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MOTTO 

1. Rembulan lan lintang iku dadi pepadhanging wengi, srengenge dadi 
pepadhanging jagad, kawruh piwulang iku dadi pepadhanging jagad 
tetelu (Permadani). 

2. Semoga rasa cemas yang menghantuiku selama ini, akan menghasilkan 
kemenangan yang dekat masa datangnya. 

3. Negeri dunia ini, bila suatu hari membuat kita tertawa, maka hari lain akan 
membuat kita menangis, alangkah buruk negeri demikian adanya. 
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 Kursus panatacara merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka 
melestarikan budaya Jawa. Kursus tersebut tidak hanya mempelajari bahasa Jawa 
tetapi kebudayaan Jawa yang harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kegiatannya 
terjadi proses komunikasi antara individu satu dengan yang lain sehingga terjadi 
keragaman tuturan. Pada sebuah komunikasi  terkandung maksud yang ingin 
disampaikan oleh seorang penuturnya. Maksud tuturan tersebut hanya dapat 
diidentifikasi melalui konteks tutur. 
 Masalah penelitian ini meliputi 1 tindak tutur apa sajakah yang digunakan 
dalam kursus Panatacara Permadani Semarang di lihat dari modus, kelangsungan, 
dan daya tutur 2 tindak tutur apa yang dominan digunakan dalam kursus 
Panatacara Permadani Semarang di lihat dari modus, kelangsungan, dan daya 
tutur. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan 1  mendeskripsi 
tindak tutur dalam kursus Panatacara Permadani Semarang, 2 mendeskripsi tindak 
tutur yang dominan dalam kursus Panatacara Permadani Semarang. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Data penelitian diambil saat pertemuan kursus Panatacara berlangsung berupa 
variasi tindak tutur yang digunakan oleh peserta dan pelatih kursus panatacara. 
Pengumpulan data menggunakan tehnik simak bebas libat cakap (SBLC), tehnik 
rekam, dan tehnik catat. Analisis data menggunakan identifikasi. Penyajian hasil 
data disajikan dengan metode informal. 
 Berdasarkan analisis data penelitian ditemukan 3 jenis tindak tutur 
berdasarkan daya tutur meliputi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi 
ditemukan tindak tutur menyatakan sesuatu. Tindak tutur ilokusi ditemukan 8 
jenis tindak tutur meliputi pengumuman, melaporkan, menyarankan, 
mengusulkan, bertanya, mengucapkan selamat, mendesak, dan berterima kasih. 
Tindak tutur perlokusi ditemukan 4 jenis tindak tutur meliputi menakut-nakuti, 
membujuk, membuat jengkel, dan melegakan. Tindak tutur berdasarkan modus 
tutur dalam kursus Panatacara Permadani Semarang ditemukan 5 jenis tindak tutur 
antara lain tindak tutur representatif, meliputi menyatakan, mengakui, 
menunjukkan, dan memberi kesaksian, tindak tutur direktif meliputi meminta, 
memohon, dan mendesak, tindak tutur komisif ditemukan tindak tutur  
menyatakan kesanggupan, tindak tutur ekspresif juga ditemukan tindak tutur  
mengucapkan selamat, tindak tutur deklarasi meliputi melarang dan memutuskan. 
Berdasarkan kelangsungan tutur ditemukan tindak tutur langsung harfiah dan 
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 tidak langsung harfiah. Berdasarkan analisis data jenis tindak tutur pada kursus 
 Panatacara Permadani Semarang menurut modus tuturnya, tindak tutur yang 
paling dominan adalah tindak tutur representatif. Berdasarkan daya tuturnya, 
tindak tutur yang paling dominan adalah tindak tutur ilokusi. Berdasarkan 
kelangsungan tutur , tindak tutur yang paling dominan adalah tuturan langsung 
harfiah.  
 Saran supaya ada penelitian lanjutan untuk meneliti bahasa Jawa dengan 
kajian yang berbeda dari penelitian ini.  
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1. Tindak tutur apa saja yang digunakan 

dalam kursus panatacara Permadani 
Semarang di lihat dari modus, daya, dan 
kelangsungan tutur ? 

2. Tidak tutur apa yang dominan dalam 
kursus panatacara di lihat dari modus, 
daya, dan kelangsungan tutur ? 
 

 
o KERANGKA TEORI 

Kerangka teoritis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Lingkup pragmatik 
2. Tindak tutur 
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4. Tindak tutur sebagai suatu tindakan 
5. Fungsi tindak tutur 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Manusia hidup dengan bahasa. Dalam setiap langkah dan setiap hembusan 

nafasnya manusia senantiasa menggunakan bahasa dalam berbagai bentuk guna 

memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Bahasa dipergunakan pada waktu manusia 

berkomunikasi dengan manusia lain, pada waktu manusia ingin menyatakan 

perasaannya baik ketika dihadiri oleh orang lain maupun ketika sendirian. 

Manusia berfikir juga menggunakan bahasa, berangan-angan, bahkan 

bermimpipun manusia sering menggunakan bahasa. Di mana pun manusia berada 

dia tidak akan terlepas dari penggunaan bahasa. Bahasa merupakan salah satu 

tanda adanya kehidupan bermasyarakat bagi manusia, seperti halnya peraturan, 

kebiasaan dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat manusia 

(Kartomiharjo 1988:1). 

Suatu kenyataan bahwa bahasa wajar dimiliki oleh manusia. Dan kewajaran 

ini dianggap sebagai barang sehari-hari yang biasa saja, sehingga tidak perlu 

mendapat perhatian yang selayaknya sesuai dengan fungsinya di dalam 

masyarakat. Bahasa tidak perlu bagi kehidupan alam semesta ini, akan tetapi 

pastilah merupakan hal yang paling vital bagi kehidupan manusia (Samsuri 

1983:3). 

Keraf (1994:4) menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan akibat yang 

lebih jauh dari ekspresi diri. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran-
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saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita 

menciptakan kerja sama dengan sesama warga. Komunikasi mengatur aktifitas 

kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Komunikasi 

juga memungkinkan manusia menganalisis masa lampaunya untuk memetik hasil-

hasil yang berguna bagi masa kini dan masa yang akan datang. 

Dick (1994:20-21) menyimpulkan bahwa Komunikasi sebagai fungsi yang 

paling umum bagi pemakai bahasa. Bahasa bukan semata-mata terjadi melalui 

pemakai bahasa tetapi juga terdapat bentuk komunikasi non verbal. Bahasa juga 

sebagai sarana yang paling terperinci dan efektif untuk dapat berkomunikasi 

dengan orang lain. Agar terjadi komunikasi yang bermakna, pembicara dan 

pendengar perlu adanya pengenalan. Untuk itu dituntut untuk mengenal 

sistematika bahasa dan pemakaian bahasa yang digunakan oleh pembicara.  

Koentjaraningrat dalam Chaer  (1990:12) mengatakan bahwa kebahasaan 

berada di bawah kebudayaan. Dengan kata lain bahasa merupakan salah satu 

unsur, subsistem dari unsur-unsur lain di dalam kebudayaan. Bahasa 

mempengaruhi kebudayaan dan cara berpikir sehingga ciri-ciri bahasa itu akan 

tercermin pada sikap dan budaya manusia penuturnya. 

Banyak orang mempunyai kemampuan berbahasa, dalam kemampuan 

berbahasa itu kebanyakan budaya di dunia menambahkan di kalangan anggota-

anggota tertentu suatu kesadaran terhadap bahasa ini mungkin pertama-tama 

dirangsang oleh hubungan dengan penutur bahasa asing, oleh keberadaan dan 

pengakuan terhadap pemisahan dialek dalam suatu masyarakat tutur, atau oleh 
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suatu kecenderungan bawaan manusia yang tidak ingin tahu tentang dirinya 

sendiri dan dunia sekitarnya (Robins 1995:1). 

Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu yang telah diakui di Indonesia. Terbukti 

telah diresmikannya peringatan hari bahasa ibu internasional pada tangal 21 

Februari. Setiap peringatan hari ibu bagi masyarakat yang menggunakan bahasa 

Jawa khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan bahasa Jawa 

tersebut wajib untuk menggunakan bahasa Jawa. Saat ini keberadaan bahasa Jawa 

sepertinya sedang ‘sakit parah’ atau dalam bahasa kasarnya ‘sekarat’. Ibarat 

sebuah rumah sudah tidak lagi dicintai pemiliknya, rumah tersebut akan kotor 

karena sang pemilik selalu pergi sehingga tidak sempat lagi mengurus dan 

merawat apalagi berusaha mempercantik. Jika kondisi yang memprihatinkan ini 

dibiarkan terus-menerus, tidak mustahil beberapa tahun mendatang hal-hal berbau 

Jawa akan masuk musium karena tidak pernah digunakan dan terlalu indah untuk 

tidak diabadikan. Ibarat bangunan yang pada masanya sempat mengalami masa 

kejayaan harus roboh secara perlahan disebabkan tidak ada lagi yang mau 

merawat atau sekadar menjenguk. Untuk melestarikan bahasa terutama bahasa 

Jawa, Permadani adalah salah satu organisasi yang menampung untuk 

mempertahankan budaya Jawa terutama penggunaan bahasa Jawa. 

Sebelumnya kita ketahui dahulu sejarah mengenai keberadaan Permadani. 

Permadani didirikan pada tanggal  4 Juli 1985 di kota Semarang. Pada saat 

berdirinya berbentuk yayasan serta melakukan aktifitasnya di Jawa Tengah. 

Sejalan terbitnya Undang-undang keormasan (UU No.5 TH.1985) PERMADANI 

menjadi organisasi sosial kemasyarakatan dan terus berkembang ke daerah-daerah 
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di kabupaten atau kota serta kecamatan bahkan mulai berkembang di propinsi 

lain. Setelah berjalan 19 tahun, Permadani terus melangkah. Kehadirannya 

ternyata diterima oleh masyarakat luas serta mendapat dukungan dari para pejabat 

atau aparat pemerintah kabupaten atau kota hingga tingkat kecamatan. 

Sikap hidup bagi setiap warga PERMADANI menggunakan sesanti “Tri 

Nitiyogya” yaitu  Hamemayu Hayuning Sasana “menciptakan suasana damai atau 

ketenangan lahir batin, serta saling menghormati antara sesama mahkluk ciptaan 

Tuhan”. Dados Juru Ladosing Bebrayan Ingkang Sae “dapat menjadi abdi 

masyarakat yang lebih baik, apapun status dan kedudukannya dimasyarakat”. 

Sadengah Pakaryanipun Sageda Tansah Angremenaken Tiyang Sanes “setiap 

langkah yang akan kita lakukan hendaknya dapat memberikan rasa senang bagi 

orang lain atau tidak suka merugikan orang lain”. 

Dalam melaksanakan aktifitasnya untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis 

antarsesama warga Permadani menggunakan cara yang disebut tri rukun yaitu 

Rukun Rasa “kesamaan persepsi, sikap, kehendak serta tujuan yang sama, bahwa 

budaya nasional harus tetap kokoh”, Rukun Bandha “menggunakan cara gotong 

royong dalam memikul beban bersama, atas dasar kemampuan masing-masing”. 

Rukun Bala “menggalang kebersamaan atau kesetiakawanan atas dasar ikatan tali 

persaudaraan”. 

Kegiatan kursus panatacara yang dilaksanakan oleh organisasi Permadani 

sebagai kegiatan utama, di samping menghimpun kegiatan kesenian yang lain 

guna menumbuhkan motifasi masyarakat. Motifasi masyarakat tersebut untuk 

mengembangkan bakat yang mereka miliki sehingga bakat mereka bisa 
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dikembangkan melalui kegiatan kursus panatacara yang diselenggarakan oleh 

Permadani. Permadani menyelenggarakan kursus yang diberi nama Pawiyatan 

Panatacara Tuwin Pamedar Sabda yaitu kursus protokol (MC) dan pidato 

berbahasa Jawa. Kursus tersebut diselenggarakan oleh Permadani kabupaten 

maupun kecamatan. Tujuan kursus tersebut, di samping mendidik para ahli di 

bidang MC bahasa Jawa maupun juru pidato, lebih dari itu adalah menanamkan 

sikap hidup yang baik, serta berbudi luhur dalam masyarakat, melalui 

penyampaian materi selama mengikuti kursus yang dilaksanakan selama 4 bulan. 

Jumlah siswa rata-rata diikuti antara 40-70 siswa setiap angkatan. 

Untuk melestarikan bahasa Jawa sebagai budaya Jawa tersebut Permadani 

salah satunya organisasi yang memberikan suatu materi dalam bidang penggunaan  

bahasa Jawa. Dengan adanya bahasa tersebut sangat berpengaruh besar di dalam 

masyarakat. Hal ini berpengaruh kepada peserta tutur atau masyarakat kursus 

untuk bisa menggunakan bahasa Jawa yang sesuai dengan unggah-ungguh, juga 

dapat mengetahui tata urutan prosesi dalam kegiatan acara pernikahan yang 

dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya. Pada tuturan kursus panatacara 

penutur menggunakan bahasa Jawa yang ada hubungannya dengan penggunaan 

bahasa, terutama bahasa Jawa dalam kegiatan kursus maupun materi yang berbau 

budaya Jawa. Untuk menjelaskan materi yang disampaikan penutur menggunakan 

bahasa Jawa yang mudah dipahami oleh mitra tutur, dan untuk mengurangi 

kebosanan peserta kursus, pengajar menggunakan bahasa yang bervariasi seperti 

pada contoh berikut ini. 
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Konteks : Pengajar menjelaskan jenis-jenis dari upacara adat di Jawa. 

