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SARI 

Arafah, Ryan Hamzah. 2016. “Tuturan Direktif dalam Wacana SMS Pembaca pada 

Kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka.”Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Haryadi, M.Pd.

Kata kunci : tuturan direktif, kolom piye jal, wacana SMS.

 Kolom Piye Jal adalah salah satu kolom yang terdapat di harian Suara 
Merdeka yang berisi opini singkat seseorang. Kolom ini lebih banyak menekankan 

aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang 

terdapat dalam masyarakat, sifatnya padat dan mempunyai makna. Kolom Piye Jal
harian Suara Merdeka disajikan sebagai karangan khusus dalam surat kabar yang 

bersifat saran atau kiat yang umumnya sangat membantu para pembaca dalam 

memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Piye Jal berisi pernyataan dari para 

pembaca yang disampaikan melalui SMS, biasanya berupa masalah tentang 

lingkungan atau sarana umum di wilayah Semarang dan sekitarnya. Kajian masalah 

kolom Piye Jal adalah masalah lingkungan atau sarana umum di wilayah Semarang 

dan sekitarnya.Dalam wacana tersebut banyak terdapat tuturan direktif seperti 

memohon, memerintah, menyarankan, memaksa, dan menagih. Tuturan direktif 

adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya kepada mitra tuturnya untuk 

melakukan apa yang disebutkan di dalam tuturan itu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah (1)  jenis tuturan direktif apa sajakah yang terdapat pada wacana 

SMS pembaca kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka dan(2) fungsi pragmatis 

tuturan direktif apa sajakah yang terdapat pada wacana SMS pembaca kolom Piye Jal
di Harian Suara Merdeka. Tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan 

jenis-jenis tuturan direktif pada wacana SMS pembaca kolom Piye Jal di Harian 

Suara Merdeka  dan(2)mendeskripsikan fungsi pragmatis tuturan direktif  yang 

terdapat pada wacana SMS pembaca kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan pragmatis, 

pendekatan kualitatif, dan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini berupa tiga puluh 

tujuh tuturan para pembaca harian Suara merdeka yang berups SMS yang diduga 

mengandung tuturan direktif. Sementara itu data penelitian ini bersumber dari wacana 

SMS pembaca kolom Piye Jal di harian Suara Merdeka. Untuk pengumpulan data 

digunakan metode simak dengan teknik catat, kemudian data yang berhasil dijaring 

dan disimpan di dalam kartu data. Data dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis heuristik, dan pemaparan hasil analisis data digunakan metode informal.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada wacana SMS pembaca kolom 

Piye Jal di harian Suara Merdekaterdapat jenis tuturan direktif , dan mempunyai 

fungsi pragmatis tuturan direktif. Jenis tuturan direktif yang ditemukan adalah tuturan

direktif konstatif, tuturan direktif perlokusi, tuturan direktif langsung, tuturan direktif 
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tidak langsung, tuturan direktif harfiah yang meliputi ; tuturan direktif harfiah 

langsung dan tidak langsung, tuturan direktif tak harfiah meliputi ; tuturan direktif tak 

harfiah langsung dan tak langsung. Sedangkan fungsi pragmatis tuturan direktif yang 

ditemukan adalah fungsi direktif menyuruh, fungsi direktif memerintah, fungsi 

direktif menyarankan, fungsi direktif memaksa, fungsi direktif meminta, fungsi 

direktif mendesak, dan fungsi direktif memohon. Berdasarkan penelitian ini saran 

yang dapat diberikan pada penulis SMS dan peneliti lain adalah (1) penulis SMS
hendaknya menggunakan tuturan yang sesuai dengan pernyataan terutama pernyataan  

tuturan direktif sehingga maksud yang disampaikan dapat dipahami oleh berbagai 

pihak, (2) hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerhati bahasa 

yang tertarik untuk mendalami kajian pragmatik, khususnya yang berhubungan 

dengan tuturan direktif.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia menggunakan bahasa salah satunya untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya.Komunikasi merupakan kegiatan pertukaran ide, gagasan, 

informasi, atau pernyataan antardua orang atau lebih yang diwujudkan dalam 

bahasa. Manusia menggunakan sistem tanda yang dilakukan secara sadar dalam 

penyampaian maksudnya, penanda dapat terwujud dalam bentuk tuturan maupun 

tulisan. Melalui tuturan itulah, manusia dapat menyampaikan buah pikiran, 

perasaan, dan keinginannya kepada orang lain dalam kegiatan berkomunikasi. 

Dalam peristiwa berkomunikasi, percakapan merupakan suatu rangkaian 

berbahasa. Dalam percakapan penutur menyatakan sebuah tuturan tertentu. 

Tuturan itu dapat dipandang sebagai melakukan tindakan (mempengaruhi, 

menyuruh), di samping memang mengucapkan atau mengujarkan tuturan itu. 

Purwo (dalam Rustono 1999:33) menyatakan bahwa pembicara tidak semata-mata 

mengatakan sesuatu dengan mengucapkan ekspresi itu tetapi juga “menindakkan 

sesuatu.”Cara seseorang melakukan tindakan itulah yang disebut dengan kegiatan 

bertutur atau tindak tutur (Tarigan 1986:31).  

Sejalan dengan itu, Rustono (1999:31) menjelaskan bahwa aktivitas 

mengujarkan atau menuturkan tuturan dengan maksud tertentu itu merupakan 

tindak tutur atau tindak ujar (speech act). Tuturan mempunyai fungsi dan maksud 

tertentu untuk menghasilkan komunikasi. Tujuan tuturan merupakan salah satu 

aspek yang harus hadir di dalam suatu tuturan karena yang dimaksud dalam tujuan 
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tuturan tersebut yakni upaya untuk mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh 

penutur kepada mitra tutur. Tujuannya, yaitu untuk menyampaikan informasi, 

menyampaikan berita, membujuk, menyarankan, memerintah, dan sebagainya. 

Dalam hal ini, seorang penutur harus mampu meyakinkan mitra tuturnya atas 

maksud tuturannya. Dengan demikian, tindak tutur sebagai wujud peristiwa 

komunikasi bukanlah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya, melainkan 

mempunyai fungsi, mengandung maksud dan tujuan tertentu serta dapat 

menimbulkan pengaruh atau akibat pada lingkungan para penyimak (mitra tutur) 

dan para pembicara (penutur).      

Bahasadapat diekspresikan melalui dua media, yaitu lisan dan tulis.  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.Untuk merealisasikan 

tuturan tersebut, ada upaya yang diungkapkan atau diwujudkan dengan 

menggunakan sarana yaitu media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi, 

tidak hanya berarti pemberitahuan, tetapi juga untuk pengumuman, penerangan, 

penjelasan, penyuluhan, perintah, instruksi, nasehat, ajakan, bujukan, dan rayuan. 

Media massa yang digunakan dalam komunikasi secara lisan adalah media 

massa elektronik seperti radio, televisi, dan telepon. Sementara, media massa 

secara tertulis adalah majalah, surat kabar, dan tabloid. Media pers seperti 

majalah, surat kabar, dan tabloid merupakan sarana cetak yang memungkinkan 

berita-berita yang disiarkan dapat dibaca setiap saat dan berulang serta 

terdokumentasi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti autentik untuk suatu 
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keperluan, sedangkan media elektronik seperti radio,televisi hanya sekilas dengar 

dan sekilas pandang.  

Surat kabar dibutuhkan masyarakat di segala lapisan, mulai lapisan atas 

sampai lapisan bawah. Bahasa yang digunakan dalam surat kabar adalah ragam 

bahasa jurnalistik. Sebagai media massa yang dibaca oleh khalayak, surat kabar 

selalu berusaha menarik pembaca agar membaca beritanya. Salah satu cara surat 

kabar untuk menarik pembaca yaitu dengan melakukan pemilihan bahasa yang 

dapat menghidupkan berita.Surat kabar menguasai masyarakat dengan segala 

beritanya, dengan segala macam informasi, opini dan tulisan-tulisan yang bersifat 

hiburan. Selain itu, surat kabar juga merupakan media sebagai penyalur aspirasi 

masyarakat.  

Salah satu surat kabar berbentuk harian adalah Suara Merdeka.Harian

Suara Merdeka merupakan surat kabar terbesar di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, 

keberadaan Suara Merdekasangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial 

masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Adanya perubahan sosial 

budaya dalam masyarakat berimbas pada perubahan dan perkembangan bahasa 

sebagai alat perhubungan antarwarga masyarakat dan sebagai sarana untuk 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat 

kabar harian Suara Merdekamemuat beberapa wacana. Salah satunya adalah 

wacana  SMS pembaca. Kolom ini khusus disediakan oleh redaksi untuk pembaca 

sebagai sarana komunikasi bagi  pembaca dengan redaksi ataupun antarpembaca. 

Selain itu, kolom ini dapat dimanfaatkan pembaca sebagai ruang untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam hatinya yang berkaitan dengan 
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pihak lain. Kolom ini diberi nama Piye Jal. Kolom Piye jaldisajikan sebagai 

bacaan ringan yang bermaksud memberikan masukan atau saran secara tidak 

langsung atau pesan khusus terhadap keadaan atau situasi yang terjadi.Dalam 

wacana SMS pembaca pada kolom Piye Jal di harian Suara Merdeka, yang terbit 

setiap harinya, peneliti menemukan banyak sekali tindak tutur terutama tindak 

tutur direktif.  

Dalam penelitian ini difokuskan pada salah satu tindak tutur, yaitu tindak 

tutur direktif. Beberapa pakar memberikan pendapat mengenai definisi tindak 

tutur direktif, seperti Searle (dalam Leech 1993:164) menjelaskan bahwa tindak 

tutur direktif adalah tindak ilokusi yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa 

tindakan yang dilakukan oleh penutur atau lawan tutur. Yule (1996:93) juga 

berpendapat bahwa tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dipakai oleh 

penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Daridefinisi-definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif merupakan tindak tutur 

yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur supaya melakukan sesuatu 

seperti yang diinginkan/diperintahkan oleh si penutur, misalnya memerintah, 

melarang, memohon, dan lain-lain. Tindak tutur direktif atau yang disebut juga 

dengan tindak tutur impositif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar mitra tuturnya melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Yang 

termasuk jenis tindak tutur direktif adalah memaksa, mengajak, meminta, 

menyuruh, menagih, mendesak, memohon, menyarankan, memerintah, 

memberikan aba-aba, dan menantang (Rustono 1999:41). 
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Ada beberapa alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai tindak tutur direktif. Pertama, berdasarkan wujud formal 

sintatiknya, tindak tutur direktif dapat dituturkan dengan berbagai bentuk kalimat, 

yaitu kalimat berita (deklaratif), kalimat perintah (imperatif), dan kalimat tanya 

(interogatif). Hal ini berdasarkan pada pendapat Parker (dalam Sumarsih 

20102:17) yang mengatakan bahwa pada dasarnya, secara formal kalimat 

berdasarkan modusnya terbagi menjadi tiga yaitu; (1) kalimat berita (deklaratif) 

yang biasanya digunakan untuk memberitahukan atau menginformasikan sesuatu, 

(2) kalimat perintah (imperatif) yang digunakan untuk menyatakan perintah; dan 

(3) kalimat tanya (interogatif) digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dari 

penjelasan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya tindak tutur direktif memiliki 

modus kalimat perintah (imperatif). Akan tetapi tindak tutur direktif juga dapat 

dituturkan dengan menggunakan modus kalimat berita atau tanya.  

