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SARI 

Santoso, Imam. 2011. Jenis dan Fungsi Tindak Tutur Trainer Outbound Yayasan 

Psikologi Anava. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1) Drs. 

Haryadi, M.Pd. Pembimbing 2) Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum. 

Kata Kunci: jenis, fungsi, trainer 

Bahasa merupakan salah satu sarana penting bagi manusia untuk 

berkomunikasi. Salah satu kegiatan berbahasa adalah melakukan tindak tutur. Dalam 

kajian ilmu kebahasaan yang mempelajari tindak tutur adalah pragmatik. Pragmatik 

menjadikan tindak tutur sebagai fokus pembahasaannya. Pembahasan dalam ilmu 

tersebut meliputi jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur serta situasi tutur atau 

konteks tuturan yang mendukung dalam penyampaian maksud dan tujuan tuturan. 

Penggunaan tindak tutur dalam proses komunikasi terjadi pada kegiatan outbound. 

Kegiatan outbound adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Kegiatan ini 

bertujuan untuk belajar dengan media permainan dan refreshing. Perangkat dalam 

outbound salah satunya adalah trainer (pemandu). trainer adalah orang yang 

memandu dalam kegiatan outbound. Seorang trainer dituntut untuk dapat menjalin 

komunikasi secara komunikatif dan efektif dengan peserta outbound.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan fungsi tindak tutur yang 

dipakai oleh trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. Tujuan penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur apa 

sajakah yang dipakai oleh trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan objek 

penelitian adalah tindak tutur yang dipakai oleh trainer outbound. Untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode simak, 

metode rekam, dan metode catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis normatif. Hasil penelitian berupa mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak 

tutur trainer outbound Yayasan Psikologi Anava dari analisa data. 

Hasil penelitian menunjukkan jenis tindak tutur yang dipakai oleh trainer 

outbound berupa jenis tindak tutur konstatif, performatif, lokusi, ilokusi, dan 

perlokusi. Pada fungsi tindak tutur trainer outbound ada beberapa yaitu fungsi tindak 

tutur representatif, ekspresif, direktif, komisif, dan isbati. 

Saran dari peneliti hendaknya penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk 

penelitian selajutnya. Penelitian selanjutnya bisa berupa penelitian tindak tutur yang 

pakai oleh trainer outbound berdasarkan tingkat edukatifnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting. Bahasa merupakan alat 

untuk seseorang dapat mengekspresikan dirinya dengan segala sesuatu yang 

dirasakan dan diinginkan untuk diungkapkan kepada orang lain. Sebagai alat 

komunikasi bahasa merupakan saluran untuk merumuskan maksud kita, melahirkan 

perasaan kita, dan memungkinkan kita berkerja sama dengan orang lain. Dengan 

bahasa pula setiap individu mampu untuk mempelajari kebiasaan, adat istiadat, 

kebudayaan, serta latar belakang antar peserta komunikasi masing-masing. 

Bahasa merupakan sarana penting bagi manusia untuk berkomunikasi. 

Berkomunikasi manusia mau tidak mau menggunakan bahasa karena bahasa 

merupakan salah satu alat untuk berinteraksi yang paling efektif. Penggunaan bahasa 

dalam proses komunikasi dan interaksi mutlak diperlukan karena bahasa merupakan 

kunci keberhasilan dalam suatu proses komunikasi dan interaksi dalam masyarakat. 

Bahasa dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. 

Hal ini terjadi karena bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan 

oleh anggota kelompok sosial untuk berkerja sama, berkomunikasi, dan saling 

mengidentifikasi diri (Kridalaksana 1982:2). Bahasa mempunyai dua bentuk, bahasa 

verbal yang berupa kalimat maupun untaian kata-kata  maupun bahasa nonverbal 

berupa sikap atau tanda. Keterampilan berkomunikasi yang berarti terampil berbahasa 
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sangat diperlukan agar dalam berkomunikasi tidak terjadi hambatan, gangguan, 

ataupun masalah.  

Komunikasi merupakan kegiatan pertukaran ide, gagasan, informasi, atau 

pernyataan antar dua orang atau lebih yang diwujudkan dalam bahasa, baik lisan 

maupun tulisan. Bahasa berfungsi sebagai alat interaksi dan perubahan sosial. Dengan 

bahasa manusia dapat menyampaikan buah pikiran, perasaan, dan keinginannya. 

Dalam penyampaian ini manusia menggunakan sistem tanda yang dilakukan secara 

sadar. Penanda dapat terwujud dalam bentuk tuturan dan tulisan. 

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

mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan ekspresi itu tetapi juga menindakkan 

sesuatu. Tindak tutur adalah bagian peristiwa tutur. Tindak tutur atau speech act 

merupakan satuan yang bersifat sentral dalam pragmatik karena tanpa adanya suatu 

tindak tutur, kajian dalam pragmatik tidak berhasil dengan baik. Alasan 

ditampilkannya tindak tutur dalam penelitian adalah pada waktu mengucapkan suatu 

tuturan penutur tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan tuturan 

itu tetapi di dalam mengucapkan suatu tuturan ia juga menindakkan sesuatu. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Tarigan (1987:36) bahwa 

menuturkan suatu tuturan dapat dilihat sebagai melakukan sesuatu tindakan (act). 

Tindak tutur sebagai wujud peristiwa komunikasi bukanlah peristiwa yang 

terjadi dengan sendirinya, melainkan mempunyai fungsi, mengandung maksud, dan 

tujuan tertentu serta dapat menimbulkan pengaruh atau akibat pada mitra tutur. 

Tarigan (1990:145) mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai fungsi yang 
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bersifat positif, mengandung maksud dan tujuan tertentu, serta dirancang untuk 

menghasilkan efek atau pengaruh dan akibat pada lingkungan para penyimak dan 

para pembicara. 

Tuturan mempunyai tujuan dan maksud tertentu untuk menghasilkan 

komunikasi. Tujuan tuturan merupakan salah satu aspek yang harus hadir di dalam 

suatu tuturan. Tujuan tuturan adalah upaya untuk mencapai hasil yang dikehendaki 

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

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

hal ini seorang penutur harus mampu meyakinkan mitra tuturnya atas maksud 

tuturannya. 

Rustono (1999:29) mengemukakan bahwa tujuan tuturan adalah apa yang 

ingin dicapai penutur dengan melakukan tindak tutur. Tujuan tuturan ini merupakan 

hal yang melatarbelakangi tuturan. Pada dasarnya untuk mencapai tujuan tuturan 

tindak tutur harus disesuaikan dengan situasi sosial yang aktual karena terjadi dalam 

lingkungan masyarakat yang luas dan berbeda. Jadi, situasi tutur dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan tuturan. Situasi sosial begitu kompleks sehingga seorang yang 

bertutur harus mempunyai kompetensi berbahasa agar dapat memilih tindak tutur 

yang cocok untuk dituturkan berdasarkan tujuan tuturan dan situasi tutur. 

Tindak tutur yang melibatkan berbagai aspek seperti penutur, mitra tutur, dan 

situasi tutur terjadi dalam kegiatan outbound. kegiatan ini memiliki penutur yaitu 

trainer outbound, mitra tuturnya yaitu peserta outbound, dan kegiatan outbond 

menjadi situasi tutur. Outbound adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. 
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Outbound  berasal dari kata “Out of Boundaries” yang berarti keluar dari batas. Kata 

tersebut merupakan istilah dalam bidang kelautan yang menandakan saat-saat sebuah 

kapal keluar dari dermaga melewati batas perairan. 

Kegiatan outbound berawal dari sebuah pengalaman sederhana seperti 

bermain. Bermain dapat membuat setiap anak merasa senang dan bahagia. Dengan 

bermain anak dapat belajar menggali dan mengembangkan potensi, dan rasa ingin 

tahu serta meningkatkan rasa percaya dirinya. Pengalaman dalam Outbond bisa 

menjadi sarana untuk mengembangan potensi yang ada dalam diri setiap individu. 

Pengalaman ini dijadikan sebagai pemantik karena pengalaman merupakan guru 

terbaik dalam proses pembelajaran secara alami. Seperti kata pepatah “Pengalaman 

merupakan guru terbaik”.  

Outbound merupakan kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Kegiatan ini 

juga dapat memacu semangat belajar. Kegiatan outbound merupakan sarana 

penambah wawasan yang didapat dari serangkaian pengalaman berpetualang 

sehingga dapat memacu semangat dan kreativitas seseorang. Outbound bertujuan 

sebagai proses terapi individu dan terapi keluarga atau kelompok yang mengalami 

kesenjangan. Kegiatan belajar di alam terbuka seperti outbound dapat meningkatkan 

keberanian dalam bertindak maupun berpendapat, membentuk pola pikir yang kreatif, 

dan memberikan masukan yang positif dalam perkembangan kedewasaan seseorang 

baik kecerdasan emosional, spiritual, dan berinteraksi. 

Outbound mempunyai beragam manfaat mulai dari menumbuhkan rasa 

percaya diri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan sikap menghargai diri 
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sendiri dan orang lain. Kegiatan Outbound melatih para peserta untuk mampu 

menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan perubahan yang terjadi. Peserta dilatih untuk 

menjadi pribadi yang profesional dalam berinteraksi. Profesionalisme yang 

didasarkan pada perubahan dan perkembangan sikap dasar dari sebuah pribadi yang 

meliputi aspek trust, belief, dan komitmen. 

Sisi menarik dari metode pembelajaran outbound adalah permainan sebagai 

bentuk sarana penyampaiannya. Permainan yang digunakan dalam kegiatan outbound 

adalah permainan yang mempunyai pesan edukatif. Pesan edukatif tersebut didapat 

oleh peserta selama melakukan outbound. Dalam sebuah permainan skill setiap 

individu sangat diperlukan dan setiap individu ditantang berpikir cerdas namun juga 

memiliki kepekaan sosial. Hal ini disebabkan dalam melakukan permainan outbound 

setiap individu mempunyai dan bisa menerapkan strategi yang jitu agar berhasil. 

Selain itu, keberanian, rasa percaya diri, dan kerja sama mutlak diperlukan untuk 

menyelesaikan setiap permainan. Dalam outbound peserta akan lebih banyak dituntut 

mengembangkan kemampuan ESQ (emotional and spiritual quotient)nya, disamping 

IQ (intellegent quotient). Metode outbound training memungkinkan peserta dalam 

aktivitasnya melakukan sentuhan-sentuhan fisik dengan latar alam yang terbuka 

sehingga diharapkan melahirkan kemampuan dan watak serta visi kepemimpinan 

yang mengandung nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, toleransi, kepekaan yang 

mendalam, kecerdasan serta rasa kebersamaan dalam membangun hubungan antar 

manusia yang serasi dan dinamis. 
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Pendidikkan dalam outbound tercipta tatkala trainer atau pemandu dalam 

kegiatan outbound menyampaikan suatu makna dari permainan outbound itu sendiri. 

Permainan dalam outbound mempunyai pesan edukatif. Setiap permainan dalam 

kegiatan outbound memiliki TIK (Tujuan Intruksional Khusus). TIK pada setiap 

permainan berbeda-beda. Tingkat keberhasilan penyampaian pesan tersebut sangat 

tergantung kepada trainer. 

Seorang  trainer dituntut untuk dapat membimbing peserta outbound dalam 

petualangannya. Karena itu peran trainer dalam permainan ini sangat penting dan 

yang paling menentukan apakah seseorang itu berani atau tidak berani. Di sinilah 

pentingnya trainer dalam kegiatan outbound.  Trainer inilah yang membimbing 

peserta outbound dari start sampai finish. Peran trainer adalah menciptakan sebuah 

keberanian dengan menekankan pada pengalaman pendidikan atau pencapaian 

kepada sasaran. Trainer harus mampu dan berhasil menciptakan suatu keberanian 

memberikan kepercayaan diri kepada peserta outbound untuk menyelesaikan 

permainannya. 

Trainer outbound dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. Trainer harus berwawasan luas. Seorang Trainer harus bisa menjelaskan jenis 

permainan yang dilakukan. Hal itu sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman di 

antara peserta dan dapat melakukan permaian. Trainer harus dapat  menjelaskan 

manfaat dari permainan yang dilakukan supaya peserta dapat mengaplikasikan dalam 



 

 

7 

kehidupan sehari-harinya. Selain itu trainer juga harus bisa menjaga semangat dan 

rasa gembira peserta outbound dalam melakukan permainan. Dengan keadaan 

gembira peserta outbound dapat melakukan permainan dengan semangat dan dapat 

mengambil manfaat dari permainan tersebut. 

Penggunaan bahasa oleh trainer sangat berpengaruh terhadap kesuksesan 

dalam kegiatan outbound. Tindak tutur trainer menjadi penentu keberhasilan dari 

kegiatan outbound yang dilakukan. Tindak tutur yang jelas dan efektif dapat 

membuat peserta outbound tidak kebingungan dan tetap gembira dalam melakukan 

permainan. Bahasa yang komunikatif membuat kegiatan outbound dapat berjalan 

lancar dan peserta dapat mengambil maanfaat dari kegiatan tersebut tanpa kehilangan 

rasa gembira. 

Posisi trainer sebagai pemandu dalam kegiatan outbound sangat penting 

untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti jenis dan fungsi tindak tutur yang digunakan oleh trainer outbound. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang sudah diuraikan sebelumnya pada latar belakang maka 

diambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1) Jenis tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam tuturan Trainer Outbound 

Yayasan Psikologi Anava? 

2) Fungsi tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam tuturan Trainer Outbound 

Yayasan Psikologi Anava? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1) mendeskripsikan jenis tindak tutur yang dipakai oleh Trainer Outbound Yayasan 

Psikologi Anava. 

2) mendeskripsikan fungsi tindak tutur yang dipakai oleh Trainer Outbound 

Yayasan Psikologi Anava. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian tindak tutur trainer outbound Yayasan 

Psikologi Anava meliputi dua hal, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori 

kebahasaan pada umumnya dan memberikan kontribusi teoretis dalam bidang 

pragmatik. Penelitian ini juga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang 

penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan outbound dan bermanfaat untuk 

pengembangan bahasa Indonesia baik lisan maupun tertulis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

data dasar penelitian lanjutan dalam upaya pembinaan pengembangan bahasa pada 

bidang pragmatik. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi 

para peneliti lain, pembaca, dan pemerhati bahasa terutama yang tertarik dan begelut 

dalam bidang pragmatik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Pragmatik merupakan cabang ilmu yang mempelajari relasi tanda dan 

penafsirannya (Levinson 1938:1). Pencetus definisi pragmatik yang paling tua adalah 

Morris pada tahun 1938. Menurut Morris, dalam kaitannya dengan ilmu bahasa 

semiotik memiliki tiga kekhususan bidang kajian yaitu, dalam bidang sintaksis kajian 

dikhususkan pada relasi formal tanda. Sedang pada bidang semantik dikhususkan 

pada relasi tanda dan objek yang diacunya dan pada bidang pragmatik ialah kajian 

yang dikhususkan pada penafsiran atas tanda atau bahasa.  

Salah satu karya perintis dalam kajian pragmatik diberikan oleh Austin pada 

tahun 1962. Dalam bukunya yang berjudul How Do Do Things With Word, ia 

menyampaikan gagasan tentang tuturan performatif dan tuturan konstatif dan gagasan 

penting lainnya adalah tentang tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Searle 

(1969) meneruskan pemikiran gurunya (Austin). Ia mengkategorikan tindak tutur 

menjadi lima macam yaitu, tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak 

tutur ekspresif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklarasi. 

Pragmatik dapat didefinisikan sebagai bidang linguistik yang mengkaji ilmu 

hubungan (timbal balik) fungsi ujaran dan bentuk (struktur) kalimat yang 
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mengungkapkan ujaran itu (Gunarwan 1994:38). Hal tersebut dimaksudkan bahwa 

pragmatik itu disebut sebagai pragmatik linguistik (pragmalinguistik). 

Susiloningsih (2001) meneliti tindak direktif dalam skripsinya yang berjudul 

Jenis dan Fungsi Tindak Tutur Direktif Wacana Kuis di Televisi. Hasil penelitian ini 

adalah terdapat jenis tindak tutur direktif dalam wacana kuis, yakni tuturan 

menyeluruh, meminta, memohon, mengajak, menyarankan, mendesak, dan memberi 

aba-aba. Antara jenis dan tindak tutur direktif  ada keselarasan. Pada penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan objek penelitian. Namun 

kedua penelitian memiliki persamaan yang berupa bahwa kedua penelitian 

mempunyai fokus pada kajian pragmatik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susiloningsih menggunakan objek penelitian 

berupa tuturan pada wacana kuis di televisi. Objek tersebut berbeda dengan penelitian 

yang akan dilakukan dengan memilih objek berupa tuturan yang digunakan oleh 

trainer outbound  Yayasan Psikologi Anava. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan 

karena keduanya merupakan penelitian dengan kajian pragmatik. 

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

Iklan Bentuk Berita pada Majalah Tempo Edisi 2001 (Kajian Pragma Linguistik). 

