupakan salah satu jenis wacana tulis. Menurut Mulyana 

(2005:52) gambar atau lukisan dapat dimasukan pula ke dalam jenis wacana tulis 

(gambar) karena dalam karikatur terdapat unsur-unsur kebahasaan. Wacana karikatur 

biasanya mengangkat dan membahas realita sosial yang aktual di masyarakat. Isi dari 

wacana karikatur bermuatan kritik atau sebuah sanjungan dan berusaha menyatakan 

kebenaran dan bersifat kritis terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. 

Dalam gambar karikatur terdapat gambar dan teks. Keduanya memiliki 

keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam wacana karikatur, 

pengekspresian gagasan, peranan, ide, dan bentuk alat yang digunakan berwujud 

tuturan. Tuturan yang digunakan dalam kerangka pragmatik merupakan bentuk dari 

tindak tutur. 
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Bahasa karikatur tidak lepas dari kaidah dan fungsi yang diuraikan dan fungsi, 

sebab fungsi karikatur adalah untuk berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat 

pembaca. Penggunaan bahasa verbal dalam karikatur pada hakikatnya adalah untuk 

menjalin komunikasi antar seniman, sedangkan apresiator dalam hal ini adalah 

pembaca buletin.

Wacana karikatur masyarakat kampus konservasi yang terdapat dalam buletin 

Express memiliki fungsi menyindir, mengkritik dan menyanjung sebuah kebijakan 

yang diterapkan oleh Universitas Negeri Semarang. Aspek-aspek kebahasaan yang 

dimanfaatkan dalam wacana karikatur adalah aspek kebahasaan dalam bentuk kata, 

frasa, kalimat, dan wacana. 

Berikut ini contoh karikatur yang terdapat dalam buletin Express. 
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Karikatur tersebut berisi sebuah sanjungan terhadap kebijakan konservasi tetapi 

kebijakan itu masih banyak yang melanggar. Konteks yang terdapat dalam karikatur 

tersebut sebagai berikut, seorang senior tengah membacakan peraturan yang harus 

dipatuhi oleh mahasiswa baru saat PPA, salah satunya adalah tidak boleh merokok. 

Ketika mahasiswa baru tengah berangkat kuliah dia mengakui memang udara 

lingkungan kampus konservasi segar, tetapi ia terkejut ketika melihat ada mahasiswa 

yang tengah merokok.  

2.2.9 Kampus Konservasi atau Universitas Konservasi  

Pada tahun 2010 Universitas Negeri Semarang mendeklarasikan sebagai 

Universitas konservasi. Sejak menjadi Universitas Konservasi tentunya banyak 

kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan, memahamkan, serta 

menggerakkan seluruh warga kampus dalam mewujudkan dan mengokohkan visi 

konservasi ini. 

Universitas konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-

prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik 

konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, seni dan budaya. 

Tata kelola kampus berbasis konservasi diwujudkan melalui 7 (tujuh) pilar 

utama Universitas konservasi (1) konservasi keanekaragaman hayati, (2) arsitektur 

hijau dan sistem transportasi internal, (3) pengelolaan limbah, (4) kebijakan nirkertas, 
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(5) energi bersih, (6) konservasi, etika, seni, dan budaya, dan (7) kaderisasi 

konservasi (http://konservasi.unnes.ac.id/?page_id=378). 

Masyarakat kampus konservasi yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, 

tenaga teknis, dan mahasiswa. Masyarakat kampus berkewajiban mendukung 

pelaksanaan tata kelola kampus berbasis konservasi. Selain itu masyarakat kampus 

diharapkan dapat melaksanakan dan menjaga pilar-pilar konservasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis penelitian ini ditemukan jenis dan fungsi tindak tutur 

ekspresif dalam wacana karikatur masyarakat kampus konservasi dalam buletin 

Express. 

1) Jenis tindak tutur yang ditemukan terdiri atas sembilan jenis tindak tutur yaitu 

tindak tutur konstatif, tindak tutur perlokusi, tindak tutur representatif, tindak 

tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur isbati, tindak tutur langsung, dan 

tindak tutur vernakuler. 

2) Fungsi tindak tutur ekspresif yang ditemukan terdiri atas delapan jenis yaitu 

fungsi tindak tutur ekspresif memuji, fungsi tindak tutur ekspresif mengucapkan 

terimakasih, fungsi tindak tutur ekspresif mengkritik, fungsi tindak tutur ekspresif 

mengeluh, fungsi tindak tutur ekspresif menyalahkan, fungsi tindak tutur 

ekspresif mengucapkan selamat, fungsi tindak tutur ekspresif menyindir dan 

fungsi ekspresif menyanjung. 