Sejalan dengan itu, hubungan direktif dengan koran yang diambil sebagai 

data dalam penelitian ini yaitu wacana SMS pembaca kolom Piye Jal di harian 

Suara Merdekapeneliti menemukan banyak sekali tindak tutur khususnya tindak 

tutur direktif, seperti meminta, menyarankan, melarang dan lain-lain, sehingga 

peneliti memiliki gagasan untuk mengkaji tuturan-tuturan tersebut dengan 

menggunakan teori direktif. 

Didalam tindak tutur direktif, terdapat banyak sekali sub-fungsi direktif 

seperti memerintah, memohon, menyarankan, meminta, melarang, dan lain-lain 

yang menurut peneliti sangat cocokjika dianalisis pada wacana SMS pembaca 

kolom Piye Jal ini, mengingat didalam kolom Piye Jal ini sangat banyak tuturan-
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tuturan dari pembaca yang menuangkan aspirasi/pendapatnyayang diungkapkan 

melalui media tulis agar mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan. 

Berikut ini merupakan contoh tuturan direktif pada kolom Piye Jal di

Harian Suara Merdeka yang di dalamnya terdapat jenis tindak tutur direktif yaitu 

tindak tutur tidak harfiah: 

KONTEKS  : PENGRIM SMS HARIAN SUARA MERDEKA 

SEBAGAI PENUTUR MENDESAK PAK 

WALIKOTA SEMARANG SEBAGAI MITRA 

TUTUR UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN 

MASALAH UNTUK MEMBONGKAR TENDA 

PKL PADA HARI SABTU DAN MINGGU.   

                                                         (Suara Merdeka, 13 Februari 2015) 

Penutur             : “ Pak Wali, sudah berapa kali keluhan tentang tenda PKL di 
jalan Mataram tepatnya di seberang jalan Sompok 

kalau Sabtu dan Minggu tidak dibongkar. Gimana 

Pak Wali, turun tangan dong !!.”  
(081327314XXX)

Tuturan (1) merupakan tuturan tidak harfiah. Tuturan “Pak Wali, sudah 

berapa kali keluhan tentang tenda PKL di jalan Mataram tepatnya di seberang 

jalan Sompok kalau sabtu dan minggu tidak dibongkar. Gimana Pak Wali, turun 

tangan dong !!”. merupakan tindak tutur direktif mendesak yang di dalamnya 

terdapat jenis tindak tutur direktif yakni tindak tutur tidak harfiah.Turun tangan 

dalam tuturan ini mempunyai arti bahwa pemerintah kota Semarang yaitu Pak 

Wali harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini, agar tidak 

membuat warga risih akan tenda-tenda para PKL yang pada hari sabtu dan 

minggu tidak dibongkar. Sedangkan maksud asli dari Turun tangan yaitu 

menurunkan tangan.Pada tuturan (1) penutur juga mempunyai maksud mendesak 
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kepada pemerintah kota Semarang agar menghimbau para PKL untuk 

membongkar tenda mereka pada hari Sabtu dan Minggu. 

Tuturan yang mengandung tuturan direktif juga terdapat pada kolom Piye 

Jal dalam Harian Suara Merdeka yang di dalamnya terdapat tindak tutur direktif

dengan fungsi memerintah : 

       KONTEKS: PENGIRIM SMS HARIAN SUARA MERDEKA 

SEBAGAI PENUTUR MEMERINTAH KEPADA 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEBAGAI 

MITRA TUTUR UNTUK MEMERHATIKAN 

SAMPAH YANG ADA DI SAMPING PASAR 

NGALIYAN.  

                                                                            (Suara Merdeka, 25 Januari 2015).  

Penutur        : (2) “bagaimana coba sampah di samping pasar   Ngaliyan  kok 

sampai berbau tidak enak, kok bisa tidak diolah ya.

Lama-lama jadi TPA yang baru 
!!!.”(085640619XXX)

Data (2) tersebut merupakan salah satu data yang diambil dari Harian 

Suara Merdeka pada kolom Piye Jal edisi 25 Januari 2015. Pada tuturan tersebut 

penutur memerintah kepada Pemerintah kota Semarang untuk mengolah sampah-

sampah yang ada di Pasar Ngaliyan atau memindahkan ke tempat pembuangan 

sampah, misalnya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jatibarang. Dalam tuturan 

ini tidak ada tuturan dengan nada memaksa, jadi tuturan ini termasuk kedalam 

tindak tutur direktif dengan fungsi memerintah. 

Kolom Piye Jal dapat dimanfaatkan oleh penutur untuk menuangkan 

segala curahan hati yang berupa keluhan, memberikan saran, atau aspirasi dan 

segala hal yang bergayut dengan pihak tertentu. Tuturan yang ada pada kolom 

Piye Jaladalah  tindak tutur yang mengandung  maksud dan fungsi atau daya 

ujaran, dengan pertanyaan bahwa “untuk apa ujaran itu dilakukan?”.
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Darminto (dalam Jamil 2005:3) mengatakan bahwa rubrik surat pembaca 

merupakan suatu rubrik terhormat. Dikatakan terhormat karena melalui rubrik 

tersebut media cetak melakukan komunikasi dua arah (double way traffic 

communication) suatu dialog. Rubrik surat pembaca ini mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan haknya sebagai warga 

negara, yakni menyatakan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dalam 

menyatakan pikiran melalui surat pembaca, penutur harus mencantumkan alamat 

yang benar kepada redaksi. Hal ini untuk mengikat penutur agar mau 

mempertanggungjawabkan apa yang dituturkannya itu.   

Dipilihnya Harian Suara Merdeka sebagaisumber data penelitian ini, 

dikarenakan Harian Suara Merdeka adalah surat kabar terbesar di Jawa tengah. 

Oleh sebab itu, keberadaan Suara Merdekasangat berpengaruh terhadap 

kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Suara

Merdeka juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Akan tetapi, penelitian ini dikhususkan padakolom Piye Jalyang terdapat 

pada bagian Harian Suara Merdeka dikarenakankolom Piye Jaldapat dipandang 

menarik karena tuturan-tuturan yang ada pada kolom Piye Jal merupakan segala 

curahan hati penutur yang berupa keluhan, keinginan, aspirasi, dan pendapat yang 

diungkapkan melalui media tulis agar mendapat tanggapan dari pihak yang 

bersangkutan. Penelitian ini dibatasi pada jenis dan fungsi tindak tutur direktif 

dalam wacana kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Jenis tuturan direktif apa sajakah yang terdapatpada wacana SMS pembaca 

kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka? 

2. Fungsi pragmatis tuturan direktif apa sajakah yang terdapat pada wacana 

SMS pembaca kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan.

1. Mendeskripsikanjenis-jenis tuturandirektif pada wacana SMS pembaca 

kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka.

2. Mendeskripsikan fungsi pragmatis tuturan direktif yang terdapat pada 

wacana SMS pembaca kolom Piye Jal di Harian Suara Merdeka. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang berkenaan dengan tindak tutur direktif dalam wacana SMS 

pembaca pada kolom Piye Jal di harian Suara Merdekadiharapkan dapat 

bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoretis 

penelitian ini adalahdapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu 

bahasa khususnya pragmatik dan menguatkan teori-teori yang sudah ada tentang 

tindak tutur.  
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Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

berbagai pihak sebagai data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. 

Penelitian ini dapat juga dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bahan pijakan bagi 

penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Bidang  pragmatik terutama kajian mengenai tindak tutur merupakan lahan 

yang subur bagi peneliti bahasa, yakni untuk mengkaji dan membahas fenomena 

tindak tutur sebagai pengembang ilmu bahasa, khususnya ilmu pragmatik yang 

menempatkan tindak tutur sebagai dasar dalam menelaah pengguna bahasa dalam 

konteks tertentu. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat masyarakat bahasa kita 

beragam. Mereka saling berinteraksi dengan bahasa yang beragam. Beberapa 

peneliti telah membahas fenomena tindak tutur. Para peneliti yang telah 

melakukan penelitian ini antara lain : Wahyuni (2001), Palupi (2002), 

Zaemah(2005), Wiwik (2006), Nang Meng (2006), Fairus (2007), Winarsih 

(2008), Josiah dan Johnson (2012), Arani (2012). 

Wahyuni (2001) melakukan penelitian yang berjudul “Jenis dan Fungsi 

Tindak Tutur Direktif dalam Wacana Kuis.” Penelitian itu menghasilkan jenis, 

fungsi dan keselarasan tindak tutur direktif yang digunakan dalam wacana kuis di 

televisi. Dalam penelitiannya itu, ia membahas tujuh tindak tutur di antaranya 

tindak tutur menyuruh, meminta, memohon, mengajak, menyarankan, mendesak, 

dan memberi aba-aba.  

Perbedaan mendasar antara penelitian Wahyuni (2001) dengan penelitian 

ini yakni pada objek penelitian yang digunakan.Wahyuni (2001) menggunakan 

objek wacana kuis,sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 
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objek wacana SMS pembaca yang ada pada kolom Piye Jal di harian Suara

Merdeka.Persamaan mendasar anatara penelitian Wahyuni dengan penelitian ini 

yakni sama-sama meneliti jenis dan fungsi tuturan direktif dan menggunakan 

pendekatan pragmatik untuk mendasari penelitiannya.  

Palupi (2002) dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Tutur dalam 

Wacana Iklan Bentuk Berita pada Majalah Tempo Edisi 2001”. Dalam 

penelitiannya itu ia membahas (1) bentuk dan karakteristik, (2) aspek-aspek 

situasi tutur, (3) kategori penyampaian iklan. Bentuk dan karakteristik tindak tutur 

yang digunakan adalah tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. 

Karakteristik pada tindak tutur tidak langsung adalah cenderung menggunakan  

kalimat (tuturan) ekuatif dan preposisi. Adapun karakteristik tindak tutur langsung 

adalah kalimat (tuturannya) cenderung mengandung unsur verba yang 

menghendaki mitra tutur melakukan  sesuatu secara langsung, yakni mengajak, 

menyarankan, menyuruh, dan menganjurkan. Pada data digunakan partikel -lah

untuk menghaluskan nada perintah atau menyarankan. Penggunaan tindak tutur 

ditinjau aspek-aspek situasi tutur adalah penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, 

tujuan tuturan, tuturan sebagai tindakan atau aktivitas, dan tuturan berupa tindak 

verbal. Kategori cara penyampaian iklan pada pemakaian tindak tutur adalah 

kategori iklan pernyataan, keyakinan, perbandingan, pertanyaan, peringatan, 

ajakan, dan nasihat. 

Persamaan mendasar antara penelitian Palupi (2002) dengan penelitian ini 

yakni terletak pada aspek yang diteliti, yaitu tindak tutur dalam sebuah wacana. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Palupi (2002) dengan penelitian ini yakni 
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terletak pada objek kajian yang dibahas. Dalam penelitian ini mengkaji tuturan 

direktif dalam wacana SMS pembaca pada kolom Piye Jal di harian Suara 

Merdeka, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh palupi (2002) objek 

yang dibahas yaitu tuturan wacana iklan yang berbentuk berita pada Majalah 

tempo Edisi 2001. 