Hasil penelitian ini adalah bentuk dan karakteristik tindak tutur dalam wacana iklan 

bentuk berita pada majalah tempo adalah tindak tutur langsung cenderung 

menggunakan kalimat (tuturan) ekuatif  dan preposisi dan tindak tutur tidak langsung 

yang ditandai kecenderungan  mengandung unsur verba yang menghendaki mitra 
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tutur melakukkan sesuatu secara langsung yakni, mengajak, menyarankan, menyuruh, 

dan menganjurkan. 

Pada penelitian yang dilakuakn oleh Palupi dengan penelitian yang akan 

dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini adalah 

kedua penelitian ini sama-sama merupakan kajian pragmatik dengan fokus kajian 

pada tindak tutur. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Palupi objek penelitian berupa wacana iklan bentuk 

berita pada majalah Tempo edisi 2001, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan 

memilih objek penelitian berupa tuturan trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. 

Skripsi Retnaningtyas (2004) mengenai Tindak Tutur Tidak Harfiah serta 

Fungsinya dalam Rubrik ” Semarangan ” Harian Suara Merdeka, menunjukkan 

bahwa tindak tutur tidak harfiah yang terdapat dalam rubrik ”Semarangan” harian 

Suara Merdeka adalah representatif, ekspresif, komisif, direktif, dan isbati. Dalam 

penelitian ini mengupas fungsi tindak tutur harfiah yang terdapat dalam rubrik 

tersebut. Penelitian ini hanya menekankan pada jenis tindak tutur dilihat secara 

harfiah. 

Retnaningtyas mengkaji tuturan dengan sumber data berupa tuturan yang 

terdapat pada rubrik “Semarangan” harian Suara Merdeka. Penelitian yang hendak 

dilakukan mengkaji tuturan pada trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. 

Penelitian yang dilakukan retnaningtyas dan penelitian berikut merupakan sama-sama 

penelitian pada bidang pragmatik. 
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Fairus (2007) dalam skripsinya mengenai Jenis dan Fungsi Tindak Tutur 

Pemandu Wisata Di Bali. Penelitian jenis dan fungsi tindak tutur pemandu wisata di 

Bali mendapatkan hasil bahwa pemandu wisata di Bali menggunakan tindak tutur 

konstatif  dan tindak tutur performatif, tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, tindak 

tutur perlokusi. Fungsi tindak tutur yang ditemukan dalam wacana penelitian ini 

adalah fungsi representatif, direktif, ekspresif, komisif dan isbati. 

Penelitian Fairus dengan penelitian yang hendak dilakukan memiliki banyak 

persamaan. Kedua penelitian merupakan penelitian pada bidang pragmatik. Kedua 

penelitian juga memiliki kajian yang sama yaitu mengkaji tindak tutur. Perbedaan 

pada kedua penelitian terdapat pada objek kajian penelitian. Penelitian Fairus 

memiliki objek kajian yaitu pemandu wisata Bali sedangkan pada penelitian yang 

hendak dilakukan memiliki kobjek kajian trainer outbound Yayasan Psikologi 

Anava. 

Skripsi Wahyuningrum (2008) membahas tentang Tindak Tutur Ekspresif dan 

Direktif Pada Wacana Injury Time Tabloid Soccer. Ia memberikan penjelasan tindak 

tutur ekpresif dan direktif dalam wacana Injury Time tabloid Soccer terdapat 

keselarasan antara fungsi tindak tutur ekspresif dan tindak tutur direktif. 

Penelitian Wahyuningrum dengan penelitian yang hendak penelitian yang 

hendak dilakukan sama-sama merupakan penelitian yang memiliki kajian pragmatik. 

Kedua penelitian memiliki perbedaan pada objek penelitian. Objek penelitian adalah 

tuturan yang diambil dari wacana Injury Time tabloid Soccer sedangkan penelitian 
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yang hendak dilakukan objek penelitiannya adalah tuturan yang diambil dari kegiatan 

outbound. 

Dari beberapa penelitian tersebut di atas dan sepengetahuan peneliti bahwa 

kajian kebahasaan di bidang pragmatik tentang tindak tutur belum pernah dilakukan 

dalam lingkungan pekerja bidang outbound. Pada penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. 

Penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan merupakan penelitian 

dengan kajian ilmu pragmatik. Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan 

dengan yang akan dilakukan ada pada objek kajian dari penelitian. Pada penelitian 

yang sudah dilakukan objek kajiannya sudah disebutkan di atas. Penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan objek penelitian yaitu trainer outbound Yayasan Psikologi 

Anava.  

2.2 Kerangka Teoretis 

Konsep-konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mencakup (1) 

tindak tutur, (2) situasi tutur, (3) jenis tindak tutur, (4) fungsi tindak tutur, (5) 

outbound,  dan (6) trainer outbound. Berikut ini uraian mengenai konsep-konsep 

tersebut: 

2.2.1 Tindak Tutur  

Atas dasar pengertian pragmatik yang diajukan oleh Levinson (1938:1-53), 

Leech (1983:5), Parker (1986:11), dan Mey (1994:5) dapat dikemukakan bahwa 

satuan analisis pragmatik berbeda dari satuan analisis sintaksis, dan berbeda pula dari 

satuan analisis semantik. Perbedaan inilah yang menjadikan analisis pada ketiga 
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bidang itu jelas dan tidak tumpang tindih. Satuan analisis sintaksis berupa kalimat. 

Makna kata dan makna kalimat adalah satuan analisis semantik. Sementara itu, satuan 

analisis pragmatik adalah tindak tutur. 

Purwo (1990:19) mengemukakan di dalam percakapan ia juga “melakukan” 

sesuatu. Dengan mengacu kepada pendapat Austin (1962), Gunarwan (1994:43) 

menyatakan bahwa mengujarkan sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan 

tindakan (act) disamping memang mengucapkan (mengujarkan) tuturan itu. 

Demikianlah, aktivitas mengujarkan atau menuturkan tuturan dengan maksud tertentu 

itu merupakan tindak tutur atau tindak ujar (speech act). 

Tindak tutur adalah bagian penting dari kajian ilmu pragmatik maka tindak 

tutur merupakan elemen yang bersifat sentral dalam pragmatik. Tindak tutur adalah 

tindakan melakukan tuturan yang dalam tuturan tersebut tidak hanya mengucapkan 

tetapi juga melakukan sesuatu. 

2.2.2 Jenis Tindak Tutur 

Berdasarkan sejumlah kriteria ada bermacam-macam tindak tutur yang dapat 

digunakan penutur di dalam berkomunikasi dengan bahasa melalui kegiatan 

percakapan. Kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan itulah yang 

merupakan tindak tutur. Menurut Rustono (2000:71), tindak tutur dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa tuturan yaitu tindak tutur konstatif, performatif, 

tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi, tindak tutur representatisf, ekspresif atau 

evaluatif, komisif, direktif dan deklarasi. Penjelasan mengenai lima macam jenis 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 
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Di dalam bukunya How To Do Things With Word Austin (1962) membedakan 

tuturan yang  bermodus deklaratif menjadi dua yaitu tuturan konstatif dan 

performatif. Tuturan konstatif adalah tuturan yang menyatakan sesuatu yang 

kebenarannya dapat diuji-benar atau salah dengan menggunakan pengetahuan tentang 

dunia (Gunarwan 1994:43). Tuturan-tuturan berikut juga merupakan tuturan 

konstatif. 

(1) ”Semarang Ibukota Jawa Tengah.” 

(2) ”Kabupaten Subang ada di Jawa Barat.” 

(3) ”Candi Prambanan di Kabupaten Klaten.” 

Tuturan performatif adalah tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk 

melakukan sesuatu (Wijana 1996:23). Lebih tegas lagi Gunarwan (1994:43) 

mengemukakan bahwa tuturan performatif itu adalah tuturan yang merupakan 

tindakan melakukan sesuatu dengan membuat tuturan itu. Berikut contoh-contoh 

tuturan performatif. 

(4) ”Saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.” 

(5) ”Saya namai daerah ini dengan Banyumanik.” 

(6) ”Saya berani bertaruh bahwa bapak Susilo Bambang Yudhoyono akan terpilih 

kembali.” 

Berkenaan dengan tuturan, ada tiga jenis tindakan yang hendaknya mendapat 

perhatian yaitu, (1) tindak lokusioner (locutionary act), (2) tindak ilokusioner 

(illocutionary act), dan (3) tindak perlokusioner (perlokutionary act) (Austin 

1962:94. Searle 1969:23-24) 
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Tindak tutur lokusi atau lengkapnya tindak sosial adalah tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata merupakan tindak 

tutur, yaitu tindak tutur yang mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat 

sesuatu dengan makna kata itu dalam kamus dan makna kalimat menurut kaidah 

sintaksisnya (Gunarwan 1994:45). Di dalam tindak tutur lokusi tidak 

dipermasalahkan maksud atau fungsi tuturan. Berikut tuturan yang termasuk dalam 

tindak tutur lokusi. 

(7) ”Saya haus.” 

(8) ”Mereka gembira sekali.” 

(9) ”Saya kedinginan.” 

Tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu (Austin 1962:99-100, 

Gunarwan 1994:46). Berbeda dari tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi merupakan 

tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak tutur 

ilokusi tidak tutur mudah diidentifikasi, hal ini terjadi karena tindak ilokusi itu 

berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan dimana tindak tutur itu 

dilakukan, dan sebagainya. 

Untuk memudahkan identifikasi, ada beberapa verba yang menandai tindak tutur 

ilokusi. Beberapa verba itu antara lain, melaporkan, mengumumkan, bertanya, 

menyarankan, berterima kasih, mengusulkan, mengakui, mengucapkan, selamat, 

berjanji, mendesak, dan sebagainya (Leech 1983). Berikut tuturan tindakan ilokusi. 

(10) ”Jalan macet.” 

(11) ”Di pasar ini banyak pencopet.” 
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(12) ” Sayur ini enak meskipun kurang asin.” 

Tuturan yang diucapkan seorang penutur seiring memiliki efek atau daya 

pengaruh (perlocutinary force). Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan sesuatu 

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

tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja dapat pula secara tidak 

sengaja. Tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra 

tutur inilah yang merupakan tindak perlokusi.  

Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak perlokusi. Beberapa verba itu 

antara lain, membujuk, menipu, melegakan, mendorong, membuat jengkel, menakut-

nakuti, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, dan sebagainnya (Leech 

1983). Dengan pengaruh yang berupa menakut-menakuti, mendorong, dan melegakan 

mendorong, membuat jengkel, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, 

termasuk penanda. Berikut ini merupakan tindak perlokusi. 

(13) ”Ada setan di pohon pisang itu!” 

Menurut Rustono (2000:71), tindak tutur dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

tuturan yaitu tindak representatisf, ekspresif atau evaluatif, komisif, direktif dan 

deklarasi. Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya 

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

juga tindak tutur asertif,  yang termasuk dalam tindak tutur asertif ini adalah tuturan 

yang menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, 

memberikan, kesaksian, dan sejenisnya. Berikut ini adalah tuturan representatif 

menyatakan. 



 

 

18 

(14) ”Pasar Sukowati terletak di kecamatan Sukowati Denpasar.” 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penutur agar mitra 

tuturnya melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Seringkali tindak 

tutur jenis direktif juga disebut dengan tindak tutur impositif. Termasuk di dalamnya 

adalah tuturan-tuturan memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, 

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

sejenisnya. Berikut ini adalah tindak tutur direktif. 

(15)”Beli lukisan bergambar barong di psar Sukowati.” 

Fraser (1976), Ia menyebutkan bahwa tindak tutur ekspresif  dengan istilah 

tindak tutur evaluatif yang diartikan sebagai tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di 

dalam tuturan. Termasuk di dalamnya adalah tuturan-tuturan memuji, mengucapkan 

terima kasih, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, menyanjung dan 

sejenisnya. Berikut ini adalah tuturan ekspresif yang mengucapkan terima kasih. 

(16)”Terima kasih rekan-rekan dari Universitas Negeri Semarang yang telah membeli 

lukisan bergambar barong di pasar Sukowati.” 

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkn di dalam tuturannya. Tuturan berjanji, bersumpah, 

mengancam, menyatakan kesanggupan, merupakan jenis tindak tutur ini. Berikut ini 

adalah tuturan komisif berjanji. 
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(17)”Lain waktu akan belik (kakak dalam bahasa bali) temani belanja di pasar 

sukowati.” 

Tindak tutur deklarasi atau isbati adalah tindak tutur yang dimaksudkan 

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

Untuk  memperoleh  istilah yang paralel, Fraser (1978) menyebut jenis tindak tutur 

ini dengan istilah etablishive. Tuturan-tuturan dengan makna mengesahkan, 

memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, 

menggolongkan, mengampuni memaafkan, dan sejenisnnya termasuk dalam tuturan 

deklarasi. Berikut ini adalah tuturan deklarasi mengizinkan. 

(18)”Jika nanti rekan-rekan akan mengajak sanak saudara untuk belanja di pasar 

Sukowati saya perbolehkan.” 

Berdasarkan modus tuturan, menurut Wijana (1996:30-32) tuturan 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. 

Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang berfungsi secara konvensional. 

Penggunaan tuturan secara konvensional menandai kelangsungan suatu tindak tutur. 

Tuturan deklaratif berfungsi untuk bertanya. Tuturan imperatif berfungsi untuk 

memerintah, mengajak, memohon, atau meminta, sedangkan tuturan introgratif 

berfungsi untuk menanyakan sesuatu. 

Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang berfungsi secara tidak 

konvensional. Tuturan  deklaratif  dimaksudkan  untuk  meminta dan tuturan 

introgatif dimaksudkan juga untuk bertanya. 
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Selain itu, tindak tutur juga dibedakan menjadi tindak tutur harfiah (literal 

speech act) dan tindak tutur tidak harfiah (nonliteral speech act) (Rustono 1999:45). 

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

kata yang menyusunnya. Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang 

maksudnya tidak sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. 

Jika ke empat tindak tutur di atas yaitu tindak tutur langsung dan tidak 

langsung  kemudian tindak tutur harfiah dan tindak tutur tidak harfiah digabungkan, 

maka akan diperoleh empat macam tindak tutur interseksi. Keempat jenis tindak tutur 

tersebut adalah: 

Tindak tutur langsung harfiah adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus 

tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Implikatur langsung 

harfiah berjenis menyuruh dapat dilihat pada tuturan berikut. 

(19) ”Angkat tangannya!” 

Tindak tutur langsung tidak harfiah adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan 

modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraaannya, tetapi makna kata-

kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur. Implikatur 

langsung tidak harfiah dapat dilihat pada tuturan berikut: 

(20) ”Sudahlah, Angkat tangan saja!” 

Tindak tutur tidak langsung harfiah adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan 

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

menyusunnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur. Implikatur tidak 

langsung harfiah dapat dilihat pada tuturan berikut ini: 
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(21) ”Bagaimana kalau bapak angkat tangan sebentar?” 

Tindak tutur tidak langsung tidak harfiah merupakan sebuah tindak tutur yang 

diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan 

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

yang berbeda dengan kata yang diucapkannya. Berikut dapat dilihat implikatur tindak 

tutur tidak langsung tidak harfiah. 

(22) ”Untuk menghemat waktu lebih baik kita angkat tangan saja!” 

Fraser (dalam Rustono 1999:46-47) mengklasifikasikan tindak tutur menjadi 

dua lagi, yaitu tindak tutur vernakuler dan tindak tutur seremonial. Yang pertama 

merupakan tindak tutur yang dapat dilakukan siapa saja anggota masyarakat, 

misalnya: 

(23)”Sungguh saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk berdiri di sini, di 

hadapan Bapak dan Ibu sekalian.” 

Adapun yang kedua adalah tindak tutur seremonial suatu tindak tutur yang 

dikemukkan oleh orang yang berkelayakan dalam hal penyampaiannya, misalnya: 

(24)”Dengan ucapan Bismillahirrohmannirohim, kongres I Himpunan Mahasiswa 

Program Studi  Pendidikan  Bahasa dan Sastra  Indonesia di Semarang pada 

tahun 2009 secara resmi dinyatakan terbuka.” 

Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi pada jenis tindak tutur yang 

diungkapkan oleh Austin yang membagi jenis tindak tutur menjadi dua yaitu tindak 

tutur Performatif dan tindak tutur konstatif. Selain itu peneliti juga menggunakan 

teori yang diungkapkan oleh Austin dan Searle yang membagi tindak tutur menjadi 
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tiga yaitu, tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Terakhir 

peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh Searle yang membagi tindak tutur 

menjadi lima jenis yaitu, tindak tutur representatif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur 

direktif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklaratif. 

2.2.3 Fungsi Tindak Tutur 

Menurut Rustono (2000:92) fungsi pragmatis merupakan fungsi yang diacu 

oleh maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk berkomunikasi antar penutur.  

Atas dasar tuturan itulah ditemukan sejumlah fungsi pragmatis tindak tutur, yaitu 

fungsi representatif, fungsi direktif, fungsi ekpresif, fungsi komisif, dan fungsi isbati. 

Dari tiap-tiap fungsi yang berperan dalam tindak tutur mencakupi sejumlah subfungsi 

pragmatis yang dapat mengungkapkan maksud tuturan. 

