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       Pemakaian bahasa dan tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya, 

menimbulkan berbagai tuturan yang beragam sesuai maksud dan tujuan tuturan itu 

diujarkan . Dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat lepas dari bahasa karena  

bahasa merupakan alat yang digunakan untuk membentuk pikiran, keinginan,  dan 

perbuatan-perbuatannya. Mengingat bahwa bahasa sebagai alat  komunikasi maka 

manusia tidak akan lepas dari tuturan-tuturan yang  diucapkan untuk melakukan 

percakapan dengan orang lain sebagai wujud  interaksinya. Masyarakat umumnya 

tidak jauh dari tuturan komisif. Tindak tutur komisif dalam film Soekarno karya 

Hanung Bramantyo menarik untuk diteliti karena tuturan komisif  merupakan 

tuturan yang melekat erat pada berbagai peristiwa tutur di masyarakat yang 

berfungsi untuk melaksanakan dan memenuhi sebuah konsekuensi atau tindakan 

setelah tuturan yang telah diucapkan.  

       Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah jenis tindak tutur komisif 

yang terdapat dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo? dan (2) apa saja 

fungsi tindak tutur komisif yang terdapat dalam film Soekarno karya Hanung 

Bramantyo. Relevan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

(1) mengidentifikasi jenis tindak tutur komisif yang terdapat dalam film Soekarno 
karya Hanung Bramantyo dan (2) mengidentifikasi fungsi tindak tutur komisif 

dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

       Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pragmatik, sedangkan Pendekatan secara 

metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 

pendekatan deskriptif.  Data penelitian ini adalah berupa penggalan percakapan 

dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo yang diduga merupakan tindak 

tutur komisif. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah percakapan dalam 

film Soekarno karya Hanung Bramantyo. Kemudian metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode heuristik dan metode 

penyajian hasil analisis datanya dengan metode informal. 

      Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan, hasil yang dapat 

dikemukakan (1) jenis tindak tutur komisif yang terdapat dalam film Soekarno 

meliputi tindak tutur komisif harfiah, tindak tutur komisif tidak harfiah, tindak 

tutur komisif langsung, dan tindak tutur komisif tidak langsung dan (2) fungsi 

tindak tutur komisif dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo yang terdapat 

dalam penelitian ini meliputi fungsi berjanji, berniat, menawarkan, mengancam,
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menyatakan kesanggupan, dan memanjatkan doa, adapun tindak tutur komisif 

fungsi bersumpah dan berkaul tidak ditemukan dalam penelitian ini. 

       Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan tersebut, 

saran yang dapat dikemukakan (1) di dalam sebuah komunikasi berbahasa, para 

pendengar atau mitra tutur hendaknya memperhatikan maksud dan tujuan yang 

ingin disampaikan oleh penutur sehingga dapat terjalin komunikasi yang lancar 

dan tepat sasaran antara penutur dan mitra tutur, (2) hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan oleh para peneliti bahasa selanjutnya sebagai referensi 

penelitian lain, khususnya penelitian tentang tindak tutur komisif, dan (3) para 

peneliti bahasa lainnya diharapkan dapat melakukan dan mengembangkan 

penelitian bahasa yang lebih bervariasi dan mendalam dalam bidang kajian 

pragmatik maupun bidang kajian bahasa lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pemakaian bahasa dan tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya, 

menimbulkan berbagai tuturan yang beragam sesuai maksud dan tuturan itu 

diujarkan. Searle 1969 (dalam Rustono 1999:37) menjelaskan tindak tutur 

dikategorikan menjadi lima jenis. Kelima jenis tindak tutur itu adalah 

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Jenis-jenis tindak tutur 

tersebut ada dalam berbagai peristiwa tutur dalam kehidupan sehari-hari seperti 

percakapan antara penutur dan mitra tutur dalam kegiatan jual beli, diskusi, 

seminar, kegiatan belajar mengajar, percakapan dalam film, acara televisi, dan 

sebagainya. Peristiwa-peristiwa tutur tersebut membuktikan bahwa manusia 

memang tidak mungkin lepas dari kegiatan berbahasa antar sesamanya.  

       Manusia di seluruh penjuru dunia menggunakan beraneka ragam bahasa, 

setiap wilayah bahkan memiliki bahasa sendiri yang kadang-kadang menjadi ciri 

dari wilayah asalnya tersebut. Salah satu keberagaman yang dimiliki adalah 

bahasa Indonesia, bahasa nasional masyarakat Indonesia. Di dalam bahasa 

Indonesia, penggunaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika bahasa 

dituturkan. Selain itu, bahasa Indonesia juga diungkapkan dengan keberagaman 

dalam media pengungkapannya, seperti bahasa sebagai pengungkap berita 

menggunakan gaya berbahasa jurnalis, bahasa pengungkapan gagasan dan pesan 

dalam bentuk pidato menggunakan bahasa baku atau resmi, dan sebagainya. 
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       Dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat lepas dari bahasa karena  bahasa 

merupakan alat yang digunakan untuk membentuk pikiran, keinginan,  dan 

perbuatan-perbuatannya. Mengingat bahwa bahasa sebagai alat  komunikasi maka 

manusia tidak akan lepas dari tuturan-tuturan yang  diucapkan untuk melakukan 

percakapan dengan orang lain sebagai wujud  interaksinya. Manusia akan saling 

menuturkan apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan kata lain, setiap manusia 

memerlukan bahasa, bahasa tersebut berfungsi sebagai suatu alat untuk 

menyampaikan suatu maksud, gagasan atau ide untuk berkomunikasi dengan 

lawan tutur. Bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi antara mitra tutur dan 

lawan tutur. Untuk memenuhi kebutuhannya setiap anggota masyarakat dan 

komunitas selalu terlibat dalam komunukasi bahasa, baik secara lisan ataupun 

tulis. 

       Manusia selalu melakukan komunikasi yang berupa pemakaian bahasa dan 

tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya. Pemahaman mengenai tindak tutur 

sangat diperlukan dalam berkomunikasi karena manusia sering dihadapkan 

dengan berbagai  permasalahan dalam hidupnya. Hal tersebut selaras dengan 

pendapat Yuniati (2014:1) bahwa manusia selalu menggunakan bahasa untuk 

mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Baik diungkapkan dalam 

bentuk bahasa lisan maupun bahasa tulis. Melalui bahasa manusia selalu 

berinteraksi untuk memberikan informasi, gagasan, ide, pesan, maupun berita.

       Masyarakat umumnya tidak jauh dari tuturan komisif. Rustono (1999:40) 

mengatakan bahwa tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. 
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Tuturan yang diutarakan seseorang bahwa apabila orang tersebut mendapatkan 

pekerjaan dan menerima gaji, ia akan menyantuni anak yatim. Melalui tuturan itu, 

dengan sendirinya akan mengikat sang penutur bahwa ketika ia menerima gaji ia 

harus melakukan tindakan yaitu menyantuni anak yatim. Tindak tutur seperti 

itulah yang disebut sebagai tindak tutur komisif berkaul atau bernazar. Oleh 

karena itu, tindak tutur komisif menarik untuk diteliti karena tuturan komisif  

merupakan tuturan yang melekat erat pada berbagai peristiwa tutur di masyarakat 

yang berfungsi untuk melaksanakan dan memenuhi sebuah konsekuensi atau 

tindakan setelah tuturan yang telah diucapkan. 

       Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa film merupakan salah satu 

media yang di dalamnya banyak terdapat pecakapan atau peristiwa tutur. Peristiwa 

tutur (speech event) adalah suatu peristiwa komunikasi dalam bentuk tuturan, 

dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penutur dan mitratuturnya (Chaer dan 

Agustina 2010). Dalam komunikasi tersebut membutuhkan suatu topik 

bahasan/tuturan yang dalam situasi tertentu. Situasi tertentu dalam sebuah tuturan 

tersebut adalah situasi tutur. Rustono (1999:26) mengemukakan bahwa situasi 

tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Situasi tutur tersebut mencakup lima 

aspek antara lain (1) penutur dan mitra tutur, (2) konteks tuturan, (3) tujuan 

tuturan, (4) tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan (5) tuturan 

sebagai produk tindak verbal. 

       Film digunakan sebagai objek penelitian ini, khususnya percakapan yang 

terdapat dalam film. Sebuah film akan mudah ditangkap maksud dan tujuannya 

apabila percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya disampaikan dengan 
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jelas. Film dijadikan objek penelitian karena pada masa sekarang ini masyarakat 

sudah sangat akrab dengan film bahkan banyak orang yang hobi dengan film 

seiring dengan berkembangnya industri perfilman dan meningkatnya kualitas serta 

ragam jenis film yang dibuat. Film merupakan salah satu hiburan masyarakat yang 

bisa mengurangi setres bahkan meningkatkan pengetahuan dan memperluas 

wawasan. Film dibuat dengan berbagai jenis, saat ini telah ada film komedi, 

drama, horor, action, kolosal, sejarah, dan film animasi. Jenis-jenis film tersebut 

dikategorikan berdasarkan jalan cerita maupun bentuk filmnya. Dengan beragam 

jenis film tersebut, akan menambah manfaat dari sebauh film, seperti halnya 

dalam penelitian ini, film bisa dijadikan objeknya.  

       Melalui percakapan yang ada dalam sebuah film, penonton dapat memahami 

film dengan lebih maksimal. Menonton sebuah film bukan hanya untuk tahu jalan 

cerita dari sebuah film, tetapi lebih baik lagi apabila dapat maksimal dalam 

memanfaatkan film. Bahkan dengan film yang banyak terdapat percakapan atau 

peristiwa tutur, dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berbahasa, 

salah satunya dengan menggunakan film dalam dalam proses belajar bahasa. Hal 

tersebut yang merupakan manfaat film untuk pembelajaran, khususnya 

pembelajaran bahasa. 

       Masyarakat bisa menyaksikan film dengan memperhatikan dan menyimak 

percakapan di dalamnya yang menggunakan bahasa yang sedang mereka pelajari 

sehingga dengan menyaksikan film tersebut akan meningkatkan pemahaman 

pemakaian bahasa sesuai konteks tuturannya. Ketika dalam proses belajar bahasa 

Inggris, dengan menonton film dengan bahasa Inggris akan meningkatkan 
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pemahaman dalam berbahasa Inggris. Begitu pula ketika orang asing belajar 

bahasa Indonesia, dengan menonton film Indonesia akan meningkatkan 

pemahamannya terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, percakapan 

merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah film dan dapat 

meningkatkan manfaat dari sebuah film. 