  Zaemah(2005) juga meneliti mengenai tindak tutur ekspresif namun tidak 

hanya terfokus pada kajian tindak tutur ekspresif, melainkan dicari hubungan 

dengan tindak tutur direktif. Skripsi tersebut berjudul “Tindak Tutur Ekspresif dan 

Direktif Pada Wacana Surat Pembaca Rubrik “Redaksi Yth” Harian Kompas”,

dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai fungsi pragmatis tindak tutur 

ekspresif, fungsi pragmatis tindak tutur direktif dan keselarasan fungsi pragmatis 

tindak tutur ekspresif dan direktif wacana surat pembaca rubrik “Redaksi Yth” 

harian kompas. Ada lima fungsi pragmatis tindak tutur ekspresif yaitu 

mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, meyalahkan, dan memuji. Di 

dalam skripsinya tersebut dijelaskan pula fungsi pragmatis tindak tutur direktif 

menyuruh, menyarankan, meminta, menantang, mendesak, dan mengajak. 

Memaparkan pula keselarasan antara fungsi tindak tutur ekspresif dan fungsi 

tindak tutur direktif dalam wacana “Redaksi Yth” harian Kompas. Keselarasan 

yang dimaksud adalah adanya keselarasan atau kecocokan antara tindak tutur jenis 

ekspresif dan tindak tutur direktif dilihat dari fungsi masing-masing tuturan dalam 

satu surat pembaca “Redaksi Yth” harian Kompas.

Persamaan mendasar antara penelitian Zaemah (2005) dengan penelitian 

ini yakni terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tuturan 
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wacana surat pembaca. Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya 

menganalisis tuturan direktif saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Zaemah (2005) menganalisis tuturan ekspresi dan tuturan direktif. 

   Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wiwik (2006) di dalam 

skripsinya yang berjudul “Tindak Tutur Direktif dalam wacana Humor Bajaj 

Bajuri”. Penelitian ini mendeskripsikan fungsi dan modus tuturan direktif yang 

terdapat dalam wacana Bajaj Bajuri. Fungsi dan modus direktif dalam wacana 

Bajaj Bajuri meliputi (1) fungsi direktif meminta bermodus imperatif, interogatif, 

dan deklaratif. (2) fungsi direktif menyarankan bermodus imperatif, interogatif, 

dan deklaratif, (3) fungsi direktif memaksa bermodus imperatif, interogatif, dan 

deklaratif, (4) fungsi direktif menyuruh bermodus imperatif dan interogatif, (5) 

fungsi direktif memohon bermodus imperatif dan interogatif, (6) fungsi direktif 

mengajak bermodus imperatif, (7) fungsi direktif menantang bermodus 

interogatif, (8) fungsi direktif menagih bermodus deklaratif. 

Persamaan mendasar antara penelitian Wiwik (2006) dengan penelitian ini 

yakni terletak pada tuturan direktif sebagai pokok bahasan yang dikaji dalam 

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Wiwik (2006). Perbedaan 

mendasarantara penelitian Wiwik (2006) dengan penelitian ini yakni Wiwik 

(2006) menganalisis tuturan wacana humor Bajaj Bajuri, sedangkan peneliti 

menganalisis tuturan wacana SMS pembaca pada kolom Piye Jal di harian Suara

Merdeka. 

 Nang Meng (2006) dalam penelitiannya yang berjudul“Making 

Requests: A Pragmatics Study of Chinese Mother-Child Dyads”, dalam 
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penelitiannya ditemukan permasalahanyakni mengidentifikasikan berbagai jenis 

permintaan yang dibuat oleh ibu dan anak dalam interaksi sehari-hari 

dilingkungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu cenderung 

membuat permintaan baik langsung dan tidak langsung, dengan berbagai bentuk-

bentuk linguistik dan strategi komunikatif dalam konteks yang berbeda dengan 

anak-anak mereka, sedangkan anak-anak menggunakan permintaan langsung dari 

pada yang tidak langsung ketika mereka berkomunikasi dengan ibu mereka, tetapi 

mereka menggunakan tidak-langsung permintaan dengan anggota kelompok luar 

seperti teman dan orang dewasa lainnya.  

Perbedaan mendasar antara penelitian Nang Meng dengan penelitian ini 

yaitu, Nang Meng menfokuskan permasalahan pada jenis permintaan yang 

digunakan oleh ibu dan anak, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan 

permasalahan pada jenis tindak tutur direktif dan fungsi pragmatis pada wacana 

SMS pembaca kolom Piye Jal di harian Suara Merdeka.

Penelitian lain juga pernah dilakukan Fairus (2007) dalam skripsinya yang 

berjudul Jenis dan Fungsi Tindak Tutur Pemandu Wisata Bali, ditemukan jenis-

jenis tindak tutur yang ada dalam tindak tutur Pemandu Wisata di Bali, yang 

meliputi (1) tindak tutur konstatif dan performatif, (2) tindak tutur lokusi, ilokusi, 

dan perlokusi, (3) tindak tutur representatif, ekspresif atau evaluatif, komisif, 

direktif, dan deklarasi atau isbati, dan (4) tindak tutur langsung, tak langsung, 

harfiah, tak harfiah, langsung harfiah, langsung tak harfiah, tak langsung harfiah, 

dan tak langsung tak harfiah. Selain itu ditemukan pula fungsi pragmatis tuturan 

dalam penelitian ini yang meliputi (1) fungsi representatif menyatakan, 
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melaporkan, menegaskan, dan menyebutkan, (2) fungsi direktif menyuruh, 

memohon, meminta dan bertanya, (3) fungsi ekspresif memuji, mengkritik, 

mengeluh, dan mengejek, (4) fungsi komisif berjanji, bersumpah, dan 

mengancam, (5) fungsi isbati memutuskan, melarang, dan mengizinkan. 

Persamaan mendasar antara penelitian Fairus (2007) dengan penelitian ini 

yakni terletak pada aspek yang diteliti, yaitu tuturan direktif. Perbedaan mendasar 

dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya menganalisis tuturan direktif dalam 

wacana SMS pembaca pada kolom Piye Jal di harian Suara Merdeka, sedangkan 

fairus (2007) menganalisis semua jenis tuturan pemandu wisata di Bali. 

 Winarsih (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “A Pragmatics of 

Apology and Forgiveness Utterance in Cartoon Movie Manuscripts”.Dalam 

penelitian tersebut, permasalahan yang dibahas yakni niat dan alasan penggunaan 

ucapan-ucapan permintaan maaf, pengampunan dalam naskah film kartun. Hasil 

temuan dalam penelitian ini adalah niat berduka cita, menyesal, menerima 

kesalahan, dan meminta pengampunan, sedangkan alasan yang ditemukan berupa 

alasan bersalah, menyesal, menerima kesalahan, permintaan maaf, rasa hormat, 

dan rasa takut.  

Perbedaanmendasar antara penelitian Winarsih dengan penelitian ini, yaitu 

permasalahannya. Winarsih menjelaskan permasalahannya pada niat dan alasan 

penggunaan ucapan-ucapan permintaan maaf, pengampunan dalam naskah film 

kartun. Sedangkan peneliti menjelaskan jenis tindak tutur direktif dan fungsi 

pragmatis pada wacana SMS pembaca kolom Piye Jal di harian Suara Merdeka.   
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Josiah dan Johnson (2012) dalam artikel berjudul “Pragmatic Analyses of 

President Goodluck Jonathan’s and President Barack Obama’s Inagural 

Adresses” menyatakan bahwa pragmatik mengingatkan kembali sangat 

pentingnya dan bergunanya selama manusia berkomunikasi atau berinteraksi di 

dalam banyak kesempatan. Dokumen/kertas sudah bisa untuk ditujukan 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 SMS pembaca kolom Piye Jal di harian Suara 

Merdeka. Selain itu, perbedaan pada jenis penelitian Josiah dan Johnson 

melakukan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, sedangkan peneliti 

melakukan jenis penelitian kualitatif. Persamaan mendasar penelitian Josian dan 

Johnson (2012) dengan penelitian ini yakni pada pendekatan yang dilakukan yaitu 

sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik dalam menganalisis tuturan.  

Arani (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “A Study of Directive 

Speech Acts Used by Iranian Nursery SchoolChildren: The Impact of Context on 

Children’s Linguistic Choices”. Dalam penelitiannya itu ia meneliti anak-anak 

pra-sekolah yang cenderung belum bisa menempatkan kesopanan bicara terhadap 

lawan bicaranya. Pada penelitiannya tersebut ia menggunakan teknik rekam. Data 
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yang diambil dalam penelitiannya yaitu anak–anak usia 4-5 tahundari dua jenis 

kelamin yang berbeda tetapi berasal dari latar belakang sosial yang sama.Hasil 

dari penelitiannya, yaitu ia memaparkan bahwa pada umumnya anak-anak pra-

sekolah seperti di taman kanak-kanak mereka cenderung belum bisa 

menempatkan kesopanan berbicara terhadap lawan bicaranya. Tetapi apabila si 

anak ini  memiliki hubungan dekat dengan lawan bicaranya  seperti orang tua dan 

pengasuh, anak-anak tersebut lebih sedikit menggunakan “sopan” tindakan 

kontrol. Tujuan penelitiannya ialah ia menyelidiki strategi anak-anak dalam 

menggunakan direktif berlaku ilokusi dalam percakapan mereka di keduasituasi 

formal dan informal di lingkungan sekolah 

 Persamaan penelitian Shohreh Shahpouri Arani dengan penelitian ini 

adalah tuturan sebagai bahan utama dalam penelitian. Perbedaan penelitian 

Shohreh Shahpouri Aranidengan yaitu objek yang diteliti yaitu pada penelitian

Shohreh Shahpouri Arani meneliti tuturan anak usia 4-5 tahun sedangkan  pada 

penelitian ini objek yang diteliti yaitu wacana SMS pembaca pada kolom Piye JaL

di harian Suara Merdeka. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tentang tindak tutur sudah pernah dilakukan, akan 

tetapi penelitian yang menggunakan wacana SMS sebagai sumber penelitian 

belum banyak dilakukan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak tutur, akan tetapi 

penelitian ini difokuskan pada tindak tutur direktif dan penelitian ini dimaksudkan 

untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, tentunya dengan 
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menggunakan teknik dan metode penelitian yang berbeda. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Zaemah, peneliti merasa tertarik akan kajian tentang 

tindak tutur, karena itu peneliti mengambil kajian tentang tindak tutur yang 

dikhususkan hanya pada tindak tutur direktif dalam wacana SMS pembaca pada 

kolom Piye jal di harian Suara Merdeka.   

2.2 Landasan Teoretis 

Konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi (1) 

semantik dan pragmatik, (2) tindak tutur, (3) jenis tindak tutur, (4) tuturan direktif,

(5) fungsi tindak tutur, (6) SMS,(7) Wacana Kolom, dan (8) Wacana SMS

pembaca kolom Piye Jal di harian Suara Merdeka.   

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 didefenisikan semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam 

satuan bahasa tertentu,terpisah dari situasi, penutur dan penuturnya 

(Leech1993:8). 