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan: 

1) Peneliti tindak tutur ekspresif yang akan melakukan penelitian hendaknya 

memfokuskan pada tindak tutur eskpresif dengan objek penelitian yang berbeda. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan tindak tutur ekspresif. 

3) Para pembaca yang tertarik dengan kajian pragmatik, khusunya dalam 

mempelajari tindak tutur ekspresif agar mendalami jenis tindak tutur ekspresif.  



95
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminuddin. 1990. Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan 
Sastra. Malang: YA3. 

Bagheri, Mohammad Sadegh dan Zahra Poupari. 2013. “Korelasi Pidato Kisah Dan 

Bahasa Fungsi di Top Notch Seri Vs ILI Buku Teks dari Point of View 

Pragmatis”. Internasional Journal of English Linguistics Volume 3, Nomor. 

2. Halaman 72-81. Canadian Center Of Science And Education

Baryadi, I. Praptomo. 2002. Dasar-Dasar Analisis Wacana Dalam Ilmu Bahasa.

Jogjakarta: Pustaka Gondho Suli. 

Black, Elizabeth. 2011. Stilistika Pragmatik (Diterjemahkan Oleh Prof. Dr. H. Abdul 

Syukur Ibrahim). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Chaer, Abdul.2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta. 

Fairus, Dian.2007. “Jenis dan Fungsi Tindak Tutur Pemandu Wisata Di Bali”.
Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

Hartono, Bambang. 2012. Dasar-Dasar Kajian Wacana. Semarang: Pustaka Zaman. 

Hasan Alwi, dkk. 2007. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

Imaniar. 2013. “Penggunaan Tindak Tutur Ekspresif Kalangan Remaja di Kota 

Palu”. Jurnal Untad. Volume 2, Nomer 1. FKIP Universitas 

Tadulako. 

Josiah, Ubong E dan Sifonde Effiong Johnson. 2012. “Pragmatic Analyses of 

President Goodluck Jonathan’s and President Barack Obama’s 
Inaugural Addresses”. International Journal of Humanities and Social 
Science. Volume 2, Nomer. 12. Halaman 261-268 

Keraf, Gorys. 2004. Komposisi. Flores: Nusa Indah 

Kesuma, Tri Mastoyo Jati.2007. Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta: 

Carasvatibooks. 



96
 

 

Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-Prinsip Pragmatik (Diterjemahan M.D.D. Oka). 

Jakarta: Universitas Indonesia Press 

Mulyana. 2005. Kajian Wacana Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis 
Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Nababan. 1987. Ilmu Pragmatik, teori, dan Penerapannya. Jakarta: DepDik Bud. 

Rahmita.2008. Tindak Tutur Ekspresif Pada Wacana Ruprik Sms Anda Tabloid 
Cempaka. Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 

Rohmani, Muhammad. 2004. Pragmatik Teori dan Analisis. Yogyakarta: Lingkar 

Media. 

Rustono. 1999. Pokok-Pokok Pragmatik. Semarang: IKIP Semarang Press. 

Samsuri. 1998. Analisis Wacana. Malang: IKIP Malang. 

Sari, Fenda Dina Puspita. 2012 .”Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam 

Acara Galau Nite Di Metro TV: Suatu Kajian Pragmatik”. Skriptorium.

Tahun 2012. No. 2. Volume 1. Surabaya: Unair 

Sudaryanto. 1992. Metode Linguistik. Yogyakarta: UGM Press.

Sudaryanto.1993. Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar 
Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik. Yogyakarta: Duta 

Wacana University Press. 

Supriyadi, Slamet. 2011. “Karikatur Karya G.M. Sudarta Di Surat Kabar Kompas 

Kajian Pragmatik”. Humaniora. Tahun 2011. No. 1. Voleme 23. Nomer 

87-97. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 

Tarigan, Henry Guntur. 1990.  Pengajaran Pragmatik. Bandung: Angkasa. 

Tarigan, Henry Guntur. 1987. Pengajaran Wacana. Bandung: Angkasa. 



97
 

 

Tujuh pilar konservasi. http://konservasi.unnes.ac.id/?page_id=378  (17 Februari. 

2015). 

Utami, Pradiptia Wulan, Nani Darmayanti dan Sugeng Riyanto. 2013. “Ekspressive 

Speech Act Of Judges’ Narratives In X-Factor Indonesia Talent Show On 

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI): A Pragmatic Study”
International Journal of Language Learning and Applied Linguistics 
World. Volume 4, Nomer 4. Halaman 543-560 

Wahyuningsih. 2008. “Tindak Tutur Ekspresif dan Direktif pada Wacana Kolom 

Injury Time Tabloid Soccer”. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

Wijana, I Dewa Putu. 1996.  Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Yule, George. 1996. Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 



201
 

 

Lampiran  6 Surat Keterangan Lulus UKDBI 