“…Ibu saha bapak yektosipun wonten ing bebrayan rak boten namung 

mantenan ingkang dipunderekaken maneka warni wonten mantenan, 

tetakan, midodareni lan langkahan…”. 

“…ibu dan bapak sebenarnya dalam hidup bermasyarakat tidak hanya 

pernikahan yang ada, tetapi ada pernikahan, tetakan, mitoni, midodareni 

dan langkahan….” 

Tuturan tersebut termasuk tuturan representatif. Tindak tutur representatif 

menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu dengan apa adanya. Dalam tuturan di 

atas menjelaskan tentang kehidupan itu tidak hanya pernikahan saja tetapi ada 

tetakan, mitoni, midodareni dan langkahan. Contoh lain tuturan direktif sebagai 

berikut. 

Konteks : Pengajar meminta peserta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan 

ide dan gagasan masing-masing peserta. 

“…Mangga kula suwun pamrayogi utawi wangsulan bab saking para 

bapak utawi para ibu kinten-kinten kados pundi ingkang pasrah 

kaliyan tampi punika kedah pirembagan rumiyin punapa boten. Gih 

mangga Pak Waluya”. 

“…Silakan, saya mengharap bantuan atau jawaban bapak atau ibu 

kira-kira bagaimana mengenai pasrah dan tampi itu perlu musyawarah 

dulu atau tidak. Ya silakan Pak waluya”. 

Penggunaan tindak tutur direktif ini dengan cara pengajar memohon atau 

meminta kepada peserta tutur untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu 
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sebelum pengajar menjelaskan mengenai pasrah dan tampi dalam acara 

pernikahan. Dalam kenyataannya Pak Waluya adalah peserta yang mau menjawab 

mengenai pasrah dan tampi. Tindak tutur direktif ini terlihat pada kalimat mangga 

kula suwun pamrayogi utawi wangsulan. Berikut ini contoh tuturan komisif. 

Konteks : Pengajar menyarankan kepada Bapak Sartono untuk menjemput besan 

ketika praktek nanti.    

“…Sagah gih, Bapak Ibu Sartono methuk besan. Ugi sampun wonten 

gendhengipun…” 

“Nggih” 

“…Sanggup ya, Bapak Ibu Sartono menjemput besan. Juga sudah ada 

iringannya…”. 

“Ya”. 

Tuturan pada kalimat di atas termasuk tuturan komisif. Pemakaian tindak 

tutur komisif dalam kalimat di atas mempunyai arti kesanggupan Bapak Ibu 

Sartono menjemput besan. Tindak tutur komisif dapat diketahui dalam kata nggih. 

Ketiga contoh tuturan di atas menunjukkan adanya variasi tindak tutur 

representatif, direktif, dan komisif. 

Penelitian yang membahas variasi tindak tutur sudah ada yang meneliti 

sebelumnya. Budiyati (2001) dalam tesisnya dengan judul Kevariasian Tindak 

Tutur Percakapan Tokoh Utama Wanita Dalam Novel-Novel Karya Pengarang 

Wanita. Penelitian tersebut meneliti tentang jenis tindak tutur yang terdapat dalam 

percakapan tokoh utama wanita dalam novel-novel karya pengarang wanita 

diperoleh temuan jenis tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif dan 



 8

deklarasi yang terdapat empat novel pengarang wanita antara lain “Di Atas Puing-

Puing”, “Langit dan Bumi Sahabat Kami”, ”Kalau Tak Untung”, dan “Astiti 

Rahayu” mencakup tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif dan 

deklarasi. Selain itu permasalahan yang lain berupa komposisi jenis tindak tutur 

dalam novel-novel itu tidak sama. Dalam novel “Di Atas Puing-puing” susunan 

jenis tindak tuturnya didominasi oleh tindak tutur representatif. Sementara itu, 

susunan tindak tutur tiga novel lainnya didominasi oleh jenis tindak tutur direktif. 

Selain penelitian di atas ada juga penelitian Afifianti (2004) dengan judul 

Variasi Tutur Penerimaan dan Penolakan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli 

Batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa dalam variasi tutur penerimaan dan penolakan pembeli di pasar Grosir 

Setono Pekalongan ditemukan berbagai variasi tutur penerimaan langsung dan 

penerimaan tidak langsung. Dalam variasi tutur penerimaan langsung ini 

dipengaruhi oleh efek pragmatis yaitu tertarik, senang, dan simpatik. Adapun 

dalam variasi tutur penerimaan secara tidak langsung menggunakan fungsi 

pragmatis yaitu; membujuk, mendorong, dan meyakinkan. Ditemukan juga variasi 

tutur penolakan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Penolakan 

secara langsung menggunakan tutur ora/ tidak/ ora/ wis/ tidak usah/ ora lah/ tidak 

lah. Sedangkan penolakan pembeli secara tidak langsung dibedakan sebagai 

berikut : (1) penolakan tanpa kata penolakan, (2) penolakan dengan interjeksi, (3) 

penolakan dengan alternatif, (4) penolakan dengan alasan. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya penerimaan dan penolakan pembeli dalam 
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transaksi jual beli batik di pasar Grosir Setono Pekalongan antara lain (1) tempat 

dan situasi, (2) peserta tutur, (3) keadaan peserta tutur.  

Strategi tuturan pada penelitian Budiyanti berupa modus tutur, Afifiyanti 

berupa kelangsungan tutur, pada penelitian ini berupa modus,  kelangsungan, dan 

daya tuturnya. Pada penelitian ini sebagai penambah pada penelitian sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam kursus panatacara 

Permadani Semarang di lihat dari modus, kelangsungan, dan daya tutur ? 

2. Jenis tindak tutur apa yang dominan digunakan dalam kursus panatacara 

Permadani Semarang di lihat dari modus, kelangsungan, dan daya tutur ? 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Mendeskripsi tindak tutur dalam kursus panatacara Permadani Semarang. 

2. Mendeskripsi tindak tutur yang dominan dalam kursus panatacara 

Permadani Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi teoretis dan 

praktis. Manfaat teoretis hasil penelitian ini untuk mengembangkan penelitian 

bidang pragmatik khususnya variasi tindak tutur kursus panatacara. Manfaat 

praktis hasil penelitian ini memberikan masukan bagi peserta dan pengajar 

panatacara agar bisa mengembangkan dan melestarikan budaya Jawa yang 

adiluhung dengan tetap mempertahankan dan nguri-uri bahasa Jawa yang kita 

miliki. 
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     BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka. 

 Akhir-akhir ini penelitian yang berkaitan dengan pragmatik sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti bahasa. Pragmatik sebagai bagian dari ilmu bahasa 

sudah tidak begitu asing bagi para peneliti bahasa. Adapun para peneliti bahasa 

yang telah melakukan penelitian di bidang pragmatik antara lain Rustono (1998), 

Yanti (1999), Zaemah (2000), Budiyanti (2001), Palupi (2002), Lamsanah (2003), 

Komalawati (2003), Afifiyanti (2004), Handayani (2004), dan Mastuti (2005). 

 Rustono (1998) dalam desertasinya yang berjudul Implikatur Percakapan 

sebagai Penunjang Pengungkapan Humor di dalam Wacana Humor Verbal Lisan 

Berbahasa Indonesia meneliti implikatur percakapan yang diungkapkan oleh para 

tokoh di dalam wacana humor verbal lisan berbahasa Indonesia. Beliau 

mengungkapkan bahwa di dalam wacana tersebut terdapat banyak pelanggaran 

prinsip percakapan, baik prinsip kerja sama maupun prinsip kesantunan sebagai 

penyebab timbulnya implikatur percakapan yang berfungsi untuk menunjang 

pengungkapan humor. Pelanggaran prinsip dengan semua bidalnya itu justru 

berpotensi menunjang pengungkapan humor karena berbagai implikatur yang 

ditimbulkannya itu dapat menambah kelucuan humor. Pada penelitian ini juga 

ditemukan bahan penciptaan humor verbal lisan yang ditunjang oleh implikatur 

percakapan berupa wujud tuturan, ekspresi para pelaku humor, dan konteks 

tuturan yang mendukungnya. 
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 Adapun penelitian yang dilakukan Yanti (1999) dengan judul Tindak 

Tutur Maaf di dalam Bahasa Indonesia di kalangan Penutur Jati Bahasa 

Minangkabau membahas tentang bentuk-bentuk tindak tutur maaf dan strategi di 

dalam mengungkapkan tindak tutur maaf. Tindak tutur yang banyak ditemukan itu 

didampingi oleh kategori fatis dan interjeksi serta penggunaan kata sapaan seperti 

kata maaf seperti “maaf, ya kakinya terpijak”, “Maaf, ya Bu, adik saya nakal”. 

Sementara yang memakai interjeksi “aduh”, dan “wah”, misalnya “aduh maaf 

saya lupa”, “wah maaf ya tidak sengaja kena bajunya”. Tindak tutur maaf dalam 

penelitian ini yang paling banyak muncul adalah dengan penggunaan kata fatis 

“ya”, baik dengan penjelasan lanjutan (basa-basi) maupun tanpa basa-basi. 

Adapun penggunaan interjeksi “wah”, “aduh” menyiratkan rasa sesal atas 

perbuatan itu. Ungkapan ini menambah daya ilokusioner tindak tutur maaf 

tersebut agar pernyataan maaf itu diterima. 

 Penelitian yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam Wacana Kartun 

Bertema politik telah dilakukan oleh Zaemah (2000) dan menghasilkan tujuh jenis 

tindak tutur ekspresif dalam wacana kartun bertema politik dan empat strategi 

tuturan yang digunakan di dalam wacana kartun bertema politik. Jenis tindak tutur 

ekspresif yang terdapat dalam wacana kartun bertema politik adalah tuturan 

mengucapkan terima kasih, tuturan mengeluh, tuturan menyatakan bela sungkawa, 

tuturan mengadu, tuturan mengucapkan selamat, tuturan menyalahkan, dan 

tuturan mengkritik. Adapun strategi tuturan yang digunakan dalam wacana kartun 

bertema politik adalah strategi bertutur menggunakan kesantunan positif, strategi 

bertutur menggunakan kesantunan negatif, dan strategi bertutur samar-samar atau 
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tidak transparan. Dari keempat strategi tuturan yang paling banyak ditemukan 

adalah strategi bertutur samar-samar atau tidak transparan. 

Penelitian yang membahas tindak tutur sudah ada yang meneliti, Budiyati 

(2001) dalam tesisnya yang berjudul Kevariasian Tindak Tutur Percakapan 

Tokoh Utama Wanita Dalam Novel-Novel Karya Pengarang Wanita membahas 

tentang jenis tindak tutur yang terdapat dalam percakapan tokoh utama wanita, 

dalam novel-novel karya pengarang wanita diperoleh temuan jenis tindak tutur 

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi yang berjudul “Di Atas 

Puing-Puing”, “Langit dan Bumi Sahabat Kami”, ”Kalau Tak Untung”, dan 

“Astiti Rahayu”. Selain itu permasalahan yang lain berupa komposisi jenis tindak 

tutur dalam novel-novel itu tidak sama. Dalam novel “Di Atas Puing-puing” 

susunan jenis tindak tuturnya didominasi oleh tindak tutur representatif. 

Sementara itu, susunan tindak tutur tiga novel lainnya didominasi oleh jenis 

tindak tutur direktif. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Palupi (2002) dengan judul Tindak 

Tutur dalam Wacana Iklan Bentuk Berita pada Majalah Tempo Edisi 2001 

membahas tindak tutur dalam wacana iklan bentuk berita pada majalah tempo 

dengan menfokuskan masalah bentuk dan karakteristik tindak tutur, aspek-aspek 

situasi tutur, dan kategori cara menyampaikan iklan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bentuk tertentu dalam wacana iklan, bentuk berita pada majalah 

tempo adalah langsung dan tidak langsung. Karakteristik tindak tutur langsung 

adalah menggunakan kalimat berita yang difungsikan secara konfensional untuk 

menyatakan sesuatu dengan maksud secara langsung untuk menyuruh, mengajak, 
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dan memohon. Sementara tindak tutur tidak langsung yaitu tuturan yang 

diutarakan tidak dapat secara langsung dijawab, tetapi harus dilaksanakan maksud 

yang terimplikasi di dalamnya. Aspek situasi tutur dalam pemakaian tindak tutur 

didominasi oleh tujuan tuturan penulis iklan, yaitu berusaha mempengaruhi mitra 

tutur agar menggunakan produk yang ditawarkan. Selain itu terdapat kategori cara 

penyampaian iklan, pernyataan, kealatan, peyakinan, pemasaran, kenal pasti,  

perbandingan, pertanyaan, peringatan, ajakan dan nasihat. 

 Lamsanah (2003) dalam penelitiannya yang  berjudul Tuturan Performatif 

Pada Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Pemalang membahas 

tentang tuturan juru kampanye Partai Kebangkitan Bangsa di kabupaten 

Pemalang pada pemilu 7 Juni 1999 terdapat 52 data tuturan performatif. Dari data 

tersebut terdapat 37 tuturan performatif implisit dan 15 tuturan eksplisit. Pada 

tuturan performatif yang memenuhi sarat validitas terdapat 40 tuturan dan 12 

tuturan performatif yang melanggar tuturan performatif. 