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

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

dalam pragmatisme dominasi ada pada pragmatik. Pendekatan terhadap makna 
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memang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan sudut padang 

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 

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  

 Konsep tindak tutur pertama kali dicetuskan oleh Austin (1962) di dalam 

bukunya How to Do Things with words (dalam Rustono 1999:30). Tindak tutur 

atau tindak bahasa adalah bagian dari peristiwa tutur yang merupakan fenomena 

aktual dalam situasi tutur. Kalau peristiwa tutur itu di dalam bentuk praktisnya 

adalah wacana yang berupa percakapan, unsur pembentuknya berupa tuturan. 

Ditegaskan oleh Purwo (1990:33) bahwa dalam mengucapkan suatu kalimat, 

pembicara atau penutur tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan 

mengucapkan kalimat itu mengandung suatu perintah untuk menindakkan sesuatu. 

Aktivitas menuturkan kalimat dengan maksud tertentu itu merupakan tindak tutur 

atau tindak ujar. 

 Tarigan (1986:33), mengemukakan bahwa telaah mengenai tindak ujar 

(speech acts) adalah telaah mengenai bagaimana cara kita melakukan sesuatu 

dengan memanfaatkan kalimat-kalimat. Di dalam mengatakan suatu kalimat, 
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seseorang tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan pengucapan kalimat itu 

tetapi dengan memanfaatkan kalimat itu untuk menyatakan sesuatu. 

 Gunarwan (dalam Rustono 1999:32) mengemukakan istilah tindak tutur 

berada dalam wilayah kajian bidang pragmatik. Pragmatik merupakan bidang di 

dalam linguistik yang mengkaji maksud tuturan, bukan semata-semata makna 

kalimat yang dituturkan. 

 Leech (1999:19) berpendapat bahwa sebuah tindak tutur hendaknya 

mempertimbangkan lima aspek situasi tutur yang mencakupi (1) penyapa dan 

pesapa, (2) konteks tuturan, (3) tujuan tuturan, (4) tuturan sebagai bentuk atau 

kegiatan, (5) tuturan sebagai bentuk produk verbal. Ada bermacam-macam tindak 

tutur yang digunakan penutur dalam berkomunikasi dengan bahasa melalui 

kegiatan percakapan. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli bahasa, dapat disimpulkan bahwa 

tindak tutur atau tindak ujar adalah suatu tindakan atau kegiatan menindakkan 

tuturan dengan maksud tertentu yang dikaitkan dengan konteks dan situasi. 

Maksud tuturan yang ingin disampaikan oleh penutur dapat ditangkap dengan 

mudah oleh mitra tutur dengan memperhatikan konteks yang ada. 

2.2.3 Jenis Tindak Tutur    

 Tindak tutur merupakan aksi (tindakan) dengan menggunakan bahasa. 

Bahasa digunakan pada hampir semua aktivitas, pada kesempatan yang lebih luas, 

hampir pada semua kegiatan untuk menyatakan informasi, memerintah, 

mengajukan permohonan, mengancam, menasehati, mengucapkan terimakasih, 
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dan sebagainya. Menurut Rustono (2000:71) tindak tutur dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa tuturan, yaitu tindak tutur (1) konstatif dan performatif; (2) 

tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi; (3) tindak tutur representatif, direktif, 

ekspresif, komisif, dan deklrasi; (4) tindak tutur langsung dan tak langsung, 

harfiah dan tak harfiah. 

2.2.3.1  Tindak Tutur Konstatif dan Performatif 

 Di dalam bukunya How to Do Things with Word, Austin (1962) 

membedakan tuturan yang bermodus deklaratif menjadi dua yaitu, konstatif dan 

performatif. Tuturan konstatif adalah tuturan yang menyatakan sesuatu yang 

kebenarannya dapat diuji benar atau salah (Rustono 2000:71). Tuturan berikut 

adalah konstatif. 

(1) Mario Teguh adalah seorang motivator. 

Tuturan (1) merupakan tuturan konstatif. Hal itu terjadi karena kebenaran tuturan 

itu, yaitu bahwa Mario Teguh memang seorang motivator. Hal itu dapat diterima 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan kebe3narannya pun dapat diuji. 

Tuturan yang bermodus deklaratif selain dapat berupa tuturan konstatif, juga 

terdapat berwujud tuturan performatif, yakni tuturan yang pengutaraannya 

digunakan untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan membuat tuturan itu berbeda 

dengan tuturan konstatif, pengujian atas jenis tuturan ini tidak dengan pembuktian 

benar atau salah, tetapi dengan pengujian atas sahih atau tidaknya tuturan itu. 

Tuturan berikut merupakan tuturan performatif. 

(2) Saya berjanji akan belajar dengan rajin supaya IP saya naik. 
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Tuturan (2) termasuk jenis tuturan performatif karena tuturan yang diutarakan 

adalah untuk melakukan sesuatu, yaitu berjanji. Tindak tutur melakukan kegiatan 

berjanji itu mendai keperformatifan tuturan tersebut. 

2.2.3.2 Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi 

 Searle (1983) dalam bukunya Speech Act: An Eassay in The Philosophy of 

Language menyatakan bahwa dalam praktik penggunaan bahasa di masyarakat, 

terdapat tiga macam tindak tutur yang harus dipahami bersamaan, yaitu (1) tindak 

lokusioner (lokusionary acts), (2) tindak ilokusioner (ilocusinary acts), (3) tindak 

pelokusioner (perlocutionary acts).

2.2.3.2.1 Tindak Tutur Lokusi 

 Tindak  lokusi atau lengkapnya tindak sosial tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur lokusi adalah tindak 

mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata 

itu di dalam  kamus dan makna kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya 

(Gunarwan 1994:4). Di dalam tindak tutur lokusi tidak dipermasalahkan maksud 

dan fungsi tuturan (Rustono 1999:37). Tuturan berikut merupakan tuturan lokusi. 

(3) Lantainya bersih. 

(4) Hari ini ada lomba puisi di sekolah. 

Tuturan (3) dan (4) termasuk tuturan ilokusi. Tuturan (3) “Lantainya bersih” 

termasuk tuturan lokusi, tuturan tersebut diucapkan penutur untuk sekedar 

menginformasikan bahwa lantainya bersih. Sama halnya dengan tuturan (4) “Hari 
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ini ada lomba puisi di sekolah” juga termasuk tuturan lokusi yang 

menginformasikan bahwa hari ini ada lomba puisi di sekolah. 

2.2.3.2.2 Tindak Tutur Ilokusi 

 Tindak tutur ilokusi adalah tindakan melakukan sesuatu (Austin 1962:99-

100; Gunarwan 1994:46). Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang 

mengandung maksud dan fungi atau daya tuturan. 

 Menurut Searle (dalam widyawati 2006:16) mendeskripsi tindak 

ilokusioner adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi yang 

tertentu pula. Tindak tutur semacam ini dikatakan sebagai the act of doing 

something. Tuturan (5) dan (6) adalah tuturan ilokusi. 

(5) Papan tulisnya kotor. 

(6) Lampu belajar di kamar rusak. 

Pada tuturan (5) “papan tulisnya kotor”, yang dituturkan penutur kepada mitra 

uturnya tidak semata-mata memberitahu, tetapi juga mempunyai maksud bahwa 

penutur meminta tolong kepada mitra tuturnya untuk menghapus papan tulis yang 

kotor. Tuturan (6) “Lampu belajar di kamar mati”, yang dituturkan penutur 

kepada mitra tuturnya tidak semata-mata memberitahu, tetapi juga mempunyai 

maksud bahwa penutur meminta tolong kepada mitra tuturnya untuk memperbaiki 

lampu belajar yang rusak. Jadi, adanya maksud yang dapat diidentifikasi dengan 

bertanya untuk apakah tuturan itu diujarkan merupakan indikator bahwa tuturan 

itu ilokusi(Rustono 1999:37). 
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2.2.3.2.3 Tindak Tutur Perlokusi 

 Tuturan yang diucapkan seorang penutur sering memilki efek atau daya 

pengaruh (perlocutionary force). Efek yang dihasilkan mengujarkan sesuatu itulah 

yang oleh (Austin 1962:101) dinamakan tindak perlokusi. Efek atau daya tuturan 

itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja, dapat pula secara tidak sengaja. 

Tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk memperngaruhi mitra tutur 

inilah yang merupakan tindak perlokusi. (Rustono 1999:38). Tuturan b3erikut 

adalah tuturan perlokusi. 

(7) Tahun 2015 BBM naik 

Tuturan tersebut selain menginformasikan bahwa BBM naik,  juga untuk 

mempengaruhi mitra tutur, yaitu menimbulkan rasa khawatir dan rasa cemas. Efek 

lain yang termasuk tindak tutur perlokusi adalah rasa takut, sedih, putus asa, 

kecewa, dan sebagainya. Kalimat atau tuturan tersebut memilki unsur verba 

menakut-nakuti. 

 Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak perlokusi. Beberapa 

verba itu antara lain membujuk, menipu, mendorong, membuat jengkel, menakut-

nakuti, menyenangkan, melegakan, mempermalukan, menarik perhatian, dan 

sebagainya (Leech 1983). 

2.2.3.3 Tindak Tutur Representatif, Direktif, Ekspresif, Komisif. Dan Isbati. 

 Tindak tutur yang terhitung jumlahnya itu oleh Searle (1969)

dikategorikan menjadi lima jenis. Kelima jenis tindak tutur itu adalah 

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. 
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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. 

(8) Indonesia pemegang medali emas SEA Games terbanyak tahun ini. 

Tuturan (8) termasuk ke dalam tuturan representatif. Alasannya adalah tuturan 

tersebut mengikat penutur akan kebenaran isi dari tuturan itu. Penutur 

bertanggung jawab bahwa memang benar Indonesia adalah pemegang medali 

emas SEA Games terbanyak tahun ini. Kebenaran isi tuturan dapat diperoleh dari 

kenyataan bahwa Indonesia memang pemegang medali emas SEA Games 

terbanyak tahun ini. Fungsi pragmatis tuturannya adalah melaporkan. 

 Tuturan lain yang termasuk kedalam jenis tindak tutur representatif ini 

adalah tuturan-tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, 

menunjukkan, menyebutkan, memberikan kesaksian, berspekulasi, dan sebagainya

(Rustono 1999:40). 

2.2.3.3.2 Tindak Tutur Direktif 

 Tindak tutur direktif, kadang-kadang disebut juga tindak tutur impositif, 

adalah tindak tutur yang dimaksud penuturnya agar mitra tutur melakukan 

tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Yang termasuk jenis tindak tutur 

direktif adalah memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, 

memohon, menyarankan, memerintah, memberikan aba-aba, dan menantang

(Rustono 1991:41) berikut adalah tuturan diektif. 
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(9) Makanlah nasi gorengnya selagi hangat !! 

Tuturan (9) tersebut termasuk tuturan direktif karena memang tuturan itu 

dimaksud penuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan memakan nasi 

goreng. Indikator bahwa tuturan itu tuturan direktif adalah dengan adanya suatu 

tindakan yang harus dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan 

tersebut. Fungsi pragmatis yang terdapat dalam tuturan (9) adalah menyuruh.