       Film yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah film Soekarno. Film 

Soekarno yang disutradari oleh Hanung Bramantyo dan pertama kali tayang  pada 

tahun 2013. Film ini adalah film yang menceritakan tentang kisah Soekarno atau 

akrab dipanggil Bung Karno, beliau sebagai presiden pertama Indonesia yang 

berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan 

Jepang. Film ini mengambil latar cerita pada tahun 1920-an hingga kemerdekaan 

Republik Indonesia. Upaya Soekarno dalam meraih kemerdekaan tergambar 

sangat menarik dan natural, hingga Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI 

tergambarkan begitu nyata dalam film ini. Bukan hanya tokoh Soekarno, tokoh-

tokoh pejuang kemerdekaan RI juga tergambar di dalam film Soekarno seperti  

Dr. Moh. Hatta sebagai wakil dari Soekarno, Gatot Subroto sebagai pendiri Peta 

(Pembela Tanah Air) sebagai badan yang menaungi rakyat dalam membela tanah 

air pada masa penjajahan Jepang, dan sebagainya. Romantisme kehidupan 

Soekarno bersama ibu Inggit dan Fatmawati juga mewarnai cerita termasuk 

perjuangan mereka untuk mewujudkan Indonesia merdeka.  

       Film Soekarno karya Hanung Bramantyo dipilih sebagai objek penelitian 

dengan alasan film tersebut dianggap cukup menarik karena bernilai sejarah 

perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekan Indonesia. Selain itu, film 
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tersebut juga menggambarkan seorang tokoh Soekarno sebagai presiden pertama 

Indonesia dan sosok pahlawan yang disegani oleh masyarakat berkat jasanya 

membela rakyat dalam melawan penjajah di masa lampau. Selain itu, tuturan-

tuturan dalam film ini diduga banyak mengandung tindak tutur komisif, sehingga 

dirasa perlu melakukan penelitian dengan objek film Soekarno ini.    

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, masalah yang diteliti secara 

rinci adalah sebagai berikut. 

1) Apakah jenis tindak tutur komisif yang terdapat dalam film Soekarno karya 

Hanung Bramantyo? 

2) Apa saja fungsi tindak tutur komisif yang terdapat dalam film Soekarno karya 

Hanung Bramantyo? 

1.3 Tujuan

       Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) mengidentifikasi jenis tindak tutur komisif yang terdapat dalam film 

Soekarno karya Hanung Bramantyo dan 

2) mengidentifikasi fungsi tindak tutur komisif dalam film Soekarno karya 

Hanung Bramantyo. 
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1.4 Manfaat

       Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis adalah 

sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis

       Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bahasa 

mengenai jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur komisif yang ada dalam 

film Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

2)  Penelitian ini diharapakan dapat menjadi tambahan pemahaman yang 

mendalam terhadap kajian ilmu bahasa yaitu bertindak tutur komisif di 

Indonesia melalui penelitian tindak tutur komisif dalam film Soekarno karya 

Hanung Bramantyo. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

mengenai kajian pragmatik dalam bentuk tindak tutur komisif pada film 

Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis. 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan terhadap penelitian berikutnya 

dan dapat dijadikan pemicu bagi peneliti lainnya untuk bersikap kritis dan 

kreatif dalam menyikapi perkembangan tindak tutur komisif.
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2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu 

bahasa khususnya pragmatik. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pembaca untuk 

melakukan penelitian lanjutan. 
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

       Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat 

dijadikan sebagai kajian pustaka antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Arifianti (2008), Hadiati (2007), Khakim (2015), Khasanah (2012), Nourzad 

(2015), Novianti (2008), Nugroho (2014), Qodriyatun (2013), Widodo (2014), 

Yarsiska (2013), dan Yaseen (2014).

Arifianti (2008) melakukan penelitian dengan judul “Jenis Tuturan, 

Implikatur, dan Kesantunan dalam Wacana Rubrik Konsultasi  Seks dan Kejiwaan 

Pada Tabloid Nyata Edisi Maret S/D Agustus 2006”. Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi jenis tuturan, mengidentifikasi implikatur, dan mengidentifikasi 

bidal kesantunan yang terdapat dalam wacana rubrik konsultasi seks dan kejiwaan 

pada tabloid Nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan teoretis dan pendekatan metodelogis. Pendekatan teoretis yang 

dimaksud adalah pendekatan pragmatis, sedangkan pendekatan metodelogis 

terbagi menjadai dua, yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data dalam 

penelitian ini berupa tuturan penggalan wacana rubrik konsultasi seks dan 

kejiwaan pada tabloid Nyata. Hasil penelitian ini adalah (1) jenis tindak tutur yang 

ditemukan, yaitu tindak tutur representatif, tindak tutur  ekspresif, tindak tutur 

komisif, tindak tutur isbati, dan tindak tutur direktif, (2) kajian implikatur (3) 

kajian kesantunan yang meliputi empat bidal, yaitu bidal kualitas, bidal kuantitas, 

bidal relevansi, dan bidal cara. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan 
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uraian pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan 

antara lain (1) para penulis atau peneliti khususnya bidang bahasa agar melakukan 

penelitian secara menyeluruh agar dapat dikembangkan dalam penelitian 

selanjutnya, (2) para pembaca, penelitian singkat ini mudah-mudahan dapat 

dijadikan bahan rujukan sekaligus menambah wawasan tentang fenomena-

fenomena bahasa yang terjadi di masyarakat. 

       Relevansi penelitian Arifianti (2008) dengan penelitian ini adalah adanya 

persamaan tentang kajian pragmatik dan pendekatan penelitian yang sama pula, 

pendekatan penelitian teoretis dan metodologis (deskriptif dan kualitatif). Adapun 

perbedaannya adalah penelitian Arifianti (2008) tentang jenis tuturan, implikatur, 

dan bidal kesantunan, sedangkan penelitian ini tentang tindak tutur komisif dan 

efek yang timbul pada tuturan komisif. Selain itu, sumber penelitian yang dipilih 

juga berbeda, sumber penelitian Arifianti (2008) adalah tabloid Nyata Edisi Maret 

S/D Agustus 2006, sedangkan sumber penelitian ini adalah film Soekarno karya 

Hanung Bramantyo. 

       Hadiati (2007) melakukan penelitian dengan judul “Tindak Tutur dan Implikatur 

Percakapan Tokoh Wanita dan Tokoh Laki-laki dalam Film The Sound of Music”. 

Penelitian tersebut bertujuan menemukan implikatur percakapan yang timbul 

akibat pelanggaran prinsip percakapan. Selain itu, penelitian tersebut juga 

bertujuan menemukan perbedaan antara tokoh perempuan dan tokoh laki-laki 

dalam film The Sound of Music. Ancangan yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah ancangan kualitatif. Selain itu, penelitian Hadiati (2007) ini 

bersifat deskriptif karena penelitian ini berusaha menggambarkan data dengan 
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kata-kata atau kalimat. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah 

teknik pencatatan dan teknik pengamatan. Data dalam penelitian ini berupa 46 

penggalan percakapan film yang diduga mengandung implikatur percakapan. 

Dengan menggunakan analisis heuristik, diperoleh hasil penelitian berupa 

implikatur percakapan yang berbeda-beda. Implikatur-implikatur itu dapat 

dikelompokkan ke dalam empat jenis implikatur yaitu implikatur representatif, 

implikatur direktif, implikatur komisif, dan implikatur ekspresif. Implikatur 

deklarasi dan implikatur isbati tidak ditemukan dalam penelitian ini. Klasifikasi 

implikatur-implikatur itu adalah sebagai berikut (1) implikatur representatif 

dengan subjenisnya meliputi (a) memberitahukan, (b) menolak, (c) melaporkan, 

(d) melindungi, (e) berpura-pura, (f) menyatakan gurauan, (g) menolak menjawab, 

(h) meyakinkan, (i) menunjukkan; (2) implikatur direktif dengan subjenisnya (a) 

menasihati, (b) memerintah, (c) merayu, (d) mengingatkan, (e) menyuruh pergi; 

(3) implikatur komisif dengan subjenisnya (a) merahasiakan, (b) menjebak, (c) 

menutupi kesalahan, (d) melindungi, (e) menerima tawaran, (f) mengancam, (g) 

membela diri; (4) implikatur ekspresif dengan subjenisnya (a) menyalahkan, (b) 

mengolok-olok, (c) menghibur, (d) menenangkan hati, (f) menyenangkan hati. 

Berkenaan dengan tuturan tokoh wanita dan tokoh laki-laki, hasil analisis data 

dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa diantara kedua jenis tuturan itu 

terdapat perbedaan. Pada tuturan tokoh wanita question tag yang digunakan 

memiliki fungsi sebagai epistemic tag, facilitative tag,  dan softening tag.

Sementara itu, pada tuturan laki-laki, question tag yang digunakan berfungsi 
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sebagai challenging tag. Selain itu pada tuturan wanita juga digunakan partikel 

pragmatik berupa I think.

             Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang 

kajian pragmatik dan penelitiannya bersifat deskriptif yang menggambarkan data 

dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian penelitian tersebut juga sama-sama film 

sebagai sumber dari penelitian, film yang digunakan dalam penelitian Hadiati 

(2007) adalah film The Sound of Music dan film yang digunakan  sebagai sumber 

penelitian ini adalah film Soekarno karya Hanung Bramantyo. Adapun perbedaan 

yang ditemukan antara penelitian Hadiati (2007) dengan penelitian ini terletak 

pada fokus kajian penelitian yang telah dianalisis. Penelitian Hadiati (2007) 

tentang implikatur percakapan yang timbul akibat pelanggaran prinsip percakapan 

dan perbedaannya antara tokoh wanita dan tokoh laki-laki dalam objeknya, 

sedangkan penelitian ini tentang tindak tutur komisif dan efek yang timbul. 