Menurut Rustono (2000:92) fungsi representatif adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk menyatakan kebenaran. Dengan fungsi 

pragmatis ini, penutur bermaksud menyatakan kebenaran apa yang dituturkannya, 

sehingga dibagi menjadi subfungsi pragmatis yaitu, menyatakan, melaporkan, 

menunjukkan, menegaskan, bersepekulasi, dan menyebutkan. 

Subfungsi pragmatis menyatakan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkannya dan berisi suatu tuturan yang berupa 

pernyataan. Tuturan berikut merupakan contoh subfungsi pragmatis menyatakan, 

(23) ”Pusat tenun di Galuh menjual kain tenun asli Bali.” 
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Subfungsi pragmatis melaporkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkannya dan berisi suatu tuturan yang berupa apa 

yang dilaporkannya. Tuturan berikut adalah contoh dari subfungsi melaporkan, 

(24) ”Pada tahun ini prosentase kedatangan turis ke Bali merosot 35% dari tahun 

lalu.” 

Subfungsi pragmatis menunjukkan merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya atas apa yang dituturkan dengan menggunakan tuturan yang berisi 

menunjukkan. Berikut adalah contoh dari fungsi pragmatis menunjukkan. 

(25) ”Di dalam pura tanah lot itu ada ular suci.” 

Subfungsi menegaskan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya atas apa 

yang dituturkan dengan menggunakan tuturan yang berisi sebuah penegasan. Berikut 

contoh dari subfungsi pragmatis yang menegaskan 

(26) ”Asal tau aja, kalau di Desa Trunyam banyak tengkorak manusia.” 

Subfungsi berspekulasi merupakan tuturan yang bermaksud memberikan 

perkiraan atau dugaan terhadap hal atau kejadian. Berikut contoh subfungsi pragmatis 

bersepekulasi 

(27) ”Sedialah payung sebelum hujan tiba.” 

Subfungsi pragmatis menyebutkan tuturan yang mengikat penuturnya atas apa 

yang dituturkan dengan menggunakan tuturan yang berisi menybutkan, misalnnya 

mengucapkan nama benda atau orang  dan sebagainya. Berikut contoh tindak tutur 

yang mempunyai subfungsi menyebutkan 

(28) ”Rambut tebal, kulit hitam dan tinggi itu pak Nyoman” 
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Menurut Rustono (2000:99) fungsi direktif merupakan fungsi pragmatis yang 

mempunyai maksud agar mitra tuturnya melakukan perbuatan. Subfungsi pragmatis 

yang terkandung adalah menyuruh, memohon, meminta, dan menyarankan. 

Subfungsi pragmatis menyuruh mitra tutur untuk melakukan maksud yang 

dikehendaki penutur. Berikut contoh tindak tutur yang mengandung tindak tutur 

berfungsi menyuruh. 

(29) ”Tolong, pada waktu khotbah berlangsung jangan bicara sendiri.”  

Subfungsi pragmatis memohon merupakan fungsi yang ditandai dengan 

tuturan berisi permohonan kepada mitra tutur. Berikut adalah tuturan yang 

mengandung subfungsi memohon. 

(30) ”Mudah-mudahan surat lamaran saya dipertimbangkan.” 

Subfungsi pragmatis meminta merupakan fungsi yang ditandai dengan tuturan 

penutur yang meminta mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai dengan 

keinginan penuturnya. Berikut adalah tuturan yang mengandung subfungsi pragmatis 

meminta. 

(31) ”Bersikaplah dewasa.” 

Subfungsi pragmatis menyarankan merupakan fungsi yang ditandai dengan 

adanya saran yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tuturnya. Tuturan berikut 

mempunyai fungsi menyarankan. 

(32) ”Anak-anak sebaiknya jangan minum es di musim penghujan.” 

Menurut Rustono (2000:106) fungsi ekpresif adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan didalam pemakiannya untuk menyatakan penilaian. Dengan fungsi 
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pragmatis ini, penutur menyatakan penilaian atas hal yang dituturkannya. Subfungsi 

pragmatis yang terkandung adalah memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, 

dan mengeluh. 

Subfungsi pragmatis memuji merupakan fungsi yang ditandai dengan adanya 

pujian yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Berikut adalah tuturan 

yang mempunyai fungsi memuji. 

(33) ”Hari ini kamu cantik sekali.” 

Subfungsi pragmatis mengucapkan terima kasih merupakan tuturan yang 

dimaksudkan penutur agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang  

disebutkan dalam tuturan yang berisi ucapan terima kasih. Berikut adalah tuturan 

yang memiliki fungsi mengucapkan terima kasih. 

(34) ”Terima kasih atas bantuannya selama ini.” 

Subfungsi pragmatis mengkritik adalah tuturan yang dimaksudkan penuturnya 

agar tuturan diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan 

yang berisi kritikan. Berikut adalah tuturan yang memiliki fungsi mengkritik. 

(35) ”Tulisan tanganmu bagus sekali sampai tidak bisa dibaca.” 

Subfungsi pragmatis mengeluh adalah tuturan yang dimaksudkan penutur agar 

tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalanm tuturan 

mengeluh. Berikut tuturan yang memiliki fungsi mengeluh, 

(36) ”Kapan kami bisa tidur kalo kami diajak ngobrol terus.” 

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

maksud tuturan di dalam pemakiannya untuk mengikat penuturnya melakukan 
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tindakan seperti yang disebutkan di dalam tuturannya. Dengan fungsi pragmatis ini, 

penutur terikat untuk melaksanakan apa yang dituturkannya itu. Subfiungsi pragmatis 

yang terkandung adalah berjanji, bersumpah, dan mengancam. 

Subfungsi pragmatis berjanji merupakan tuturan yang berfungsi mengikat 

penuturnya untuk melakukan apa yang disebutkan di dalam tuturan berjanji. Tuturan 

berjanji adalah tuturan yang dilakukan untuk menyatakan suatu perjanjian. Tuturan 

berikut memiliki fungsi pragmatis berajanji. 

(37) ”Bulan depan pasti akan aku ajak jalan-jalan ke Bali.” 

Subfungsi pragmatis bersumpah merupakan tuturan yang berfungsi mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturan bersumpah. 

Tuturan bersumpah adalah tuturan yang dilakukan untuk menyatakan suatu sumpah. 

Berikut adalah tuturan yang memiliki subfungsi pragmatis bersumpah. 

(38) ”Saya bersumpah akan membalas kekalahanku.” 

Subfungsi pragmatis mengancam adalah tuturan yang berfungsi mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturan mengancam. 

Tuturan mengancam adalah tuturan yang dilakukan untuk menyatakan suatu 

ancaman. Berikut adalah tuturan yang memiliki subfungsi pragmatis mengancam. 

(39) ”Awas sampai polisi tahu, keluargamu akan dibunuh.” 

Menurut Rustono (2000:116) fungsi isbati adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan di dalam pemakiannya untuk menyatan hal (status, keadaan, dan 

sebagaianya). Dengan fungsi pragmatis ini, penutur menyatakan hal baru, status baru, 

atau keadaan baru atas hal yang dituturkannya. Subfungsi pragmatis yang 
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terakandung adalah memutuskan, melarang, menolak, dan membatalkan. Berikut 

adalah penjelasan dari masing-masing subfungsi pragmattis isbati. 

Subfungsi pragmatis memutuskan merupakan tuturan yang berfungsi untuk 

menciptakan hal (status, keadaaan, dan sebagaiannya). Tuturan memutuskan adalah 

tuturan yang digunakan untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hal. Tuturan 

berikut adalah tuturan yang mengandung subfungsi pragmatis memutuskan. 

(40) ”Saya memutuskan untuk tetap tinggal dirumah mertua.” 

Subfungsi pragmatis melarang merupakan menciptakan hal (status, keadaan, 

dan sebagaianya) yang baru dengan mengguanakan tuturan yang berisi larangan. 

Tuturan melarang adalah tuturan yang dilakukan untuk larangan sesuatu hal. Tuturan 

berikut mengandung subfungsi pragmatis melarang. 

(41) ”Jangan datang kerumahku lagi.” 

Subfungsi pragmatis mengizinkan adalah tuturan yang berfungsi menciptakan 

hal (status, keadaan, dan sebagaianya) yang baru dengan menggunakan tuturan yang 

berisi mengizinkan. Tuturan mengizinkan adalah tuturan yang dilakukan untuk 

mngizinkan sesuatu hal. Tuturan berikut adalah tuturan yang mengandung subfungsi 

pragmatis mengizinkan. 

(42) ”Ayah mengizinkanku bekerja di BRI.” 

Subfungsi pragmatis membatalkan adalah tuturan yang berfungsi menciptakan 

hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru dengan menggunakan tuturan yang 

berisi membatalkan sesuatu hal. Tuturan membatalkan adalah tuturan yang dilakukan 
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untuk membatalkan sesuatu hal. Berikut ini adalah tuturan yang mengandung 

subfungsi pragmatis membatalkan. 

(43) ”Hari ini saya tidak jadi pergi.” 

Pada penelitian ini peniliti menggunakan teori yang sudah ada. Teori tersebut 

sesuai yang dikemukakan oleh Rustono (2000:92) fungsi pragmatis merupakan fungsi 

yang diacu oleh maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk berkomunikasi antar 

penutur.  Atas dasar tuturan itulah ditemukan sejumlah fungsi pragmatis tindak tutur, 

yaitu fungsi representatif, fungsi direktif, fungsi ekpresif, fungsi komisif, dan fungsi 

isbati. Dari tiap-tiap fungsi yang berperan dalam tindak tutur mencakupi sejumlah 

sufungsi pragmatis yang dapat mengungkapkan maksud tuturan. 

2.2.4 Situasi Tutur 

Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan (Rustono, 1990:26). 

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, 

sedangkan tutur merupakan sebabnya. Dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa 

situasi tuturnya, hanya saja situasi tutur orang bermimpi itu ada di dalam kepala 

orang yang bermimpi. Orang-orang disekitarnya tidak dapat menangkapnya. 

Peranan situasi tutur sangat penting dalam memahami sebuah tuturan. 

Memperhitungkan situasi tutur amat penting di dalam tuturan yang sebenarnya hanya 

dapat diidentifikasi melalui situasi tuturan tanpa mengkalkulasi situasi tutur yang 

merupakan langkah yang tidak akan membawa hasil yang memadai. 
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Komponen-komponen situasi tutur menjadi kriteria penting dalam 

menentukan maksud suatu tuturan, antara lain: 

1) Penutur dan Mitra Tutur 

Penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi 

pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sedangkan mitra tutur adalah 

orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam penuturan. Keduanya 

biasanya dilakukan secara silih berganti. Aspek-aspek yang terkait dengan komponen 

penutur dan mitra tutur antara lain usia, latar belakang, sosial, ekonomi, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat keakraban. 

2) Konteks Tuturan 

Kontek tuturan merupakan tuturan yang mengandung atau mencakup semua 

aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan yang diungkapkan. Konteks 

tuturan yang bersifat fisik. Yaitu fisik tuturan dengan tuturan lain, biasa disebut 

konteks. Sementara itu konteks latar sosial lazim disebut konteks. 

3) Tujuan Tuturan 

Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan 

tindakan bertutur (Rustono 1998:29). Komponen ini menjadi hal yang 

melatarbelakangi tuturan. 

Tujuan tuturan pengungkapan tuturan memiliki sifat bermacam-macam, yaitu 

deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedalogis. Menurut Leech 

(1983:35) keenam sifat tersebut terkait dengan lima fungsi bahasa, yaitu (1) tuturan 

informatif adalah tuturan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau berita, 
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(2) tuturan ekpresif adalah tuturan yang digunakan untuk mengekspresikan persaaan 

perasaan dan sikap, (3) tuturan direktif adalah tuturan yang digunakan untuk 

mempengaruhi tingkah laku atau sikap mitra tutur, (4) Tuturan fatik adalah tuturan 

yang digunakan untuk memelihara hubungan sosial tetap dalam kondisi yang baik, 

dan (5) tuturan estetis adalah tuturan yang digunakan untuk menyatakan keindahan. 

4) Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan Verbal 

Yang dimaksud dengan tindakan tutur sebagai bentuk tindakkan verbal adalah 

bahwa tindak tutur itu merupakan suatu tindakkan. Konsep ini sebenarnya 

bertentangan dengan akronim NATO (no action talk only) yang memandang 

berbicara itu bukan tindakkan. 

Menurut sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan tindakkan (act). (Austin 

1962, Gunarwan 1994, dan Kaswanti Purwo 1990). Tindak tutur sebagai suatu 

tindakan tidak ubahnya sebagai tindakan mencubit dan menendang. Hanya saja, 

bagian tubuh yang berperan berbeda. Pada tindakkan mencubit tanganlah yang 

berperan, pada tindakkan menendang kakilah yang berperan, sedangkan pada 

tindakkan bertutur alat ucaplah yang berperan. 

5) Tuturan Sebagai Bentuk Tindak Verbal 

Tuturan ini merupakan hasil suatu tindakkan. Tindakkan manusia itu dibedakan 

menjadi duas, yaitu tindakkan verbal dan tindakkan nonverbal. Mencubit adalah 

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

produk tindak verbal, tindak verbal adalah tindak mengekspresikan kata-kata atau 

bahasa. 
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2.2.5 Outbound  

Outbound berasal dari kata “Out Of Boundaries,” yang artinya keluar dari 

batas. Kata tersebut merupakan istilah di bidang kelautan yang menandakan saat-saat 

sebuah kapal keluar dari dermaga melewati batas perairan. 

Sejarah outbound sendiri dimulai pada tahun 1800-an seorang pelaut Inggris 

bernama Kurt Hahn mengamati fenomena yang terjadi pada pelaut di kapalnya. 

Yaitu, bahwa pelaut-pelaut muda yang masih kuat secara fisik ternyata kurang 

tangguh dalam mengahadapi kerasnya kehidupan pelayaran. Justru pelaut yang sudah 

tua secara fisik sudah mengalami penurunan mampu bertahan dan mampu 

memecahkan masalah yang timbul. Hal ini bukan semata-mata karena 

pengalamannya yang lebih banyak, tetapi lebih karena ketrampilan personal seperti 

daya juang, kemampuan kepemimpinan, penyelesaian masalah, dan lain-lain. Hal ini 

menarik perhatian Kurt Hahn dan kemudian melakukan pelatihan bagi setiap anak 

buahnya. Pelatihan ini dilakukan selama 30 hari di atas kapal. Dan terbukti kegiatan 

ini mampu mengembangkan kemampuan mereka dalam meenghadapi masalah-

masalah yang terjadi. 

Ada juga yang mengungkapkan tentang sejarah outbound bemula dari sekolah 

Outward Bound yang didirikan, di Inggris pada tahun 1941, tepatnya di kota Wales, 

oleh seorang pendidik yang bernama Kurt Hahn. Awal tujuan dari pendirian sekolah 

tersebut adalah melatih para pelaut muda Inggris untuk tetap hidup dalam bencana 

kapal karam. Dia memberi nama sekolah itu Outwad Bound (keluar batas), yaitu 

sebuah istilah dalam bidang pelayaran yang berarti kapal yang meninggalkan 
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pelabuhan untuk keluar ke laut lepas. Pada tahun 1970-an Outward Bound telah 

berkembang menjadi 30 jaringan sekolah lebih, yang menawarkan aneka petualangan 

dihutan belantara, berlayar, mendaki gunung, dan bersampan di sungai. Pelatihan ini 

diberikan kepada setiap orang yang berumur 16 tahun ke atas dan berbadan sehat. 

Outbound adalah usaha olah diri (olah piker dan fisik yang sangat bermanfaat 

bagi peningkatan dan pengembangan motivasi kinerja, dan prestasi dalam rangka 

melaksanakan tugas dan kepentingan secara lebih baik lagi. Outbound juga dapat 

memacu semangat belajar dan merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan 

yang didapat dari serangkian pengalaman berpetualan sehingga dapat memacu 

semangat dan kreativitas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut outbound merupakan perpaduan antara 

permainan-permaianan sederhana, permaianan-permainan ketangkasan, dan olah 

raga, serta diisi dengan berptualang. Hal itu yang pada akhirnya membentuk adanya 

unsur-unsur ketangkasan dan kebersamaan serta keberanian dalam memecahkan 

masalah. Kegiatan belajar di alam terbuka seperti outbound bermanfaat untuk 

meningkatkan keberanian dalam bertindak dan berpendapat. Kegiatan outbound 

membentuk pola pikir yang kreatif, serta meningkatkan kecerdasan emosional, dan 

intelektual dalam berinteraksi. Kegiatan ini akan menambah pengalaman hidup 

seseorang menuju sebuah pendewasaan diri. 

Pengalaman  dalam kegiatan outbound memberikan masukan yang positif 

dalam perkembangan kedewasaan seseorang. Pengalaman itu mulai dari 

pembentukan kelompok kemudian setiap kelompok akan menghadapi bagaiamana 
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cara bekerja sama. Bersama-sama mengambil keputusan dan keberanian untuk 

mengambil resiko. Setiap kelompok akan menghadapi tantangan dalam memikul 

tanggung yang harus dilalui.  