 Komalawati (2003) dalam tulisannya yang berjudul Tindak Tutur dalam 

Wacana Drama Siaran Radio pendidikan Bahasa Indonesia Produksi BPMR 

Semarang tahun 2001-2002 membahas  bentuk dan fungsi tindak tutur. Bentuk 

tindak tutur yang terdapat dalam wacana drama SRP dalam bahasa Indonesia 

berupa representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan isbati. Fungsi tindak tutur 

representatif memiliki fungsi menanyakan, melaporkan, menunjukkan, dan  

menyebutkan. Tindak tutur direktif memiliki fungsi menyuruh, memohon, 

menuntut, menyarankan, dan menentang. Fungsi tindak tutur ekspresif memiliki 

fungsi memuji, mengkritik, mengeluh, dan mengucapkan terima kasih. Fungsi 
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tindak tutur komisif memiliki fungsi berjanji, bersumber, dan mengancam. Tindak 

tutur isbati memiliki fungsi memutuskan, membatalkan, mengizinkan, dan 

meminta maaf. Aspek-aspek situasi tutur yang terdapat dalam wacana drama SRP 

bahasa Indonesia meliputi (1) penutur dan mitra tutur, (2) konteks tuturan, (3) 

tujuan tuturan (4) tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan tuturan 

sebagai produk tindak verbal. 

Selain penelitian di atas, ada juga penelitian Afifianti (2004) dengan judul 

Variasi Tutur Penerimaan dan Penolakan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli 

Batik di Pasar Grosir Setono Pekalongan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa dalam variasi tutur penerimaan dan penolakan pembeli di pasar Grosir 

Setono Pekalongan ditemukan berbagai variasi tutur penerimaan langsung dan 

penerimaan tidak langsung. Dalam variasi tutur penerimaan langsung ini 

dipengaruhi oleh efek pragmatis yaitu tertarik, senang, dan simpatik. Adapun 

dalam variasi tutur penerimaan secara tidak langsung menggunakan fungsi 

pragmatis yaitu; membujuk, mendorong, dan meyakinkan. Ditemukan juga variasi 

tutur penolakan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Penolakan 

secara langsung menggunakan tutur ora/ tidak/ ora/ wis/ tidak usah/ ora lah/ tidak 

lah. Sedangkan penolakan pembeli secara tidak langsung dibedakan sebagai 

berikut : (1) penolakan tanpa kata penolakan, (2) penolakan dengan interjeksi, (3) 

penolakan dengan alternatif, (4) penolakan dengan alasan. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya penerimaan dan penolakan pembeli dalam 

transaksi jual beli batik di pasar Grosir Setono Pekalongan antara lain (1) tempat 

dan situasi, (2) peserta tutur, (3) keadaan peserta tutur.  
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Penelitian lain yang mengkaji tindak tutur juga dilakukan oleh Handayani 

(2004) dengan judul Tuturan Perlokusi dan Efeknya dalam Wacana Dakwah Aa 

Gym. Penelitian ini membahas tentang jenis tuturan perlokusi, efek yang 

ditimbulkan dan jenis tuturan perlokusi yang dominan. Hasil penelitian ini 

terdapat dua jenis tuturan perlokusi langsung dan tak langsung bermodus 

deklaratif, interogatif dan imperatif. Efek tuturan perlokusi wacana dakwah Aa 

Gym, meliputi efek yang positif dan negatif. Efek positif terdiri atas bersimpati, 

melegakan, menyenangkan, mendorong, membujuk, dan menggelikan sedangkan 

efek yang negatif, yaitu menakut-nakuti, membuat marah, menyinggung perasaan, 

membuat kecewa, menyesal, membuat benci, dan merasa terhina. Tuturan 

perlokusi yang paling dominan dalam wacana dakwah Aa Gym, yaitu tuturan 

perlokusi langsung bermodus deklaratif. 

 Mastuti (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Tindak Tutur Dalam 

wacana Tanya Jawab Konsultasi seks. Hasil penelitian ini berupa (1) jenis tindak 

tutur dalam wacana tanya jawab konsultasi seks meliputi tuturan lokusi, ilokusi 

dan perlokusi, (2) fungsi tuturan mencakupi fungsi representatif, yaitu 

melaporkan, menyatakan, menunjukkan, memberikan kesaksian, mengakui, 

berspekulasi, dan menyebutkan; direktif yaitu menyarankan, memohon, 

mengijinkan, mendesak, memerintah, menyuruh, mengajak; ekspresif yaitu 

memuji, mengkritik, dan mengucapkan selamat, berterima kasih, menyanjung, 

mengeluh, dan menyalahkan; komisif yaitu mengancam; isbati yaitu memutuskan, 

mengijinkan, melarang, menggolongkan, dan mengesahkan.  
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 Dari deskripsi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai 

pragmatik  sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai variasi tindak 

tutur dalam kursus panatacara dengan menggunakan kajian tindak tutur secara 

keseluruhan belum ada. Oleh karena itu, penelitian variasi tindak tutur kursus 

panatacara khususnya di Permadani Semarang perlu dilakukan dengan tujuan agar 

penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

 

2.2 Kerangka Teoretis. 

Teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini meliputi konsep-

konsep tentang (1) lingkup pragmatic, (2) tindak tutur, (3) Konteks, (4) tindak 

tutur sebagai suatu tindakan, (5) fungsi tindak tutur.  

 

2.2.1 Lingkup Pragmatik 

Secara praktis dapat didefinisikan sebagai studi mengenai tujuan dalam 

situasi-situasi tertentu. Pragmatik bersifat komplemen, yang berarti bahwa studi 

tentang bahasa dilakukan baik secara terpisah dari sistem formal bahasa maupun 

dari sebagian yang melengkapi (Leech 1993:IX). Semantik dan pragmatik 

mempunyai perbedaan tetapi saling melengkapi. Selanjutnya pakar bahasa ini juga 

menunjukkan bahwa sesungguhnya ilmu pragmatik berintegrasi dengan tata 

bahasa melalui semantik atau ilmu makna. Dalam banyak hal penggambaran 

relasi-relasi dalam linguistik memang dapat dibenarkan. Namun dalam praktik 

pemakaian bahasa yang sesungguhnya sering didapatkan bahwa bagian dari tata 

bahasa dapat berinteraksi dengan ilmu pragmatik atau ilmu makna terlebih dahulu. 
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Rustono (1999:16) menambahkan bahwa perbedaan pragmatik dan 

semantik dapat dilakukan atas dasar satuan analisisnya. Satuan analisis pragmatik 

berupa hasil tindak tutur. Makna merupakan satuan analisis dari semantik. 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik mengabaikan 

kaidah-kaidah yang terdapat dalam semantik. Pragmatik lebih fleksibel dalam 

menangkap maksud  dan tujuan penutur. 

 Definisi pragmatik ini juga dikemukakan Parker sebagai berikut : 

“Pragmatics is distint from grammar, which is the study of the internal 
srtucture of language. Pragmatik is the study  of language is use to 
communicate (Parker dalam Rahardi 2003:15). 

 
Pragmatik  adalah cabang ilmu bahasa yang menelah satuan lingual, hanya 

saja semantik mempelajari makna secara internal, sedangkan pragmatik 

mempelajari makna eksternal, yaitu mempelajari penggunaan  bahasa dalam 

berkomunikasi (Parker dalam Rahardi 2003:15). 

Dari definisi yang dikemukakan di atas bahwa Parker dengan tegas 

membedakan antara studi ilmu bahasa pragmatik dengan studi tata bahasa atau 

gramatik bahasa. Hal itu disebutkan bahwa dalam studi gramatik bahasa tidak 

perlu dikaitkan dengan konteks situasi tuturnya, sedangkan studi tentang 

pragmatik mutlak harus berkaitan erat dengan konteks situasi tutur. 

Mey menyatakan tentang pragmatik sebagai berikut. Pragmatik is the 

study of the conditions of human language uses as these are determined by the 

context of society (Mey dalam Rahardi 2003:15). Dari pengertian yang 

disampaikan di atas mempunyai arti ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian 

atau  penggunaan bahasa, pada dasarnya selalu harus ditentukan oleh konteks 
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situasi tutur di dalam masyarakat dan wahana kebudayaan yang mewadahi dan 

melatar belakanginya.  

Konteks situasi tutur yang dimaksudkan oleh Mey sebagaimana dikutib 

oleh Rahardi (2003) yakni konteks sosial dan konteks sosietal. Konteks sosial 

adalah konteks kebahasaan yang timbul sebagai akibat dari munculnya 

komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dengan latar belakang sosial 

budaya yang sangat tertentu sifatnya. 

Makna yang dikaji dalam pragmatik bersifat terikat konteks sedangkan 

makna yang dikaji di dalam semantik berciri bebas konteks. Pragmatik mengkaji 

bahasa untuk memahami maksud penuturnya, semantik mempelajarinya untuk 

memahami makna sebuah satuan lingual yang nota bene tidak perlu disangkut 

pautkan dengan konteks situasi tutur. 

Dalam keterangan di atas dapat kita ketahui apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan pragmatik, yaitu penganalisisan studi bahasa dengan 

pertimbangan-pertimbangan konteks, di samping memperhatikan sintaksis dan 

semantiknya,  pragmatiknya lebih dipertimbangkan lagi. Jadi analisis wacana 

dengan menggunakan analisis pragmatik lebih berkena. 

Secara umum cakupan atau ruang lingkup pragmatik berhubungan dengan 

pemakaian  bahasa yang seutuh-utuhnya. 

 

2.2.2 Tindak Tutur 

Berkenaan dengan ujaran menurut Austin  (dalam  Leech terjemahan Oka 

1993 : 316), ada tiga jenis tindakan yakni: 
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(1) tindak lokusi ( lokuitionary act ) 

(2) tindak ilokusi ( ilokuitionary act ) 

(3) tindak perlokusi ( perlokuitionary act ) 

(1) Tindak lokusi 

 Tindak lokusi adalah  tindak tutur yang dimaksudkan  untuk menyatakan 

sesuatu. Lokusi semata-mata merupakan tindak tutur atau tindak bertutur, yaitu 

tindak mengucapkan  suatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna 

itu (di dalam kamus) dan makna kalimat itu menurut kaidah sintasisnya 

(Gunarwan 1992:9). Di dalam tindak lokusi tidak mempermasalahkan maksud  

fungsi ujaran (Rustono 1999:35). 

(2) Tindak ilokusi 

 Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Tindak ilokusi 

merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujaran 

(Rustono 1999:35). Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang digunakan untuk 

menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu. Tindak ilokusi 

mempertimbangkan siapa penutur dan siapa petutur, kapan, dimana  tindak tutur 

itu terjadi, dan sebagainya (Wijaya 1996:19). 

Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi  karena tindak ilokusi  berkaitan 

dengan siapa bertutur pada siapa dan kapan atau dimana tindak tutur itu 

dilakukan, dan sebagainya. Untuk memudahkan identifikasi ada beberapa verbal 

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

mengumumkan, bertanya, menyarankan, berterima kasih, mengusulkan, 

mengakui, mengucapkan selamat, berjanji, mendesak, dan sebagainya. 
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(3) Tindak perlokusi 

 Tindak perlokusi adalah ujaran yang diucapkan seorang penutur yang 

mempunyai efek atau daya pengaruh  (Suyono 1990:8). Efek atau daya ujaran ini 

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

Tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mengetahui maksud lawan 

tutur inilah yang merupakan tindak perlokusi. Ada beberapa verbal yang 

menandai tindak perlokusi. Beberapa verbal itu antara lain membujuk, menipu, 

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

mempermalukan, dan menarik perhatian (Leech 1993:323). 

 Dikatakan oleh Searle dalam Gunarwan (1994:84) bahwa sehubungan 

dengan pengertian tindak tutur atau tindak ujar, dapat dikategorikan menjadi lima 

jenis  yaitu : representatif, direktif, eksresif, komisif, dan deklarasi. 

(1) Representatif 

Tindak tutur representatif disebut juga tindak tutur asertif, yakni tindak 

tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran apa yang diujarkannya (Rustono 

1999:38). Yang temasuk dalam jenis tindak tutur representatif ini seperti tuturan 

menyarankan, melaporkan, menunjukkan, membanggakan, mengeluh, menuntut, 

menjelaskan, menyatakan, mengemukakan, dan menyebabkan  (Tarigan 1990:47). 

Tuturan berikut merupakan tindakan representatif. 

(1). “Pemain itu tidak berhasil melepaskan diri dari tekanan lawan.” 
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Tuturan di atas termasuk tuturan representatif. Alasannnya adalah tuturan 

itu mengikat penuturnya akan kebenaran isi tuturan itu. Penutur 

bertanggungjawab bahwa memang benar pemain itu tidak dapat berhasil di dalam 

meraih angka, bahkan sering melakukan kesalahan sendiri. 

(2) Direktif 

 Tindak tutur direktif kadang-kadang disebut juga tindak tutur impisiotif 

yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar si pendengar 

melakukan tindakan yang disebutkan didalam ujaran itu (Gunarwan 1992:11). 

Tindak tutur direktif dimaksudkan untuk menimbulkan  beberapa efek  melalui 

tindakan sang penyimak (Tarigan 1990:47). Yang termasuk dalam jenis tindak 

tutur direktif ini adalah tuturan; memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, 

menagih , mendesak, memohon, menyarankan, memerintah, menmberi aba-aba, 

menentang (Rustono 1999:38). Berikut ini adalah tindak tutur direktif. 

(2). “Ambil buku itu.” 

Tuturan di atas merupakan tuturan direktif. Hal itu terjadi karena memang 

tuturan itu dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan 

mengambil buku baginya. Indikator bahwa tuturan itu direktif adanya suatu 

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

(3) Ekspresif 

 Tindak komisif yaitu tindak tutur yang mendorong penutur melakukan 

sesuatu seperti bersumpah berjanji (Suyono 1996:5). Komisif melibatkan 

pembicara pada beberapa tindakan yang akan datang seperti menjanjikan, 
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bersumpah, menawarkan, dan memanjatkan doa (Tarigan 1990:47). Tindak tutur 

berikut adalah tindak tutur ekspresif. 