Penelitian Khakim (2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur Direktif dan 

Komisif dalam Dialog Film Punk In Love Karya Ody C Harahap” menjadi salah 

satu penelitian acuan bagi penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah 1) bentuk 

tindak tutur direktif  a) 2 bentuk tindak tutur direktif memesan b) 3 bentuk tindak 

tutur direktif memohon c) 24 bentuk tindak tutur direktif menasehati dan d) 129 

bentuk tindak tutur direktif memerintah, 2) Komponen peristiwa tutur pada tindak 

tutur (1) direktif  memesan memiliki kesamaan hasil analisis data pada komponen 

waktu tuturan, tujuan tuturan, nada tuturan, jalur bahasa, norma tuturan dan jenis 

tuturan, (2) direktif memerintah memiliki kesamaan hasil analisis data pada 

komponen tujuan, jalur bahasa dan jenis tuturan, (3) direktif  memohon memiliki 
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kesamaan hasil analisis data pada komponen tujuan, nada, jalur bahasa dan jenis 

tuturan, (4) direktif menasehati memiliki kesamaan hasil analisis data pada 

komponen tujuan, nada, jalur bahasa, norma dan jenis tuturan, dan 3) Komponen 

peristiwa tutur pada tindak tutur (1) komisif berjanji memiliki kesamaan hasil 

analisis pada komponen tujuan pembicaraan, nada tuturan, jalur bahasa dan jenis 

tuturan, (2) komisif menawarkan sesuatu memiliki kesamaan hasil analisis pada 

komponen tujuan pembicaraan, nada tuturan, jalur bahasa dan jenis tuturan. 

             Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang 

tindak tutur komisif dan film sebagai sumber penelitian. Perbedaan penelitian 

Khakim (2015) dengan penelitian ini adalah selain tentang tindak tutur komisif, 

juga tentang tindak tutur direktif, sedangkan penelitian ini tidak meneliti tindak 

tutur direktif. Adapun perbedaan lainnya, sumber penelitian Khakim (2015) 

adalah film Punk In Love karya Ody C Harahap, sedangkan penelitian ini 

menggunakan film Soekarno karya Hanung Bramantyo sebagai sumber penelitian. 

Khasanah (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Tutur 

Ekspresif dan Komisif Di Kalangan Anak Tk Berlatar Belakang Budaya Jawa Di 

Kecamatan Polanharjo Klaten”. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi (1) 

bentuk tuturan ekspresif dan komisif di kalangan anak TK Aisyiyah Janti dan TK 

Aisyiyah Ponggok sejumlah 20 data tuturan ekspresif dengan maksud kebencian 

5%, kesakitan 5%, kesulitan 15%, kekecewaan 5%, menyalahkan 5%, meminta  

maaf 10%, kegembiraan 15%, kesukaan 15%, memuji 10%, terima kasih 5% dan 

10 tuturan komisif dengan maksud ancaman 20%,  janji 10%, menawarkan  

sesuatu 20%, dan penolakan 50%, (2) strategi tuturan ekspresif  dan komisif  di 
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kalangan anak TK berlatar belakang budaya Jawa di kecamatan Polanharjo  

Klaten adalah strategi tuturan ekspresif dan komisif langsung 41% dan tak 

langsung 59% dengan modus berita, tanya dan perintah. 

             Relevansi penelitian Khasanah (2012) dengan penelitian ini adalah sama-

sama tentang tindak tutur komisif. Adapun perbedaannya adalah penelitian 

Khasanah (2012) selain tentang tindak tutur komisif, juga tentang tindak tutur 

ekspresif. Selain itu, sumber penelitian Khasanah (2012) dengan penelitian ini 

juga berbeda. Data penelitian Khasanah (2012) bersumber dari kalangan anak TK 

berlatar belakang budaya Jawa di Kecamatan Polanharjo Klaten, sedangkan data 

penelitian ini sumbernya adalah film Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

             Nourzad (2015) melakukan penelitian dengan judul A Cross-Linguistic 

Analysis of English-Persian Commissives and Directives in Of Mice and Men. 

Hasil penelitiannya adalah pertama menunjukkan bahwa sikap penerjemah novel 

Persia berkaitan dengan jenis kesamaan atau kesetaraan terjemahan sesuai dengan 

teori Nida (1964). Secara teknis, Nida berpendapat bahwa pesan harus terjalin 

dengan kebutuhan bahasa target terjemahan yang dituju, budaya, dan bertujuan 

menerjemah kealamia ekspresi yang sesuai dan disebut sebagai kesetaraan 

dinamis. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan fakta bahwa 

penerjemah Persia telah berupaya untuk memberikan kealamian dan reseptor 

berorientasi terjemahan yang dapat memberikan efek yang sama pada petutur TL 

seperti halnya ST pada SL. Kedua, penelitian menjelaskan fakta bahwa kategori 

antara pergeseran (dengan frekuensi 11 dari 120 ucapan-ucapan) kalah jumlah 

kategori dalam pergeseran (dengan frekuensi 5 dari 120 ucapan-ucapan), 
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membuktikan fakta bahwa ada beberapa kasus dalam cara ekspresi dari jenis 

tertentu dari  ilokusi dalam bahasa Inggris berbeda dengan cara yang diwujudkan 

dalam bahasa Persia. Di sisi lain, tindak tutur ucapan tanpa directness shift sangat 

kalah dengan jumlah komisif dan direktif dengan directness shift. Hal ini 

merupakan fakta bahwa dalam kebanyakan kasus kedua bahasa (Inggris dan 

Persia) mirip berkaitan dengan wujud kebahasaan langsung dari komisif dan 

direktif. Ketiga, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sejauh ini terjemahan 

sama atau setara kurang lebih sekitar 58,5 persen dan persamaan terjemahan 

berada di tingkat ketiga kualitas terjemahan, kemudian dinyatakan berhasil karena 

mencapai nilai 3 dari 4 yang ditugaskan. Hal ini membuktikan fakta bahwa (1966) 

terjemahan Persia Darioush ini dari komisif dan direktif, meskipun tidak menjadi 

baik, berdiri pada tingkat yang baik dan dapat diterima kualitasnya, yang 

membuktikan pentingnya memiliki penguasaan teori tindak tutur dari para 

penerjemah. Sebaliknya, sejauh the directness shifts, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sekitar 74,5 persen dari directness shifts yang dibenarkan. 

Hal ini membuktikan fakta bahwa terdapat beberapa perbedaan budaya, ada 

beberapa kasus bahwa directness shifts diperlukan untuk menyampaikan kekuatan 

ilokusi sama dengan SL ke TL, Zamani (2013) menegaskan. 

            Relevansi penelitian Nourzad (2015) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

tentang tindak tutur komisif. Adapun perbedaannya adalah selain tentang tindak 

tutur komisif, penelitian tersebut juga tentang tindak tutur direktif. Perbedaan 

lainnya terletak pada sumber penelitian yang dipilih, penelitian Nourzad (2015) 
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sumbernya adalah novel Of Mice and Men, sedangkan penelitian ini sumbernya 

adalah film Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

Novianti (2008) melakukan penelitian dengan judul “Tindak Tutur Direktif 

dalam  Bahasa Melayu Dialek Sambas”. Pendekatan penelitian tersebut adalah 

pendekatan pragmatik dan metode deskriptif untuk menganalisis tindak tutur 

direktif dan wujud kesantunan pemakaian tuturan direktif dalam bahasa Melayu 

dialek Sambas. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Metode 

pengumpulannya adalah metode observasi langsung (simak) dan cakap, dan 

teknik yang digunakan adalah teknik rekam, teknik catat, dan teknik pancing. 

Analisis data dilakukan dengan metode kontekstual dan penyajian hasil analisis 

datanya dengan metode informal. Hasil penelitian tersebut adalah wujud tuturan 

direktif  dalam bahasa Melayu dialek Sambas berkonstruksi imperatif, deklaratif 

dan interogatif. Wujud tuturan tersebut mengandung 9 makna, yaitu (1) perintah, 

(2) suruhan, (3) permohonan atau harapan, (4) ajakan, (5) larangan, (6) 

pembiaran, (7) permintaan, (8) anjuran dan (9) menyule`. Tuturan berkontruksi 

imperatif memiliki nilai kelangsungan yang lebih tinggi jika dibanding dengan 

tuturan yang berkonstruksi deklaratif dan interogatif. Hal ini menyebabkan tuturan 

berkonstruksi deklaratif dan interogatif memiliki nilai kesantunan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan tuturan berkonstruksi imperatif. Wujud  kesantunan 

pemakaian tuturan direktif dalam bahasa Melayu dialek  Sambas terbagi menjadi 

dua, yaitu (1) wujud kesantunan berdasarkan ciri  linguistik (kesantunan 

linguistik), (2) wujud kesantunan berdasarkan ciri  nonlinguistik (kesantunan 

pragmatik). Kesantunan linguistik pada bahasa Melayu dialek Sambas ditentukan 
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oleh 2 hal, yaitu (a) penggunaan penanda kesantunan dan (b) intonasi tuturan. 

Penanda kesantunan dalam bahasa Melayu dialek  Sambas adalah sebagai berikut 

(i) tullong ’tolong’,  (ii) biar ‘biar’, (iii) cobe` ‘coba’, (iv) sile` ‘sila’, (v) harap 

‘harap’. Kesantunan pragmatik  bahasa Melayu dialek Sambas dapat diwujudkan 

dengan (a) konstruksi deklaratif dan (b) konstruksi interogatif. Makna tuturan 

direktif dengan konstruksi deklaratif dalam bahasa Melayu dialek Sambas terbagi 

menjadi (i) tuturan deklaratif untuk menyatakan ajakan, (ii) suruhan, (iii)  

persilaan, (iv) larangan, (v) permohonan. Makna tuturan direktif dengan 

konstruksi  interogatif dalam bahasa Melayu dialek Sambas terbagi menjadi: (i) 

tuturan interogatif untuk menyatakan perintah, (ii) ajakan, (iii) tuturan 

perimohonan, (iv) persilaan. 