Tujuan outbound secara umum menumbuhkan rasa tanggungjawab dan 

percaya diri guna memberikan proses terapi diri (mereka yang berkelainan) dalam 

berkomunikasi, dan menimbulkan adanya rasa saling pengertian sehingga terciptanya 

rasa saling percaya antara sesama. Selain itu, outbound bertujuan sebagai proses 

terapi keluarga atau kelompok yang mengalami kesenjangan. Pada terapi individu 

pada anak yang mengalami penyimpangan seperti anak nakal, anak-anak pemakai 

narkoba, dan anak yang mengalami gangguan hubungan sosial (anak berkbutuhan 

khusus). Sedangkan terapi atau kelompok yaitu untuk meningkatkan rasa 

kebersamaan, saling percaya, mampu berkerja sama, untuk saling mengenal satu 

dengan yang lain, dan sekaligus rekreasi. 

Kegiatan outbound individu atau kelompok akan mendapatkan manfaat yang 

beragam. Mulai dari menambah pengalaman baru, memacu keberanian, membangun 

rasa kebersamaan, dan meningkatakan komunikasi yang efektif antar sesama. Selain 

itu diharapkan mampu bertindak sesuai situasi dan kondisi, dapat memahami 

kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Outbound 

juga mampu menimbulkan rasa saling menghargai dalam setiap keputusan yang 

diambil, juga bermanfaat dalam proses berlatih memacu cara berfikir seseorang agar 

selalu sistematis. 
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Dalam suatu kegiatan outbound, ada beberapa tahapan yang mampu dilakukan 

agar kegiatan outbound dapat berjalan baik dan sesuai dengan tujuan atau sasaran 

yang diinginkan. Beberapa proses pembelajaran dalam outbound yang efektif 

memerlukan tahapan sebagai berikut.  

1) Tahapan Pembentukan Pengalaman  

Pada tahapan ini peserta dilibatkan dalam alam suatu kegiatan permaianan 

bersama orang lain. Kegiatan atau permaianan outbound adalah salah satu bentuk 

pemberian pengalaman secara langsung kepada peserta. Pengalaman langsung dari 

outbound akan dijadikan wahana untuk menimbulkan penngalaman intelektual, 

pengalaman emosional, dan pengalaman yang bersifat fisikal.  

2) Tahapan Perenungan Pengalaman  

Kegiatan outbound dalam memasuki tahapan kedua ini yaitu perenungan atau 

refleksi bertujuan untuk memproses pengalaman yang diperoleh dari kegiatan 

outbound. Pada tahapan ini peserta outbound melakukan refleksi tentang pengalaman 

pribadi pada saat kegiatan berlangsung. Seperti pengalaman apa yang dirasakan baik 

secara intelektual, emosional, dan fisikal.  

3) Tahapan Pembentukan Konsep  

Pada tahap ini peserta outbound mencari makna dari pengalaman intelektual, 

pengalaman emosional, dan pengalaman fisikal. Pengalaman yang diperoleh dari 

keterlibatan peserta dari kegiatan outbound. Pengalaman apakah yang ditangkap 

dalam suatu permaian outbound dan apa arti permainan outbound tersebut bagi 

kehidupan pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain.  
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4) Tahapan Pengujian Konsep  

Tahapan ini peserta outbound diajak untuk merenung dan mendiskusikan sejauh 

mana konsep yang telah terbentuk. Dalam tahapan ini diharapkan bahwa konsep yang 

telah terbentuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan 

berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat. 

2.2.6 Trainer Outbound 

Pertumbuhan teknologi yang semakin pesat mendorong munculnya persaingan di 

segala bidang. Keadaan yang seperti ini memaksa untuk sumber daya manusia 

menjadi lebih unggul. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang yang unggul 

dalam aspek intelektual dan kepribadian memerlukan kerja sama yang erat dari semua 

pihak yang bergerak di bidang pendidikkan.  

Lembaga pendidikkan merupakan wadah yang secara langsung mempersiapkan 

dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Hal ini menjadikan 

tantangan bagi dunia pendidikkan untuk menhasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sumber daya manusia yang unggul adalah sumber daya manusia yang 

intelektual dan memiliki kepribadian yang kuat. Pemenuhan intelektual dan 

kepribadian di dapat dalam dunia pendidikkan formal. Namun di sisi lain pemenuhan 

akan intelektualitas dan kepribadian yang kuat bisa diperoleh dari dunia pendidikkan 

nonformal. 

Pendidikkan nonformal adalah pendidikkan yang dilakukan secara tidak formal. 

Ada berbagai tempat yang bergerak di bidang ini contohnya adalah Yayasan 

Psikologi Ananva. Yayasan Psikologi Anava merupakan yayasan berdiri pada tahun 
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2004, nama Anava merupakan singkatan dari Analisis Varian. Yayasan ini berada di 

kota Solo. Bidang-bidang yang dikerjakan oleh yayasan ini antara lain konseling, 

psikotest, seminar, dan outbound.  

Kegiatan outbound adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Dalam 

menjalankan kegiatan ini diperlukan pemandu outbound atau yang disebut dengan 

nama trainer outbound. Trainer outbound adalah orang yang bertugas memandu 

kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Trainer bertugas mendampingi, 

mengarahkan, dan menjelaskan segala bentuk kegiatan yang ada di dalam outbound.  

Berikut keterangan tentang Yayasan Psikologi Anava: 

Nama  : Yayasan Psikologi Anava 

Alamat  : Jln. Satrio Wibowo Selatan No.3A  

Purwotomo Solo 57142 

Cabang 1 : Jln. Tengger Barat V/30 Semarang 

 

SUSUNAN MANAJEMEN 

1. Psikolog/Konselor  : Maya Savitri, S.Psi., Psi. 

  Putut Rantau Bahagia, S.Psi. ,Psi. 

 

2. Staf/Asisten Konselor : Poppy Astri, S.Psi. 

 Tri Winarsih, S.Psi. 

 Yuanita Rahmawati, S.Psi. 

 

3. Sekretaris    : Putut Rantau Bahagia, S.Psi., Psi. 

 

4. Bendahara   : Hj. Murtiatun. 

 

5. Marketing   : Wiji Atmojo. 
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2.2.7 Kerangka Berpikir 

Dalam kehidupan manusia bahasa mempunyai peran dan fungsi yang sangat 

penting. Dengan bahasa seseorang dapat mengekspresikan dirinya dengan segala 

sesuatu yang dirasakan, diinginkan, untuk diungkapkan kepada orang lain. Sebagai 

alat komunikasi bahasa merupakan saluran untuk merumuskan maksud kita, 

melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita berkerjasama dengan orang lain. 

Komunikasi merupakan kegiatan pertukaran ide, gagasan, informasi, atau pernyataan 

antar dua orang atau lebih yang diwujudkan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

Dengan kata lain bahasa dapat berfungsi sebagai alat interaksi dan perubahan sosial. 

Dalam penyampaian ini manusia menggunakan sistem tanda yang dilakukan secara 

sadar. Penanda dapat terwujud dalam bentuk tuturan dan tulisan. 

Pragmatik adalah disiplin ilmu yang mempelajari tindak tutur. Pada penelitian 

ini tuturan yang diungkapkan oleh trainer outbuond Yayasan Psikologi Anava 

menjadi objeknya. Pada kegiatan outbound tindak tutur banyak  dilakukan, tindak 

tutur itu tercipta antara trainer outbound sebagai penutur dengan peserta outbound 

sebagai mitra tutur dan kegiatan outbound menjadi situasi tutur. Tindak tutur itu 

mempunyai jenis dan fungsi masing-masing. Dalam penelitian ini ada beberapa acuan 

teori yang dipergunakan yaitu mencakup kajian pragmatik, tindak tutur, situasi tutur, 

jenis dan fungsi tindak tutur trainer outbound yayasan psikologi anava. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik simak 

bebas libat cakap (SBLC), teknik catat, dan teknik rekam. Metode dalam tahapan 
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analisis data menggunakan metode normatif. Setelah dilakukan proses tersebut hasil 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah jenis dan fungsi tindak tutur trainer 

outbound Yayasan Psikologi Anava. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada skema berikut ini. 
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Sekema Kerangka Berpikir 

 

Latar Belakang Masalah 

Tindak tutur trainer outbound merupakan peristiwa kebahasaan dan tindak tutur tersebut 

menarik untuk diteliti. Ilmu yang mempelajari tindak tutur adalah pragmaik. 

 

 

 

Teori 

 Konsep pragmatik 

 Jenis tindak tutur 

 Fungsi tindak tutur 

 Situasi tutur 

 Outbound dan 

trainer outbound 

Yayasan Psikologi 

Anava 

 Rumusan Masalah 

 Jenis tindak tutur 

apa saja yang 

digunakan oleh  

trainer outbound 

Yayasan Psikologi 

Anava. 

 Fungsi tindak tutur 

apa saja yang 

digunakan oleh 

trainer outbound 

Yayasan Psikologi 

Anava. 

 Metode 

 Metode kualitatif 

deskritif 

 Metode 

pengumpulan data: 

metode simak 

 Metode analisis 

data: metode 

normatif 

 Metode penyajian 

data: metode 

informal 

 

 

 

Hasil Analisis Data 

 Jenis tindak tutur yang digunakan oleh trainer outbound Yaysan Psikologi Anava 

 Fungsi tindak tutur yang digunakan oleh trainer outbound Yayasan Psikologi Anava 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya terhadap objek dan 

tujuan penelitian. Penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis 

dan pendekatan metodologis. Pendekatan secara teoretis dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan 

yang menggunakan bahasa sebagai pijakan utama, bagaimana penggunaan bahasa 

dalam tuturan, dan bagaimana tuturan digunakan dalam konteks tertentu (Paker dalam 

Rustono 1999:3). Pendekatan pragmatik digunakan karena masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah penggunaan bahasa yang berbentuk tuturan dalam tindak tutur 

trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. 

Pendekatan pragmatik digunakan terkait dengan kenyataan bahwa pemakian 

bahasa oleh penutur kepada mitra tutur tidak lepas dari faktor komunikasi antar  

masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dari konteks sosial 

tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Firt dalam Wijana (1996:5) bahwa kajian 

bahasa tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks situasi. Konteks 

situasi di dalam penelitian ini adalah konteks sosial budaya yang diwujudkan dalam 

bentuk tuturan langsung yaitu tuturan trainer outbound.  

 Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu 

40 



 

 

41 

pendekatan sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis dari orang-orang dan prilaku yang diamati, sejalan dengan penelitian tersebut. 

Kirk dan Miller (dalam Moleong 2002:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pemanfaatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. 

 Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berkaitan dengan data penelitian 

yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa rekaman tuturan trainer outbound 

(Muhajir 1996:29, Pierce 1994:41) peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata tuturan bukan berupa angka-angka. 

Data dalam penelitian ini berupa tuturan trainer outbound yang digunakan saat 

kegiatan outbound  berlangsung. Hasil dari pendekatan ini berupa data kualitatif, 

yatiu suatu prosedur penelitian yang berkaitan dengan data yang tidak berupa angka-

angka tetapi berupa kualitas bentuk variabel yang berujud tuturan atau kata-kata dan 

prilaku dari pengguna bahasa yang diamati. 

 Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif adalah suatu pendekatan yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan 

pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-

penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa peraian bahasa yang 

biasa dikatan bersifat seperti potret: paparan seperti apa adanya (Sudaryanto 

1988:62). Pendekatan deskriptif semata-mata hanya memberi gambaran yang tepat 
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dari suatu gejala atau lebih variabel terkait dalam suatu kelompok tertentu. (Herbert 

dalam koentjaraningrat 1983:3) 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai denga penggunaan pendekatan deskriptif 

adalah gambaran bahasa yang dihasilkan merupakan bahasa yang biasa digunakan 

oleh trainer outbound dalam kegiatan outbound. Data yang dianalisis dengan metode 

ini adalah bentuk deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur  trainer outbound  Yayasan Psikologi 

Anava. 

3.2  Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa penggalan tuturan yang digunakan oleh 

trainer outbound. Penggalan tuturan yang dipakai sebagai data mengandung jenis dan 

fungsi pragmatik. Penggelan Tuturan tersebut digunakan oleh trainer untuk 

menyampaikan informasi atau berita mengenai aturan permainan dalam kegiatan 

outbound. Data yang berbentuk penggalan tuturan tersebut diperhatikan konteksnya 

yang dibagi menjadi konteks verbal dan konteks nonverbal. Konteks verbal berupa 

penggalan tuturan yang menyampaikan informasi tentang kegiatan outbound. 

Konteks nonverbal berupa tindakan yang digunakan untuk memberikan contoh 

kepada peserta kegiatan outbound. Konteks verbal dan nonverbal digunakan untuk 

menghindari terjadinya perbedaan maksud dan tujuan antara trainer outbound dengan 

peserta outbound terhadap isi informasi yang disampaikan.  

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber dari tuturan 

yang digunakan oleh trainer outbound dalam kegiatan outbound. Tuturan tersebut 
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diperoleh dari video rekaman kegiatan outbound yang sudah dilakukan. Sumber data 

yang berupa tuturan trainer outbound pada rekaman video kegiatan outbound tersebut 

antara lain rekaman video outbound  bersama Paud Laily Surakarta pada tanggal 17 

Juni 2010 di Eko Wisata Taman Air Tlatar Boyolali, kegiatan outbound pada tanggal 

24 April 2010 outbound bersama RA ISLAM TRI BHAKTI Semarang di tempat 

wisata Eko Wisata Taman Air Tlatar Boyolali,  

Kemudian data dari kegiatan outbound  pada tanggal 15 Mei 2010 kegiatan 

outbound yang dilakukan bersama TK ABA 38 Semarang di tempat wisata Eko 

Wisata Taman Air Tlatar Boyolali, pada tanggal 29 Mei 2010 outbound bersama TK 

ABA 48 Semarang di tempat wisata Kampoeng Kopi Banaran Bawen kabupaten 

Semarang, dan kegiatan outbound pada tanggal 12 Juni 2010 kegiatan outbound 

bersama TK Permata Hati Surakarta, TK Permata Hati Jajar, dan TK Permata Hati 

Jebres di Eko Wisata Taman Air Tlatar Boyolali. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur yang digunakan oleh trainer 

outbound Yayasan Psikologi Anava. Data dalam penelitian ini menggunakan tuturan 

yang diucapkan oleh trainer outbound.  Menurut Sudaryanto (1993:32) metode 

pengumpulan data lingual ada dua, yaitu metode simak dan metode cakap. Metode 

simak adalah metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa, 

sedangkan metode cakap adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

percakapan antara peneliti dengan nara sumber. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode simak. 
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Metode simak terdiri atas beberapa teknik, teknik tersebut meliputi teknik dasar 

dan teknik lanjutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. 

3.3.1 Teknik Bebas Libat Cakap (SBLC) 

Penngambilan data dengan menggunakan teknik ini yaitu pengambilan data 

tanpa keikutsertaan peneliti dalam proses tindak tutur yang sedang berlangsung. 

Peneliti mengadakan penyimakkan terhadap rangkaian bahasa lisan yang bersifat 

spontan. Serta mengadakan pencatatan terhadap data yang relevan dengan sasaran 

dan tujuan penelitian. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan 

teknik simak bebas libat cakap ini menggunakan tape rekorder. 

3.3.2 Teknik Rekam 

Teknik rekam digunakan untuk memperoleh data dengan cara merekam data 

dengan menggunakan handicam. Proses perekaman ini dilakukan untuk mendapatkan 

data dalam konteks verbal dan nonverbal. Konteks verbal berupa tindak tutur yang 

berupa tuturan. Tuturan tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk menyampaikan 

informasi sedangkan konteks nonverbal berupa tindakan yang digunakan untuk 

mendukung konteks verbal. 

 Teknik ini juga dapat memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data. 

Data yang berupa tuturan dapat dianalisis setelah rekamannya diputar kembali dan 

dengan cara ini pula data akan tersimpan dengan baik. 

3.3.3 Teknik Catat 
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Teknik selanjutnya adalah teknik catat. Teknik catat teknik menjaring data 

dengan mencatat hasil penyimakkan data pada kartu data (Kesuma 2007: 45). 

Kegiatan mencatat itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan merekam data. 