(3). “Sudah belajar keras, hasilnya tetap jelek ya, Bu” 

 Tuturan di atas termasuk tindak tutur ekspresif mengeluh. Termasuk 

tindak tutur ekspresif karena tuturan itu dapat diartikan sebagai evaluasi tentang 

hal yang disebutkannya, yaitu usaha belajar keras yang tetap tidak mengubah 

hasil. Isi tuturan itu berupa keluhan karena itu tindakan yang memproduksinya 

termasuk tindak ekspresif mengeluh. 

(4) Komisif 

 Tindak komisif merupakan tindak tutur yang berfungsi mendorong 

pembicara melakukan sesuatu seperti menyatakan kesanggupan. Jenis tindak 

komisif ini jarang sekali digunakan karena tindak komisif merupakan suatu 

tindakan janji yang harus ditepati. Berikut ini merupakan penggalan dari tindak 

tutur komisif. 

(4). “Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya.” 

 Tuturan di atas adalah tindak tutur komisif berjanji. Alasannya adalah 

tuturan itu mengikat penuturnya untuk melaksanakan tugasdengan sebaik-

baiknya. Ikatan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dinyatakan penuturnya 

yang membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhinya. Karena berisi 

berjanji yang secara eksplisi dinyatakan, tindak tutur itu termasuk tindak tutur 

komisif berjanji. 

(5) Deklarasi 
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 Tindak deklarasi adalah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan 

maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan dsb.) yang baru (Gunarwan 1992: 

12). Tuturan-tuturan dengan maksud mengesahkan, memutuskan, membatalkan, 

melarang, mengijinkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni dan 

memaafkan termasuk kedalam tindak tutur deklaratif (Gunarwan 1992:12). 

Berikut ini adalah tindak tutur direktif. 

(5). “ Saya tidak jadi datang ke rumahmu besok.” 

Tuturan di atas adalah tindak tutur deklarasi membatalkan. Alasannya 

adalah tuturan itu untuk tidak memenuhi janjinya bagi penuturnya. Karena berisi 

membatalkan yang secara eksplisit dinyatakan. 

Tuturan menurut kelangsungannya dibedakan menjadi 2, yaitu tuturan 

langsung dan tuturan tak langsung (Wijaya 43-44). Tuturan langsung adalah 

kesesuaian antara modus tuturan dan fungsinya. Tuturan langsung misalnya,  

(6) “Tolong buka pintu!” 

(7) “Itu bungkusan apa?” 

(8)    “Sekarang pukul 12.00” 

Dari tuturan di atas menyatakan kalimat langsung. Pada tuturan (6) 

perintah supaya pintu di buka, (7) menanyakan isi bungkusan, dan (8) 

menginformasikan saat itu. 

Tuturan tidak langsung adalah jika modus digunakan secara tidak 

konvensional misalnya pada tuturan berikut ini. 

(9) “Sudah jam sembilan” 

(10) “Tempatnya jauh sekali” 
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Tuturan-tuturan (9) dan (10) merupakan tuturan tidak langsung yang 

masing-masing dimaksudkan untuk meminta tamu mengakhiri kunjungannya di 

pondokan putri dan untuk melarang seorang anak untuk tidak ikut dengan 

pembicara.  

2.2.3 Konteks 

 Konteks adalah latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan 

disetujui bersama oleh pembicara atau penulis dan penyimak atau pembaca serta 

yang menunjang interpretasi penyimak atau pembaca terhadap apa yang dimaksud 

pembaca atau penulis dengan suatu ucapan tertentu (Tarigan 1987:35). 

 Dalam berkomunikasi masyarakat tutur tidak terlepas dari situasi tuturan. 

Untuk itu, Firth (1935) mempunyai pandangan tentang konteks situasi. Adapun 

pokok-pokok pandangannya adalah (1) pelibat atau partisipan dalam situasi, (2) 

tindakan pelibat, (3) ciri-ciri situasi lainnya yang relevan, dan (4) dampak-dampak 

tindak tutur (Halliday dalam Tou 1992:11). 

 Pelibat merupakan faktor penentu di dalam berbicara. Pelibat dalam situasi  

adalah para pelaku bahasa, antara lain masyarakat, pendidik, ahli bahasa, serta 

peneliti bahasa. Di dalam menuturkan suatu tuturan pelibat berarti melakukan 

suatu tuturan yang dimaksud dengan tindakan pelibat. Adapun yang dimaksud 

dengan tindakan pelibat yaitu hal-hal yang dilakukan oleh penutur, meliputi tindak 

tutur atau verbal action maupun tindakan yang tidak berupa tuturan atau non 

verbal action. 

 Selain hal tersebut, ciri-ciri situasi lainnya yang relevan merupakan aspek 

situasi tutur yang perlu diperhatikan di dalam berkomunikasi. Adapun yang 
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dimaksud dengan ciri-ciri situasi yang relevan adalah kejadian dan benda-benda 

sekitar yang sepanjang hal itu mempunyai sangkut paut tertentu dengan hal yang 

sedang berlangsung. 

 Di dalam melakukan suatu tuturan, penutur tidak boleh mengabaikan 

dampak-dampak dari tindak tutur karena dampak itu timbul disebabkan oleh 

tuturan para penutur. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu bahasa yang 

dipakai oleh seorang penutur dapat ditangkap maksudnya oleh lawan tutur sesuai 

dengan konteks situasi yang melingkupi peristiwa tutur. 

 Menurut Tarigan  (1987:33), bentuk dan makna bahasa harus disesuaikan 

dengan konteks dan situasi atau keadaan. Situasi dan konteks yang berbeda dapat 

menyebabkan suatu penafsiran yang berbeda pula dalam bahasa. Keanekaragaman 

bahasa dapat juga ditentukan oleh faktor yang berakar dari konteks dan situasi 

separti : letak gegrafis, situasi berbahasa, situasi sosial, dan kurun waktu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa situasi dan konteks yang 

berbeda dapat menyebabkan bahasa yang beragam karena dengan situasi atau 

tempat yang berbeda dapat menyebabkan makna tuturan menjadi berbeda. 

 Berbicara merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setiap hari bagi 

orang yang mempunyai alat bicara normal. Dengan berbicara seseorang dapat 

mereaksi pembicaraan dengan orang lain melalui tuturan maupun berupa tindakan 

yang lain. Adapun syarat utama antara pembicara dengan pendengar adalah saling 

mengerti di antara keduanya. 

 Berhubungan dengan bermacam-macam maksud yang dikomunikasikan 

oleh penutur dalam suatu tuturan, Leech (1983) mengemukakan sejumlah aspek 



 27

yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Adapun 

aspek-aspek situasi tuturan itu meliputi : (1) penutur atau penulis dan lawan tutur 

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

tindakan atau aktivitas, dan (5) tuturan sebagai produk tindak verbal (Wijaya:27-

31; Rustono 1999:31). 

 Aspek situasi tutur yang pertama adalah penutur atau penulis dan lawan 

tutur atau penyimak. Penutur adalah orang yang melakukan tuturan sedangkan 

lawan tutur adalah orang yang diajak bertutur. Dalam situasi komunikasi harus 

ada pihak penutur atau penulis dan pihak lawan tutur atau pembaca. Keterangan 

ini mengandung implikasi bahwa pragmatik tidak hanya terbatas pada bahasa 

lisan saja, tetapi juga mencakup bahasa tulisan. Adapun aspek-aspek yang 

berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial 

ekonomi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan keakraban (Rustono 1999:27-29 ; 

Wijaya 1996:11). 

 Aspek situasi tutur yang kedua adalah konteks tuturan. Konteks tuturan 

meliputi konteks fisik yang biasa disebut kotek (cotex) dan konteks sosial yang 

disebut konteks (conteks). Didalam pragmatik, konteks berarti semua latar 

belakang pengetahuan yang dialami oleh penutur dan lawan tutur. Konteks ini 

berguna untuk membantu lawan tutur di dalam menafsirkan maksud yang ingin 

dinyatakan oleh penutur (Rustono 1999:2). 

 Aspek situasi tutur yang ketiga yaitu tujuan tuturan adalah apa yang ingin 

dicapai oleh penutur yang melakukan tindakan bertutur (Rustono 1999:29). 

Bentuk-bentuk tuturan yang diutamakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh 
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maksud dan tujuan tertentu, yaitu antara kedua belah pihak (penutur dan lawan 

tutur) terlibat dalam satu kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Dalam 

hal ini berarti tidak mungkin ada sebuah tuturan yang tidak mengungkapkan suatu 

tujuan tertentu. 

 Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas merupakan aspek situasi 

tutur yang keempat. Tuturan merupakan bentuk aktifitas yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Menuturkan sebuah tuturan dapat 

dilihat sebagai melakukan tindakan atau act (Purwa 1990:19). Dalam hal itu yang 

bertindak melakukan tindakan adalah alat ucap. 

 Aspek situasi tutur yang lain adalah tuturan sebagai produk tindak verbal. 

Tindak verbal adalah tindak mengekspresikan kata-kata atau bahasa (Rustono 

1999:30). Tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Hal itu 

dapat dilihat pada tuturan “Apakah rambutmu tidak terlalu panjang”. Tuturan 

tersebut dapat ditafsirkan sebagai pertanyaan atau sebagai perintah apa bila 

tuturan tersebut diucapkan oleh seorang ibu terhadap anaknya. 

 Dengan mengacu pendapat Leech (1983), Tarigan (1987:34-37) 

mengemukakan lima aspek situasi tuturan, yaitu pembicara atau penulis dan 

penyimak atau pembaca, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak lokusi, dan 

ucapan sebagai produk tindak verbal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa selain unsur waktu dan tempat, unsur yang paling penting 

dalam suatu tuturan adalah aspek-aspek tuturan itu sendiri. Manfaat dari aspek-

aspek situasi tuturan adalah memudahkan dalam menentukan hal-hal yang 

tergolong dalam bidang kajian pragmatik. 
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 Selain aspek-aspek tuturan itu, dalam tindak komunikasi seharusnya antara 

penutur dan lawan tutur saling mengetahui faktor-faktor penentu tindak 

komunikasi. Adapun faktor-faktor  penentu tindak komunikasi meliputi : (1) siapa 

yang berbahasa dengan siapa, (2) untuk tujuan apa, (3) dalam situasi apa, (4) 

dalam konteks apa, (5) jalur yang mana, (6) media apa, dan (7) dalam peristiwa 

apa (Suyono 1990:3). 

 Faktor pertama  penentu tindak komunikasi adalah siapa yang berbahasa 

dengan siapa. Dalam melakukan suatu tuturan penutur harus melihat dengan siapa 

ia berbahasa dan melihat siapa orang yang berbahasa dengan penutur. Apabila 

menggunakan bahasa, juga menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang 

yang lain karena hal tersebut menimbulkan beda penafsiran bagi mitra bicara. 

 Faktor penentu tindak komunikasi yang kedua adalah untuk tujuan apa. 

Dalam berbahasa hendaknya penutur menggunakan bahasa yang benar-benar 

jelas, yaitu untuk tujuan apa penutur berbicara. Dengan tujuan pembicaraan jelas, 

sang pendengar tidak akan kesulitan dalam menangkap isi pembicaraan lawan 

tuturnya. 

 Di dalam melakukan suatu komunikasi, situasi juga merupakan faktor 

penentu dalam tindak komunikasi. Penutur harus mengetahui dalam situasi tindak 

formal. Apabila penutur berbicara pada situasi formal, bahasa yang digunakan 

menggunakan bahasa formal, tetapi apabila penutur berbicara pada situasi yang 

tidak formal bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa yang tidak 

formal. 
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 Konteks merupakan faktor penentu tindak komunikasi yang keempat. 

Dalam komunikasi penutur harus dapat membedakan dalam konteks apa dan 

bagaimana ia berbahasa. Penutur harus dapat menempatkan diri sebaik mungkin 

karena dalam sebuah tuturan apabila konteksnya berbeda tetapi tuturannya masih 

sama dapat menimbulkan pengertian yang berbeda pula. 

Faktor penentu tindak komunikasi yang kelima adalah jalur yang mana. Di 

dalam berkomunikasi yang digunakan ada dua, yaitu jalur lisan dan jalur tulisan. 

Jalur lisan dapat berupa percakapan-percakapan yang dilakukan oleh para penutur 

secara langsung, sedangkan jalur tulisan dapat berupa tuturan-tuturan yang 

dilakukan oleh seseorang yang sudah berupa tulisan misalnya saja tuturan dalam 

novel maupun cerpen. 

 Media merupakan faktor penentu yang keenam  yang patut mendapatkan 

perhatian karena tanpa media yang jelas suatu tindak komunikasi sulit untuk 

ditentukan. Media yang digunakan dalam berbahasa banyak beragamnya, 

misalnya tatap muka, telefon, dan surat kabar. Peristiwa merupakan faktor 

penentu tindak komunikasi yang teratur. Di dalam berbahasa penutur seharusnya 

mengetahui dalam perstiwa apa ia berbahasa. Misalnya dalam suatu peristiwa 

berpidato, ceramah, ataupun hanya sekedar bercakap-cakap. Berdasarkan uraian 

tersebut pada intinya ketiga pendapat itu hampir sama. Semua faktor yang telah 

dikemukakan oleh para ahli bahasa tersebut harus diperhatikan dalam setiap 

tindak komunikasi. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, komunikasi tidak akan  

berjalan dengan lancar karena dengan lengkapnya pengetahuan seseorang tentang 

konteks maka akan lebih tepat pula interpretasinya terhadap makna sebuah 
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wacana dan semakin sedikit pengetahuan seseorang tentang konteks maka tepat 

pula  interpretasinya terhadap makna sebuah wacana. 