2.2.3.3.3 Tindak Tutur Ekspresif atau Evaluatif 

 Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yamg disebutkan di dalam 

tuturan itu (Rustono 1999:41). Fraser (1978) menyebut tindak tutur ekspresif 

dengan istilah evaluatif. Yang termasuk jenis tindak tutur ekspresif adalah 

memuji, mengucapkan terimakasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, 

mengucapkan selamat, menyanjung. Tuturan berikut adalah tuturan ekspresif. 

(10) Terimakasih telah menyempatkan untuk main ke rumah kami. 

Tuturan (10) termasuk tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih karena 

tuturan tersebut mempunyai maksud bahwa penutur mengucapkan terima kasih 

kepada mitra tuturnya karena menyempatkan untuk main ke rumah penutur. 

2.2.3.3.4 Tindak Tutur Komisif 

 Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya 

melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Yang termasuk jenis 

tindak tutur komisif adalah berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan 



28

kesanggupan, dan berkaul (Rustono 1999:42). Tuturan (11) dibawah ini termasuk 

tindak tutur komisif. 

(11) Saya berjanji akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. 

Tuturan (11) termsuk tindak tutur komisif berjanji. Alasannya adalah tuturan itu 

mengikat penuturnya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ikatan 

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dinyatakan penuturnya yang 

membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhinya, karena berisi berjanji 

yang secara eksplisit dinyatakan, tindak tutur itu termasuk tindak tutur komisif 

berjanji. 

2.2.3.3.5 Tindak Tutur  Deklarasi atau Isbati 

 Tindak tutur isbati adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya utuk 

menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru (Rustono 19992:42). 

Fraser (1978) menyebut jenis tindak tutur ini adalah istilah establishive atau isbati. 

Tuturan-tuturan dengan maksud mengesahkan, memutuskan, membatalkan, 

melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, 

mengampuni, memanfaatkan, termasuk ke dalam tindak tutur isbati. Tuturan 

berikut termasuk tuutran isbati. 

(12) Kamu boleh pergi asal jangan pulang larut malam. 

Tuturan (12) termasuk tindak tutur isbati atau deklarasi. Alasannya adalah tuturan 

itu mengikat penuturnya untuk menciptakan hal yang baru. Ikatan tersebut untuk 

menciptakan keadaan baru yang dinyatakan penuturnya dengan memberi izin 

dengan syarat tertentu. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur isbati mengizinkan. 
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2.2.3.4 Tindak Tutur Langsung, Tidak Langsung, Harfiah, dan Tidak 

Harfiah. 

 Sebuah tuturan yang bermodus deklaratif dapat mengandung arti yang 

sebenarnya dan berfungsi untuk menyampaikan informasi secara langsung. 

Misalnya dalam tuturan berikut. 

(13) Meja makan kosong. 

Tuturan (13) tersebut jika diujarkan oleh seorang suami kepada istrinya atau 

majikan kepada pembantunya, tuturan tersebut dapat merupakan pengungkapan 

secara tidak langsung. Hal itu terjadi karena maksud yang diekspresi dengan 

tuturan deklarasi itu berupa maksud perintah. Demikianlah, dapat dibedakan dua 

jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur secara langsung dan tindak tutur tidak 

langsung. 

 Penggunaan tuturan konvensional menandai kelangsungan suatu tindak 

tutur. Kesesuaian antara modus tuturan dan fungsinya secara konvensional inilah 

yang merupakan tindak tutur langsung (Rustono 1990:44). Tuturan berikut 

merupakan contoh tuturan langsung. 

(14) Ambilkan minum di meja belakang ! 

Tuturan (14) “Ambilkan minum di meja belakang” merupakan tindak tutur 

langsung karena memang digunakan secara konvensional, yakni dimaksudkan 

sebagai perintah supaya mitra tutur mengambilkan minum di meja belakang. 

 Tindak tutur langsung adalah tuturan yang digunakan secara tidak 

konvensional (Rustono 1999:44). Tuturan berikut merupakan contoh tuturan tidak 

langsung. 
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(15) Saya sudah lapar. 

Pada tuturan (15) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang dimaksud untuk 

meminta makan kepada mitra tuturnya karena penutur sudah merasa lapar. 

 Derajat kelangsungan tindak tutur itu diukur berdasarkan jarak tempuh dan 

kejelasan pragmatisnya (Gunarwan 1994:40). Jarak tempuh tindak tutur 

merupakan rentangan sebuah tuturan dari titik ilokusi (di benak penutur) ke titik 

tujuan ilokusi (di benak mitar tutur). Jarak tempuh paling pendek berupa garis 

lurus yang merupakan kedua titik itu, seperti pada tuturan yang bermodus 

imperatif dan itu terjadi pada tindak tutur langsung. Jika garis yang 

menghubungkan kedua titik itu tidak lurus, melengkung bahkan melengkung 

sekali yang menyebabkan jarak tempuhnya sangat panjang, tuturan itu merupakan 

tindak tutur tidak langsung. Kriteria kejelasan pragmatis berupa ketransparan 

maksud dan daya ilokusi. Makin transparan sebuah tuturan, makin langsunglah 

tuturan itu, demikian sebaliknya.  

 Selain tindak tutur langsung dan tidak langsung, tindak tutur juga bisa 

dibedakan menjadi tindak tutur harfiah (literalspeech act) dan tindak tutur tidak 

harfiah (nonliteralspeech act). Tindak tutur harfiah adalah tindak tutur yang 

maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Rustono 1999:45). 

Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan 

kata-kata yang menyusunnya (Rustono 1999:45). Tuturan berikut termasuk 

contoh tuturan harfiah. 

(16) Angkat tangan ! 
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Tuturan (16) “Angkat tangan !” merupakan tuturan yang diucapkan oleh seorang 

petugas pemeriksa keamanan kepada seseorang yang menjalani pemeriksaan, 

merupakan tindak tutur harfiah. 

 Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Rustono 1999:45). Tuturan berikut 

adalah contoh tuturan tidak harfiah. 

(17) Bagaimana kalau bapak angkat tangan sebentar ? 

Tuturan (17) “ Bagaimana kalau bapak angkat tangan sebentar?” merupakan 

tuturan seorang dokter sebagai penutur yang hendak memeriksa kelenjar di ketiak 

pasiennya sebagai mitra tutur. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur tidak 

harfiah. 

2.2.3.5 Vernakuler dan Seremonial 

 Atas sudut pandang kelayakan pelakunya, Fraser (1974) 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 (Rustono 19994:47). Tuturan berikut merupakan contoh 

tuturan vernakuler. 

(18) Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. 

Tuturan (18) tersebut merupakan tindak tutur vernakuler yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa kepada dosennya. 
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 Tindak tutur seremonial adalah tindak tutur yang dilakukan oleh orang 

yang berkelayakan untuk hal yang dituturkannya. Tindak menikahkan orang, 

memutuskan perkara, membuka sidang MPR/DPR, memulai upacara ritual adalah 

tindak tutur seremonial (Rustono 1999:47). Tuturan berikut termasuk contoh 

tuturan seremonial. 

(19)  Dengan ini, saudara saya nikahkan dengan saudara Tyara, putri  Bapak Ryan. 

Tuturan (19) merupakan tindak tutur seremonial yang merupakan tindak 

menikahkan orang. Tindak tutur seremonial ini oleh Bech dan Harnish (1979) 

disebut tindak tutur conventional (konvensional), yang merupakan lawan dari 

tindak tutur nonkonvensional. 

2.2.4 Tuturan Direktif 

Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan agar lawan tutur 

melakukan tindakan seperti apa yang dimaksud oleh penutur. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Leech (1993:164) bahwa tindak tutur direktif bertujuan untuk 

menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur/lawan 

tutur, misalnya memerintah, memohon, melarang dan sebagainya. Jenis tindak 

tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Pada saat 

menggunakan direktif, penutur berusaha menyesuaikan dunia dengan kata. 

Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan melalui tindak tutur direktif ini. 

Diantaranya adalah tindakan memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, 

mendesak, memohon, menyarankan, memerintah, memberi aba-aba,  

menantangdan lain sebagainya (Rustono 1999:38). Direktif tidak hanya diartikan 
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sebagai perintah melakukan sesuatu tetapi dapat diartikan sebagai perintah untuk 

tidak melakukan sesuatu atau dengan kata lain disebut sebagai larangan (Alwi 

1990:237 dalam Sumarsih 2012:27). Oleh karena itu, tindak tutur direktif secara 

garis besar dapat dipilah menjadi tindak tutur direktif memerintah dan tindak tutur 

direktif melarang.  

 Allan (1986:199) mengklasifikasi tindak tutur direktif menjadin empat, 

yaitu: 

a. Requestives ‘permintaan’, yaitu penutur meminta lawan untuk melakukan 

sesuatu atau tindakan. 

b. Questions ‘pertanyaan’, yaitu penutur menanyakan lawan tutur mengenai 

kondisi tertentu. 

c. Requirements‘pengharusan’,yaitu penutur mengharuskan atau mewajibkan 

lawan tutur untuk melakukan tindakan/sesuatu. 

d. Prohibilitives‘larangan’, yaitu penutur melawan lawan tutur dari 

melakukan sesuatu/tindakan. 

 Tindak tutur direktif kadang-kadang disebut juga tindak tutur impositif 

yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar si pendengar 

melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran itu (Gunarwan dalam 

Widyawati 2006:32). Tindak tutur derektif dimaksudkan untuk menimbulkan 

beberapa efek melalui tindakan sang penyimak (Tarigan dalam Widyawati 

2006:32). Tuturan “Bawakan buku itu kemari” adalah tuturan direktif. Hal ini 

terjadi karena memang tuturan itu dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturnya 

melakukan tindakan, yaitu membawakan buku. Indikator tuturan itu termasuk 
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tuturan direktif adalah adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh mitra

tutur setelah mendengar tuturan itu. Contoh lain dari tindak tutur direktif yaitu :  

(61) “Tolong cup ! belikan kopi di warungnya Santi.

Tuturan (61) termasuk kedalam tindak tutur direktif meminta, karena memang 

tuturan itu dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturnya melakukan tindakan 

membelikan kopi. Indikator bahwa tuturan itu direktif adalah adanya suatu 

tindakan yang harus dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan itu, 

yaitu meminta Ucup agar membeli kopi di warungnya Santi.    

 Sejalan dengan pendapat Rustono, (Ibrahim dalam Widyawati 2006:32) 

mengatakan bahwa tuturan direktif digunakan untuk mengeskpresikan maksud 

penutur (keinginan, harapan) sehingga ujaran yang di ekspresikan dijadikan 

sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. Ibrahim mengklasifikasi tindak 

tutur direktif dalam enam kategori, yaitu requistavies (meminta, mengemis, 

memohon, menekan, mengundang, mendoa, mengajak, mendorong), question

(bertanya, berinkuiri, menginterigsi), requirements (memerintahkan, 

menghendaki, mengomando, menuntut, mendikte, mengarahkan, 

menginstruksikan mengatur, mensyaratkan), provibitas (melarang, membatasi), 

permissives (menyetujui, membolehkan, memberi wewenang, menganugerahi, 

mengabulkan, membiarkan, mengijinkan, melepaskan, memaafkan, 

memperkenalkan), advisories (menasihatkan, memperingatkan, mengkonseling, 

mengusulkan, menyarankan, mendorong). 