            Relevansi penelitian Novianti (2008) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

tentang kajian pragmatik, kemudian sama-sama merupakan penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif. Selain itu, metode penyajian hasil analisisnya juga 

sama, dilakukan dengan metode informal. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah penelitian Novianti (2008) tentang tindak tutur direktif, 

sedangkan penelitian ini tentang tindak tutur komisif. Perbedaan lainnya terletak 

pada sumber penelitian yang dipilih. Sumber penelitian Novianti (2008) adalah 

bahasa Melayu dialek Sambas, sedangkan sumber penelitian ini adalah film 

Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

Nugroho (2014) melakukan penelitian dengan judul “Tindak Kelakar dan 

Ironi pada Pemandu Acara Televisi: Kajian Pragmatik”. Penelitian ini bertujuan 

(1) mendeskripsi wujud tindak kelakar dan kadar kesantunan pada pemandu acara 
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televisi, (2) mendeskripsi wujud tindak ironi dan kadar kesantunan pada pemandu 

acara televisi, dan (3) mendeskripsi implementasi tindak kelakar dan tindak ironi 

sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs. Jenis penelitiannya adalah penelitian 

kualitatif. Objek penelitian berupa tindak kelakar dan ironi pada pembawa acara 

televisi. Metode pengumpulan data melalui metode simak dengan teknik dasar 

teknik rekam, diikuti dengan teknik catat. Teknik analisis data dilakukan dengan 

metode pada sub-jenis kelima adalah metode pragmatis dengan alat penentu mitra 

wicara. Ada tiga hasil dalam penelitian ini (1) tindak kelakar ilokusi tidak santun 

asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara, (2) tindak 

ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat 

memandu acara, dan (3) temuan/hasil penelitian ini dapat diimplementasikan 

sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs kelas VII pada kompetensi inti 1, 2, 3, 

dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. Simpulan penelitian ini yaitu pembawa acara (MC) 

dalam berkelakar menggunakan tindak tutur kelakar ilokusi tidak santun asertif, 

sedangkan dalam berironi menggunakan tindak ironi perlokusi santun direktif. 

Adapun hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar MPBSI SMP/MTs 

di kelas VII pada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

            Relevansi penelitian Nugroho (2014) dengan penelitain ini adalah adanya 

persamaan tentang kajian pragmatik dan merupakan penelitian kualitatif. Selain 

itu, metode pengumpulan data juga sama, dilakukan dengan metode simak. 

Perbedaan penelitian Nugroho (2014) dengan penelitian ini adalah penelitian 

Nugroho (2014) bertujuan mendeskripsi wujud tindak kelakar dan kadar 

kesantunan pada pemandu acara televisi, wujud tindak ironi dan kadar kesantunan 
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pada pemandu acara televisi, dan implementasi tindak kelakar dan tindak ironi 

sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs. Adapun penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi jenis tindak tutur komisif dan kemungkinan efek tindak tutur 

komisif yang timbul dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo. Perbedaan 

lainnya terletak pada sumber data penelitian. Sumber data penelitian Nugroho 

(2014) adalah tindak kelakar dan ironi pada pembawa acara televisi, sedangkan 

sumber data penlitian ini adalah percakapan dalam film Soekarno  karya Hanung 

Bramantyo. 

             Qodriyatun (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pemakaian Tindak 

Tutur Komisif dalam Wacana Reklame di Daerah Surakarta: Tinjauan 

Pragmatik”. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi (1) bentuk tindak tutur 

komisif dalam wacana reklame di daerah Surakarta dari 60 data ditemukan tindak 

tutur komisif sebanyak 83 tuturan. Tindak tutur komisif menawarkan sebanyak 60 

tuturan dan tindak tutur komisif menjanjikan sebanyak 23 tuturan. Tindak tutur 

komisif menawarkan dikelompokkan menjadi dua yaitu tindak tutur komisif 

menawarkan produk sebanyak 27 tuturan dan tindak tutur komisif menawarkan 

jasa sebanyak 33 tuturan, (2) maksud tindak tutur komisif dalam wacana reklame 

di daerah Surakarta, semuanya mengandung maksud yang ingin disampaikan 

penuturnya yaitu menawarkan dan menjanjikan barang atau jasa yang sedang 

dipromosikan perusahaan ataupun perorangan, dan (3) strategi dalam penelitian 

ini ditemukan tindak tutur komisif langsung menawarkan produk sebanyak 27 

tuturan dengan modus ajakan, tindak tutur komisif langsung menawarkan jasa 
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sebanyak 33 tuturan dengan modus ajakan, dan tindak tutur komisif  tidak 

langsung menjanjikan sebanyak 23 tuturan dengan modus ajakan. 

             Relevansi penelitian Qodriyatun (2013) dengan penelitian ini adalah sama-

sama tentang tindak tutur komisif. Perbedaan penelitian Qodriyatun (2013) 

dengan penelitian ini terletak pada pemilihan sumber data penelitian. Penelitian 

Qodriyatun (2013) datanya bersumber dari wacana reklame di daerah Surakarta, 

sedangkan penelitian sumber datanya adalah percakapan dalam film Soekarno

karya Hanung Bramantyo. 

Widodo (2014) melakukan penelitian dengan judul “Tindak Tutur Komisif 

dalam Iklan Telepon Genggam di Situs Jual-Beli Online www.tokobagus.com 

Bulan Mei 2014”. Ada tiga hal yang dihasilkan  dalam penelitian ini  (1) tiga 

puluh satu iklan mengandung bentuk tindak tutur komisif menawarkan dan tindak 

tutur komisif berikrar, tiga bentuk tindak tutur berjanji dan dua puluh tiga tindak 

tutur komisif  berniat, (2) maksud tindak tutur komisif dibagi menjadi lima 1) 

komisif menawarkan maksud memasang harga, memberikan informasi barang 

yang dijual 2) komisif berikrar maksud meyakinkan kebenaran, menyatakan 

kebenaran sesungguhnya. 3) komisif berjanji membujuk lawan tutur dengan 

memberikan sesuatu. 4) komisif berniat mengandung maksud untuk melakukan 

sesuatu dengan  niat bertemu langsung, dan (3) bentuk  pemetaan  data yang 

sudah dianalisis bentuk dan maksud disatukan menjadi satu bagian. 

            Relevansi penelitian Widodo (2014) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

tentang tindak tutur komisif. Perbedaanya terletak pada sumber penelitian yang 

dipilih. Adapun sumber penelitian Widodo (2014) adalah iklan telepon genggam 
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di situs jual-beli online www.tokobagus.com bulan Mei 2014, sedangkan sumber 

penelitian ini adalah film Soekarno karya Hanung Bramantyo. 

Yarsiska (2013) melakukan penelitian dengan judul “Tindak Tutur Komisif 

pada Wacana Kampanye Terbuka di Kalangan Bakal Calon Kepala Desa di 

Karanganyar”. Hasil penelitiannya adalah (1) bentuk-bentuk tindak tutur komisif 

pada WKTKBCKD di Karanganyar sejumlah 28 data tuturan komisif dengan 

maksud tindak tutur komisif berjanji 14 tuturan, tindak tutur komisif berniat 7 

tuturan, tindak tutur komisif menawarkan 6 tuturan, dan tindak tutur komisif 

mengancam 1 tuturan, dan (2) strategi tindak tutur komisif pada WKTKBCKD di 

Karanganyar yaitu strategi tuturan komisif langsung 24 tuturan yang meliputi 

tindak tutur komisif berjanji langsung dengan strategi perintah 3 tuturan, tindak 

tutur komisif berniat langsung dengan strategi perintah 2 tuturan, tindak tutur 

komisif menawarkan langsung dengan strategi perintah 3 tuturan, tindak tutur 

komisif langsung berjanji langsung dengan strategi berita 8 tuturan, tindak tutur 

komisif berniat langsung dengan strategi berita 5 tuturan, tindak tutur komisif 

menawarkan langsung dengan strategi berita 2 tuturan, tindak tutur komisif 

mengancam langsung dengan strategi berita 1 tuturan, dan strategi tuturan komisif 

tidak langsung tidak ditemukan dalam penelitian ini. 

            Relevansi penelitian Yarsiska (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

tentang tindak tutur komisif, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada 

sumber data penelitiannya. Penelitian Yarsiska (2013) sumber datanya adalah 

wacana kampanye terbuka di kalangan bakal calon kepala desa di Karanganyar, 
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sedangkan sumber data penelitian ini adalah film Soekarno karya Hanung 

Bramantyo. 

            Yaseen (2014) melakukan penelitian dengan judul Inclusive ‘We’ and Speech 

Acts (Commissive And Directive) Used as Rhetorical Devices in The Palestinian

President Mahmoud Abbas’s Discourse Before the Central Council in Ramallah 

On April 26, 2014. Hasil penelitiannya adalah analisis wacana kritis (Critical 

discourse analysis/CDA) berupaya untuk mengungkap kesenjangan yang 

disebabkan oleh cara kasar penggunaan bahasa dalam masyarakat. Penelitian ini 

berusaha untuk menjelaskan besarnya dampak penggunaan pidato (melalui 

penyalahgunaan bahasa) oleh individu dan grup tertentu yang berkuasa. Analisis 

wacana kritis dalam penelitian ini untuk menggali dan memperlihatkan dalam 

memutar arti kebahasaan dengan hak istimewa untuk mempertahankan atau 

meningkatkan ketidaksetaraan dan asimetri kekuasaan dalam masyarakat. Sebuah 

pandangan bahwa pidato presiden Abbas dengan jelas menunjukkan bahwa 

terdapat keanehan gaya tertentu yang melekat dalam pidatonya. Persuasi melalui 

pengenalan dengan masyarakat Palestina adalah strategi yang digunakan dalam 

pidato Abbas. Ia berhasil membangun kerukunan dengan hadirin Palestinanya. 

Tepat setelah pidato tersebut, massa Palestina dipindahkan turun ke jalan untuk 

mengekspresikan dukungan mereka terhadap kepemimpinan mereka. Hal ini 

dimungkinkan dengan penggunaan perangkat retoris, yaitu, inclusive “we”, tindak 

tutur komisif, dan direktif. Dominasi penggunaan umum 1PPP dan 1PSP lazim 

dalam pidato presiden Abbas. Abbas sangat bergantung pada penggunaan 

inclusive “we” pada berbagai banyak kesempatan, di satu sisi ia berganti-ganti 
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antara 1PPP dan 1PSP dalam pidatonya untuk melepaskan setiap tanggung jawab 

pribadi dari setiap perbuatan salah dan sebagai tanda kekuasaan di sisi lain. 

Tindak tutur komisif dan direktif yang digunakan sebagai penanda kekuasaan dan 

wewenang untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel, dunia dan musuh 

dalam negeri bahwa ia masih memerintah. 