Teknik catat dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang berhhasil 

dikumpulkan. Selanjutnya data ditranskrip dan dimasukkan kedalam kartu data. Data 

itu berupa tuturan yang digunakan oleh trainer outbound yang mebgandung jenis dan 

fungsi pragmatis. 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

Tanggal: 

Jenis Fungsi Keterangan 

   

Konteks tuturan   

Tuturan   

Analisis tuturan   

 

3.4  Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap setelah data terkumpul, artinya data sudah 

dicatat dalam kartu data dan sudah dicatat dalam kartu data dan sudah ditata secara 

sistematis sesuai dengan kepentingan penelitian ini. Dalam tahap ini data dianalisis 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
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Analisis data penelitian ini menggunakan metode normatif. Metode analisis 

data merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian yang bertujuan agar diperoleh 

suatu simpulan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul akan diolah dan 

dianalisis menggunakan analisis pragmatis yaitu, analisis data berdasarkan pada sudut 

pandang paragmatik (Rustono 1990:18). Data yang berhasil dikumpulkan kemudian 

diolah dan analisis dengan langkah-langkah olah data yang sesuai dengna prosedur. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut: 

(1). menyajikan data yang sudah dikumpulkan 

(2). menganalisis data 

(3). mengelompokkan data berdasarkan bentuk tuturan 

(5). menganalisis  bentuk tuturan yang mengandung jenis pragmatis 

(6). menganalisis bentuk tuturan yang mengandung fungsi pragmatis 

(7). menyajikan data berdasarkan analisis bentuk tuturannya 

3.5 Teknik Penyajian Analisis Data 

Terdapat dua teknik penyajian hasil analisis data, yaitu penyajian informal dan 

penyajian formal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata 

biasa walaupun dengan terminologi yang besifat teknis, sedang penyajian formal 

adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang. Dalam hal ini peneliti dalam 

menyajikan hasil analisis data dilakukan dengan metode penyajian informal. Rumus-

rumus atau kaidah-kaidah disampaikan dengan menggunakan kata-kata biasa. Kata-

kata yang apabila dibaca dapat langsung dipahami. Penyajian hasil analisis data ini 

berisi paparan tentang segala hal yang ditemukan dalam penelitian. Hal ini 
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dimaksudkan agar penjelasan tentang kaidah yang ditemukan menjadi lebih rinci dan 

terurai. Dengan demikian, rumusan atau aneka rumusan yang tersaji dapat dipahami 

dan relatif panjang. 
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BAB IV 

JENIS DAN FUNGSI TINDAK TUTUR TRAINER OUTBOUND  

YAYASAN PSIKOLOGI ANAVA 

 

Pada bab IV dipaparkan hasil penelitian jenis dan fungsi tindak tutur trainer 

outbound Yayasan Psikologi Anava sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari 

penelitian. Hasil penelitian ini meliputi jenis tindak tutur apa saja yang dipakai oleh 

trainer outbound Yayasan Psikologi Anava dan fungsi tindak tutur apa saja yang 

terdapat pada tindak tutur trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. 

4.1 Jenis Tindak Tutur Trainer Psikologi Anava 

Bedasarkan data yang diperoleh dan hasil dari analisis data tersebut, dalam 

penelitian ini ditemukan berbagai jenis tindak tutur yang dipakai oleh trainer 

outbound Yayasan Psikologi Anava. Jenis tindak tutur yanng dihasilkan adalah jenis 

tindak tutur sesuai bidang pragmatik. Jenis tindak tutur yang di pakai oleh trainer 

outbound pada bab sebelumnya sudah dipaparkan. Jenis tindak tutur tersebut adalah 

sebagai berikut: 1). jenis tindak tutur konstatif, 2). jenis tindak tutur performatif, 3). 

jenis tindak tutur lokusi, 4). jenis tindak tutur  ilokusi, 5). jenis tindak tutur perlokusi, 

6). jenis tindak tutur representatif, 7). jenis tindak tutur direktif, 8). jenis tindak tutur 

ekspresif atau tindak tutur evaluatif, 9). jenis tindak tutur komisif, 10). jenis tindak 

tutur isbati atau tindak tutur deklaratif.  
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 Tindak tutur merupakan salah satu bentuk komunikasi antara penutur dengan 

mitra tutur. Tindak tutur yang dipakai oleh trainer outbound Yayasan Psikologi 

Anava merupakan tindak tutur yang digunakan untuk menyampaikan maksud dan 

tujuan kepada peserta outbound. Tindak tutur terebut mempunyai jenis tindak tutur 

tertentu sesuai dengan kajian ilmu pragmatik. Berikut analisis tindak tutur yang 

dipakai oleh trainer outbound berdasarkan jenisnya. 

4.1.1  Tindak Tutur Performatif 

Tuturan performatif adalah tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk 

melakukan sesuatu (Wijana 1996:23). Gunarwan (1994:43) mengemukakan bahwa 

tuturan performatif itu adalah tuturan yang merupakan tindakan melakukan sesuatu 

dengan membuat tuturan itu. Berikut contoh-contoh tuturan performatif. 

(01) KONTEKS :TRAINER MENYAMBUT KEDATANGAN      

PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Saya ucapkan selamat datang kepada peserta   

outbond di Eko Wisata Taman Air Tlatar Boyolali, 

Jawa Tengah.” 

Pada tuturan di atas merupakan tuturan yang termasuk dalam jenis tindak tutur 

performatif. Tuturan tersebut bertujuan menyambut peserta outbound. Penutur 

menyambut mitra tuturnya di lokasi wisata. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur 

kepada mitra tuturnya merupakan sebuah tindakan. Tindak tutur untuk melakukan 

sesuatu merupakan definisi dari tindak tutur performatif. 

(02) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 
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Trainer :”Adik-adik, orang tua, dan guru silahkan langsung 

menuju basecamp di kali bening untuk menaruh barang 

bawaan dan beristirahat sebentar. Adik-adiknya bisa 

memakai sandal dan cukup bawa air minum dan jajan 

saja untuk bekal outbound.” 

Tuturan di atas merupakan tindak tutur performatif. Tindak tutur performatif 

ditunjukkan pada maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur. Penutur bermaksud 

mengarahkan mitra tuturnya untuk menuju tempat istirahat. Dalam tuturan tersebut 

penutur melakukan sebuah tindakan yaitu mengarahkan mitra tuturnya. Tindakan 

inilah yang menjadikan tuturan di atas merupakan tindak tutur dengan jenis 

performatif. 

(03) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PPESERTA 

OUTBOUND KE LOKASI PEMBUKAAN 

Trainer :”Adik-adik yang sudah siap bisa langsung menuju 

segaran untuk melakukan pembukaan. Adik-adik 

bergandengan tangan membentuk lingkaran besar.” 

Tuturan pada konteks di atas merupakan tuturan yang berjenis performatif. 

Dalam tuturan tersebut penutur bertutur kepada mitra tuturnya untuk melakukan 

sesuai apa yang dituturkannya. Penutur meminta kepada mitra tuturnya segera 

menuju area segaran untuk melakukan kegiatan pembukaan. Tuturan ini merupakan 

representasi dari sebuah tindakan penutur kepada mitra tuturnya. 

(04) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Sebelum acara pembukaan dimulai adik-adik yang 

mau buang air kecil dulu silahkan kamar mandinya ada 

di sebelah sana.” 
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Tuturan di atas merupakan jenis tindak tutur performatif. Tuturan penutur 

merupakan wujud dari tindakan untuk menyarankan kepada mitra tuturnya. Maksud 

dari tuturan tersebut adalah penutur menyarankan mitra tuturnya untuk buang air 

kecil sebelum kegiatan pembukaan dimulai. Tuturan tersebut digunakan untuk 

melakukan sesuatu. 

(05). KONTEKS :TRAINER DAN PESERTA MELAKUKAN 

PEMBUKAAN KEGIATAN OUTBOUND 

Trainer :”Selamat pagi semuanya....” 

Peserta :”Selamat pagi....” 

Trainer :”Adik-adik hari ini akan melakukan kegiatan outbound 

bersama kakak-kakak dari yayasan psikologi anava 

yang pakai baju warna biru. Untuk memulai acara 

outbound saya persilahkan kepada pihak sekolahan atau 

yang mewakili untuk memberikan sepatah dua patah 

sekaligus membuka acara dan memimpin do,a. Kepada 

kepala sekolah atau yang mewakili kami persilahkan.” 

Tuturan yang dicetak miring pertama merupakan tindak tutur performatif. 

Penutur menyapa kepada mitra tuturnya. Penutur melakukan sebuah tindakan yaitu 

menyapa mitra tuturnya. Hal ini sesuai dengan pengertian dari tindak tutur jenis 

performatif. 

Pada tuturan yang dicetak miring selanjutya merupakan tindak tutur yang 

mempresentasikan sebuah tindakan. Penutur melaporkan kegiatan yang akan 

dilakukan pada hari itu kepada mitra tuturanya.  
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Tuturan yang dicetak miring selanjutnya termasuk dalam jenis tindak tutur 

perrformatif. Tuturan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh penutur yang 

berupa mengucapkan terima kasih kepada mitra tuturnya. Hal ini sesuai dengan 

definisi dari tindak tutur performatif. 

4.1.2  Tindak Tutur Konstatif  

Tuturan konstatif adalah tuturan yang menyatakan sesuatu yang kebenarannya 

dapat diuji-benar atau salah dengan menggunakan pengetahuan tentang dunia 

(Gunarwan 1994:43). Tuturan-tuturan berikut merupakan tuturan jenis konstatif. 

(06) KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA   

OUTBOUND. 

Trainer :”Kalau nanti waktu bermain capek adik-adik bisa 

istirahat sambil makan jajan. Kalau makan jajan 

sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau 

sampahnya dibuang sembarangan bisa menyebabkan 

apa adik-adik?” 

Peserta :”Banjir.” 

Trainer :”Iya kalau kita buang sampah sembarangan bisa 

menyebabkan banjir. Pintar sekali semuanya.  

Tuturan pada konteks di atas merupakan tindak tutur konstatif. Tuturan yang 

dicetak miring di atas mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari 

penutur tersebut dapat dibuktikan dengan pengetahuan dunia. Maksud dari tuturan itu 

adalah jika kita membuang sampah sembarang akan menyebabkan banjir.  

(07) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  
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Trainer :”Adik-adik sekarang kita akan bermain memberi 

makan ikan. Ayo siapa yang tahu di kolam ada ikan 

apa saja?”  

Peserta :”Ikan lele.” 

Trainer :”Ini kakak bawa pelet untuk memberi makan ikan. 

Pelet ini adalah makanan ikan. Sekarang kedua 

tangannya dibuka kakak beri pelet tapi jangan 

dilempar ke kolam dulu, nanti memberi makannya 

bersama-sama.” 

Tuturan di atas adalah tuturan yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

konstatif. Tuturan di atas mempunyai maksud menyatakan bahwa pelet merupakan 

salah satu jenis makanan ikan. Pengetahuan ini sudah merupakan pengetahuan umum 

yang hampir setiap orang mengetahuinya bahwa pelet termasuk makanan ikan. 

(08) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik suka makan ikan?” 

Peserta :”Suka.” 

Trainer :”Siapa yang di rumah memelihara ikan?” 

Peserta :”Saya.” 

Trainer :”Kalau tempat untuk memelihara ikan yang di 

rumah namanya apa adik-adik?” 

Peserta :”Aquarium.” 

Trainer :”Iya benar, akuarium itu tempat untuk memelihara 

ikan.” 

Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tindak tutur jenis konstatif. 

Penutur menyampaikan maksudnya kepada mitra tutunya dengan membuat tuturan 

tersebut. Tuturan tersebut memiliki kebenaran pengetahuan secara umum. Kebenaran 

umum dari tuturan di atas adalah bahwa akuarium dibuat untuk memelihara ikan hias.  
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(09) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Siapa yang ingin terbang seperti burung?” 

Peserta :”Saya.” 

Trainer :”Kita akan main flying fox. Adik-adik bisa terbang 

seperti burung. Semuanya harus berani. Siapa yang 

berani? 

Dalam tuturan di atas mempunyai kebenaran umum. Kebenaran umum dari 

tindak tutur tersebut adalah bahwa binatang burung dapat terbang. Tindak tutur yang 

memiliki kebenaran umum termasuk ke dalam jenis tindak tutur konstatif. 

(10) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PERSERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak minta diambilkan bola warna hijau. 

Ayo...ayo...ayo...!. Bola warna hijaunya sudah habis?” 

Peserta :”Sudah.” 

Trainer :”Di keranjang yang kakak pegang isinya bola warna 

apa?.” 

Peserta :”Hijau.” 

Trainer :”Hijau bahasa Inggrisnya apa?” 

Peserta :”Green.” 

Trainer :”Sekarang kita hitung bolanya bersama-sama. Bola 

warna hijau yang bahasa Inggrisnya green, Satu... 

dua... tiga... empat... lima.... enam.... tujuh... habis. 

Bola warna hijaunya ada berapa?” 

Peserta :”Tujuh.” 

Tuturan di atas merupakan tindak tutur berjenis konstatif. Dalam tuturan di atas 

memiliki kebenaran pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang ada dalam tuturan 

tersebut adalah bahha kata hijau dalam bahasa Inggris adalah green.  
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4.1.3 Tindak Tutur Lokusi 

 Tindak tutur lokusi atau lengkapnya tindak sosial adalah tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata merupakan tindak 

tutur, yaitu tindak tutur yang mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat 

sesuatu dengan makna kata itu dalam kamus dan makna kalimat menurut kaidah 

sintaksisnya (Gunarwan 1994:45). Berikut tuturan yang termasuk dalam tindak tutur 

lokusi. 

(11) KONTEKS :TRAINER MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA 

PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Adik-adik ke tlatar mau apa?” 

Peserta :”Outbound.” 

Trainer :”Iya, pagi ini sampai sore nanti adik-adik akan 

melakukan outbound. Adik-adik akan diajak bermain 

dan belajar di alam bersama kakak-kakak dari Anava. 

Adik-adik akan diajak bermain flying fox, memberi 

makan ikan, meniti tali, 3M, mencari mutiara, menanam 

padi, memandikan kerbau, dan renang.” 

Tuturan di atas merupakan tuturan lokusi. Pada tuturan tersebut penutur 

menyebutkan  permainan apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan outbound. 

Penutur menyampaikan tuturannya denan menyebutkan permainan  yang akan 

dilakukan pada kegiatan outbound.  

(12) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Adik-adik kita akan bermain 3M. Cara mainnya 

adik-adik dari sini merayap lewat terowongan, terus 

melompati tali, meniti di atas bangku panjang, 

kemudian lari kembali kebarisan. Sekarang di mulai 
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dari yang paling depan pada hitungan tiga langsung 

merayap, satu..., dua..., tiga..., ayo...ayo...ayo...!” 

Pada tuturan di atas adalah tuturan yang termasuk ke dalam tindak tutur lokusi. 

Tuturan yang disampaikan penutur mempunyai maksud menunjukkan cara bermain 

3M kepada mitra tuturnya. Penutur menyampaikan maksud tuturannya dengan 

menjelaskan kepada mitra tuturnya. 

(13) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Sebelum bermain kakak kasih contoh adik-adik 

lihat kakak dulu. Adik-adik kedua tanggannya 

peganggan tali yang warna biru, kakinya berjalan di 

atas seperti kakak. Adik-adik berjalan dengan kaki 

digeser tidak boleh disilang nanti bisa jatuh.” 

Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tindak tutur lokusi karena 

tuturan tersebut mempunyai maksud menunjukkan kepada mitra tuturnya bagaimana 

cara bermain meniti tali kepada mitra tuturnya.  

(14) KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Kakak perkenalkan ini yang hitam, tnggi, dan dari 

papua bernama kak Taher.”” 

Tuturan di atas termasuk dalam tindak tutur lokusi. Hal ini dikarenakan tuturan 

tersebut mempunyai maksud memperkenalkan rekannya kepada mitra tutur dengan 

menyebutkan ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh penutur kepada mitra 

tuturnya adalah bahwa rekannya berbadan tinggi, mempunyai kulit warna hitam, dan 

berasal dari papua. 

(15) KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 
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Trainer :”Kakak haus sekali. Adik-adik ada yan mau ngasih 

minum kakak?” 

Peserta :”Ini kak punyaku.” 

Pada konteks di atas tuturan yang dicetak miring merupakan tindak tutur lokusi. 

Tindak tutur yang dilakukan untuk menyatakan sesuatu. Penutur bermaksud 

menyatakan bahwa dirinya haus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh penutur 

kepada mitra tuturnya.  

4.1.4 Tindak Tutur Ilokusi 

 Tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu (Austin 1962:99-100, 

Gunarwan 1994:46). Berbeda dari tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi merupakan 

tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Berikut tuturan 

tindak tutur ilokusi. 

(16) KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Adik-adik jalannya yang rapi tidak boleh dorong-

dorongan nanti kalau jatuh sakit.” 

Tuturan di atas merupakan tuturan yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

ilokusi. Tindak tutur ini diungkapkan untuk melakukan sesuatu. Dalam tuturan 

tersebut penutur bermaksud agar mitra tuturnya melakukan apa yang 

disampaikannya. Maksud ungkapan tersebut adalah penutur meminta mitra tuturnya 

untuk berjalan dengan rapi. 
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(17) KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Semuanya baris dulu yang rapi. Ayo, kita main 

yang lain.” 

Tuturan yang di cetak miring di atas mempunyai maksud agar mitra tuturnya 

berbaris dengan rapi. Tuturan tersebut diungkapkan oleh penutur untuk melakukan 

tindakan terhadap mitra tuturnya. Tuturan seperti ini termasuk ke dalam tindak tutur 

ilokusi. 

(18) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Habis ini kita akan bermain di sungai, memandikan 

kerbau.” 

Tuturan di atas merukan tindak tutur ilokusi. Hal itu dikarenakan tuturan di atas 

digunakan untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan di atas penutur bermaksud 

mengajak mitra tuturnya untuk menuju sungai bermain memandikan kerbau. Tuturan 

itu disampaikan kepada mitra tutur sebagai wujud tindakan mengajak. Tuturan ini 

termasuk dalam tuturan ilokusi. 