 

2.2.4 Tindak Tutur Sebagai Suatu Tindakan 

Tindak tutur merupakan salah satu bagian yang mempunyai kedudukan 

penting dalam pragmatik karena hal itu merupakan salah satu dari satuan 

analisisnya. Istilah act sering dikaitkan oleh seorang filosof Britania bernama 

Austin (1962) yang untuk pertama di dalam kuliahnya di Havard pada tahun 1955 

mengatakan bahwa mengujarkan sebuah kalimat tertentu dapat dilihat sebagai 

melakukan tindakan (act), di samping memang mengujarkan tuturan itu 

(Gunarwan 1994:43). Pada tahun 1962 diterbitkan sebuah buku dengan judul How 

to Do Things With Word yang diambil dari materi perkuliahannya. 

Pendapat Austin (1962) diperkuat oleh salah seorang muridnya yang 

bernama Searle (1962) yang menerbitkan buku berjudul Speech Act. Searle (dalam 

Gunarwan 1994:47) mengembangkan gagasan Austin (1962) dan sampai pada 

simpulan bahwa semua ujaran tidak saja yang berisi kata kerja performatif, tetapi 

pada hakikatnya adalah merupakan suatu tindakan (act), di samping memang 

mengucapkan tuturan itu. Demikianlah aktifitas menuturkan tuturan dan maksud 

tertentu merupakan tindak tutur. 

 

2.2.5 Fungsi Tindak Tutur 

 Di dalam kegiatan bertutur tentu ada perihal pokok yang menjadi perhatian 

umum. Perihal pokok tersebut agar dipahami orang lain harus dibahasakan, harus 
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memperhatikan kaidah bahasa dan pemakaiannya. Perihal pokok yang merupakan 

pusat perhatian untuk dibicarakan atau dibahasakan adalah topik tutur, sedangkan 

tuturan adalah topik tutur yang sudah dibahasakan (Suyono 1990:23). 

 Tindak tutur merupakan aktifitas. Menuturkan sebuah tuturan dapat dilihat 

sebagai melakukan tindakan (act) (Kaswati Purwa 1990). Tindak tutur suatu 

tindakan tidak ubahnya sebagai tindakan seperti menendang dan mencium. Hanya 

berbeda perannya dalam setiap anggota tubuh. Pada tindakan menendang kaki 

yang berperan, sedangkan mencium adalah bagian muka yang berperan.  

 Tindak tutur tidak akan lepas dari analisis situasi tuturan (Speech 

situation). Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan (Rustono   

1999:25). Situasi tutur di dalam komunikasi ada dua pihak peserta yang penting 

yaitu penutur dan mitra tutur, atau pengirim amanat dan  penerimanya. Supaya 

komunikasi ini berlangsung di antara pihak yang berkomunikasi harus ada kontak 

berdekatan. Secara fisik kontak berdekatan belum berarti terciptanya situasi tutur. 

Penutur harus mengambil perhatian pihak yang akan dan sedang diajak bicara atau 

berkomunikasi. Komunikasi tersebut terdapat fungsi tindak tutur. Fungsi tindak 

tutur dari satu bentuk tuturan melebihi satu fungsi. Tuturan tersebut ini merupakan 

fungsi tindak tutur. 

 Fungsi yang dikehendaki oleh penutur dan yang kemudian dipahami oleh 

mitra tutur tergantung kepada konteks yang mengacu ke tuturan yang mendahului 

atau mengikuti tuturan. Kenyataan bahwa satu bentuk tuturan dapat mempunyai 

lebih dari satu fungsi adalah kenyataan di dalam komunikasi bahwa satu fungsi 

dapat dinyatakan, dialami, dan diutarakan dalam berbagai bentuk tuturan. 
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 Bahasa dapat dikaji dari segi bentuk dan fungsi. Kajian dari segi bentuk 

menggunakan pendekatan formalisme, yaitu pendekatan telaah bahasa yang 

menekankan bentuk-bentuk bahasa semata-mata. Sementara itu, kajian dari segi 

fungsi menggunakan pendekatan non formalisme, yaitu pendekatan telaah bahasa 

yang bertitik tolak dari nosi tindak tutur (speech act)  dan melihat fungsi tindak 

tutur itu dalam komunikasi bahasa dalam fenomena sosial (Gunarwan 1992). 

 Leech (1993:72) penjelasan pragmatik mampu menjawab “mengapa” 

dengan jawaban-jawaban dan jauh melampaui tujuan-tujuan tata bahasa formal. 

Misalnya jawaban pragmatik atas pertanyaan mengapa tuturan x digunakan dan 

bukan tuturan Y, karena tuturan X lebih sesuai dengan fungsi bahasa sebagai 

suatu sistem komunikasi. 

 Dalam hal bahasa, teori fungsional adalah teori yang mendefinisikan 

bahasa sebagai sebuah bentuk komunikasi dan yang ingin memperlihatkan 

bagaimana bahasa bekerja dalam sistem-sistem masyarakat manusia yang lebih 

besar. Istilah-istilah yang menandai hadirnya fungsionalisme ialah ‘maksud’, 

‘tujuan’, ‘sasaran’, ‘rencana’. Menurut Grice 1957, Searle 1969 dalam Leech 

(1993) fungsional digunakan jika membahas ilokusi-ilokusi atau makna dari segi 

maksud. Selain itu, mereka membicarakan sifat-sifat bahasa dengan menggunakan 

istilah fungsi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bodgam dan Tailor (dalam Moleong 

1999:3). Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari penutur atau mitra tutur 

yang diamati. Untuk itu data yang dianalisis dengan metode ini adalah bentuk 

deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan variasi tindak 

tutur kursus panatacara Permadani Semarang. 

 

3.2 Sumber Data Penelitian 

 Sumber data penelitian ini berupa variasi tindak tutur dalam kursus 

Panatacara Permadani di Semarang. Data diambil saat pertemuan berlangsung. 

Data dalam penelitian ini berupa variasi tindak tutur yang digunakan oleh peserta 

dan pelatih ketika pertemuan berlangsung.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data. 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah (1) 

teknik simak bebas libat cakap, (2) teknik rekam, dan (3) teknik catat. 
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3.3.1 Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) 

 Teknik simak ini digunakan untuk menyimak tuturan yang digunakan di 

dalam kursus panatacara Permadani Semarang. Tehnik SBLC digunakan di   mana 

peneliti tidak terlibat dalam dialog. Jadi bisa dikatakan peneliti tidak ikut serta 

dalam proses pembicaraan orang-orang yang saling berbicara.  

 

3.3.2 Teknik Rekam 

 Setelah dilakukan penyimakan dan ditentukan objek yang diamati, Peneliti 

melakukan perekaman terhadap tuturan dalam kursus panatacara di Semarang. 

Kegiatan rekam ini menggunakan alat perekam yaitu tape recorder. 

 

3.3.3 Teknik Catat 

 Setelah melakukan perekaman kemudian dilakukan pencatatan sehingga 

data yang semula berwujud lisan menjadi data yang berwujud tertulis. Pencatatan 

dilakukan langsung setelah perekaman dilakukan, dengan melakukan pencatatan 

dengan kartu data. Data dikelompokkan berdasar atas jenis variasi tindak tutur 

berupa jenis dan konteks. Hasil pencatatan data penelitian ini disimpan dalam 

suatu alat yang dinamakan kartu data seperti contoh dibawah ini. 

No Data Konteks  
Variasi tindak 

tutur 
Maksud tuturan 

    

    

Tuturan  

Analisis  
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Keterangan : 

Kartu data dibagi atas empat bagian  yang diuraikan berikut ini. 

a. Bagian pertama terdiri atas empat kolom, 

- Kolom kesatu berisi nomor data yang diberi simbul R (responden) yang 

diikuti nomer urut. 

- Kolom kedua berisi konteks tindak tutur 

- Kolom ketiga berisi jenis tindak tutur 

- Kolom keempat berisi maksud tindak tutur 

b.   Bagian kedua berisi tuturan yang masih alami.  

c. Bagian ketiga berupa analisis tuturan. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap setelah data terkumpul. Dalam 

menganalisis data peneliti menggunakan  analisis pragmatik yaitu analisis bahasa 

berdasarkan pada sudut pandang pragmatik (Rustono 1999:18). Analisis ini 

berupaya untuk menemukan maksud penutur baik diekspresi secara tersurat 

maupun tersirat yang diungkapkan secara tersirat dibalik tuturan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode identifikasi. 

Metode tersebut adalah metode yang dilakukan dengan cara menetapkan suatu 

jenis tindak tutur berdasarkan karakteristik jenis variasi tindak tutur. Analisis yang 

dilakukan berupa pengidentifikasian jenis variasi tindak tutur dalam kursus 

panatacara Permadani Semarang. Pengidentifikasian tersebut didasari kegiatan 

menafsirkan secara berulang yang mendalam. Penafsiran tersebut membantu 
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pengidentifikasian variasi tindak tutur yang digunakan dalam tuturan interaksi 

sosial. Dari keadaan tersebut sebuah tuturan mengandung serangkaian variasi 

tindak tutur. Kemudian dengan memusatkan perhatian pada masing-masing 

kelompok konteks percakapan tersebut dilakukan analisis terfokus dan mendalam 

dengan mencari kesamaan diantara bahasa-bahasa itu sehingga ditemukan bahasa-

bahasa yang melatar belakangi penggunaan variasi tindak tutur tersebut. Setelah 

mengadakan analisis data peneliti merekap variasi tuturan berdasar atas tuturan 

yang dominan di dalam kursus Panatacara di Permadani Semarang. 

 

3.5 Metode Penyajian Hasil Data 

 Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan 

metode penyajian informal. Metode ini berupa perumusan dengan kata-kata biasa 

yang berisi rincian hasil analisis data (Sudaryanto 1993:145). Teknik informal 

digunakan untuk memaparkan variasi tindak tutur berupa modus tutur antara lain  

representatif, deklarasi, ekspresif, komisif, deklarasi, daya tuturannya berupa 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kelangsungan tuturan berupa tuturan langsung dan 

tidak langsung, dan maksud dalam wacana kursus panatacara Permadani 

Semarang. 
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BAB IV 

TUTURAN DI DALAM KURSUS PANATACARA  

PERMADANI SEMARANG 

 Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian mengenai : (1) jenis tindak tutur 

yang terdapat dalam kursus panatacara di Permadani Semarang dan (2) Jenis 

tindak tutur yang dominan digunakan dalam kursus panatacara.  

 

4.1 Tindak Tutur Berdasarkan Daya Tutur dalam Kursus Panatacara 

Permadani Semarang.  

Berdasarkan daya tutur dalam kursus panatacara, dapat ditemukan tiga 

jenis tindak tutur. Ketiga jenis tindak tutur ini adalah tindak tutur lokusi, ilokusi, 

dan perlokusi. 

4.1.1 Tindak Tutur Lokusi 

Pada penelitian ini ditemukan tindak tutur lokusi menyatakan sesuatu. 

Tuturan menyatakan sesuatu adalah tuturan yang sesuai dengan kenyataannya. 

Hal ini dapat dijelaskan pada tuturan berikut ini. 

(1) Konteks : Pengajar menjelaskan tentang pasrah tampi. 

“…Wah sing nampa kok rada enom…” (DT 1) 

“…Wah yang menerima lamaran kok masih muda…” 

 Tuturan (1) merupakan bentuk menyatakan sesuatu.  Tuturan “Wah sing 

nampa kok rada enom” merupakan bentuk menyatakan sesuatu yang mempunyai 

arti orang yang menerima lamaran disaat pasrah tampi usianya masih muda, 
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padahal penutur usianya sudah tua. Oleh karena itu, menyatakan sesuatu tersebut 

merupakan salah satu bentuk tindak tutur lokusi. 

Tuturan lain yang merupakan bentuk  tuturan menyatakan sesuatu terdapat 

pada tuturan wacana berikut. 

(2) Konteks : Mempelajari bahasa dan sastra Jawa. 

“…Alah…sinau basa kok ya…” (DT 2) 

“…Alah…belajar bahasa kok ya…” 

Penggalan wacana (2) merupakan bentuk menyatakan sesuatu. Penutur 

mengatakan tuturan tersebut karena belajar bahasa Jawa itu sangat susah. 

Sehingga penutur mengatakan hal tersebut sebagai bentuk tuturan menyatakan 

sesuatu. 

 

4.1.2 Tindak Tutur Ilokusi 

 Tindak tutur ilokusi merupakan tuturan yang dimaksudkan untuk 

melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini ditemukan delapan jenis tindak tutur 

ilokusi yang meliputi pengumuman, melaporkan, menyarankan, mengusulkan, 

bertanya, mengucapkan selamat,  mendesak, dan berterima kasih.  

4.1.2.1 Pengumuman 

 Tuturan pengumuman merupakan tuturan yang termasuk dalam tindak 

tutur ilokusi. Hal ini dapat dijelaskan pada tuturan di bawah ini. 

 (3) Konteks : Pemberitahuan dimulainya kursus 

 “…Salajengipun atur uninga bilih pawiyatan bergada sanga punika 

benjing Selasa sampun wiwit…” (DT 6) 
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 “…Selanjutnya pemberitahuan bahwa pelatihan bergada sembilan besok 

hari Selasa akan dimulai…” 

 Tuturan (3) merupakan pengumuman kepada para anggota Sangga Pusaka 

Budaya bahwa hari Selasa yang akan datang pelatihan kursus bergada sembilan 

akan dimulai. Penutur mengumumkan hal tersebut bertujuan untuk 

memberitahukan kepada anggota Pusaka Budaya bisa ikut menghadiri pelatihan 

kursus tersebut. 