            Relevansi penelitian Yaseen (2014) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

penelitian tentang tindak tutur komisif, sedangkan perbedaannya adalah selain 

tentang tuturan komisif, penelitian Yaseen (2014) juga tentang analisis wacana 

kritis dan tuturan direktif. Perbedaan lainnya terletak pada sumber data penelitian, 

sumber data penelitian tersebut adalah wacana pidato presiden Abbas, sedangkan 

sumber data penelitian ini adalah percakapan dalam film Soekarno karya Hanung 

Bramantyo. 

              Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tentang tindak tutur komisif sudah cukup banyak, baik penelitian untuk 

skripsi, jurnal, dan tesis. Seperti yang telah dituliskan, banyak penelitian tentang 

tindak tutur komisif dengan sumber bahasa baik lisan maupun tulis. Salah satu 

penelitian tindak tutur komisif dengan sumber data bahasa lisan yaitu penelitian 

dari Yaseen yang sumber data penelitiannya adalah wacana pidato presiden 

Abbas. Adapun penelitian tindak tutur komisif dengan sumber data bahasa tulis 

adalah penelitian dari Qodriyatun yang sumber data penelitiannya adalah wacana 

reklame di daerah Surakarta. Semua penelitian yang sudah ada cukup bervariasi 

dalam hal menganalisis tindak tutur komisif, mulai dari rumusan masalah, 

landasan teori, dan metode serta teknik yang disesuaikan dengan sumber data 
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masing-masing penelitian. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berbeda 

dengan analisis  penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut ditandai dengan 

pemilihan sumber data penelitian yang berbeda. Sumber datanya adalah 

percakapan dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo yang belum 

digunakan dalam penelitian tindak tutur komisif itu. 

2.2 Kerangka Teoretis 

       Dalam subbab ini dipaparkan beberapa teori dan konsep. Teori dan konsep 

tersebut digunakan sebagai landasan kerja penelitian yang merupakan dasar 

analisis penelitian ini. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain teori tindak tutur, situasi tutur, jenis tindak tutur, fungsi tindak tutur 

komisif, dan film Soekarno. 

2.2.1 Tindak Tutur 

             Tindak tutur merupakan perilaku ujaran yang digunakan oleh pemakai bahasa 

sewaktu komunikasi berlangsung (Sudaryat, 2009:136). Suatu tuturan merupakan 

sebuah ujaran atau ucapan yang mempunyai fungsi tertentu di dalam komunikasi. 

Artinya ujaran atau tuturan mengandung maksud. Maksud tuturan sebenarnya 

harus diidentifikasi dengan melihat situasi tutur yang melatar belakanginya. 

Dalam menelaah maksud tuturan, situasi tutur mempunyai peran sangat penting. 

            Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tarigan (1990:33), telaah mengenai 

bagaimana cara melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kalimat-kalimat adalah 

telaah mengenai tindak ujar (speech acts). Dalam hal tentang tindak ujar ini harus 

menyadari benar-benar betapa pentingnya konteks ucapan/ungkapan. Teori tindak 

ujar bertujuan mengutarakan kepada kita, bila kita mengemukakan pertanyaan 
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padahal yang dimaksud adalah menyuruh, atau bila kita mengatakan sesuatu hal 

dengan intonasi khusus (sarkastis) padahal yang dimaksud justru sebaliknya.

             Percakapan sebagai peristiwa tutur merangkum tindak tutur yang beragam 

sesuai dengan situasi tutur tertentu. Fenomena tindak tutur inilah sebenarnya yang 

merupakan fenomena aktual dalam situasi tutur (Levinson dalam Suyono 1990:5). 

Penelaah yang tidak memperhatikan situasi tutur akan menyebabkan hasil yang 

keliru. Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tindak tutur merupakan 

suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam 

komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur.

             Sementara itu, Purwo (1990:19) mengemukakan bahwa di dalam mengatakan 

suatu kalimat, seseorang tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan 

pengucapan kalimat, di dalam pengucapan kalimat, ia juga “menindakkan” 

sesuatu. Dengan pengucapan kalimat Mau minum apa? Si pembicara tidak 

semata-mata menanyakan atau meminta jawaban tertentu; ia juga menindakkan 

sesuatu, yakni menawarkan minuman. 

             Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, 

pendengar atau penulis, pembaca serta yang dibicarakan. Rustono (1999:31) 

mengemukakan  bahwa mengujarkan sebuah tuturan tertentu dapat dipandang 

sebagai melakukan tindakan (mempengaruhi, menyuruh), di samping memang 

mengucapkan atau mengujarkan tuturan itu. Kegiatan melakukan tindakan 

mengujarkan tuturan itulah yang merupakan tindak tutur atau tindak ujar. 

             Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah suatu 

tindakan atau perbuatan bertutur. Dalam bertutur, penutur bertujuan 
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menyampaikan maksud tuturan. Maksud tuturan yang ingin disampaikan oleh 

penutur dapat ditangkap dengan mudah oleh mitra tutur dengan memperhatikan 

konteks dan situasi tutur yang ada. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai 

alat komunikasi dan bertujuan untuk mengutarakan maksud dan perasaan penutur.  

Selain itu, tindak tutur juga mencakup ekspresi psikologis misalnya berterima 

kasih dan memohon maaf, serta tindak sosial seperti mengingatkan dan 

memerintahkan. Kemudian juga membuat kontrak misalnya berjanji dan 

menamai. 

2.2.2 Situasi Tutur 

            Suatu tindak tutur untuk mengungkapkan suatu maksud dan tujuan tuturan 

tidaklah semata-mata merupakan ujaran saja, tetapi ada beberapa aspek lain yang 

dipertimbangkan.  Ahli pragmatik mendefinisikan situasi tutur adalah situasi yang 

melahirkan tuturan (Rustono 1999:26). Di dalam komunikasi, tidak ada tuturan 

yang tanpa situasi tutur. Pernyataan ini artinya bahwa tuturan merupakan akibat, 

sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. 

             Situasi tutur tersebut yang menimbulkan pemahaman sebuah pertuturan. 

Leech (dalam Rustono 1999:33) mengemukakan bahwa sebuah tindak tutur 

hendaknya mempertimbangkan lima aspek situasi tutur yang mencakupi (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 pertuturan, (2) konteks tuturan, yaitu komponen situasi tutur yang kedua. 

Di dalam tata bahasa, konteks tuturan itu mencakup semua aspek fisik atau latar 
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sosial yang relevan dengan tuturan yang diekspresi. Konteks yang bersifat fisik, 

yaitu fisik tuturan dengan tuturan lain, biasa disebut ko-teks dan konteks latar 

sosial lazim dinamakan konteks, (3) tujuan tuturan, yaitu apa yang ingin dicapai 

penutur dengan melakukan tindakan bertutur, (4) tindak tutur sebagai bentuk 

tindakan atau aktivitas, maksudnya adalah bahwa tindak tutur itu merupakan 

tindakan juga, dan (5) tuturan sebagai produk tindak verbal, tuturan itu merupakan 

hasil suatu tindakan. Tindakan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan 

verbal dan tindakan nonverbal. Sementara itu, berbicara atau bertutur itu adalah 

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

produk tindak verbal. Tindak verbal adalah tindak mengekspresi kata-kata atau 

bahasa. 

2.2.3 Jenis Tindak Tutur 

       Pemahaman mengenai tindak tutur tidak terpaku pada pengertian mengenai 

tindak tutur saja. Tindak tutur terbagi menjadi beberapa jenis. Rustono (1999) 

mengemukakan bahwa atas dasar sejumlah kriteria, ada beberapa jenis tindak 

tutur, yaitu tindak tutur konstatif, performatif, lokusi, ilokusi, perlokusi, 

representatif, direktif, ekspresif atau evaluatif, komisif, deklarasi atau establisif 

atau isbati, langsung, tidak langsung, langsung harfiah, langsung tidak harfiah, 

tidak langsung harfiah, dan tidak langsung tidak harfiah.   

2.2.3.1 Tuturan Konstatif dan Performatif 

             Austin (dalam Rustono 1999:33) membedakan tuturan yang bermodus 

deklaratif menjadi dua, yaitu konstatif dan performatif. Tuturan konstatif adalah 
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tuturan yang menyatakan sesuatu yang kebenarannya dapat diuji-benar atau salah 

dengan menggunakan pengetahuan tentang dunia (Gunarwan dalam Rustono 

1999:33). Tuturan berikut ini merupakan tuturan konstatif. 

(1) ”Ka’bah berada di kota Mekkah.”

(2) ”Negara Indonesia ada di benua Asia.”

(3) ”Paus adalah binatang mamalia.” 

            Tuturan performatif adalah tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk 

melakukan sesuatu (Wijana 1996:33). Berhadapan dengan tuturan performatif, 

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

performatif dapat dinyatakan sahih atau tidak. Tuturan berikut ini merupakan 

tuturan performatif. 

(4) ”Saya berjanji akan mengerjakan soal UN dengan sungguh-sungguh.”

(5) ”Saya berterima kasih atas kebaikan Saudara.”

(6) ”Saya bertaruh Mike Tyson pasti menang.”

             Austin (dalam Rustono 1999) juga mengemukakan ada empat syarat 

kesahihan, yaitu (1) harus ada prosedur konvensional yang mempunyai efek 

konvensional dan prosedur itu harus mencakupi pengujaran kata-kata tertentu oleh 

orang-orang tertentu pada peristiwa tertentu, (2) orang-orang yang peristiwa 

tertentu di dalam kasus tertentu harus yang 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. 
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2.2.3.2 Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi 

            Searle (dalam Wijana 1996:17) mengemukakan bahwa secara pragmatis 

setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang 

penutur, yaitu tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act),

dan tindak perlokusi (perlocutionary act).  

(1) Tindak Tutur Lokusi 

            Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk 

diidentifikasikan karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa 

menyertakan konteks tuturan (Wijana 1996:17). Austin (dalam Tarigan 1990:109) 

mengemukakan bahwa tindak lokusi adalah melakukan tindakan sesuatu untuk 

mengatakan sesuatu. Hal ini didukung pendapat (Rustono 1999:35) bahwa lokusi 

atau lengkapnnya tindak lokusi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatu. Di dalam tindak lokusi tidak dipermasalahkan maksud atau 

fungsi tuturan.  

             Jadi tuturan lokusi adalah sebuah tuturan yang maknanya sesuai dengan 

tuturan itu tanpa mempermasalahkan maksud atau fungsi dari tuturan tersebut. 

Tuturan berikut ini merupakan tuturan lokusi. 