(19) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik yang bajunya kotor sekalian dibersihkan 

kalau masih kotor tidak boleh renang.” 

Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi. Hal itu dikarenakan tuturan 

di atas disampaikan untuk melakukan sesuatu. Tuturan di atas menunjukkan 

bagaimana penutur meminta kepada mitra tuturnya untuk membersihkan bajunya 

yang kotor. Pada tuturan itu penutur mempunyai maksud meminta kepada mitra 

tuturnya untuk membersihkan bajunya yang kotor samapai bersih. 
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(20) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Dimulai dari yang berada di barisan paling depan 

satu, dua, tiga, ayo....ayo...ayo!” 

Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi. Tindak tutur yang 

digunakkan untuk melakukan sesuatu. Pada tururan tersebut penutur bermaksud 

memberikan aba-aba kepada mitra tuturnya. Setelah aba-aba itu diujarkan penutur 

menyuruh mitra tuturnya untuk melakukan permainan sesuai dengan apa yang 

sampaikannya. 

4.1.5 Tindak Tutur Perlokusi 

 Tuturan yang diucapkan seorang penutur seiring memiliki efek atau daya 

pengaruh (perlocutinary force). Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan sesuatu 

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

tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja dapat pula secara tidak 

sengaja. Tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra 

tutur inilah yang merupakan tindak perlokusi. Berikut ini merupakan tindak tutur 

perlokusi. 

(21) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Semuanya ikuti gerakkan kakak. Adik-adik yang 

nurut sama kakak akan kakak ajak renang nanti.” 

Pada tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur perlokusi. Hal ini 

karena tuturan tersebut mempunyai efek atau daya pengaruh terhadap mitra tuturnya. 
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Penutur mengujarkan tuturan itu dengan maksud membujuk agar mitra tuturnya untuk 

menuruti perintah darinya dengan menjanjikan akan di ajak bermain renang. 

(22) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik mainya jangan jauh-jauh. Disitu banyak 

ularnya nanti digigit.” 

Tuturan pada konteks di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur perlokusi. 

Hal ini dikarenakan dalam tuturan tersebut mempunyai efek mempengaruhi terhadap 

mitra tuturnya. Efek yang diharapkan dari penutur dalam tuturan tersebut adalah agar 

mitra tuturnya takut main jauh-jauh. 

(23) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kalau kakak lagi bicara adik-adik diam dulu.” 

Tuturan di atas mempunyai efek atau daya pengaruh terhadap mitra tuturnya. 

Dalam tuturan tersebut efek yang muncul adalah ketika penutur berbicara maka mitra 

tuturnya diharapkan utnuk mendengarkan atau diam. Tuturan yang memiliki ciri-ciri 

seperti itu termasuk kedalam jenis tindak tutur perlokusi. 

(24) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak mau kasih peletnya kalau adik-adik mau baris 

yang rapi.”  

Pada konteks di atas tuturan tersebut memiliki efek atau daya pengaruh 

terhadap mitra tuturnya. Efek atau daya yang muncul dari tindak tutur tersebut adalah 
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penutur bermaksud meminta mitra tuturnya mau berbaris dengan rapi supaya dapat 

pelet. Tindak tutur yang seperti ini termasuk ke dalam tindak tutur perlokusi. 

(25) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik jangan main di pohon itu, disitu banyak 

ulatnya nanti badannya gatal semua.” 

Tuturan yang dicetak miring di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

perlokusi. Hal ini dikarenakan tuturan tersebut memiliki efek atau daya pengaruh 

terhadap mitra tuturnya. Efek atau daya pengaruh yang dimaksudkan adalah penutur 

berusaha untuk menakuti-nakuti mitra tutur dengan mengatakan di sekitar pohon itu 

terdapat banyak ulat.  

4.1.6  Tindak Tutur Representatif 

 Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya akan 

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

tindak tutur asertif. Berikut tuturan yang termasuk ke dalam tindak tutur representatif. 

(26) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Siapa yang bercita-cita jadi polisi atau polwan?” 

Peserta :”Saya.” 

Trainer :”Kita di sini akan latihan jadi polisi nama 

latihannya meniti tali. Adik-adik nanti berjalan 

diatas tali dari sini sampai ujung sana. Semuanya 

berani!.” 
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Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur representatif. Tindak tutur 

yang dilakukan oleh penutur bermaksud menyatakan kepada mitra tuturnya bahwa 

permainan yang akan dilakukan adalah permaian meniti tali seperti latihan yang 

dilakukan oleh para polisi. 

(27) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Sekarang kita di sawah dan kakak pegang 

keranjang yang berisi bola. Kita akan bermain 

mencari mutiara.” 

Tuturan pada konteks di atas adalah tuturan yang termasuk ke dalam jenis 

tindak tutur representatif. Tuturan tersebut mempunyai maksud menunjukkan kepada 

mitra tuturnya bahwa yang dipegang oleh penutur adalah sekerangjang bola. 

(28) KONTEKS :TRAINNER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik kita akan belajar menanam padi. Adik-

adik akan menjadi petani yaitu pak tani dan bu tani.” 

Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur representatif. Hal ini dikarenakan 

tindak tutur tersebut dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Pernyataan penutur 

kepada mitra tutur yang ada dalam tuturan tersebut adalah bahwa mereka akan belajar 

menanam padi seperti yang dilakukan oleh petani. 

(29) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik dari pagi sampai sore ini kita sudah 

melakukan kegiatan outbond dan sekarang tiba pada 

acara penutupan.” 
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Tuturan yang dicetak miring di atas adalah tindak tutur representatif. Hal itu 

dikarenakan dalam tuturan tersebut penutur bermaksud melaporkan kegiatan yang 

akan dilakukan kepada mitra tuturnya.  

(30) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Kakak jelasin dulu cara menanam padi. Ini namanya 

benih padi nanti adik-adik memegang benih padinya 

pakai tangan kiri. Tangan kanan ambil sedikit benih 

padinya terus membungkuk, dan benih padi yang ada 

di tangan kanan ditanam sampai berdiri, kemudian 

ambil lagi sedikit terus ditanam lagi sampai benih 

padi yang ada di tangan kiri habis.” 

Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan jenis tindak tutur representatif. 

Sebuah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Pernyataan yang ada 

dalam tuturan tersebut adalah cara bermain menanam padi. 

4.1.7  Tindak Tutur Direktif 

 Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturannya agar 

mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Seringkali tindak 

tutur jenis direktif juga disebut dengan tindak tutur impositif. Berikut ini adalah 

tindak tutur direktif 

(31) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOND 

SAAT BERMAIN. 

Trainer :”Adik-adik kerbaunya dimandikan sampai bersih, 

badannya digosok dengan rumput.” 

Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur direktif. Hal iti dikarenakan dalam 

tuturan tersebut mempunyai maksud menyuruh kepada mitra tuturnya. Penutur 
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menyuruh mitra tuturnya untuk memandikan kebau dengan cara mengosok badan 

kerbau memakai rumput. 

(32) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Ayo, semuanya baris yang rapi bikin kereta yang 

belakang pegang pundak temennya yang depan. 

Jalannya pelan-pelan saja.” 

Tuturan pada konteks di atas merupakan tindak tutur direktif. Tindak tutur yang 

dilakukan untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan tersebut penutur bermaksud 

meminta kepada mitra tuturnya untuk berbaris rapi menyerupai kereta api. Dalam 

tuturan itu penutur juga meminta kepada mitra tuturnya untuk berjalan dengan pelan-

pelan. 

(33) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Ayo, semuanya ikuti kakak.” 

Pada konteks di atas tuturan yang terjadi merupakan tindak tutur direktif. 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan untuk melakukan sebuah 

tindakan. Tuturan di atas mempunyai maksud menyuruh. Penutur menyampaikan 

tuturan itu dengan tujuan menyuruh mitra tuturnya untuk mengikuti apa yang 

dilakukannya.  

(34) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kita di sini akan memandikan kerbau. Semuanya 

harus ikut memandikan kerbu. Siapa yang berani naik 

kerbau bareng kakak?” 
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Pada tuturan di ata penutur bermaksud memerintah kepada mitra tuturnya untuk 

memandikan kerbau. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur termasuk ke dalam 

tindak tutur direktif. 

(35) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak kasih aba-aba pada hitungan ketiga 

semuanya lansung lari.” 

Tuturan yang di cetak miring di atas termasuk kedalam tindak tutur direktif. 

Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur mempuyai maksud memberikan aba-aba 

kepada mitra tuturnya. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur tersebut adalah 

tindak tutur yang bertujuan untuk melakukan tindakan. 

4.1.8  Tindak Tutur Ekspresif 

 Fraser (1976) menyebut tindak tutur ekspresif  dengan istilah tindak tutur 

evaluatif yang diartikan sebagai tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan. 

Berikut ini adalah tuturan ekspresif. 

(36) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak 

sekolahan atas terselengaranya kegiatan outbound 

ini.” 

Pada tuturan di atas yang dicetak miring merupakan tindak tutur ekspresif. Hal 

ini dikarenakan tuturan yang diampaikan oleh penutur kepada mitra tuturnya 
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mempunyai maksud yang dapat diartikan sebagai sebuah evaluasi. Dalam tuturan 

tersebut penutur mempunyai maksud menyampaikan terima kasih kepada pihak 

sekolahan yang sudah menyelenggarakan kegiatan outbound. 

(37) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kalau muridnya pintar-pintar pasti gurunya pintar 

sekali.” 

Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif. Hal ini 

dikarenakan pada tuturan tersebut mempunyai maksud yang dapat diartikan sebagai 

evaluasi. Penutur dalam tuturan tersebut mempunyai maksud memuji kepada mitra 

tuturnya. 

(38) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik pagi ini terlihat bersemangat sekali. 

Semuanya sudah sarapan?” 

Pada konteks di atas tuturan yang terjadi merupakan tindak tutur ekspresif. 

Sebuah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud ujaran dapat diartikan sebagai 

evaluasi. Dalam tuturan tersebut penutur mempunyai maksud menyanjung mitra 

tuturnya. 

(39) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik tidak baik makannya sambil jalan.” 

Peserta :”Iya, kak.” 
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Pada tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif. Tindak tutur 

tersebut mempunyai maksud menkritik kepada mitra tuturnya. Tuturan tersebut 

disampaikan oleh penutur dapat diartikan sebagai evaluasi. 

(40) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Bukan seperti itu kakinya tidak boleh disilang 

harusnya digeser.” 

Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif. Tuturan tersebut 

mempunyai maksud menyalahkan atas apa yang dilakukan oleh mitra tuturnya. 

Dalam tuturan di atas penutur mempunyai maksud menyalahkan mitra tuturnya yang 

melakukan permainan meniti tali dengan kaki disilang. 

4.1.9  Tindak Tutur Komisif 

 Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkn di dalam tuturannya. Berikut ini adalah tuturan 

komisif. 

(41) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali 

akan kaka kasih hadiah.” 

Tuturan pada konteks di ata adalah tuturan yang termasuk ke dalam jenis tindak 

tutur komisif. Hal itu dikarenakan tuturan tersebut mempunyai maksud bahwa 

penutur berjanji kepada mitra tuturnya akan memberikan hadiah jika mitra tuturnya 
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mau mengikuti permainan meniti tali. Tuturan yang disampaikan penutur tersebut 

mengikat dirinya untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang disampaikannya. 

(42) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik tidak boleh nakal yang nakal tidak kakak 

ajak main” 

Tuturan di atas merupakan tindak tutur komisif. Tuturan yang diujarkan 

memiliki maksud membujuk mitra tuturnya. Tuturan tersebut mengikat penuturnya 

untuk melakukan apa yang ada dalam tuturan tersebut. Dalam tuturan tersebut 

penutur menyampaikan kalau mitra tuturnya nakal tidak akan diajak bermain.  

(43) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik mau main apalagi?” 

Peserta  :”Renang.” 

Trainer :”Oke, kita renang sekarang.” 

Konteks diatas berisi tuturan yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur komisif. 

Tindak tutur yang terjadi mempunyai maksud penutur menyatakan kesanggupan 

kepada  mitra tuturnya untuk bermain renang. Tuturan tersebut mengikat penuturnya 

untuk melakukan apa yang dituturkannya. 

(44) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik siap untuk bermain lagi?” 

Peserta :”Kakak mau pipis dulu.” 

Trainer :”Iya, silahkan yang mau pipis dulu.” 



 

 

69 

Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur jenis komisif karena tuturan yang 

disampaikan tersebut mengikat penuturnya. Penutur terikat pada apa yang 

diucapkannya bahwa penutur memberikan izin kepada mitra tuturnya untuk ke kamar 

mandi.  

(45) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak janji yang mau main flying fox kakak akan 

ajak renang nanti.” 

Tuturan yang terjadi pada di atas merupakan tindak tutur yang disampaikan 

oleh penutur dengan maksud berjanji untuk mengajak mitra tuturnya bermain renang 

jika mitra tuturnya mau bermain flying fox. Tindak tutur seperti ini termasuk ke dalam 

jenis tindak tutur komisif. Tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan 

apa yang ada dalam tuturan. 

4.1.10  Tindak Tutur Isbati 

 Tindak tutur deklarasi atau isbati adalah tindak tutur yang dimaksudkan 

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

Untuk  memperoleh  istilah yang paralel, Fraser (1978) menyebut jenis tindak tutur 

ini dengan istilah etablishive. Berikut ini adalah tuturan-tuturan yang termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur isbati. 

(46) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  
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Trainer :”Adik-adik boleh main di lumpur dulu tapi tidak boleh 

sirat-siratan dan dorong-dorongan kalau masuk ke 

mata sakit.” 

Pada tuturan yang di cetak miring di atas merupakan tindak tutur isbati. Tindak 

tutur yang dilakukan dengan maksud untuk menciptakan hal atau suasana baru. 

Dalam tuturan di atas penutur bermaksud melarang mitra tuturnya saling dorong. 

(47) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Ayo, adik-adik boleh turun ke sawah tapi tidak 

bobeh peganggan temennya, tidak boleh dorong-

dorongan, dan tidak boleh lempar-lemparan lumpur.” 

Pada konteks di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. Hal ini 

dikarenakan penutur bermaksud melarang mitra tuturnya saling lempar  lumpur. 

(48) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Kakak kasih tau dulu cara mainnya adik-adik 

dengarkan dulu. Bola yang dikeranjang ini akan kakak 

sebar di sawah dan adik-adik nanti berebut mengambil 

bola dan dimasukkan ke keranjang. Bola yang ditaruh 

keranjang hanya boleh bola yang warnanya kakak 

minta kalau bukan tidak boleh dimasukkan ke 

keranjang.” 

Pada tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. Tuturan 

tersebut mempunyai maksud melarang. Penutur melarang mitra tuturnya untuk 

memasukkan bola ke dalam kerangjang kecuali bola yang warnanya sesuai penutur 

minta. 

(49) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Baik, kakak kasih izin ambil minum tapi cepat 

kembali.” 
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Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. Pada tuturan itu 

terkandung maksud mengizinkan. Penutur mengizinkan kepada mitra tuturnya yang 

haus untuk mengambil air minum. 

(50) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Kta tidak jadi main di sini. Kita main yang lain. ” 

Tuturan yang dicetak miring di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. 

Tindak tutur di atas mempunyai maksud membatalkan. Penutur membatalkan untuk 

main karena permainan yang akan dimainkan penutur bersama mitra tutur masih ada 

yang memainkan. 

4.2 Fungsi Tindak Tutur Trainer Outbound Yayasan Psikologi Anava 

Bedasarkan hasil analisis data penelitian di pragmatik ditemukan berbagai 

jenis tindak tutur yang dipakai oleh trainer outbound Yayasan Psikologi Anava. Jenis 

tindak tutur yang di pakai oleh trainer outbound pada bab sebelumnya sudah 

dipaparkan. Jenis dan tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut: 1). fungsi 

representatif, 2). fungsi direktif, 3). fungsi ekspresif, 4). fungsi komisif, dan 5). fungsi 

isbati. 

 Tindak tutur merupakan salah satu bentuk komunikasi antara penutur dengan 

mitra tutur. Tindak tutur yang dipakai oleh trainer outbound Yayasan Psikologi 

Anava merupakan tindak tutur yang digunakan untuk menyampaikan maksud dan 

tujuan kepada peserta outbound. Tindak tutur terebut mempunyai fungsi tindak tutur 
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tertentu sesuai dengan kajian ilmu pragmatik. Berikut analisis tindak tutur yang 

dipakai oleh trainer outbound berdasarkan fungsinya.  

4.2.1  Fungsi Representatif 

Menurut Rustono (2000:92) fungsi representatif adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan di dalam pemakaiannya untuk menyatakan kebenaran. Dengan fungsi 

pragmatis ini, penutur bermaksud menyatakan kebenaran apa yang dituturkannya, 

sehingga dibagi menjadi subfungsi pragmatis yaitu, menyatakan, melaporkan, 

menunjukkan, menegaskan, bersepekulasi, dan menyebutkan. Tuturan di bawah ini 

termasuk tuturan yang memiliki fungsi pragmatis representatif. 