4.1.2.2 Melaporkan 

 Tuturan melaporkan juga termasuk dalam tindak tutur ilokusi. Tuturan 

melaporkan merupakan tuturan yang juga menuturkan sesuatu dengan keadaan 

yang sebenarnya. Ini terdapat pada tuturan berikut. 

(4)Konteks : Berakhirnya acara 

“…Wonten dalu  punika sampun dungkap paripurna…” (DT 7) 

“…Pada malam ini acara sudah berakhir…” 

Tuturan (4) yang maksudnya melaporkan bahwa malam itu adalah 

berakhirnya acara yang telah dilaksanakan sejak dua jam yang lalu. Penutur 

melaporkan bahwa hadirin bisa pulang karena acara sudah berakhir. 

Tuturan berikut menyatakan tuturan melaporkan.  

(5)Konteks : Materi tentang tembang 

“…Kula namung sukani tembang-tembang ingkang suraosipun ngedhalaken 

manten. Sepisan ngudud swara, kaping kalih ngirit ngampilaken panyandra, 

kaping tiga mbok bilih kadhang pita swara nggih radi ngaso…” (DT 8)  
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“…Saya hanya memberi tembang-tembang ketika penganten keluar. Pertama    

saya bisa menembang, kedua nyandra, yang ketiga kemungkinan seksi 

perlengkapan bisa istirahat…” 

Tuturan (5) melaporkan tentang penggunaan tembang oleh penutur ketika 

pengantin menuju pelaminan, tujuannya adalah tidak menggunakan panyandra, 

yang kedua seksi perlengkapan bisa menghemat tenaga untuk istirahat, yang 

terakhir bisa menunjukkan kemampuan bahwa penutur bisa menembang. 

4.1.2.3 Menyarankan 

 Tuturan yang menunjukkan tindak tutur menyarankan dapat dilihat pada 

tuturan berikut. 

(6)Konteks : Membahas tentang pemilihan pendamping. 

“…Ingkang ngamping-ngampingi kakung kemawon…” (DT 9) 

“…Yang mendampingi putra saja…” 

Tuturan (6) menyarankan kepada mitra tutur ketika pengantin menuju 

pelaminan yang mendampingi putra saja. Jadi putri tidak perlu mendampingi 

pengantin hanya putra saja yang mendampingi. 

Tuturan berikut juga termasuk tindak tutur menyarankan. 

(7)Konteks : Pemilihan petugas panatacara. 

“…Punika mangke kula sumanggakake panjenengan punika puntemtokaken 

rumiyin menawi ingkang maraga-maraga sinten kula aturaken 

panjenengan…” (DT 10) 

“… Saya mempersilakan untuk menentukan yang akan bertugas siapa saja, 

saya serahkan kepada anda…” 
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Tuturan (7) menyarankan kepada mitra tutur untuk mengambil keputusan 

sendiri. Hal ini penutur tidak ikut campur dalam pemilihan petugas ketika praktek 

nanti. Jadi penutur hanya memberikan saran saja untuk menyelesaikannya sendiri. 

4.1.2.4 Mengusulkan 

 Tuturan yang menunjukkan tuturan mengusulkan dapat dilihat pada 

wacana berikut ini. 

(8) Konteks : Peserta mengusulkan diri sendiri 

“…Kula ingkang ngamping-ngampingi…” (DT 19) 

“ …Saya yang mendampingi…” 

Tuturan (8) merupakan tuturan mengusulkan untuk menjadi pendamping 

ketika pengantin berjalan menuju pelaminan. Pengusulan tersebut berarti penutur 

sangat antusias dalam kegiatan kursus panatacara. 

  Tuturan lain yang termasuk mengusulkan adalah. 

(9) Konteks : Pemilihan penganten 

“…Ingkang dados penganten putri, Sulastri…” (DT 15) 

“…Yang menjadi pengantin putri Sulastri…” 

Tuturan (9) merupakan bentuk mengusulkan, jika praktek nanti yang 

menjadi pengantin putri adalah Sulastri. Tuturan “…Ingkang dados pengantin 

putri Sulastri…” merupakan tuturan mengusulkan yang berdaya tutur ilokusi. 

4.1.2.5 Bertanya 

 Tuturan yang menunjukkan tuturan bertanya dapat dilihat pada tuturan 

berikut ini. 

(10) Konteks : Membahas pendamping pengantin 
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“…Lajeng ingkang ngamping-ngampingi sinten?...” (DT 11) 

 “…Lalu yang mendampingi siapa?...” 

Tuturan (10) merupakan bentuk tuturan bertanya kepada mitra tutur. 

Penutur menanyakan yang menjadi pendamping itu siapa saja. Dalam kelompok 

tersebut dapat dibagi menjadi pendamping dan yang lainnya misalnya bertugas 

menjadi pranatacara. Dengan adanya pernyataan seperti dalam tuturan “…lajeng 

ingkang ngamping-ngampingi sinten?...” mitra tutur bisa menjawab dan 

mengajukan diri. 

Tuturan berikut juga bentuk bertanya dalam tuturan ilokusi. 

(11) Konteks : Membicarakan urutan acara dalam praktek pengantin 

“…punika cangkrik pundi pak? Lha wong dereng pasrah tampi 

kok sampun panggih…” (DT 12) 

 “…Itu gaya mana pak? Belum serah terima kok sudah 

bertemu…” 

Tuturan (11) merupakan bentuk tuturan bertanya. Tuturan “…Punika 

cangkrik pundi Pak?...” menjelaskan tentang penutur bertanya kepada mitra tutur 

karena mitra tutur sudah melangkah lebih jauh dari penjelasan penutur, untuk itu 

penutur bertanya dan memperjelas dengan pernyataan “…dereng pasrah tampi 

kok sampun panggih…”  

4.1.2.6 Mengucapkan selamat 

 Tuturan yang berbentuk mengucapkan selamat dapat dilihat pada 

penggalan berikut ini.  

(12) Konteks : Hari raya idul fitri 
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“…Kula ngaturaken sugeng riyadi…” (DT 20) 

“…Saya mengucapkan selamat hari lebaran…” 

Suasana hari lebaran masih melekat pada saat itu. Penutur mengucapkan 

selamat kepada mitra tutur untuk meminta maaf. Bertepatan hari lebaran tersebut 

penutur mengucapkan selamat hari raya lebaran.  

4.1.2.7 Mendesak  

 Tuturan mendesak dapat dilihat pada tuturan berikut ini. 

  (13) Konteks : Pembentukan kelompok dalam pembagian tugas. 

“…lha nggih sumangga kula pasrahake dhateng panjenengan, 

panjenengan miji kadhang panjenengan laka wau kula sampun matur 

wonten sanggar pramuka kula damel kelompok-kelompok ngaten 

nyatanipun wekdalipun boten cekap mila punika klasikal kemawon 

pambiwara punika rak wonten pambiwara panggih, pambiwara 

pahargyan…” (DT 28) 

 “…Lha ya silakan, saya serahkan kepada anda. Anda yang menilai 

teman anda. Tadi saya sudah berkata, di Sanggar Pramuka saya sudah 

membuat kelompok-kelompok kenyataannya waktunya tidak 

memungkinkan jadi klasikal saja berpidato itu ada berpidato panggih, 

dan pahargyan…” 

 Tuturan yang menyatakan mendesak dapat dilihat pada tuturan “lha nggih   

sumangga kula pasrahake dhateng panjenengan, panjenengan miji kadhang 

panjenengan kala wau kula sampun matur…” penutur mendesak kepada mitra 

tutur untuk menilai temannya sendiri dan menyerahkan segalanya kepada mitra 
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tutur. Dalam berpidato terdapat berbagai macam pidato dalam acara pernikahan. 

Pidato panggih dan pahargyan merupakan beberapa contoh pidato dalam 

pernikahan. Tuturan di atas menyatakan bahwa penutur mendesak pada mitra tutur 

untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diperintahkan penutur.  

4.1.2.8 Berterima kasih 

 Tuturan yang menunjukkan tuturan berterima kasih dapat dilihat pada 

tuturan berikut ini. 

 (14) Konteks : Menghormati orang lain 

“…Matur suwun sampun paring pangandikan…” (DT 29) 

 “…Terima kasih telah memberi jawaban …” 

 Tuturan (14) menyatakan berterima kasih penutur menyatakan hal tersebut 

karena mitra tutur telah memberikan sambutan yang panjang lebar. Oleh karena 

itu, penutur menyatakan terima kasih sebagai tanda penghormatan kepada mitra 

tutur. 

 

4.1.3 Tindak Tutur Perlokusi 

 Tindak tutur perlokusi merupakan tuturan yang menghasilkan daya 

pengaruh. Dalam penelitian ini di temukan lima jenis tindak tutur perlokusi yang 

meliputi menakut-nakuti, membujuk, membuat jengkel, dan melegakan. Tuturan 

tersebut terdapat pada data berikut ini. 

4.1.3.1 Menakut-nakuti 

 Kata takut mengandung arti khawatir. Menakut-nakuti berarti 

menyebabkan rasa khawatir. Tuturan yang membuat mitra tutur merasa takut 
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disebut tuturan yang mempunyai dampak menakuti. Penggalan berikut 

mengandung tuturan menakuti. 

 (15) Konteks : Membahas bahasa dan sastra Jawa. 

“…Angel kula nggambaraken rekaosipun jaman semanten…” (DT 39) 

 “…Sulit saya membayangkan susahnya hidup jaman sekarang…” 

 Pengggalan wacana (15) menyatakan menakut-nakuti mitra tutur. Saat 

mendengarkan itu mitra tutur akan merasa takut bagi yang tidak siap menjalani 

hidup. Pada tuturan “…Angel kula nggambaraken rekaosipun jaman semanten…” 

Mengandung arti bahwa hidup pada jaman sekarang itu susah tidak seperti dahulu 

tehnologi belum begitu canggih seperti jaman sekarang. 

4.1.3.2 Membujuk 

 Memikat hati seseorang untuk melakukan sesuatu adalah arti dari 

membujuk. Tuturan yang menyebabkan mitra tutur mau melakukan sesuatu yang 

dikatakan oleh penutur merupakan membujuk. Tuturan berikut ini menyatakan 

tuturan membujuk. 

(16) Konteks : Membahas tentang kehidupan 

“…Gesang ing bebrayan kedah ajen-kinajenan…” (DT 37) 

 “…Hidup di masyarakat harus harga menghargai…” 

 Tuturan “…Gesang ing masyarakat kedah ajen-kinajenan…” pada 

penggalan wacana (16) adalah tuturan yang menyatakan membujuk mitra tuturnya 

untuk saling menghargai. Penutur berusaha membujuk mitra tutur untuk saling 

menghargai dalam menjalani hidup di masyarakat. Hidup yang beragam 
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manusianya untuk menciptakan suasana damai, saling menghargai adalah kunci 

terbaik dalam bermasyarakat. 

4.1.3.3 Membuat jengkel 

 Membuat jengkel mempunyai arti tidak dapat menyenangkan orang lain. 

Pada tuturan tersebut mitra tutur tidak dapat menerima dengan senang hati tetapi 

kekecewaanlah yang didapat. Tuturan berikut mengandung tuturan membuat 

jengkel. 

 (17) Konteks : Tenggang rasa terhadap orang lain 

“…Ngece wong liya wis ora duwe isin…” (DT 52) 

 “…Menghina orang lain tidak mempunyai rasa malu…” 

 Seseorang pasti merasa jengkel bila tidak diperlakukan dengan baik oleh 

orang lain. Pada tuturan “…Ngece wong liya wis ora duwe isin…” mengandung 

arti ada unsur rasa jengkel. Jika seseorang menghina orang lain saja tidak merasa 

malu itu namanya tebal muka, Tetapi jika ada orang yang berbudaya Jawa sangat 

kental menjalaninya pasti orang akan malu jika menghina orang lain. Pada tuturan 

tersebut mengandung arti membuat jengkel.  

4.1.3.4 Melegakan 

 Melegakan adalah membuat lega. Tuturan yang melegakan adalah tuturan 

yang membuat mitra tutur merasa lega saat melakukan sesuatu. Penggalan wacana 

berikut mengandung tuturan melegakan. 

 (18) Konteks : Manfaat adanya peringatan. 

“…Pengetan punika mujudaken sarana kangge mawas diri…” (DT 43) 

 “…Peringatan ini sebagai wujud sarana menyadarkan diri…” 
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 Tuturan (18) Menyatakan melegakan saat ada peringatan karena dapat 

mewujudkan sarana untuk menyadarkan diri. Jadi perasaan lega dapat 

mempengaruhi mitra tutur untuk menyadarkan diri menjalani hidup dengan 

menjalankan kebenaran sebagaimana yang ingin diharapkan oleh kita semua. 

Kelegaan itulah yang menjadi pernyataan dengan adanya peringatan untuk 

menyadarkan diri. 

4.2  Tindak Tutur Berdasarkan Modus Tutur dalam Kursus Panatacara  

 di Semarang 

 Berdasarkan modus tutur, dalam kursus panatacara ditemukan lima jenis 

tindak tutur. Kelima jenis tindak tutur ini adalah tindak tutur representatif, 

direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. 

4.2.1  Tindak Tutur Representatif  

Pada penelitian ini ditemukan lima tindak tutur representatif menyatakan, 

mengakui, menunjukkan, dan memberikan kesaksian. Yang termasuk dalam tindak 

tutur representatif dalam kursus panatacara di Permadani Semarang dapat 

dijelaskan pada penggalan tuturan berikut. 