(7) ”Saya kedinginan.”

(8) ”Ibu saya sangat marah.”

(9) ”Teman saya kurus.”
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(2) Tindak Tutur Ilokusi 

             Austin (dalam Tarigan 1990:109) mengemukakan bahwa tindak ilokusi 

adalah melakukan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Hal ini selaras 

dengan pendapat Wijana (1996:18) yang mengemukakan bahwa sebuah tuturan 

selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga 

dipergunakan untuk melakukan sesuatu. 

             Rustono (1999:35) mengemukakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak 

tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujaran. Tindak tutur ilokusi 

tidak mudah diidentifikasi karena berkaitan dengan siapa bertutur pada siapa dan 

kapan atau di mana tindak tutur itu dilakukan, dengan kata lain tindak tutut ilokusi 

ditentukan oleh situasi tutur. 

             Untuk memudahkan identifikasi, ada beberapa verba yang menandai tindak 

tutur ilokusi. Beberapa verba itu antara lain melaporkan, mengusulkan, mengakui, 

mengucapkan, selamat, berjanji, mendesak, dsb (Leech dalam Rustono 1999:36). 

             Jadi tuturan ilokusi merupakan tindak tutur yang menginformasikan sesuatu 

dengan maksud tertentu. Tuturan berikut ini merupakan tuturan ilokusi. 

(10) ”Jembatan penyebarangan ambruk.” 

(11) ”Di jalan raya ada demo mahasiswa.”

(12) ”Rumahnya bagus meskipun kurang bersih .”

(3) Tindak Tutur Perlokusi 

            Tindak tutur perlokusi adalah suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu 

(Austin dalam Tarigan 1990:109). Rustono (1999:36) mengemukakan bahwa 
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tuturan yang diucapkan seorang penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh. 

Hal ini didukung pendapat Wijana (1996:19) yang menerangkan tuturan yang 

diujarkan kadang-kadang mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang 

mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh dapat muncul baik sengaja maupun 

tidak sengaja.  

             Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak perlokusi. Beberapa verba 

itu antara lain, membujuk, menipu, melegakan, mendorong, membuat jengkel, 

menakut-nakuti, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, dan 

sebagainnya (Leech dalam Rustono 1999:37). Dengan pengaruh yang berupa 

menakut-menakuti, mendorong, dan melegakan mendorong, membuat jengkel, 

menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, termasuk penanda.  

             Jadi tuturan perlokusi adalah suatu tindakan bertutur yang mempunyai 

pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau mitra tutur. Tuturan berikut ini 

merupakan tuturan perlokusi. 

(13) ”Sungai itu ada buayanya!”

(14) ”Bajumu sudah tampak kusut.” 

(15) ”Hari ini aku dinyatakan lulus ujian, Pak.”

2.2.3.3  Tuturan Langsung, Tuturan Tidak Langsung, Tuturan Harfiah, 
Tuturan Tidak Harfiah, Tuturan Langsung Harfiah, Tuturan Langsung 
Tidak Harfiah, Tuturan Tidak Langsung Harfiah, dan Tuturan Tidak 
Langsung Tidak Harfiah 

             Rustono (1999:42) mengemukakan jenis tindak tutur dibedakan menjadi 

tindak tutur harfiah dan tindak tutur tak harfiah. Jika tindak tutur langsung dan 

tidak langsung digabungkan dengan tindak tutur harfiah dan tindak tutur tidak 
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harfiah akan diperoleh jenis tindak tutur lain, yaitu tindak tutur langsung harfiah, 

langsung tidak harfiah, tidak langsung harfiah, dan tidak langsung tidak harfiah. 

Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang dimaksudkan dalam 

penggunaan tuturan secara konvensional menandai keberlangsungan suatu tindak 

tutur. Tuturan deklaratif, tuturan interogatif, dan tuturan imperatif secara 

konvensional masing-masing diujarkan untuk menyatakan suatu informasi, 

menanyakan sesuatu, dan memerintahkan mitra tutur fungsinya secara 

konvensional inilah yang merupakan tindak tutur langsung (Rustono 1999:41) 

             Jadi dapat disimpulkan atau diperjelas bahwa tindak tutur langsung adalah 

sebuah tuturan yang bermodus deklaratif dapat mengandung arti yang sebenarnya 

dan berfungsi untuk menyampaikan informasi secara langsung. Tuturan berikut 

ini merupakan tuturan langsung. 

(16) ”Tolong, buang sampahnya!”

(17) ”Ibu masak apa, Bu?”

(18) ”Sekarang hari Senin.”

             Tindak tutur tidak langsung adalah sebuah tuturan yang bermodus deklaratif 

untuk bertanya/memerintah/bermodus lain yang digunakan secara tidak 

konvensional (Rustono 1999:41). Tuturan berikut ini merupakan tuturan tidak 

langsung. 

(19) ”Airnya sudah mendidih.”

(20) ”Bajuku kotor semua.”
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      Tuturan-tuturan (35) dan (36) merupakan tuturan deklaratif yang masing-masing 

dimaksudkan unruk mematikan kompor lalu mengangkat air yang sudah mendidih 

dan untuk meminta dicucikan baju yang kotor..  

            Tindak tutur harfiah adalah tindak tutur yang yang maksudnya sama dengan 

makna kata yang menyusunnya (Rustono 1999:42). Tuturan berikut merupakan 

tindak tutur harfiah. 

(21) ”Gadis itu panjang tangan.”

      Tuturan (21) diujarkan seseorang untuk temannya yang memiliki tangan yang 

panjang. 

             Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

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

merupakan tindak tutur tidak harfiah.  

(22) ”Kamu memang keras kepala.”

       Tuturan (22) yang diucapkan penutur kepada seseorang yang sulit sekali untuk 

diingatkan.  

             Tindak tutur langsung harfiah adalah tindak tutur yang diutarakan dengan 

modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Tuturan 

langsung harfiah berjenis menyuruh dapat dilihat pada tuturan berikut.  

(23) ”Cepat bertekuk lutut!”

      Tuturan (23) yang diucapkan oleh seorang pelatih pramuka yang menghukum 

adik kelasnya karena melakukan kesalahan, merupakan tindak tutur langsung 

harfiah. 
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       Tindak tutur langsung tidak harfiah adalah tindak tutur yang diungkapkan 

dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraaannya, tetapi 

makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan 

penutur. Tuturan langsung tidak harfiah dapat dilihat pada tuturan berikut. 

(24) ”Terus kejar saja sampai ia bertekuk lutut!”

Tuturan (24) yang diucapkan oleh seseorang kepada temannya untuk membuat 

musuhnya menyerah, merupakan tuturan langsung tidak harfiah.  

       Tindak tutur tidak langsung harfiah adalah tindak tutur yang diungkapkan 

dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturannya, tetapi makna kata-

kata yang menyusunnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur. 

Tuturan tidak langsung harfiah dapat dilihat pada tuturan berikut ini. 

(25) ”Bagaimana kalau kamu sedikit bertekuk lutut?”

       Tuturan (25) yang diucapkan seseorang kepada temannya yang tinggi saat 

akan melalui lorong yang rendah. 

       Tindak tutur tidak langsung tidak harfiah merupakan sebuah tindak tutur yang 

diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan 

maksud yang hendak diutarakan dengan kata-kata penutur. Penutur memiliki 

maksud yang berbeda dengan kata yang diucapkannya. Tuturan berikut dapat 

dilihat tindak tutur tidak langsung tidak harfiah.  

(26) ”Untuk menjaga keselamatan lebih baik kita bertekuk lutut saja!”

Tuturan (26) yang diucapkan oleh penutur yang mengajak temannya menyerah 

dalam melawan musuhnya. 
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2.2.3.4  Tindak Tutur Representatif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Isbati 

       Searle (dalam Rustono 1999:37) mengemukakan bahwa jenis tindak tutur 

tidak terhitung jumlahnya itu dikategorisasikan menjadi lima jenis. Kelima jenis 

tindak tutur itu adalah representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan isbati atau 

deklarasi. 

       Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya akan 

kebenaran atas apa yang diujarkannya (Rustono 1999:38). Jenis tindak tutur ini 

kadang-kadang disebut juga tindak tutur asertif. Tuturan yang memberikan 

pernyataan atau menyatakan termasuk tuturan representatif. Termasuk ke dalam 

jenis tindak tutur representatif adalah tuturan-tuturan menyatakan, menuntut, 

mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan kesaksian, 

berspekulasi dan sebagainya. Tuturan-tuturan berikut ini merupakan tindak tutur 

representatif. 

(27) “Langit tampak mendung.”

(28) “Hari ini yang tidak masuk kelas ada 10 orang.”

(29) “Batik banyak dibuat di kota Pekalongan.”

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar 

mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu (Rustono 

1999:38). Tindak tutur direktif kadang-kadang disebut juga tindak tutur 

Impisiotif. Tuturan-tuturan memaksa, memohon, menyarankan, mengajak, 

meminta, menyuruh, menagih, mendesak, menyarankan, memerintah, memberi 

aba-aba dan menantang termasuk ke dalam jenis tindak tutur direktif ini. Tuturan 

“Cuci pakaian kotornya!” adalah tuturan direktif. Hal itu terjadi karena memang 
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tuturan itu dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan 

menyucikan pakaian kotor. Indikator bahwa tuturan itu direktif adalah adanya 

suatu tindakan yang harus dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan 

itu. Tuturan berikut ini merupakan tindak tutur yang berjenis direktif lain. 

(30) “Buang sampah di tempat sampah!”

(31) “Lebih baik Anda jangan mendekati anak saya.”

(32) “Bacalah buku ini lalu pelajari dengan baik isinya.”

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan 

itu (Rustono 1999:39). Tindak tutur ekspresif ini disebut juga sebagai tindak tutur 

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

mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, menyanjung termasuk dalam 

tindak tutur ekspresif. Tuturan-tuturan berikut ini merupakan tindak tutur 

ekspresif. 

(33) “Rambutmu lebat dan halus sekali.”

(34) “Terima kasih atas kado ulang tahunnya.”

(35) “Tugasmu sudah selesai tetapi lain kali agar lebih teliti mengerjakannya.”

        Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya (Rustono 1999:40). 

Berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul, 

menawarkan merupakan tuturan yang termasuk dalam jenis tindak komisif. 