(51) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Siapa yang bercita-cita jadi polisi atau polwan?” 

Peserta :”Saya.” 

Trainer :”Kita di sini akan latihan jadi polisi nama 

latihannya meniti tali. Adik-adik nanti berjalan 

diatas tali dari sini sampai ujung sana. Semuanya 

berani!.” 

Pada tuturan di atas merupakan tuturan yang memiliki fungsi representatif  

karena pada tuturan tersebut berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Tuturan tersebut 

menyatakan bahwa penutur dan mitra tuturnya akan melakukan permainan meniti tali. 

Fungsi representatif  pada tuturan ini ditandai dengan subfungsi pragmatis 

“menyatakan”. 

(52) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  
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Trainer :”Sekarang kita di sawah dan kakak pegang 

keranjang yang berisi bola. Kita akan bermain 

mencari mutiara.” 

Tuturan yang ada di atas merupakan tuturan dengan fungsi representatif. 

Tuturan yang memiliki maksud menyatakan bahwa penutur dan mitra tuturnya berada 

di sawah. Fungsi representatif pada tuturan tersebut adalah representatif dengan 

ditandai subfungsi pragmatis “menyatakan”.  

(53) KONTEKS :TRAINNER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik kita akan belajar menanam padi. Adik-

adik akan menjadi petani yaitu pak tani dan bu tani.” 

Pada konteks di atas tindak tutur yang terjadi memiliki fungsi representatif. 

Tindak tutur dengan fungsi representatif  di atas ditandai dengan subfungsi pragmatis 

“menyatakan”. Pernyataan yang ada dalam tuturan itu adalah bahwa penutur dan 

mitra tutur akan melakukan permainan menanam padi seperti pekerjaan petani. 

(54). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik dari pagi sampai sore ini kita sudah 

melakukan kegiatan outbond dan sekarang tiba pada 

acara penutupan.” 

Tuturan di atas mempunyai fungsi representatif. Hal ini dikarenakan pada 

tuturan tersebut penutur bermaksud melaporkan kepada mitra tutunya. Penutur 

melaporkan kegiatan yang akan dilakukan penutur bersama mitra tuturnya selama 

satu hari ini. Subfungsi pragmatis yang menandai tuturan tersebut adalah 

“melaporkan”. 
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(55) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Kakak jelasin dulu cara menanam padi. Ini namanya 

benih padi nanti adik-adik memegang benih padinya 

pakai tangan kiri. Tangan kanan ambil sedikit benih 

padinya terus membungkuk, dan benih padi yang ada 

di tangan kanan ditanam sampai berdiri, kemudian 

ambil lagi sedikit terus ditanam lagi sampai benih 

padi yang ada di tangan kiri habis.” 

Tuturan yang dicetak miring di atas memiliki maksud menunkikkkan cara 

bermain menanam padi. Pada tuturan tersebut penutur bermaksud menjelaskan 

tentang cara bermmain menanam padi. Subfungsi yang menandai fungsi representatif 

pada tuturan tersebut adalah “menunjukkan”. 

4.2.2  Fungsi Direktif 

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

mempunyai maksud agar mitra tuturnya melakukan perbuatan. Subfungsi pragmatis 

yang terkandung adalah menyuruh, memohon, meminta, dan menyarankan.

 Subfungsi pragmatis direktif bermaksud agar mitra tuturnya untuk melakukan 

apa yang dikehendaki oleh penutur. Tuturan di bawah ini termasuk tuturan yang 

memiliki fungsi pragmatis direktif. 

(56) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOND 

SAAT BERMAIN. 

Trainer :”Adik-adik kerbaunya dimandikan sampai bersih, 

badannya digosok dengan rumput.” 

Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tindak tutur yang mempunyai 

fungsi direktif. Tindak tutur tersebut memiliki maksud penutur menyuruh mitra 
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tutunya untuk memandikan kerbau sampai bersih dengan cara menggosok badan 

kerbau dengan rumput. Fungsi direktif pada tuturan di atas ditandai dengan subfungsi 

pragmatis “menyuruh”. 

(57) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Ayo, semuanya baris yang rapi bikin kereta yang 

belakang pegang pundak temennya yang depan. 

Jalannya pelan-pelan saja.” 

Tuturan pada konteks di atas merupakan tuturan yang memiliki fungsi 

pragmatis direktif. Hal ini dikarenakan Pada tuturan tersebut mempunyai subfungsi 

pragmatis. Fungsi pragmatis pada tuturan di atas ditandai dengan subfungsi pragmatis 

“menyuruh”. Tuturan itu mempunyai maksud bahwa penutur menyuruh mitra 

tuturnya untuk membuat barisan menyerupai kereta api dan menyuruh mitra tuturnya 

berjalan pelan-pelan. 

(58) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Ayo, semuanya ikuti kakak.” 

Fungsi pragmatis pada tuturan di atas ditandai dengan subfungsi pragmatis 

“meminta”. Tuturan yang disampaikan oleh penutut kepada mitra tuturnya memiliki 

fungsi meminta. Penutur menyampaikan tuturan tersebut dengan maksud meminta 

mitra tuturnya melakukan apa yang ada dalam tuturan yaitu mengikutinya. 

(59) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kita di sini akan memandikan kerbau. Semuanya 

harus ikut memandikan kerbu. Siapa yang berani naik 

kerbau bareng kakak?” 
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Pada tuturan di atas fungsi direktif ditandai denga subfungsi pragmatis 

“memerintah”. Penutur mengucapkan tuturan dengan maksud memerintah mitra 

tuturnya untuk ikut permainan memandikan kerbau.   

(60) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak kasih aba-aba pada hitungan ketiga 

semuanya lansung lari.” 

Tuturan yang ada pada konteks di atas merupakan tuturan dengan fungsi 

pragmatis direktif. Pada tuturan di atas subfungsi pragmatis yang menandai fungsi 

direktif adalah “memberi aba-aba”. Penutur didalam tuturan itu memberikan aba-aba 

kepada mitra tutunya . setelah aba-aba diucapkan mitra tutur harus melakukan sesuai 

yang disampaikan oleh penutur. 

4.2.3  Fungsi Ekspresif 

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

maksud tuturan didalam pemakiannya untuk menyatakan penilaian. Dengan fungsi 

pragmatis ini, penutur menyatakan penilaian atas hal yang dituturkannya. Subfungsi 

pragmatis yang terkandung adalah memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, 

dan mengeluh. 

 Tuturan di bawah ini termasuk tuturan yang memiliki fungsi pragmatis 

ekspresif atau evaluatif. 

(61) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  
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Trainer :”Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak 

sekolahan atas terselengaranya kegiatan outbound 

ini.” 

Pada tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tuturan yang mempunyai 

fungsi pragmatis ekspresif. Tuturan tersebut penutur mempunyai maksud 

mengucapkan terima kasih kepada mitra tutur. Penanda dalam fungsi eksprif dalam 

tuturan tersebut adalah dengan subfungsi pragmatis “mengucapkan terima kasih”. 

(62)KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Kalau muridnya pintar-pintar pasti gurunya pintar 

sekali.” 

Tuturan yang dicetak miring pada konteks diatas termasuk ke dalam fungsi 

tindak tutur ekspresif. Tindak tutur tersebut merupakan tindak tutur untuk 

mengekspresikan sesuatu. Tuturan tersebut memiliki maksud. Penutur dalam tuturan 

bermaksud memuji mitra tuturnya. Fungsi ekspresif ini ditandai dengan subfungsi 

pragmatis “memuji”. 

(63) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik pagi ini terlihat bersemangat sekali. 

Semuanya sudah sarapan?” 

Tuturan pada kontek tersebut merupakan tuturan dengan fungsi pragmatis 

ekspresif. Fungsi tindak tutur ekspresif dalam tuturan tersdebut ditandai dengan 

subfungsi pragmatis “menyanjung”. Tuturan itu disampaikan untuk menyanjung 

mitra tuturnya yang pada hari itu terlihat sangat bersemangat. 
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(64) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik tidak baik makannya sambil jalan.” 

Peserta :”Iya, kak.” 

Pada tutura di atas termasuk kedalam tuturan yang mempunyai fungsi tindak 

tutur ekspresif. Fungsi tindak tutur ekspresif pada tuturan di atas ditandai dengan 

subfungsi pragmatis “mengkritik”. Pada tuturan tersebut penutur bermaksud 

mengkritik kepada mitra tuturnya yang makan sambil berjalan. 

(65) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Bukan seperti itu kakinya tidak boleh disilang 

harusnya digeser.” 

Tuturan yang ada di atas termasuk kedalam fungsi tindak tutur ekspresif. Hal 

ini dikarenakan tuturan tersebut merupakan tuturan dengan maksud menyalahkan. 

Subfungsi pragmatis yang ada dalam tuturan tersebut adalah “menyalahkan”. Penutur 

bermaksud menyalahkan mitra tuturnya yang melakukan permainan meniti tali tidak 

sesuai dengan apa aturannya. 

4.2.4  Fungsi Komisif 

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

maksud tuturan di dalam pemakiannya untuk mengikat penuturnya melakukan 

tindakan seperti yang disebutkan di dalam tuturannya. Dengan fungsi pragmatis ini, 

penutur terikat untuk melaksanakan apa yang dituturkannya itu. Subfungsi pragmatis 
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yang terkandung adalah berjanji, bersumpah, dan mengancam. Tuturan di bawah ini 

termasuk tuturan yang memiliki fungsi pragmatis komisif. 

(66) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali 

akan kaka kasih hadiah.”  

Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tuturan dengan fungsi 

pragmatis komisif. Pada tuturan tersebut penutur bermaksud menyampaikan bahwa 

penutur berjanji akan memberi hadiah jika mitra tuturnya mau melakukan permainan 

meniti tali. Subfungsi pragmatis yang menandai dalam tuturan tersebut adalah 

“berjanji”. 

(67) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik tidak boleh nakal yang nakal tidak kakak 

ajak main” 

Tuturan yang ada di atas adalah tututan dengan fungsi pragmatis komisif. 

Fungsi pragmatis yang mengikat penuturnya untuk melakukan apa yang 

dituturkannya. Penutur bermaksud membujuk mitra tutunya untuk tidak nakal. 

Penutur menyampaikan pada mitra tuturnya jika nakal tidak akan diajak main. 

Subfungsi pragmatis yang menandai dalam tuturan tersebut adalah “membujuk”. 

(68) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik mau main apalagi?” 

Peserta  :”Renang.” 
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Trainer :”Oke, kita renang sekarang.” 

Tuturan yang diceak mirirng di atas merupakan tuturan yang memiliki fungsi 

pragmatis komisif. Hal ini dikarenakan tuturan tersebut mengikat penuturnya akan 

apa yang diucapkannya. Pada tuturan itu penutur bermaksud menyatakan 

kesanggupan. Penutur menyanggupi untuk bermain renang. Sub fungsi pragmatis 

“menyatakan kesanggupan”. 

(69) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik siap untuk bermain lagi?” 

Peserta :”Kakak mau pipis dulu.” 

Trainer :”Iya, silahkan yang mau pipis dulu.” 

Tuturan pada konteks di atas merupakan tuturan yang mempunyai fungsi 

pragmatis komisif. Dalam tuturan tersebut penutur bermaksud memberikan 

kesanggupan kepada mitra tuturnya. Subfungsi pragmatis yang menandai pada 

tuturan tersebut adalah “menyatakan kesanggupan”. 

(70) KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak janji yang mau main flying fox kakak akan 

ajak renang nanti.” 

Tuturan yang ada di atas termasuk dalam fungsi tindak tutur komisif dalam 

tuturan tersebut penutur menyampaikan sesuatu yang mengikat. Penutur berjanji 

kepada mitra tuturnya akan mengajak renang jika mitra tutunya mau main flying fox. 

Subfungsi pragmatis yang menandai yaitu “berjanji”. 
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4.2.5  Fungsi Isbati 

Menurut Rustono (2000:116) fungsi isbati adalah fungsi yang diacu oleh 

maksud tuturan di dalam pemakiannya untuk menyatan hal (status, keadaan, dan 

sebagaianya). Dengan fungsi pragmatis ini, penutur menyatakan hal baru, status baru, 

atau keadaan baru atas hal yang dituturkannya. Subfungsi pragmatis yang terkandung 

adalah memutuskan, melarang, menolak, dan membatalkan. Tuturan di bawah ini 

termasuk tuturan yang memiliki fungsi pragmatis isbati. 

(71) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik boleh main di lumpur dulu tapi tidak boleh 

sirat-siratan dan dorong-dorongan kalau masuk ke 

mata sakit.” 

Tuturan pada konteks di atas termasuk ke dalam fungsi tindak tutur ibati. 

Fungsi tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan hal (status, keadaan, dan 

sebagainya). Pada tuturan di atas penutur bermaksud melarang mitra tuturnya untuk 

main sirat-siratan dan dorong-dorongan di area lumpur. Subfungsi pragmatis yang 

menandai dalam tuturan tersebut adalah “melarang”. 

(72) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Ayo, adik-adik boleh turun ke sawah tapi tidak 

bobeh peganggan temennya, tidak boleh dorong-

dorongan, dan tidak boleh lempar-lemparan lumpur.” 

Tuturan pada konteks di atas merupakan tuturan yang termasuk ke dalam fungsi 

ibati. Hal ini dikarenakan pada tuturan tersebut terdapat subfungsi pragmatis 
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“melarang”. Dalam tuturan tersebut penutur bermaksud melarang mitra tuturnya 

untuk main sirat-siratan dan lempar-lemparan lumpur. 

(73) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Kakak kasih tau dulu cara mainnya adik-adik 

dengarkan dulu. Bola yang dikeranjang ini akan kakak 

sebar di sawah dan adik-adik nanti berebut mengambil 

bola dan dimasukkan ke keranjang. Bola yang ditaruh 

keranjang hanya boleh bola yang warnanya kakak 

minta kalau bukan tidak boleh dimasukkan ke 

keranjang.” 

Tuturan di atas termasuk ke dalam fungsi tindak tutur isbati. Hal ini 

dikarenakan pada tuturan tersebut terdapat subfungsi pragmatis “melarang”. Penutur 

melarang mitra tuturnya untuk menaruh bola kekerangjang selain bola berwarna 

hijau.  

(74) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Baik, kakak kasih izin ambil minum tapi cepat 

kembali.” 

Tuturan yang dicetak miring merupakan tuturan dengan fungsi pragmatis isbati. 

Tuturan yang dimaksudkan untuk menciptakan sesuana baru. Pada tuturan di atas 

penutur memberikan izin kepada mitra tuturnya untuk mengambil air minum. 

Subfungsi yang menandai adalah subfungsi pragmatis “memberi izin”. 

(75) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Kita tidak jadi main di sini. Kita main yang lain.” 
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Tuturan yang di atas mempunyai maksud bahwa penutur memutuskan untuk 

tidak main di area permainan itu. Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi 

isbati. Pada tuturan itu ada subfungsi pragmatis “membatalkan”. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Jenis dan fungsi tindak tutur trainer outbound Yayasan Psikologi Anava memiliki 

berbagai macam jenis dan fungsi tindak tutur. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan sebagai berkut: 

1). Jenis tindak tutur yang dipakai oleh trainer Yayasan Psikologi Anava dalam 

kegiatan outbound sangat bervariasi. Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan tuturan trainer outbound dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 1). jenis tindak tutur konstatif, 2). jenis tindak tutur 

performatif, 3). Jenis tindak tutur lokusi, 4). jenis tindak tutur ilokusi, dan 5). 

jenis tindak tutur perlokusi.  

2).  Fungsi tindak tutur pragmatis dari tuturan trainer Yayasan Psikologi Anava 

dalam kegiatan outbound juga sangat berfariasi. Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan tuturan trainer outbound memiliki beberapa fungsi pragmatis, 

yaitu: 1). fungsi pragmatis representatif atau asertif, 2). fungsi pragmatis 

direktif, 3). fungsi pragmatis ekspresif atau evaluatif, dan 4). fungsi 

pragmatis isbati. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mempunyai saran sebagi berikut: 

1). Penelitian ini hendaknya menjadi bahan refleksi bagi para pekerja di bidang 

outbound. Penulis menyarankan hendaknya para trainer outbound lebih 

menggunakan tuturan yang mempunyai nilai edukatif bagi peserta outbound. 

2). Penulis menyarankan hendaknya penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi 

peneliti selanjutnya untuk meneliti pemakaian tindak tutur trainer outbound 

berdasarkan faktor tingkat edukatif dalam kegiatan outbound. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

DAFTAR PUSTAKA 

Alwasilah, A. Chaer. 1983.  Linguistik Suatu Pengantar. Bandung: Angkasa. 

Arikunto, Suharsini. 1992. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

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

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Idonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka. 

Halliday, M.A.K dan Ruqaiya, Hasan. 1992. Bahasa, Konteks, dan Teks. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Moleong, Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Rahardi, Kunjana. 2003. Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik. Malang: 

Dioma 

Sudaryanto. 1988. Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Harimurti, Kridalaksana. 1993. Kamus Linguistik:Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. Pengantar (metode) Penelitian Bahasa. 