4.2.1.1 Menyatakan 

Tuturan menyatakan adalah tuturan yang sesuai dengan kenyataannya. Hal 

ini dapat dijelaskan pada tuturan berikut ini. 

 (19) Konteks : Mengakhiri pembicaraan. 

“…Mbok bilih namung semanten pambiawara saking kula kirang 

langkung nyuwun pangapunten…” (DT 60) 
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 “…Saya kira sampai di sini perbincangan dari saya kurang lebihnya saya 

mohon maaf…” 

 Tuturan (19) yang maksudnya menyatakan bahwa acara pada hari itu 

sudah berakhir dengan mengungkapkan tuturan “…Mbok bilih namung semanten 

pambiawara saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten…”  

merupakan pernyataan perbincangan tidak dapat dilanjutkan kembali dan sudah 

ditutup.  

4.2.1.2 Mengakui 

Tuturan mengakui merupakan tuturan yang menyatakan keadaan yang 

sebenarnya, mengakui untuk diri sendiri dan orang lain akan sesuatu hal. Hal ini 

dapat ditemukan pada penggalan wacana di bawah ini.  

(20) Konteks : Penutur mengakui kelemahan dirinya. 

“…Padatan menawi manten medal boten kula candra kula boten saged 

namung kula tembangaken dados sekeca…” (DT 65) 

“…Jika pengantin keluar tidak saya candra saya tidak bisa, saya hanya 

tembangkan saja jadi indah…” 

 Penutur mengakui tidak bisa nyandra. Oleh karena itu, jika pengantin 

berjalan menuju pelaminan penutur hanya menembangkan macapat yang temanya 

tidak jauh dari suasananya sehingga keadannya tetap indah. Tuturan berikut 

adalah tuturan yang mengandung tuturan mengakui. 

 (21) Konteks :  Penutur berpidato dalam rangka sambutan ketua sangga. 

“…Kados kula piyambak dados anggota Polri boten mlenceng…” (DT 62) 

  “…Seperti saya sendiri menjadi anggota Polri tidak pernah melanggar…” 
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 Penutur mengakui dirinya seorang anggota Polri tidak pernah menyalahi 

aturan dan tetap mematuhi aturan yang berlaku dalam hidupnya. Pengakuan 

penutur itulah yang menjadi acuan dalam modus tutur representatif mengakui. 

4.2.1.3 Menunjukkan 

Tuturan menunjukkan termasuk juga dalam tindak tutur representatif. 

Tuturan berikut mengandung tuturan menunjukkan. 

(22) Konteks : Tempat pembelian kaset tembang. 

“…lha puniki ingkang asli saking Java Mall punika awis sanget…” (DT 58) 

“…Lha ini yang asli dari Java mall, ini harganya sangat mahal…” 

 Penutur menunjukkan kaset yang mahal itu yang didapat dari Java Mall. 

Tuturan”…Lha puniki ingkang asli saking Java Mall punika awis sanget…” 

merupakan tuturan menunjukkan tempat pembelian kaset tembang. Penutur 

sengaja menyebutkan Java Mall supaya mitra tutur dapat membeli kaset di Java 

Mall sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Karena untuk menjadi panatacara 

handal diperlukan kaset untuk dokumentasi dan iringan disaat pementasan kelak. 

Penggalan wacana berikut juga tuturan menunjukkkan. 

 (23) Konteks : Penutur menunjukkan arah ke rumahnya. 

“…Dados menawi panjenengan mios Abdurrahman Saleh arah kidul 

saderengipun rumah dinas walikota punika wonten pombensin majeng 

seket meter sisih kiwa…” (DT 59) 

 “…Jadi jika Anda menuju Abdurrahman Saleh arah selatan sebelum 

rumah dinas walikota ada pombensin maju lima puluh meter sebelah 

kiri…” 
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 Penutur menunjukkan arah menuju rumahnya yaitu dari jalan 

Abdurrahman Saleh sebelum rumah dinas Walikota. Patokannya berupa 

pombensin dan rumah sebelah kiri dari pombensin lima puluh meter.   

4.2.1.4 Memberikan kesaksian 

Tuturan memberi kesaksian merupakan tuturan yang juga termasuk dalam 

tindak tutur representatif. Berikut ini merupakan tuturan memberi kesaksian. 

(24) Konteks : Penutur memberikan kesaksian kepada peserta bahwa ada 

di dalam acara midodareni. 

“…Ingkang kagungan kersa punika ngersakaken beda gih boten perkawis, 

tuladhanipun kadhang panjenengan piyambak kala wingi Pak Suyoto 

punika priyantun Permadani namung midodareni beda ijabipun wonten 

ing malam midodareni. La punika boten perkawis…” (DT 57) 

“…Yang mempunyai hajat menginginkan berbeda juga tidak mengapa, 

misalnya teman anda sendiri Pak Suyoto dari Permadani pada saat 

midodareni berbeda ijabnya ketika pada malam midodareni.la hal itu tidak 

mengapa…” 

 Tuturan (24) menyatakan bahwa yang memberikan kesaksian adanya 

perbedaan pendapat mengenai prosesi midodareni. Penutur memberi kesaksian 

bahwa Pak Suyoto adalah salah satu anggota Permadani yang menggunakan 

perbedaan dalam menjalankan prosesi midodareni. 
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4.2.2 Tindak Tutur Direktif 

 Tindak tutur tutur direktif merupakan tuturan yang dimaksudkan 

penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan 

itu. Dalam penelitian ini ditemukan tiga jenis modus tutur direktif yang meliputi 

meminta, memohon, dan mendesak. Tuturan tersebut terdapat pada data berikut 

ini. 

4.2.2.1 Meminta 

 Tuturan berikut ini merupakan bentuk tuturan meminta. 

 (25) Konteks : Pembagian undangan 

“…Nyuwun tulung ugi dhateng Pak Wita Suwarna kejawi Pak Wita kula 

nyuwun tulung sedhahan kagem Mas Agung kaliyan Pak Didik punika 

mugi kepareng kaaturna lan mugi benjang dalu ugi saged rawuh wonten 

ing sanggar bakti Pramuka…” (DT 85) 

 “…Kepada Pak Wita saya minta tolong untuk mernyerahkan undangan 

kepada Mas Agung dan Pak Didik dan besok malam bisa hadir di sanggar 

bakti pramuka…” 

 Tuturan (25) menyatakan meminta tolong untuk menyerahkan undangan 

kepada Pak Didik dan Mas Agung. Tuturan “…Nyuwun tulung undangan kangge 

Mas Agung lan Pak Didik Punika mugi kaaturna …” menunjukkan tindak tutur 

direktif meminta. Penggalan wacana berikut juga termasuk tindak tutur direktif 

meminta. 

 (26) Konteks : Meminta sumbangan 
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“…Nyuwun sabiyantu panjenengan kepareng paring sumbangsih ingkang 

awujud redana…” (DT 86) 

 “…Mohon minta bantuan anda memberikan sumbangan berupa uang…” 

 Tuturan (26) menyatakana tuturan meminta. Penutur meminta sumbangan 

kepada mitra tutur berupa uang untuk acara halal bihalal yang akan diadakan 

minggu depan. Dengan adanya sumbangan tersebut acara akan berjalan dengan 

baik. 

4.2.2.2 Memohon  

 Memohon merupakan suatu tuturan yang juga menyatakan untuk 

melakukan suatu tindakan. Penggalan tuturan memohon sebagai berikut. 

(27) konteks : Berdoa 

“…Mangga panjenengan sedaya kula dherekaken memuji dumateng gusti 

ingkang maha Agung…” (DT 39)  

“… Marilah kita berdoa memohon kepada tuhan yang Maha Esa…” 

 Berdoa adalah jalan terbaik untuk meminta pertolongan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Pada tuturan “…Mangga panjenengan kula dherekaken memuji 

dumateng gusti ingkang Maha Agung…” menyatakan memohon kepada mitra 

tutur sebelum acara dimulai diharap berdoa supaya jalannya acara lancar tanpa 

ada halangan suatu apapun. Sehingga berdoa adalah awal terbaik untuk memohon. 

Wacana berikut juga termasuk tuturan memohon. 

 (28) Konteks : Berjabat tangan 

“…Ibu Bapak kula ngaturi jumeneng sawetawis saperlu halal bihalal 

ngapura-ngapuranan lumantar jawat asta…” (DR 84) 
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“…Ibu Bapak saya persilakan berdiri sebentar untuk halal bihalal dan 

berjabat tangan…” 

 Tuturan (28) menyatakan memohon kepada mitra tutur untuk berdiri 

sebentar dalam rangka berjabat tangan saling memaafkan karena hari itu adalah 

masih merayakan hari raya idul fitri. 

4.2.2.3 Mendesak 

 Tuturan mendesak merupakan tuturan yang juga termasuk dalam tindak 

tutur direktif. Tuturan berikut dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 (29) Konteks : Pemilihan pembicara 

 “…Nuwun sewu punika mangke pambiwara taksih tetep Pak Waluyo 

nggih…” (DT 80) 

 “…Mohon maaf nanti pembicaranya masih tetap Pak waluyo…” 

 Penutur mendesak kepada mitra tutur yaitu Pak Waluyo untuk tetap 

menjadi pembicara praktek nanti karena Pak Waluyo mempunyai potensi yang 

bagus untuk menjadi pembicara. Oleh karena itu, penutur mendesak untuk tetap 

memilih Pak waluyo menjadi pembicara. 

 

4.2.3 Tindak Tutur Komisif 

 Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang mendorong penutur 

untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur komisif dan direktif sama-sama digunakan 

untuk melaksanakan tindakan, namun dalam tindak tutur komisif ini penutur 

sendirilah yang terikat untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam 

tuturannya. Sedangkan pada tindak tutur direktif mitra tuturlah yang dikenai hal-
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hal atau yang disebutkan dalam tuturan penutur. Dalam penelitian ini penulis 

hanya menemukan satu jenis tindak tutur komisif yaitu menyatakan kesanggupan. 

Jenis tindak tutur ini dapat ditunjukkan pada tuturan berikut. 

 (30) Konteks : Pemilihan pembicara 

 “…Nuwun sewu punika mangke pambiwara taksih tetep Pak Waluyo 

nggih..”  

 “Nggih” (DT 87) 

 “ …Mohon maaf nanti pembicaranya masih tetap Pak Waluyo Ya…” 

 “Ya” 

 Tuturan “ya” merupakan tuturan yang menyatakan kesanggupan. Mitra 

tutur menyanggupi untuk menjadi pembicara. Oleh karena itu, tuturan “ya” 

merupakan bentuk pernyataan kesanggupan. Jika mitra tutur menolak pasti 

jawabannya tidak.  

 

4.2.4 Tindak Tutur Ekspresif 

 Tindak tutur ekspresif merupakan tuturan yang digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan dan sikap mengucapkan selamat, menyalahkan, 

berterima kasih, dan menyanjung. Dapat juga dikatakan tindak tutur ini 

dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal 

yang disebutkan dalam tuturan itu. Dalam penelitian ini ditemukan hanya satu  

tindak tutur ekspresif yaitu mengucapkan selamat. Tuturan tersebut terdapat 

dalam tuturan berikut ini. 
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4.2.4.1 Mengucapkan selamat 

Tuturan berikut merupakan bentuk tuturan mengucapkan selamat. 

 (31) Konteks : Suasana di hari lebaran 

“…Wonten wekdal punika ngaturaken sugeng riyadi, mohon maaf lahir 

batin dumateng para rawuh wonten siang punika…” (DT 93) 

 “…Saat ini saya mengucapkan selamat hari lebaran, mohon maaf lahir 

batin kepada para hadirin pada siang hari ini…” 

 Tuturan mengucapkan selamat di hari lebaran adalah wajib bagi orang-

orang yang merayakannya. Ucapan selamat pada tuturan di atas merupakan 

tuturan yang diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur mengucapkan 

hal itu juga meminta maaf kepada mitra tutur atas kesalahannya yang disengaja 

atau tidak. Ucapan selamat tersebut hanya terjadi setahun sekali dalam 

perayaannya. 

 

4.2.5 Tindak Tutur Deklarasi 

 Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan) yang baru. Dalam penelitian 

ini penulis menemukan dua jenis tuturan yang termasuk dalam tindak tutur 

deklarasi, yaitu melarang dan memutuskan. Kedua jenis tindak tutur deklarasi 

tersebut dapat dijelaskan pada tuturan berikut. 

4.2.5.1 Melarang  

 Tuturan berikut ini merupakan bentuk tuturan melarang. 

 (32) Konteks : Peserta harus memperhatikan keterangan dari pengajar. 
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“…Sampun punika panjang sanget panjenengan nyerat mangke cekap 

inti-intinipun kemawon…” (DT 90) 

 “…Jangan ini panjang sekali anda menulisnya nanti saja cukup inti-

intinya saja…” 

 Penutur melarang mitra tutur untuk tidak menulis, tetapi memperhatikan 

keterangan dari penutur agar tetap mengerti dengan keterangan yang dijelaskan 

oleh penutur. Untuk itu pada tuturan “…Sampun punika panjang sanget…” 

kepada mitra tutur penutur melarang untuk menulis. Penggalan wacana berikut 

juga menyatakan melarang. 