Tuturan berikut adalah tuturan tidak tutur komisif berjanji, bersumpah, dan 

mengancam. 
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(36) “Minggu depan saya akan memberimu sebuah gelang.”

(37) “Saya bersumpah saya tidak mengambil ponselmu.”

(38) “Jika kamu tidak mengembalikan motorku, aku akan melaporkannya ke 

polisi.”

       Tindak tutur isbati adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk 

menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru (Rustono 1999:40). 

Tuturan-tuturan dengan maksud mengesahkan, memutuskan, membatalkan, 

melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, 

mengampuni, memaafkan termasuk dalam tindak tutur deklaratif. Tuturan-tuturan 

berikut masing-masing merupakan tindak tutur deklarasi membatalkan, melarang 

dan mengizinkan. 

(39) “Ibu tidak jadi pergi ziarah.”

(40) “Jangan muncul lagi di hadapannya!”

(41) “Saya memaafkan kesalahanmu kemarin.”

2.2.4 Fungsi Tindak Tutur Komisif 

       Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang diutarakan sebelum penutur 

melaksanakan maksud tuturannya. Tindak tutur komisif menjadi suatu konsep 

tentang hal yang akan dilakukakan penutur melalui ujarannya. Dengan kata lain, 

setelah penutur melakukan tindak tutur komisif maka penutur terikat melakukan 

tindakan di masa mendatang berdasarkan tujuan dan maksud tuturan sebelumnya.

Adapun pendapat Yule (2006: 94) bahwa tindak tutur komisif ialah jenis tindak 

tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-
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tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang 

dimaksudkan oleh penutur.  

       Kridalaksana (1993:172) mengemukakan pengertian tindak tutur komisif, 

tindak tutur komisif adalah pertuturan yang mempercayakan tindakan yang akan 

dilakukan penutur sendiri. Tindak tutur komisif merupakan tindak ilokusioner, 

yaitu tindakan dengan tujuan yang mewajibkan si penutur unuk melakukan 

sesuatu. Dengan kata lain,  tindak komisif adalah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya dan bisa juga 

berhubungan dengan masa yang akan datang. Menurut Austin (dalam Suyono, 

1990:5) tindak komisif meliputi tindak tutur menawarkan, tindak tutur berjanji, 

tindak tutur berniat, tindak tutur bersumpah, dan tindak tutur bernazar.

       Dalam hal tindak tutur komisif, Rustono (1999:40) mengemukakan bahwa 

tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

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

mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul, menawarkan merupakan tuturan 

yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur komisif ini. 

       Ada pula pendapat lain mengenai tindak tutur komisif, menurut Leech (dalam 

Tarigan 1990:47) komisif melibatkan pembicara pada beberapa tindakan yang 

akan datang, misalnya: menjanjikan bersumpah, menawarkan, memanjatkan 

(doa). Semua ini cenderung lebih bersifat konvivial tinimbang kompetitif,

dilaksanakan justru lebih memenuhi minat seseorang selain daripada sang 

pembaca. 
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       Jadi tuturan komisif berfungsi mendorong penutur melakukan sesuatu, 

Rustono (2000:12) mengemukakan bahwa fungsi pragmatis komisif adalah fungsi 

yang diacu maksud tuturan dalam pemakaiannya untuk mengikat penuturnya 

melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam tuturannya. Fungsi komisif 

tersebut meliputi fungsi berjanji, bersumpah, berniat, mengancam, menyatakan 

kesanggupan, berkaul, menawarkan, dan memanjatkan doa.

       Berjanji (KBBI 2005) adalah menyatakan bersedia dan sanggup untuk 

berbuat sesuatu. Dengan kata lain, berjanji merupakan ungkapan seseorang 

kepada orang lain untuk memberikan sesuatu hal atau melakukan suatu tindakan 

kepada orang lain yang sebagai bentuk kepatuhan, pengabdian, kesetiaan apabila 

orang tersebut menepatinya. Tindak tutur komisif berjanji apabila dituturkan oleh 

penutur maka berfungsi agar penutur terikat oleh janjinya dan harus menepati 

janji tersebut. Percakapan yang terdapat tindak tutur komisif berjanji adalah 

sebagai berikut. 

(42) KONTEKS: PARA PENDUKUNG SOEKARNO BERTEMU 
INGGIT ISTRI SOEKARNO SAAT MENDATANGI RUMAH 
SOEKARNO DI KEJAKSAN BANDUNG DENGAN MEMBAWA 
SELEBARAN BERTULISKAN DUKUNGAN KEPADA 
SOEKARNO SAAT BUNG KARNO DIPENJARA. 
Pendukung Soekarno : “Ini Teh, bentuk dukungan kami terhadap Bung 

Karno. “(sambil memberikan selebaran)

Inggit : “Bagus. Semoga ini juga cukup untuk Bung 

Karno. “(sambil memberikan koin uang)

Pendukung Soekarno : “Baik Teh, terima kasih. Kami akan 
mendukung Bung Karno mati-matian. Permisi 

Teh.”

       Pada penggalan wacana di atas, jenis tindak tutur komisif dituturkan oleh 

salah seorang pendukung Soekarno. Tuturan komisif bejanji yang terlihat dengan 
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kalimat “kami akan mendukung Bung Karno mati-matian” tersebut berfungsi 

mengikat penuturnya untuk mendukung Bung Karno dengan sungguh-sungguh. 

       Berniat (KBBI 2005) adalah bermaksud akan (melakukan suatu hal). Berniat 

merupakan suatu maksud atau tujuan suatu perbuatan yang terbesit di dalam 

pikiran manusia. Tindak tutur komisif berniat berfungsi mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan apa yang telah diucapkan dalam niatnya sehingga maksud 

atau tujuan suatu perbuatan yang terbesit di dalam pikiran sebelumnya 

dilaksanakan dalam sebuah tindakan nyata. Percakapan yang terdapat tuturan 

komisif berniat adalah sebagai berikut. 

(43) KONTEKS:SOEKARNO MENGUTARAKANPEMBELAANNYA 
DALAM SIDANG PENGADILAN DENGAN PIHAK BELANDA
Soekarno : “Tuan hakim yang terhormat, pengadilan anda menuduh 

kami melakukan kejahatan besar. Dengan apa kami 

melakukan kejahatan besar yang tuan-tuan tuduhkan? 

Dengan pedang? Dengan bedil? Bom? Medan perjuangan 

kami tak lain adalah gedung-gedung pertemuan publik dan 

surat-surat kabar umum., bukan senjata. Dan tujuan kami 

juga sekedar untuk memperjuangkan keadilan bagi saudara-

saudara kami, rakyat yang selalu tertindas, rakyat yang 

berpenghasilan Cuma 60 rupiah setahun, sementara orang-

orang kulit putih memperoleh 9000 rupiah setahunnya. Jika 

tuan-tuan mengatakan ini pemberontakan, kami 

mengatakan bukan. Kami di sini ingin menggugat 
kemanusiaan dan hak dari tuan-tuan hakim terhormat.
Kami tidak bersalah. Tapi jika, cita-cita perjuangan ini 

terwujud dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami, 

saya serahkan jiwa raga ini dengan suka rela. 

Hakim : (mengetuk palu tiga kali lalu beranjak pergi dari ruang 

pengadilan yang ricuh) 

(data 10) 

Pada penggalan percakapan (43), terdapat tindak tutur komisif fungsi berniat yang 

dituturkan oleh Soekarno. Fungsi komisif berniat tersebut secara kontekstual 

tampak pada tuturan kami di sini ingin menggugat kemanusiaan dan hak dari 
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tuan-tuan hakim terhormat. Tuturan tersebut sebagai tindak tutur komisif berniat

karena berfungsi mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang telah 

disebutkan dalam tuturannya yaitu Soekarno berniat ingin menggugat 

kemanusiaan dan hak para rakyatnya yang dijajah dari pihak Belanda yang 

berlaku semena-mena. 

       Adapun bersumpah (KBBI 2005) adalah menyatakan kebenaran suatu hal 

atau kesetiaan dengan sumpah. Tindak tutur komisif bersumpah adalah apabila 

seseorang telah menuturkan sebuah sumpah maka tuturan tersebut berfungsi agar 

orang tersebut terikat untuk membuktikan sumpahnya itu benar dan sungguh-

sungguh dengan tindakannya. Tuturan komisif bersumpah adalah sebagai berikut. 

(44) Demi Allah saya akan berjuang untuk rakyat yang telah memilih saya 

sebagai Bupati. 

       Berbeda dengan tuturan komisif berjanji dan bersumpah, mengancam (dalam 

KBBI 2005) adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu 

yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. 

Tindak tutur komisif mengancam mengikat penuturnya untuk melakukan tindakan 

berupa memberikan konsekuensi atas ketidaktaatan maupun ketidakpatuhan mitra 

tutur yang befungsi memberi rasa takut. Tindak tutur komisif mengancam terdapat 

dalam penggalan percakapan berikut. 

(45) KONTEKS: TENTARA BELANDA MENDATANGI DAN 
MENGGELEDAH RUMAH SOEJOEDI UNTUK MENCARI 
SOEKARNO 

Tentara Belanda : “Apa kabar tuan Soejoedi?”

Soejoedi : “Anda tidak bisa menggeledah rumah saya begitu saja 

tanpa surat perintah resmi.”

Tentara Belanda : “Dimana Soekarno?”

Soejoedi  : “Saya tidak tahu.”
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Tentara Belanda  : “Bohong! Jika Anda menyulitkan akan saya 
tahan, tuan Soejoedi.”

(data 2) 

Pada penggalan percakapn (45), tindak tutur komisif fungsi mengancam

dituturkan oleh tentara Belanda. Fungsi komisif mengancam tersebut secara 

kontekstual tampak pada tuturan jika Anda menyulitkan akan saya tahan, tuan 

Soejoedi. Tuturan tersebut sebagai tindak tutur komisif mengancam karena 

berfungsi mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan 

dalam tuturannya yaitu tentara Belanda mengancam akan menahan tuan Soejoedi 

apabila beliau berbohong dan menyulitkan memberikan informasi pada pihak 

Belanda untuk menemui Soekarno. 