Selain itu, (Ibrahim dalam Yuli 2010:22) mengemukakan bahwa 

pemakaian tindak tutur direktif merupakan bentuk pemakaian tindak tutur yang 
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bertaksa ganda (multiply ambigous). Setiap bentuk direktif menuntut para pelaku 

pertuturan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pertama keragaman 

bentuk direktif yang akan dipergunakan misalnya berupa perintah, pertanyaan 

atau pernyataan. Kedua, berkaitan dengan fungsi-fungsi dari masing-msing 

direktif. Ketiga, sebagai setting serta kompleks sosiobudaya para pelaku 

penuturan. Keempat, berbagai modus direktif yang disampaikan sesuai dengan 

konteks pertuturan dan sosiokultural para pelaku tindak tutur.  

2.2.5 Fungsi Tindak Tutur 

 Fungsi tuturan adalah fungsi yang diacu oleh maksud tuturan di dalam 

pemakainya untuk berkomunikasi antar penutur. Tiap-tiap fungsi pragmatis 

mencakupi sejumlah subfungsi pragmatis menyatakan, melaporkan, menunjukkan, 

dan menyebutkan. 

2.2.5.1 Fungsi Representatif 

 Fungsi representatif atau asertif adalah fungsi yang diacu oleh maksud 

tuturan di dalam pemakainya untuk menyatakan kebenarannya (Rustono 

1999:92). Melalui fungsi pragmatis ini, penutur bermaksud menyatakan 

kebenaran apa yang dituturkannya. Yang termaksud fungsi pragmatik ini adalah 

menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. 
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2.2.5.1.1 Fungsi menyatakan 

 Subfungsi menyatakan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya atas 

apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan yang berisi pertanyaan. Tuturan 

(20) dan (21) termasuk tuturan subfungsi representatif menyatakan. 

(20) Sebentar lagi hujan. 

(21) Orang tua saya ingin naik haji. 

Tuturan (20) adalah tuturan yang memiliki subfungsi represntatif menyatakan. Hal 

ini terjadi karena tuturan tersebut menyatakan maksud tuturan suatu kebenaran 

atas apa yang dituturkannya, yaitu sebentar lagi akan hujan karena cuaca sudah 

mendung. Tuturan tersebut dinyatakan kepada mitra tuturnya. Tuturan (21) juga 

memilki fungsi representatif menyatakan. Hal ini terjadi karena tuturan tersebut 

menyatakan suatu keinginan, yaitu ingin naik haji. 

2.2.5.1.2 Fungsi Melaporakan 

Subfungsi melaporkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya atas 

apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan yang berisi melaporkan. Tuturan 

(22) dan (23) berikut adalah tuturan yang menyatakan subfungsi representatif 

melaporakan.  

(22) Korban kecelakaan pesawat Shukoi tidak ada yang selamat 

(23) Hasil ujian UKDBI menyatakan hanya tiga orang yang lulus. 

Tuturan (22) menyatakan subfungsi representatif melaporakan. Tuturan tersebut 

mengacu pada maksud tuturan untuk melaporkan, yaitu melaporkan bahwa korban 

kecelakaan pesawat Shukoi tidak ada yang selamat. Tuturan (23) juga subfungsi 
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representatif melaporkan. Tuturan tersebut mengacu pada maksud tuturan untuk 

melaporkan, yaitu melaporkan bahwa hasil ujian UKDBI menyatakan hanya tiga 

orang yang lulus. 

2.2.5.1.3 Fungsi Menunjukkan 

Subfungsi pragmatis menunjukkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkan dengan menggunakan tuturan menunjukkan. 

Tuturan (24) dan (25) berikut termasuk tuturan menyatakan subfungsi represntatif 

menunjukkan. 

(24) Di kota ini Anggi betemu dengan kekasihnya untuk pertama kali. 

(25) Lihatlah pelangi itu sangat indah.  

Tuturan (24) merupakan tuturan yang menunjukkan subfungsi representatif 

menunjukkan. Fungsi menunjukkan dalam penggalan tuturan itu dengan 

penggunaan kata ini. Tuturan tersebut mengacu pada tujuan yang dimaksud untuk 

menunjukkan bahwa di tempat tersebut Anggi bertemu dengan kekasihnya untuk 

pertama kali. Tuturan (25) juga merupakan tuturan yang menunjukkan tuturan 

yang menunjukkan subfungsi representatif menunjukkan. Fungsi menunjukkan 

dalam penggalan tuturan itu dengan penggunaan kata lihatlah. Tuturan tersebut 

mengacu pada tujuan yang dimaksud untuk menunjukkan bahwa pelangi terlihat 

sangat indah. 
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2.2.5.1.4 Fungsi Menyebutkan  

 Subfungsi menyebutkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

atas apa yang dituturkannya dan berisi menyebutkan. Tuturan (26) berikut 

menyatakan subfungsi representatif menyebutkan. 

(26)  Orang yang memakai baju batik berwarna merah dan bertubuh gemuk itu 

ayahku. 

Tuturan (26) menyatakan subfungsi pragmatis menyebutkan. Tuturan “orang 

yang memakai baju batik berwarna merah dan bertubuh gemuk itu ayahku” 

dituturkan oleh mitra tutur dengan maksud menyebutkan ciri-ciri ayahnya. 

Dengan demikian tuturan mitra tutur tersebut berfungsi menyebutkan. 

2.2.5.2 Fungsi Direktif 

 Fungsi direktif adalah fungsi yang diacu oleh maksud tuturan di dalam 

pemakaiannya dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan 

yang disebutkan (Rustono 1999:41) melalui fungsi pragmatis ini, dimaksudkan 

penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan. Yang termasuk 

fungsi pragmatis ini adalah menyuruh, memohon, menyarankan, dan memaksa.

2.2.5.2.1 Fungsi Menyuruh 

 Subfungsi menyuruh merupakan tuturan yang mengikat penuturnya atas 

apa yang dituturkan yang dimaksud penuturnya agar mitra tutur melakukan 

tindakan sesuai dengan apa yang disuruh oleh penuturnya. Tuturan (27) dan (28) 

adalah tuturan yang menyatakan subfungsi direktif menyuruh. 
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(27) Cepatlah kemari ! 

(28) Tolong bukakan jendela itu ! 

Tuturan (27) dan (28) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi direktif 

menyuruh. Tuturan tersebut mengacu pada maksud tuturan yang memang 

menyatakan suatu suruhan. Tuturan (27) menyatakan suatu suruhan untuk cepat 

datang ke arah penutur. Tuturan (28) menyatakan suatu suruhan untuk membuka 

jendela. 

2.2.5.2.2 Fungsi Memohon 

 Subfungsi memohon merupakan tuturan yang mengikat penuturnya atas 

apa yang dituturkan yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan 

tindakan yang disebutkan dengan ucapan memohon. Tuturan (29) dan (30) berikut 

termasuk tuturan yang menyatakan subfungsi memohon. 

(29) Saya mohon anda bisa membantu saya. 

(30) Sudahlah, aku tidak ingin mendengarkannya lagi. 

Pada tuturan (29) dan (30) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi 

memohon. Tuturan itu mengacu kepada maksud ujaran untuk memohon atau 

meminta kepada mitra tuturnya. Tuturan (29) merupakan tuturan untuk memohon 

atau meminta kepada mitra tuturnya untuk membantunya, sedangkan tuturan (30) 

merupakan tuturan untuk memohon atau meminta kepada mitra tuturnya untuk 

tidak berbicara lagi kepada penutur.  
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2.2.5.2.3. Fungsi Menyarankan  

 Subfungsi menyarankan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

agar apa yang dituturkannya agar mitra tutur melakukan apa yang dimaksudkan 

dengan cara menyarankan. Tuturan (31) dan (32) berikut adalah tuturan yang 

menyatakan subfungsi menyarankan. 

(31) Bagaimana kalau anda istirahat dulu supaya tidak terlalu capek. 

(32) Bagaiman kalau kita menunggu Rani di kampus saja.  

Tuturan (31) dan (32) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi 

menyarankan. Tuturan tersebut mengacu kepada ujaran untuk menyarankan 

tuturan (31) menyarankan agar istirahat dulu supaya tidak terlalu capek. 

Sedangkan tuturan (32) menyarankan agar menunggu Rani di kampus.  

2.2.5.2.4 Fungsi Memaksa 

 Subfungsi memakasa merupakan tuturan yang mengikat penuturnya atas 

apa yang dituturkan yang dimaksud penuturnya agar mitra tutur melakukan 

tindakan yang berisi memaksa. Tuturan (33) menyatakan subfungsi pragmatis 

memaksa. 

(33) Segera bersihkan tempat iu! 

Tuturan (33) adalah contoh tuturan dengan subfungsi pragmatis memaksa. 

Tuturan (33) terjadi karena tuturan itu mengacu pada tujuan tuturan yang 

dimaksudkan untuk memaksa agar segera membersihkan tempat itu karena sudah 

sangat kotor.  
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2.2.5.3 Fungsi Ekspresif 

 Fungsi ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, 

mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis si penutur yang 

dimaksudkan agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi (Rustono 1999:41). Yang 

termasuk fungsi pragmatik ini adalah memuji, mengucapkan terima kasih, 

mengkritik, mengeluh, menyalahkan, dan mengucapkan selamat. 

2.2.5.3.1 Fungsi Memuji 

 Subfungsi memuji merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologi yang dimaksud agar ujarannya diartikan sebagai 

evaluasi dengan tuturan memuji. Tuturan (34) adalah tuturan yang menyatakan 

subfungsi memuji. 

(34) Suaramu bagus sekali! 

Tuturan itu merupakan subfungsi ekspresi memuji. Pada tuturan (34) 

dimaksudkan memuji suara mitra tutur. Dengan demikian, tuturan tersebut 

menyatakan sebuah penilaian kepada mitra tutur yang diucapkan penutur. 

2.2.5.3.2 Fungsi Mengucapkan Terima Kasih 

 Subgungsi mengucapkan terima kasih merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi dengan mengucapkan terima kasih. Tuturan 

(35) dan (36) adalah tuturan yang menyatakan subfungsi mengucapkan terima 

kasih . 
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(35) Terima kasih atas hadiahnya. 

(36) Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi mengucapkan 

terima kasih. Tuturan (35) dimaksudkan untuk mengucapkan terima kasih atas 

hadiah yang diberikan, sedangkan tuturan (36) dimaksudkan untuk mengucapkan 

terima kasih atas kehadiran mitra tuturnya. 

2.2.5.3.3 Fungsi Mengkritik 

 Subfungsi mengkritik merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya diartikan 

sebagai evaluasi dengan cara mengkritik. Tuturan (37) dan (38) adalah tuturan 

yang menyatakan subfungsi mengkritik. 

(37) Kulitmu bersih sampai-sampai banyak panunya. 

(38) Jawaban anda sudah cukup baik, tapi akan lebih baik lagi jika   

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 

Tuturan tersebut merupakam tuturan yang meyatakan subfungsi mengkritik. Hal 

tersebut merupakan kritikan halus kepada mitra tuturnya. Tuturan (37) 

mempunyai maksud mengkritik agar mitra tuturnya rajin membersihkan kulitnya 

agar tidak mempunyai panu, sedangkan tuturan (38) mempunyai maksud 

mengkritik mitra tutur agar menggunakan bahasa yang lebih dimengerti dalam 

memberikan jawaban. 
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2.2.5.3.4 Fungsi Mengeluh 

 Subfungsi mengeluh merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya diartikan 

sebagai dalam tuturan mengelu. Tuturan (39) dan (40) termasuk tuturan yang 

menyatakan subfungsi mengeluh. 