 (33) Konteks : Mengawali pelajaran 

“…Lan mbok menawi boten lepat panitiya sampun kula aturi rengrengan 

dados mbok menawi boten perlu nyerat kanthi tlesih…” (DT 91) 

 “…Kalau tidak salah panitia sudah saya berikan fotokopi, jadi tidak perlu 

menulis …” 

 Mitra tutur dilarang menulis karena panitia sudah menyediakan fotokopi 

untuk dibagikan kepada mitra tutur. Pada tuturan “…mbok menawi boten perlu 

nyerat…” menunjukkan tindak tutur deklarasi melarang. 

4.2.5.2 Memutuskan 

 Tuturan berikut ini merupakan bentuk tuturan memutuskan. 

 (34) Konteks : Penempatan pertemuan berikutnya. 

 “…Para kadhang Pusaka Budhaya pepanggihan salajengipun menawi 

boten wonten pambeng wonten panggenanipun Mas Kosirin…” (DT 88) 
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 “…Para hadirin Pusaka Budaya pertemuan berikutnya jikalau tidak ada 

halangan di tempatnya Mas Kosirin…” 

 Penutur memutuskan pada pertemuan yang akan datang berada di 

rumahnya Mas Kosirin. Tuturan “…Para kadhang pusaka budaya pepanggihan 

salajengipun menawi boten wonten pambeng wonten panggenanipun Mas 

Kosirin…” menyatakan telah diputuskan pertemuan berikutnya bertempat di 

rumahnya Mas Kosirin.  

 

4.3 Tindak Tutur Berdasarkan Kelangsungan Tutur dalam Kursus 

Panatacara Permadani Semarang 

 Jenis tuturan yang ditemukan dalam kursus panatacara Permadani 

Semarang meliputi tindak tutur langsung harfiah dan tidak langsung harfiah. 

4.3.1 Tindak Tutur Langsung Harfiah 

Tindak tutur langsung harfiah adalah tuturan yang diutarakan dengan 

modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Tuturan 

yang berjenis langsung harfiah tampak pada penggalan berikut ini. 

     (35) Konteks : Pengajar membicarakan tentang manfaat dari kegiatan 

kursus.  

 “…menika remen sanget kangge para bapak para ibu mangempal dados 

mangke basa Jawi boten kathah liwaripun”. 

 “…Hal ini bagus sekali untuk para bapak dan ibu berkumpul, sehingga 

suatu saat nanti bahasa Jawa tidak akan ada kesalahan”  
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 Tuturan pengajar pada penggalan di atas disampaikan dengan modus dan 

makna yang sesuai dengan maksud penutur. Modus yang digunakan dalam 

penggalan wacana tersebut adalah modus deklaratif. Tuturan tersebut bermodus 

deklarasi karena digunakan secara konvensional untuk memberikan informasi 

kepada peserta kursus tersebut mengenai manfaat mengikuti kursus, pengajar 

mengharapkan setelah mengikuti kursus tidak akan menggunakan bahasa yang 

tidak tepat ketika berbicara bahasa Jawa yang benar. Tuturan pada penggalan 

wacana di atas termasuk jenis tuturan langsung harfiah. 

Tuturan berikut ini juga termasuk tuturan langsung harfiah. 

 (36) Konteks : Pengajar membicarakan mengenai budaya Jawa. 

“…Nyatanipun tiyang gesang punika kanthi nguri-nguri kabudayan 

tiyang gesang saged tentrem menawi lepas saking kontrol budaya ngece 

wong wis ora isin ngunek-ngunekake tiyang sanes sampun boten lingsem 

malih” (DT 171) 

 “…Kenyataannya manusia hidup dengan melestarikan budaya bisa 

tenteram, kalau kita lepas dari kontrol budaya, menghina orang tidak 

merasa malu “. 

 Tuturan pengajar pada penggalan di atas juga disampaikan dengan modus 

dan makna yang sesuai dengan makna penutur. Modus yang digunakan dalam 

penggalan wacana tersebut adalah modus deklaratif. Tuturan tersebut bermodus 

deklaratif karena digunakan secara konvensional untuk memberikan informasi 

kepada peserta mengenai perbedaan antara orang yang tidak melestarikan budaya 

Jawa dan yang melestarikan budaya Jawa. Seseorang yang melestarikan budaya 
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Jawa akan hidup tenteram, tetapi bagi yang tidak mempunyai rasa rendah hati dan 

malu menurut wacana di atas merupakan ciri orang yang tidak melestarikan 

budaya Jawa. Tuturan pada penggalan wacana di atas termasuk jenis tuturan 

langsung harfiah. 

 

4.3.2 Tindak Tutur Tidak Langsung Harfiah 

 Tindak tutur tidak langsung harfiah adalah tindak tutur yang diungkapkan 

dengan modus yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna 

kata-kata yang menyusunnya sesuai apa yang dimaksudkan penutur. Tuturan tidak 

langsung harfiah tampak pada penggalan berikut ini. 

 (37) Konteks : Pengajar membicarakan tentang unggah-ungguh basa. 

 “…anak karo wong tuwo kok ora basa” (DT 174) 

 “…anak dengan orang tua kok tidak bisa berbahasa”. 

 Tuturan di atas disampaikan dengan modus yang tidak sesuai dengan 

maksud pengutaraannya, namun makna kata-kata yang menyusunnya sesuai 

dengan apa yang dimaksudkan penutur. Maksud menyampaikan informasi 

disampaikan dengan modus imperatif. Penutur sebenarnya bermaksud memerintah 

bahwa “Anak dengan orang tua itu harus berbahasa” bukan bermaksud 

memberikan informasi saja. Dengan demikian, tuturan tersebut berjenis tidak 

langsung harfiah. Berikut contoh wacana tuturan tidak langsung harfiah. 

 (38) Konteks : pengajar menjelaskan tentang kata “dudutan”. 

“…Iki bocah cilik ngapusi aku apa ora, senengane dudutan”. (DT 175) 
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 “…anak kecil ini berbohong pada saya atau tidak, sukanya kok menarik 

 keluar”. 

 Tuturan wacana di atas disampaikan dengan modus yang tidak sesuai 

dengan maksud pengutaraannya, namun makna kata-kata yang menyusunnya 

sesuai dengan yang dikatakan penutur. Maksud penyampaian sesuai yang 

disampaikan dengan modus deklaratif. Penutur sebenarnya bermaksud untuk 

membenarkan kalimat di atas “dudutan” yang dimaksudkan adalah kesimpulan. 

Dengan demikian, tuturan tersebut berjenis tidak langsung harfiah. 

 

4.4 Variasi Tindak Tutur yang Dominan pada Tuturan Kursus Panatacara 

Permadani Semarang.  

Dalam percakapan di dalam kursus panatacara Permadani Semarang 

terdapat bermacam-macam jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur tersebut 

jumlahnya bervariasi dan berbeda-beda antara jenis tindak tutur yang satu dengan 

jenis tindak tutur lainnya. Oleh sebab itu, dalam bab ini ditentukan jenis-jenis 

tindak tutur yang dominan dalam tuturan kursus panatacara Permadani Semarang.  

Pada pembahasan ini data disajikan berdasarkan jenis tindak tutur menurut 

daya tutur, modus tutur, dan kelangsungan tutur. Berikut adalah hasil identifikasi 

dominan tindak tutur menurut daya tutur, modus tutur, dan kelangsungan tutur 

dalam tuturan kursus Panatacara Permadani Semarang. 

Menurut modusnya, tindak tutur yang dominan pada tuturan kursus 

Panatacara Permadani Semarang  dapat dilihat pada tabel komposisi jenis tindak 

tutur. Adapun tabel tersebut terdiri atas tabel komposisi jenis tindak tutur 
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representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Tabel-tabel tersebut dapat 

dilihat pada paparan berikut. 

    Tabel 1 

Komposisi Modus Tutur dalam Kursus Panatacara Permadani  

     Semarang 

Modus Tutur Jumlah 

1. Representatif 

2. Direktif 

3. Ekspresif 

4. Komisif 

5. Deklarasi 

 155 

   90 

   50 

      5 

    23 

 

Berdasarkan analisis data jenis tindak tutur pada tuturan kursus panatacara 

Permadani Semarang menurut modus tuturnya terdapat tindak tutur representatif 

dengan jumlah 155, tindak tutur direktif dengan jumlah 90, tindak tutur ekspresif 

dengan jumlah 50, tindak tutur deklarasi dengan jumlah 23, dan tindak tutur 

komisif dengan jumlah 5. Jadi tindak tutur yang paling dominan digunakan dalam 

kursus panatacara Permadani Semarang adalah tindak tutur representatif.  

Berikut ini adalah tuturan berdasarkan daya tutur. Tuturan berdasarkan 

daya tutur terbagi atas tiga jenis antara lain lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pada 

tabel 2 dapat dilihat jumlah dalam tiap jenis daya tutur berdasarkan tuturan yang 

paling dominan.  
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Tabel 2 

Komposisi Daya Tutur dalam Kursus Panatacara Permadani Semarang 

No                           Daya Tutur Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Lokusi 

Ilokusi 

Perlokusi 

 45 

                 237 

                   41 

 

 Berdasarkan analisis data jenis tindak tutur pada tuturan kursus panatacara 

Permadani Semarang berdasarkan daya tuturnya terdapat tindak tutur lokusi 

dengan jumlah 45,  tindak tutur ilokusi berjumlah 237, dan tindak tutur perlokusi 

dengan jumlah 41. Jadi tindak  tutur yang paling dominan yang digunakan dalam 

kursus panatacara Permadani Semarang adalah tindak tutur ilokusi.  

Berikut ini adalah tuturan berdasarkan kelangsungan tutur. Pada 

kelangsungan tutur ditemukan dua jenis tindak tutur yang digunakan dalam kursus 

panatacara Permadani Semarang yaitu tindak tutur langsung harfiah dan tak 

langsung harfiah. Di bawah ini adalah tabel yang memaparkan tuturan 

berdasarkan kelangsungan tutur.  

Tabel 3 

Komposisi Kelangsungan tutur dalam Kursus Panatacara Permadani 

Semarang 

No. Kelangsungan tutur Jumlah 

1. 

2. 

Langsung harfiah 

Tak langsung harfiah 

 288 

   35 
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 Berdasarkan analisis data jenis tindak tutur pada tuturan kursus panatacara 

Permadani Semarang menurut kelangsungan tutur terdapat tuturan langsung 

harfiah dengan jumlah 288 dan tuturan tak langsung harfiah dengan jumlah 35. 

Jadi tindak tutur yang paling dominan yang digunakan dalam kursus panatacara 

Permadani Semarang adalah tindak tutur langsung harfiah. 

 Tuturan kursus panatacara Permadani Semarang telah ditemukan tindak 

tutur yang dominan dari variasi tindak tutur berupa modus tutur, daya tutur, dan 

kelangsungan tutur. Masing-masing tindak tutur memiliki jumlah yang berbeda-

beda menurut jenisnya variasi tindak tutur. Oleh karena itu, dari variasi tindak 

tutur  tersebut dapat diketahui jumlah tindak tuturnya.   

Tabel 4 

      Perbandingan 

Modus tutur jumlah 
Daya 

Tutur 
Jumlah Ketaklangsungan jumlah 

Representatif 

Direktif 

Ekspresif 

Komisif 

Deklarasi 

155 

 90 

 50 

  5 

23 

Lokusi 

Ilokusi 

Perlokusi

     45 

   237 

     41 

Langsung harfiah 

Taklangsung harfiah 

   288 

     35 

 323  323  323 

 

 Berdasarkan analisis data jenis tindak tutur pada tuturan kursus panatacara 

Permadani Semarang menurut modus tuturnya, tindak tutur yang paling dominan 
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digunakan dalam kursus panatacara Permadani Semarang adalah tindak tutur 

representatif. Hal ini mengandung implikasi bahwa dalam tuturan kursus 

panatacara banyak digunakan tuturan representatif. 

 Berdasarkan analisis data jenis tindak tutur pada tuturan kursus panatacara 

Permadani Semarang berdasarkan daya tuturnya, tindak tutur yang paling 

dominan digunakan dalam kursus panatacara Permadani Semarang adalah tindak 

tutur ilokusi. Hal tersebut berimplikasi bahwa dalam tuturan kursus panatacara 

berisi tuturan untuk melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi yang tertentu. 

 Analisis data yang terakhir adalah jenis tindak tutur berdasarkan 

kelangsungan tutur. Tindak tutur yang paling dominan pada kursus panatacara 

Permadani Semarang adalah tindak tutur langsung harfiah. Hal ini mengandung 

implikasi bahwa dalam tuturan kursus panatacara Permadani Semarang banyak 

digunakan tuturan langsung harfiah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian variasi tindak tutur pada tuturan kursus 

panatacara Permadani Semarang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Jenis tindak tutur yang terdapat dalam kursus panatacara Permadani 

Semarang mencakup tiga tipe. Berdasarkan modus tutur, tindak tutur 

panatacara meliputi tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan 

deklarasi. Berdasarkan daya tutur, tuturan panatacara meliputi tindak tutur 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berdasarkan kelangsungan tutur, tuturan 

panatacara meliputi tindak tutur langsung harfiah dan tak langsung harfiah.  

2. Berdasarkan modus tutur, tindak tutur representatif merupakan tindak tutur 

yang paling dominan dalam kursus panatacara Permadani Semarang,  

sedangkan tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang dominan dalam 

kursus panatacara berdasarkan daya tuturnya. Berdasarkan kelangsungan 

tutur, tindak tutur langsung harfiah merupakan tindak tutur yang dominan 

dalam tuturan panatacara.  
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5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil peneliti menyarankan bahwa pada penelitian ini hanya ditinjau 

dari segi bahasa, khususnya dalam kajian pragmatik. Peneliti berharap semoga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi para peneliti bahasa untuk 

meneliti bahasa Jawa dengan kajian yang berbeda.  
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