       Selain itu, sanggup (dalam KBBI 2005) adalah bersedia atau mau. Tindak 

tutur komisif menyatakan kesanggupan merupakan tuturan komisif yang  

mengikat penuturnya untuk melakukan tindakan atas pernyataan sanggupnya yang 

berfungsi sebagai bentuk kebersediannya pada suatu komitmen atau kesepakatan 

yang telah dibuat dan disepakati bersama. Percakapan berikut ini mengandung 

tuturan komisif menyatakan kesanggupan. 

(46) KONTEKS: DALAM SEBUAH KERICUHAN DI WILAYAH 
TARAKAN YANG DISEBABKAN KARENA JEPANG MULAI 
MEMASUKI WILAYAH INDONESIA 
Pasukan Belanda : “Bakar semua dokumen ini.”

Kolonel Belanda : “Bakar semuanya!”

Anak buah Kolonel : “Bakar semua, Kolonel?”

Kolonel Belanda : “Ya bakar semua. Jangan sampai Jepang 

mendapatkan apa yang mereka inginkan.”

Anak buah Kolonel : “Tapi minyak-minyak ini nilainya lebih dari satu 

juta dollar, Kolonel.”

Kolonel Belanda : “Pokoknya bakar saja! Ini bukan minyak kamu.”

Anak buah Kolonel : “Baik, Kolonel. Ayo segera ledakkan semuanya.”

(data 17) 
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Pada penggalan percakapan (46), tindak tutur komisif fungsi menyatakan 

kesanggupan dituturkan oleh salah seorang anak buah kolonel Belanda. Fungsi 

komisif menyatakan kesanggupan tersebut secara kontekstual tampak pada 

tuturan baik, Kolonel. Tuturan tersebut sebagai tindak tutur komisif menyatakan

kesanggupan karena berfungsi mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa 

yang telah disebutkan dalam tuturannya yaitu anak buah kolonel tersebut 

menyatakan kesanggupannya dengan penanda kata baik untuk melaksanakan 

perintah atasannya meledakkan minyak. 

       Selanjutnya disebutkan pula tuturan komisif berkaul. Berkaul (dalam KBBI 

2005) adalah berjanji hendak melakukan sesuatu jika permintaannya dikabulkan. 

Tindak tutur komisif berkaul merupakan tuturan yang mampu mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan tindakan yang telah dituturkan yang berfungsi 

sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah terkabul yang diharapkan atau 

dicita-citakan. Tuturan komisif berkaul adalah sebagai berikut. 

(47) Saya akan membelikan ibu sebuah tas apabila saya telah menerima gaji 

pertama saya nanti. 

       Tuturan komisif lainnya adalah tuturan menawarkan. Menawarkan (dalam 

KBBI 2005) adalah menunjukkan sesuatu atau mengemukakan permintaan. 

Tindak tutur komisif menawarkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya 

membuktikan kebenaran ucapannya atas tawaran yang diberikan dan berfungsi 

untuk mempengaruhi dan membuat orang lain percaya pada tawarannya tersebut. 

Tindak tutur komisif menawarkan terdapat dalam penggalan percakapan berikut 

ini. 
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(48) KONTEKS: SOEKARNO MENDATANGI RUMAH FATMAWATI 
DAN BERCAKAP-CAKAP DENGAN FATMAWATI 
DIRUMAHNYA
Fatmawati : “Bapak? Duduk Pak silakan.”

Soekarno : “Ya.”

Fatmawati : “Duh.. berantakan, mohon maaf ya Pak.” (sambil 

merapikan ruang tamu) 

Soekarno : “Tidak apa-apa.”

Fatmawati : “Bapak mau minum apa?”

Soekarno : “Ndak, ndak usah. Ayah dan ibumu kemana?”

Fatmawati : “Sedang pergi dari tadi pagi. Bapak sendirian saja?”

Soekarno : “Aku sebenarnya datang ke sini untuk...” (menghampiri 

jendela kamar asal suara Fatmawati) 

Fatmawati : “Aaa.. jangan jangan, jangan kemari. Bapak duduk saja 

yo, sebentar aku keluar yo Pak. “ (melihat dari jendela 

kamarnya) 

Soekarno : “Ini, aku datang kemari untuk mengantarkan foto-foto 

perkawinan bibimu dan sepupumu dua minggu yang lalu 

itu. (menyerahkan lembaran foto) 

(data 13) 

Pada penggalan percakapan (48), tindak tutur komisif fungsi menawarkan

dituturkan oleh Fatmawati. Fungsi komisif menawarkan tersebut secara 

kontekstual tampak pada tuturan bapak mau minum apa?. Tuturan tersebut 

sebagai tindak tutur komisif menawarkan karena berfungsi mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam tuturannya yaitu Fatmawati 

menawarkan membuatkan minuman untuk Soekarno yang datang bertamu di 

rumahnya. 

       Adapun doa atau berdoa (dalam KBBI 2005) adalah mengucapkan 

(memanjatkan) doa kepada Tuhan. Tuturan komisif memanjatkan (doa) adalah 

tuturan yang mengikat penuturnya kelak akan melakukan suatu tindakan atau 

memperoleh sesuatu atau meraih keberhasilan dari harapan dan doa yang telah 

dipanjatkan kepada tuhan apabila dikabulkan. Penggalan percakapan berikut 

terdapat tuturan komisif memanjatkan doa. 
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(49) KONTEKS: MALAM HARI RADEN SOEKEMI DAN ISTRINYA 
MENEMANI DAN MENGANTAR SOEKARNO KECIL YANG 
SEDANG SAKIT UNTUK TIDUR BERSAMA DI KAMARNYA 
Istri Raden Soekemi : “Sudah dua bulan panasnya Kusno tidak turun-

turun, aku kuatir Pak. Gimana ini?”

Raden Soekemi : “Sudah ikhlaskan saja, sabar pasrah kepada yang 

maha kuasa. Aku juga sudah dua bulan ini 

menjalani tirakat tidur di bawah ranjang Kusno. 

Moga-moga penyakit Kusno pindah ke badanku.

Sudah tidur saja, pasrahkan saja.”

(data 3) 

Pada penggalan percakapan (49), tindak tutur komisif fungsi memanjatkan doa

dituturkan oleh Raden Soekemi. Fungsi komisif memanjatkan doa tersebut secara 

kontekstual tampak pada tuturan moga-moga penyakit Kusno pindah ke badanku.

Tuturan tersebut sebagai tindak tutur komisif memanjatkan doa karena berfungsi 

mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam 

tuturannya yaitu Raden Soekemi berdoa agar penyakit anaknya lebih baik pindah 

ke badannya maka jika Tuhan mengabulkan doanya, Raden Soekemi bisa 

mengalami sakit seperti doa yang telah dipanjatkan. 

2.2.5 Film Soekarno

       Setiap film mempunyai pesan yang hendak disampaikan oleh pembuat film 

kepada para penontonnya. Hal ini sejalan dengan definisi film yang disampaikan 

oleh Metz yang dikutip oleh Noth (dalam Hadiati 2007), film didefinisikan 

sebagai berikut, a film is a particular filmic message which has its own beginning 

and ending, and film in general designate “one or more specific messages proper 

to all films”. Definisi film tersebut dapat dipahami bahwa sebuah film adalah 



46

suatu pesan tertentu yang memiliki awal dan akhir tersendiri, dan film umumnya 

menunjuk “satu atau lebih pesan tertentu yang tepat untuk keseluruhan film”.

       Film merupakan objek yang sangat tepat untuk diteliti karena dalam suatu film 

terdapat tanda-tanda yang membangun komunikasi. Tanda-tanda ini berupa 

bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan film. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Noth (dalam Hadiati 2007), yaitu many filmologist agree that 

the essence of film can not be exchausted by the study of its syntax but requires 

research at the text semiotic level. Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

banyak ahli perfilman yang setuju bahwa inti dari sebuah film tidak hanya bisa 

dipelajari pada tingkatan sintaksis belaka. Lebih dari itu untuk dapat memahami 

inti film, sebuah penelitian teks pada tingkatan semiotika sangat mutlak 

diperlukan. 

       Film Soekarno yang disutradari oleh Hanung Bramantyo dan pertama kali 

tayang  pada tahun 2013. Film ini adalah film yang menceritakan tentang kisah 

Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, beliau sebagai presiden pertama 

Indonesia yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah 

Belanda dan Jepang. Film ini mengambil latar cerita pada tahun 1920-an hingga 

kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya Soekarno dalam meraih kemerdekaan 

tergambar sangat menarik dan natural, hingga Soekarno memproklamasikan 

kemerdekaan RI tergambarkan begitu nyata dalam film ini. Bukan hanya tokoh 

Soekarno, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI juga tergambar di dalam film 

Soekarno seperti  Dr. Moh. Hatta sebagai wakil dari Soekarno, Gatot Subroto 

sebagai pendiri Peta (Pembela Tanah Air) sebagai badan yang menaungi rakyat 
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dalam membela tanah air pada masa penjajahan Jepang, dan sebagainya. 

Romantisme kehidupan Soekarno bersama ibu Inggit dan Fatmawati juga 

mewarnai cerita termasuk perjuangan mereka untuk mewujudkan Indonesia 

merdeka.
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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, simpulan 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. 

(1) Jenis tindak tutur komisif yang terdapat pada film Soekarno karya Hanung 

Bramantyo meliputi tindak tutur komisif harfiah, tindak tutur komisif tidak 

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

langsung. 

(2) Fungsi tindak tutur komisif dalam film Soekarno karya Hanung Bramantyo 

yang terdapat dalam penelitian ini meliputi fungsi berjanji, berniat,

menawarkan, mengancam, menyatakan kesanggupan, dan memanjatkan doa.

Adapun tindak tutur komisif fungsi bersumpah dan berkaul tidak ditemukan 

dalam penelitian ini. 

5.2 Saran

       Berdasarkan simpulan hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan 

tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

(1) Para pendengar atau mitra tutur hendaknya memperhatikan maksud dan 

tujuan yang ingin disampaikan oleh penutur dalam sebuah komunikasi 

berbahasa, sehingga dapat terjalin komunikasi yang lancar dan tepat sasaran 

antara penutur dan mitra tutur. 
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(2) Para peneliti bahasa selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai referensi penelitian, khususnya penelitian tentang tindak 

tutur komisif. 

(3) Para peneliti bahasa lainnya diharapkan dapat melakukan dan 

mengembangkan penelitian bahasa yang lebih bervariasi dan mendalam 

dalam bidang kajian pragmatik maupun bidang kajian bahasa lainnya. 
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