(39) Ruangan ini sudah dibersihkan, tetapi masih terlihat kotor. 

(40) Bagaimana bisa jadi juara kelas, kalau kerjaanya main terus. 

Tuturan tersebut merupakan subfungsi ekspresi mengeluh. Hal ini terjadi karena 

isi tuturan tersebut berupa keluhan. Tuturan (39) mengeluh tentang ruangan yang 

masih kotor meskipun sudah dibersihkan, sedangkan tuturan (40) mengeluh 

karena mitar tutur selalu bermain sehingga lupa belajar. 

2.2.5.3.5 Fungsi Menyalahkan 

 Subfungsi menyalahkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar ujarannya 

diartikan sebagai evaluasi, dalam tuturan menyalahkan. Tuturan berikut 

merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi menyalahkan. 

(41) Dia adalah orang yang menyebabkan Ari dihukum. 

(42) Karena kamu semua orang jadi panik. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi menyalahkan. 

Hal ini terjadi karena isi tuturan berupa menyalahkan mengenai peristiwa yang 

terjadi akibat perbuatan seseorang. Tuturan (41) mempunyai maksud 
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menyalahkan seseorang karena menyebakan Ari dihukum. Tuturan (42) 

mempunyai maksud menyalahkan seseorang karena membuat panik semua orang. 

2.2.5.3.6 Fungsi Mengucapkan Selamat 

 Subfungsi mengucapkan selamat merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk mengekspresikan sikap psikologis yang dimaksudkan agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi, dengan tuturan mengucapkan selamat. 

Tuturan berikut termasuk tuturan yang menyatakan subfungsi mengucapkan 

selamat. 

(43) Selamat ulang tahun. 

(44) Selamat atas lahirnya anak pertama kalian. 

Tuturan tersebut merupakan subfungsi ekspresi mengucapkan selamat. Hal ini 

terjadi karena isi tuturan berupa ucapan selamat. Tuturan (43) mempunyai maksud 

mengucapkan selamat ulang tahun kepada mitra tuturnya, sedangkan tuturan (44) 

mempunyai maksud mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama mitra 

tuturnya. 

2.2.5.4 Fungsi Komisif  

 Fungsi komisif adalah fungsi yamg diacu oleh maksud tuturan didalam 

pemakaiannya yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang 

disebutkan di dalam tuturannya (Rustono 1999:42). Melalui fungsi pragmatis ini, 

penutur bermaksud melaksanakan apa yang dituturkannya. Subfungsi komisif, 

yaitu berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan, dan kesanggupan. 
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2.2.5.4.1 Fungsi Berjanji 

 Subfungsi berjanji adalah tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan yang berisi janji. 

Tuturan berikut adalah tuturan yang menyatakan subfungsi berjanji. 

(45) Nanti malam aku akan menelponmu. 

(46) Saya berjanji mulai sekarang akan rajin belajar. 

Tuturan tersebut menyatakan subfungsi berjanji. Tuturan tersebut mengacu pada 

maksud tuturan untuk menyatakan kesanggupan. Tuturan (45) mengacu pada 

maksud tuturan untuk menyatakan kesanggupan, yaitu menelpon nanti malam. 

Tuturan (46) juga mengacu pada maksud tuturan untuk meyatakan kesanggupan, 

yaitu rajin belajar mulai sekarang. 

2.2.5.4.2 Fungsi Bersumpah 

 Subfungsi bersumpah merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan yang berisi sumpah. 

Tuturan berikut termsuk tuturan yang menyatakan subfungsi bersumpah. 

(47) Saya bersumpah tidak akan bolos sekolah lagi. 

(48) Saya bersumpah akan datang tepat waktu. 

Tuturan (47) tersebut menyatakan subfungsi bersumpah. Tuturan tersebut 

mengacu pada maksud tuturan untuk bersumpah tidak akan bolos sekolah lagi. 

Tuturan (48) juga termasuk subfungsi komisif bersumpah yang mengacu pada 

maksud tuturan untuk bersumpah akan datang tepat waktu. 
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2.2.5.4.3 Fungsi Mengancam 

 Subfungsi mengancam merupakan tuturan yang mengikat dan berisi satu 

tuturan yang berisi ancaman. Tuturan berikut merupakan tuturan yang 

menyatakan subfungsi mengancam. 

(49) Jika kamu datang terlambat, saya akan marah sekali. 

(50) Jika kamu tidak meminjamkan mainan itu kepadaku, aku akan   

melaporakannya pada ibu. 

Tuturan (49) dan (50) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi 

mengancam. Tuturan (49) merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk 

mengancam mitra tutur agar tidak terlambat datang. Tuturan (50) merupakan 

tuturan yang dimaksudkan untuk mengancam mitra tutur agar meminjamkan 

mainannya. 

2.2.5.4.4 Fungsi Menyatakan Kesanggupan 

 Subfungsi menyatakan kesanggupan adalah tuturan yang mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkannya dan berisi satu tuturan 

yang meyatakan kesanggupan. Tuturan berikut adalah tuturan yang menyatakan 

subfungsi meyatakan kesanggupan. 

(51) Saya sanggup membiayai sekolahmu.  

(52) Saya sanggup menyelesaikan laporan ini dalam waktu tiga hari.  

Tuturan (51) dan (52) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi menyatakan 

kesanggupan. Tuturan (51) merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk 

menyatakan kesanggupan membiayai sekolah mitra tuturnya. Tuturan (52) 
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merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk menyatakan kesanggupan 

menyelesaikan laporan dalam waktu tiga hari. 

2.2.5.5 Fungsi Deklarasi 

 Fungsi deklarasi atau isbati adalah fungsi yang diacu oleh maksud tuturan 

di dalam pemakaiannya untuk menciptakan hal bar (Rustono 1999:42). Melalui 

fungsi pragmatis ini, penutur bermaksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, 

dan sebagainya) yang baru. Yang termasuk fungsi pragmatis ini adalah 

membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memaafkan.  

2.2.5.5.1 Fungsi Membatalkan 

 Subfungsi membatalkan adalah tuturan yang mengikat penutur untuk 

menciptakan hal yang baru dan satu tuturan yang berisi membatalkan. Tuturan 

berikut merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi membatalkan. 

(53) Saya tidak jadi datang ke kantormu hari ini. 

(54) Besok saya tidak jadi pergi ke Jakarta. 

Tuturan (53) dan (54) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi 

membatalkan. Tuturan (53) merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk 

membatalkan datang ke kantor mitra tutur hari ini. Tuturan (54) merupakan 

tuturan yang dimaksudkan untuk membatalkan kepergian ke Jakarta besok. 
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2.2.5.5.2 Fungsi Melarang 

 Subfungsi melarang merupakan tuturan yang mengikat penutur untuk 

menciptakan hal yang baru dan satu tuturan yang berisi larangan. Tuturan berikut 

termasuk tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi melarang. 

(55) Jangan hubungi aku lagi! 

(56) Jangan dengarkan omongannya! 

Tuturan (55) dan (56) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi 

melarang. Tuturan (55) merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk tidak 

menghubungi mitra tutur lagi. Tuturan (56) merupakan tuturan yang dimaksudkan 

penuturnya untuk tidak mendengarkan omongan mitra tutur lagi. 

2.2.5.5.3 Fungsi Mengizinkan 

  Subfungsi mengizinkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk menciptakan hal yang baru yang berisi tentang pemberian ijin. Tuturan 

berikut termasuk tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi mengijinkan. 

(57) Ibu mengijinkan kamu kuliah di UNNES. 

(58) Ayah mengijinkan tito untuk pergi ke Padang. 

Tuturan (57) dan (58) merupakan tuturan yang meyatakan subfungsi deklarasi 

mengijinkan. Tuturan (57) merupakan tuturan yang dimaksudkan membolehkan 

atau mengijinkan yaitu mengijinkan mitra tuturnya untuk kuliah di UNNES. 

Tuturan (58) merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk penuturnya memberi 

ijin mitra tuturnya untuk pergi ke Padang. 
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2.2.5.5.4 Fungsi memaafkan 

 Subfungsi memaafkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

untuk menciptakan hal yang baru yaitu berisi ucapan maaf. Tuturan berikut 

merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi memaafkan. 

(59) Saya maafkan semua kesalahnmu kemarin. 

(60) Ayah sudah memaafkan kesalahanmu yang dulu. 

Tuturan (59) dan (60) merupakan tuturan yang menyatakan subfungsi deklarasi 

memaafkan. Tuturan (59) merupakan tuturan yang dimaksudkan penutur 

memaafkan semua kesalahan mitra tuturnya. Tuturan (60) merupakan tuturan 

yang dimaksudkan untuk penuturnya sudah memaafkan kesalahan dari mitra tutur. 

2.2.6 Surat Pembaca 

 Surat kabar merupakan media komunikasi antara penulis dan pembaca. Di 

dalam media ini, terdapat beberapa rubrik. Rubrik adalah kepala karangan (ruang 

tetap) dalam surat kabar. Salah satu rubrik yang terdapat dalam surat kabar adalah 

rubrik surat pembaca. Rubrik surat pembaca merupakan bagian penting dari surat 

kabar. Karena rubrik ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antara pembaca 

dengan redaksi atau antara sesama pembaca sebagai ruang untuk menyampaikan 

inspirasi atau konfirmasi antar sesama pembaca. Melalui rubrik ini, media cetak 

melakukan komunikasi dua arah (double way traffic communication)suatu dialog. 

Artinya, penulis dapat menyatakan pikiran dan perasaanya dengan tulisan, 

sedangkan disisi lain pembaca melalui media ini juga dapat memberikan jawaban 

seperti penjelasan, bantahan, atau pembetulan mengenai suatu berita atau tulisan 
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yang menyangkut dirinya. Karena mempunyai peranan yang ganda itulah, rubrik 

surat pembaca oleh (Darminto dalam Jamil 2005:48) disebut sebagai rubrik yang 

terhormat. 

 Umumnya rubrik surat pembaca dimanfaatkan oleh pembaca untuk 

menyampaikan saran, menuangkan aspirasi atau pikirannya berkaitan dengan 

pihak lain. Penutur memanfaatkan rubrik surat pembaca sebagai sarana 

penyampaian saran, memohon dengan harapan mitra tutur penerima kritik mau 

memberikan jawaban maupun penjelasan yang berkaitan dengan pesan yang 

disampaikan. Surat kabar yang ada di Indonesia hampir semuanya menyajikan 

rubrik jenis ini. Masing-masing surat kabar menampilkan rubrik tersebut dengan 

namayang berbeda-beda, di antaranya adalah ; “Surat pembaca” di harian Suara

Merdeka, “Suarapublika” di harian Republika, “Pikiran Pembaca” di harian 

Kedaulatan Rakyat, “Surat Pembaca” di harian Suara Karya, “Surat-surat” di 

harian Wawasan, dan”: Redaksi YTH” di harian Kompas.

2.2.7SMS

SMS (short message service) adalah pesan pendek dalam bentuk yang 

hidup berkembang dalam dunia telekomunikasi seluler. SMS merupakan salah 

satu layanan pesan teks yang dikembangkan dan distandardisasi oleh suatu badan 

yang bernama ETSI (European Telecomunication Standarda Institue). 

 Sejarah SMS muncul pada Desember 1992. Pesan itu dikirim dari sebuah 

komputer ke sebuah telepon seluler dalam jaringan GSM milik operator seluler 
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Vodafone di Inggris. Tuturan dibawah ini merupakan salah satu contoh SMS 

(short message service)dalam surat pembaca di harian Suara Merdeka : 

KONTEKS   : PENGIRIM SMS HARIAN SUARA MERDEKA SEBAGAI 

PENUTUR MELARANG PIHAK TERKAIT 

SEBAGAI MITRA TUTUR MELAKUKAN 

PEMBONGKARAN POS POLISI. 

(Suara Merdeka, 2 Januari 2015) 

 Penutur:(62) “Kok seenaknya suruh bongkar pos polisi, memang warga 
tahuaturan lalin?”  (08562606XXX)

Tuturan (62) adalah tuturan ilokusi. Konteks yang mendasari tuturan ini 

adalah dimintanya pembongkaran pos-pos polisi oleh beberapa warga, karena 

mereka menganggap pos polisi tidak memiliki fungsi. Berdasarkan konteks 

tersebut, dapat diketahui maksud tuturan ini, yaitu penutur melarang Pemerintah 

Kota Semarang atau jajaran kepolisian untuk membongkar pos-pos polisi yang 

ada di Semarang, sebab penutur menganggap keberadaan pos-pos polisi masih 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat Semarang, selain untuk menjaga keamanan 

lingkungan juga untuk mengatur lalu-lintas dan memberi peringatan atau sanksi 

bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu-lintas.  

SMS disebut sebagai media publik yang populis. Sebab, SMS tidak hanya 

merambah dalam komunikasi ruang pribadi melainkan untuk sarana bisnis dan 

komunikasi yang sifatnya sosial. 

2.2.8 Wacana Kolom 

Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek 

pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat 
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dalam masyarakat, sifatnya padat dan mempunyai makna (Sumadiria dalam diah 

2006:45) 

Menurut Suhandang (dalam Diah 2006:45), kolom adalah karangan khusus 

dalam surat kabar yang bersifat saran atau kiat yang umumnya sangat membantu 

para pembaca dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Surat kabar 

yang ada di Indonesia hanya beberapa yang menyajikan kolom jenis ini. Masing-

masing surat kabar menampilkan kolom tersebut dengan nama yang berbeda-

beda, diantaranya adalah suara warga di Kompas, SMS Warga di Jawa pos, dan 

Piye Jal di Suara Merdeka.

Penempatan kolom pada masingt-masing surat kabar tidak sama. Ada yang 

ditempatkan pada halaman pertama, ada pula yang ditempatkan pada halaman 

kedua, ketiga, keempat biasanya berada pada posisi paling pojok. Setiap kali terbit 

kolom ini memuat empat atau sepuluh wacana. Setiap wacana berdiri sendiri,

tidak saling berkaitan.Komposisi satu wacana adalah pernyataan yang berupa 

pendapat, ataupun saran dari pembaca yang ditujukan bagi pemerintah, 

masyarakat, kalangan politik dan sebagainya.

Wacana adalah satuan tuutran yang lengkap dan padu, meyatakan suatu 

gagasan atau topik tertentu disesuaikan dengan konteks baik verbal maupun 

nonverbal. Mengacu pada pengertian di atas, satu kolom dapat dikatakan sebagai 

satu wacana yang terdiri dari wacana-wacana. Satu wacana kolom terdiri atas 

empat sampai sepuluh wacana, masing-masing tidak berkaitan.  

Wacana dibedakan menjadi dua berdasarkan sarana penyimpanannya yaitu 

wacana tulis dan wacna lisan. Wacana tulis atau written discourse adalah wacana 
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yang disampaikan secara tertulis, melalui media tulis. Wacana lisan atau spoken

discourseadalah wacana yang disampaikan secara lisan (Tarigan 1987:52-55). 

Satu wacana yang terdapat pada kolom termasuk jenis wacana tulis, sebab 

disampaikan secara tertulis, melalui media tulis; yaitu surat kabar. Jika melihat 

komposisi satu wacana yang terdapat pada kolom, pernyataan yang berupa tuturan 

merupakan jenis wacana lisan. 

Pada dasarnya wacana kolom secara keseluruhan termasuk jenis wacana tulis, 

karena disampaikan secara tertulis. Penyampaiannya memakai berbagai ragam 

bahasa. Secara tegas, Kridalaksana (1992:3) menyatakan dalam kenyataannya, 

ragam-ragam itu terpadu dalam jenis pengungkapan bahasa.  

2.2.9  WacanaSMS Pembaca Kolom Piye Jal Harian Suara Merdeka

 Kolom Piye Jal adalah salah satu kolom yang terdapat dalam harian Suara 

Merdeka. Menurut (Sumadiria dalam utaminingtias 2008:47) kolom Piye Jal

adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan 

dan pemaknaan terhadap suaru persoalan atau keadaan yang terdapat dalam 

masyarakat, sifatnya padat dan mempunyai makna. 

 Kolom Piye Jal harian Suara Merdeka disajikan sebagai karangan khusus 

dalam surat kabar yang bersifat saran atau kiat yang umumnya sangat membantu 

para pembaca dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Kolom Piye 

Jal berisi pernyataan dari para pembaca yang disampaikan melalui SMS, biasanya 

berupa masalah tentang lingkungan atau sarana umum di wilayah Semarang dan 

sekitarnya. Kajian masalah kolom Piye Jal adalah masalah tentang lingkungan 
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atau sarana umum di wilayah Semarang dan sekitarnya. Tuturan berikut ini 

merupakan contoh SMS pembaca yang ada di kolom Piye Jal di harian Suara

Merdeka : 

(63) KONTEKS  :PENGIRIM SMS HARIAN SUARA MERDEKA 

SEBAGAI PENUTUR MEMERINTAH 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEBAGAI 

MITRA TUTUR UNTUK MEEMRHATIKAN 

KAWASAN SIMPANG LIMA DARI PEDAGANG 

KAKI LIMA (PKL).

       (Suara Merdeka, 10 Februari 2015) 

 Penutur      : (63) “Lapangan Simpanglima sudah bukan milik rakyat, tapi milik 

PKL. Ya kalau siang dibersihkan dari PKL.”
(08157609XXX)

Tuturan  (63) merupakan fungsi direktif memerintah. Di dalam tuturan ini, 

penutur memerintah kepada Pemerintah Kota Semarang untuk memerhatikan 

lingkungan di Simpanglima, misalnya dengan melakukan pengaturan terhadap 

PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di Simpanglima, agar lingkungan di 

Simpanglima menjadi rapi dan bersih. 

Wacana SMS pembaca pada kolom Piye Jal ditempatkan pada halaman A 

dan dilanjutkan pada halaman B,C,D,E,F atau G, dalam sebuah kolom kecil yang 

terletak di pojok sebelah atas pada halaman A dan pojok sebelah bawah pada 

halaman selanjutnya. Setiap kali terbit rubrik ini memuat empat sampai sepuluh 

wacana. Setiap wacana berdiri sendiri, tidak saling berkaitan. Pada akhir setiap 

wacana dicantumkan nomor handphone (telepon genggam) dari pengirim SMS.

 Komposisi satu wacana SMS pembaca kolom Piye Jal adalah pernyataan 

yang berupa pendapat, sindiran dari pembaca yang ditujukan bagi pemerintah, 

masyarakat, kalangan politik, dan sebagainya. Kolom Piye Jal termasuk jenis 
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wacana karena dalam kolom tersebut terdapat unsur-unsur pembangun wacana 

yang saling berkaitan, seperti (1) topik, yaitu pokok pembicaraan yang ada dalam 

wacana kolom Piye Jal, (2) satuan bahasa, yaitu berupa kata, frasa, klausa, 

ataupun kalimat, (3) konteks, yang terdiri atas berbagai unsur seperti situasi, 

penulis, pembaca, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode 

dan saluran, dan (5) keterpaduan: kohesi dan koherensi, yaitu keserasian 

hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana sehingga 

tercipta pengertian yang baik. 

 Wacana adalah satuan tuturan yang lengkap dan padu, menyatakan suatu 

gagasan atau topik tertentu disesuaikan dengan konteks baik verbal maupun 

nonverbal. Mengacu pada pengertian di atas, satu kolom Piye Jal dapat dikatakan 

sebagai satu wacana yang terdiri dari wacana-wacana. Satu wacana kolom terdiri 

atas empat sampai sepuluh wacana, dan masing-masing berdiri sendiri, tidak 

saling berkaitan. 

 Wacana dibedakan menjadi dua berdasarkan sarana penyampaiannya yaitu 

wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis atau written discourse adalah wacana 

yang disampaikan secara tertulis, melalui media tulis. Wacana lisan atau spoken 

discourse adalah wacana yang disampaikan secara lisan (Tarigan 1987:52-55). 

Satu wacana yang terdapat pada kolom termasuk jenis wacana tulis, sebab 

disampaikan secara tertulis, melalui media tulis; yaitu surat kabar. Jika melihat 

komposisi satu wacana yang terdapat pada kolom Piye Jal, pernyataan yang 

berupa SMS merupakan jenis wacana lisan. 
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 Pada dasarnya wacana SMS pembaca kolom Piye Jal secara keseluruhan 

termasuk jenis wacana tulis, karena disampaikan secara tertulis. Penyampaiannya 

memakai berbagai ragam bahasa. Secara tegas, Kridalaksana (1992:3) 

menyatakan dalam kenyataannya, ragam-ragam itu berpadu dalam jenis 

pengungkapan bahasa.       
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini terdapat dua temuan berikut 

ini. 

1. Jenis tuturan direktif yang terdapat dalam wacana SMS pembaca kolom 

PiyeJal di harian Suara Merdeka meliputi (1)tuturan direktif konstatif, 

(2)  tuturan direktif perlokusi, (3) tuturan direktif  langsung, (4) tuturan 

direktif tidak langsung, (5) tuturan direktif harfiah meliputi tuturan 

direktif harfiah langsung dan tuturan direktif harfiah taklangsung dan 

(6) tuturan direktif tidak harfiah meliputi tuturan direktif tidak harfiah 

langsung dan tuturan direktif tidak harfiah taklangsung.  

2.  Fungsi pragmatistuturan direktif dalam wacana SMS pembaca kolom 

Piye Jal di harian Suara Merdeka meliputi (1) fungsi menyuruh, (2) 

fungsi memerintah, (3) fungsi menyarankan, (4) fungsi memaksa, (5) 

fungsi meminta, (6) fungsi mendesak, dan (7) fungsi memohon.  

5.2 Saran 

Dari simpulan tersebut dapat dikemukakan saran berikut ini. 

1. Peneliti tuturan direktif yang akan melakukan penelitian hendaknya 

memfokuskan pada tuturan direktif dengan objek penelitian yang 

berbeda. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerhati 

bahasa yang tertarik untuk mendalami kajian pragmatik, khususnya 

yang berhubungan dengan tindak tutur direktif.   
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