Yogyakarta: Carasvatibooks. 

Martinet, Andre. 1987. Ilmu Bahasa (Pengantar). Yogyakarta: Kanisius. 

Samsuri. 1985. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga. 

Soeparno. 2002. Dasar-dasar Linguistik umum. Yogyakarta: PT Tiara Wacana 

Yogya. 

Anwar, Khaidi.1991. Pengatar da Peran Bahasa. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University. 

86 



 

 

87 

Ibrahim, Abd.Syukur.1993. Kajian Tindak Tutur. Surabaya: Uasaha Nasional. 

Robins, R.H.1992. Linguistik Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanisius. 

Rustono. 1999. Pokok-pokok Pragmatik. Semarang: CV. Ikip Semarang Prfess. 

Wijana. I Dewa Putu. 1996. Dasar-dasar Pragmatik. Yogyakarta: Andi Offset. 

Auistin, J.L. 1992. How to do Thing With Word. New York: Oxford University Press. 

Tarigan, Jw. M. 2004. Asas-asas Linguistik Umum. Yogyakarta: University Gadjah 

Mada Press. 

Baehaqie, Imam. 2011. Konteks dan Situasi Tutur. Hand Out: Universitas Negeri 

Semarang. 

Haryadi, 2003. Jenis, Efek, dan Fungsi Tuturan Perlokusi Mahasiswa Kuliah Kerja 

Nyata Universitas Negeri Semarang Kabupaten Kendal. Tesis. Universitas 

Negeri Semarang. 

Susiloningsih, 2001. Jenis dan Fungsi Tindak Tutur Direktif Wacana Kuis di Televisi. 

Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 

Palupi, 2002. Tindak Tutur dalam Wacana Iklan Bnetuk Berita pada Majalah Tempo 

Edisi 2001. Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 

http://WWW.kimpraswil.go.id  (diundu  tanggal 28 Februari 2011)  

http://WWW.kimpraswil.go.id/itjen/ (diunduh tanggal 28 Februari 2011) 

http://widhoy.multiply.com/journal/item. (diunduh tanggal 03 Maret 2011) 

http://esaland.blogspot.com/2009/06/outbond.html(diunduh tanggal 05 Maret 2011) 

http://lpd-outbound.com/2008/05/sejarah-outbound.html (diunduh tanggal 05 Maret 

2011) 



 

 

88 

http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge-Detail. (diunduh tanggal 05 Maret 

2011) 

http://WWW.kimpraswiloutbound.go.id (diunduh tanggal 05 Maret 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

89 

LAMPIRAN DATA 

 

Data Analisis Jenis dan Fungsi Tindak Tutur: 

01). KONTEKS :TRAINER MENYAMBUT KEDATANGAN      

PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Saya ucapkan selamat datang kepada peserta   

outbond di Eko Wisata Taman Air Tlatar Boyolali, 

Jawa Tengah.” 

02). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Adik-adik, orang tua, dan guru silahkan langsung 

menuju basecamp di kali bening untuk menaruh barang 

bawaan dan beristirahat sebentar. Adik-adiknya bisa 

memakai sandal dan cukup bawa air minum dan jajan 

saja untuk bekal outbound.” 

03). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PPESERTA 

OUTBOUND KE LOKASI PEMBUKAAN 

Trainer :”Adik-adik yang sudah siap bisa langsung menuju 

segaran untuk melakukan pembukaan. Adik-adik 

bergandengan tangan membentuk lingkaran besar.” 

04). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Sebelum acara pembukaan dimulai adik-adik yang 

mau buang air kecil dulu silahkan kamar mandinya ada 

di sebelah sana.” 

05). KONTEKS :TRAINER DAN PESERTA MELAKUKAN 

PEMBUKAAN KEGIATAN OUTBOUND 

Trainer :”Selamat pagi semuanya....” 

Peserta :”Selamat pagi....” 

Trainer :”Adik-adik hari ini akan melakukan kegiatan outbound 

bersama kakak-kakak dari yayasan psikologi anava 

yang pakai baju warna biru. Untuk memulai acara 

outbond saya persilahkan kepada pihak sekolahan atau 

yang mewakili untuk memberikan sepatah dua patah 
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sekaligus membuka acara dan memimpin do,a. Kepada 

kepala sekolah atau yang mewakili kami persilahkan.” 

06). KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA   OUTBOUND. 

Trainer :”Kalau nanti waktu bermain capek adik-adik bisa 

istirahat sambil makan jajan. Kalau makan jajan 

sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau 

sampahnya dibuang sembarangan bisa menyebabkan 

apa adik-adik?” 

Peserta :”Banjir.” 

Trainer :”Iya kalau kita buang sampah sembarangan bisa 

menyebabkan banjir. Pintar sekali semuanya.  

07). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik sekarang kita akan bermain memberi 

makan ikan. Ayo siapa yang tahu di kolam ada ikan 

apa saja?”  

Peserta :”Ikan lele.” 

Trainer :”Ini kakak bawa pelet untuk memberi makan ikan. 

Pelet ini adalah makanan ikan. Sekarang kedua 

tangannya dibuka kakak beri pelet tapi jangan 

dilempar ke kolam dulu, nanti memberi makannya 

bersama-sama.” 

08). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik suka makan ikan?” 

Peserta :”Suka.” 

Trainer :”Siapa yang di rumah memelihara ikan?” 

Peserta :”Saya.” 

Trainer :”Kalau tempat untuk memelihara ikan yang di 

rumah namanya apa adik-adik?” 

Peserta :”Aquarium.” 

Trainer :”Iya benar, aquarium itu tempat untuk memelihara 

ikan.” 
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09). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Siapa yang ingin terbang seperti burung?” 

Peserta :”Saya.” 

Trainer :”Kita akan main flying fox. Adik-adik bisa terbang 

seperti burung. Semuanya harus berani. Siapa yang 

berani? 

10). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PERSERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak minta diambilkan bola warna hijau. 

Ayo...ayo...ayo...!. Bola warna hijaunya sudah habis?” 

Peserta :”Sudah.” 

Trainer :”Di keranjang yang kakak pegang isinya bola warna 

apa?.” 

Peserta :”Hijau.” 

Trainer :”Hijau bahasa Inggrisnya apa?” 

Peserta :”Green.” 

Trainer :”Sekarang kita hitung bolanya bersama-sama. Bola 

warna hijau yang bahasa Inggrisnya green, Satu... 

dua... tiga... empat... lima.... enam.... tujuh... habis. 

Bola warna hijaunya ada berapa?” 

Peserta :”Tujuh.” 

11). KONTEKS :TRAINER MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA 

PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Adik-adik ke tlatar mau apa?” 

Peserta :”Outbound.” 

Trainer :”Iya, pagi ini sampai sore nanti adik-adik akan 

melakukan outbound. Adik-adik akan diajak bermain 

dan belajar di alam bersama kakak-kakak dari Anava. 

Adik-adik akan diajak bermain flying fox, memberi 

makan ikan, meniti tali, 3M, mencari mutiara, menanam 

padi, memandikan kerbau, dan renang.” 
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12). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Adik-adik kita akan bermain 3M. Cara mainnya 

adik-adik dari sini merayap lewat terowongan, terus 

melompati tali, meniti di atas bangku panjang, 

kemudian lari kembali kebarisan. Sekarang di mulai 

dari yang paling depan pada hitungan tiga langsung 

merayap, satu..., dua..., tiga..., ayo...ayo...ayo...!” 

13). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Sebelum bermain kakak kasih contoh adik-adik 

lihat kakak dulu. Adik-adik kedua tanggannya 

peganggan tali yang warna biru, kakinya berjalan di 

atas seperti kakak. Adik-adik berjalan dengan kaki 

digeser tidak boleh disilang nanti bisa jatuh.” 

14). KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Kakak perkenalkan ini yang hitam, tnggi, dan dari 

papua bernama kak Taher.”” 

15) KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Kakak haus sekali. Adik-adik ada yan mau ngasih 

minum kakak?” 

Peserta :”Ini kak punyaku.” 

16). KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

Trainer :”Adik-adik jalannya yang rapi tidak boleh dorong-

dorongan nanti kalau jatuh sakit.” 

17). KONTEKS :TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Semuanya baris dulu yang rapi. Ayo, kita main 

yang lain.” 

18). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Habis ini kita akan bermain di sungai, memandikan 

kerbau.” 

19). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  
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Trainer :”Adik-adik yang bajunya kotor sekalian dibersihkan 

kalau masih kotor tidak boleh renang.” 

20) KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Dimulai dari yang berada di barisan paling depan 

satu, dua, tiga, ayo....ayo...ayo!” 

21). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Semuanya ikuti gerakkan kakak. Adik-adik yang 

nurut sama kakak akan kakak ajak renang nanti.” 

22). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik mainya jangan jauh-jauh. Disitu banyak 

ularnya nanti digigit.” 

23). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kalau kakak lagi bicara adik-adik diam dulu.” 

24). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak mau kasih peletnya kalau adik-adik mau baris 

yang rapi.”  

25). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik jangan main di pohon itu, disitu banyak 

ulatnya nanti badannya gatal semua.” 

26). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :Kita di sini akan latihan jadi polisi nama latihannya 

meniti tali.  

27). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Sekarang kita di sawah dan kakak pegang 

keranjang yang berisi bola. Kita akan bermain 

mencari mutiara.” 
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28). KONTEKS :TRAINNER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik kita akan belajar menanam padi. Adik-

adik akan menjadi petani yaitu pak tani dan bu tani.” 

29). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik dari pagi sampai sore ini kita sudah 

melakukan kegiatan outbond dan sekarang tiba pada 

acara penutupan.” 

30). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Kakak jelasin dulu cara menanam padi. Ini namanya 

benih padi nanti adik-adik memegang benih padinya 

pakai tangan kiri. Tangan kanan ambil sedikit benih 

padinya terus membungkuk, dan benih padi yang ada 

di tangan kanan ditanam sampai berdiri, kemudian 

ambil lagi sedikit terus ditanam lagi sampai benih 

padi yang ada di tangan kiri habis.” 

31). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOND 

SAAT BERMAIN. 

Trainer :”Adik-adik kerbaunya dimandikan sampai bersih, 

badannya digosok dengan rumput.” 

 

 

32). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Ayo, semuanya baris yang rapi bikin kereta yang 

belakang pegang pundak temennya yang depan. 

Jalannya pelan-pelan saja.” 

33). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Trainer :”Ayo, semuanya ikuti kakak.” 

34). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  
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Trainer :”Kita di sini akan memandikan kerbau. Semuanya 

harus ikut memandikan kerbu. Siapa yang berani naik 

kerbau bareng kakak?” 

35). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak kasih aba-aba pada hitungan ketiga 

semuanya lansung lari.” 

36). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak 

sekolahan atas terselengaranya kegiatan outbound 

ini.” 

37). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kalau muridnya pintar-pintar pasti gurunya pintar 

sekali.” 

38). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik pagi ini terlihat bersemangat sekali. 

Semuanya sudah sarapan?” 

39). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik tidak baik makannya sambil jalan.” 

Peserta :”Iya, kak.” 

40). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Bukan seperti itu kakinya tidak boleh disilang 

harusnya digeser.” 

41). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali 

akan kaka kasih hadiah.” 
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41). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali 

akan kaka kasih hadiah.” 

43). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik mau main apalagi?” 

Peserta  :”Renang.” 

Trainer :”Oke, kita renang sekarang.” 

44). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik siap untuk bermain lagi?” 

Peserta :”Kakak mau pipis dulu.” 

Trainer :”Iya, silahkan yang mau pipis dulu.” 

45). KONTEKS : TRAINER MENGARAHKAN PESERTA 

OUTBOUND  

Trainer :”Kakak janji yang mau main flying fox kakak akan 

ajak renang nanti.” 

46). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Adik-adik boleh main di lumpur dulu tapi tidak boleh 

sirat-siratan dan dorong-dorongan kalau masuk ke 

mata sakit.” 

 

47). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Ayo, adik-adik boleh turun ke sawah tapi tidak 

bobeh peganggan temennya, tidak boleh dorong-

dorongan, dan tidak boleh lempar-lemparan lumpur.” 

48). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  
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Trainer :”Kakak kasih tau dulu cara mainnya adik-adik 

dengarkan dulu. Bola yang dikeranjang ini akan kakak 

sebar di sawah dan adik-adik nanti berebut mengambil 

bola dan dimasukkan ke keranjang. Bola yang ditaruh 

keranjang hanya boleh bola yang warnanya kakak 

minta kalau bukan tidak boleh dimasukkan ke 

keranjang.” 

49). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Baik, kakak kasih izin ambil minum tapi cepat 

kembali.” 

50). KONTEKS :TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

Trainer :”Kta tidak jadi main di sini. Kita main yang lain. ” 
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KARTU DATA 

Kartu Data Jenis Tindak Tutur. 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

01 

Tanggal: 24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Performatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENYAMBUT KEDATANGAN PESERTA 

OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Saya ucapkan selamat datang kepada peserta   outbond di Eko 

Wisata Taman Air Tlatar Boyolali, Jawa Tengah.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tuturan yang termasuk dalam 

jenis tindak tutur performatif. Tuturan tersebut bertujuan 

menyambut peserta outbound. Penutur menyambut mitra 

tuturnya di lokasi wisata. Tindak tutur yang dilakukan oleh 

penutur kepada mitra tuturnya merupakan sebuah tindakan. 

Tindak tutur untuk melakukan sesuatu merupakan definisi dari 

tindak tutur performatif. 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

02 

Tanggal:17 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Performatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

Tuturan  ”Adik-adik, orang tua, dan guru silahkan langsung menuju 

basecamp di kali bening untuk menaruh barang bawaan dan 

beristirahat sebentar...” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merupakan tindak tutur performatif. Tindak 

tutur performatif ditunjukkan pada maksud tuturan yang 

disampaikan oleh penutur. Penutur bermaksud mengarahkan 
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mitra tuturnya untuk menuju tempat istirahat. Dalam tuturan 

tersebut penutur melakukan sebuah tindakan yaitu 

mengarahkan mitra tuturnya. Tindakan inilah yang menjadikan 

tuturan di atas merupakan tindak tutur dengan jenis performatif. 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

03 

Tanggal: 17 Juli 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Performatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PPESERTA OUTBOUND 

KE LOKASI PEMBUKAAN 

Tuturan  ”Adik-adik yang sudah siap bisa langsung menuju segaran 

untuk melakukan pembukaan....” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas merupakan tuturan yang berjenis 

performatif. Dalam tuturan tersebut penutur bertutur kepada 

mitra tuturnya untuk melakukan sesuai apa yang dituturkannya. 

Penutur meminta kepada mitra tuturnya segera menuju area 

segaran untuk melakukan kegiatan pembukaan. Tuturan ini 

merupakan representasi dari sebuah tindakan penutur kepada 

mitra tuturnya. 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

04 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Performatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Sebelum acara pembukaan dimulai adik-adik yang mau buang 

air kecil dulu silahkan kamar mandinya ada di sebelah sana.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merupakan jenis tindak tutur performatif. 

Tuturan penutur merupakan wujud dari tindakan untuk 

menyarankan kepada mitra tuturnya. Maksud dari tuturan 

tersebut adalah penutur menyarankan mitra tuturnya untuk 

buang air kecil sebelum kegiatan pembukaan dimulai. Tuturan 
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tersebut digunakan untuk melkukan sesuatu. 

 

 

 

 

No Data 

05 

Tanggal: 24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Performatif  

Konteks tuturan  TRAINER DAN PESERTA MELAKUKAN PEMBUKAAN 

KEGIATAN OUTBOUND 

Tuturan  “Selamat pagi semuanya....” 

”Adik-adik hari ini akan melakukan kegiatan outbound 

bersama kakak-kakak dari yayasan psikologi anava yang pakai 

baju warna biru” 

“Kepada kepala sekolah atau yang mewakili kami 

persilahkan.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring pertama merupakan tindak tutur 

performatif. Penutur menyapa kepada mitra tuturnya. Penutur 

melakukan sebuah tindakan yaitu menyapa mitra tuturnya. Hal 

ini sesuai dengan pengertian dari tindak tutur jenis performatif. 

Pada tuturan yang dicetak miring selanjutya merupakan tindak 

tutur yang mempresentasikan sebuah tindakan. Penutur 

melaporkan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu kepada 

mitra tuturanya.  

Tuturan yang dicetak miring selanjutnya termasuk dalam jenis 

tindak tutur perrformatif. Tuturan tersebut adalah tindakan yang 

dilakukan oleh penutur yang berupa mengucapkan terima kasih 

kepada mitra tuturnya. Hal ini sesuai dengan definisi dari tindak 

tutur performatif. 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

06 

Tanggal: 24 Mei 2010 

Jenis Keterangan 
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Tindak Tutur konstatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENDAMPINGI PESERTA   OUTBOUND. 

 

Tuturan  ”Iya kalau kita buang sampah sembarangan bisa menyebabkan 

banjir....” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas merupakan tindak tutur konstatif. 

Tuturan yang dicetak miring di atas mempunyai maksud dan 

tujuan. Maksud dan tujuan dari penutur tersebut dapat 

dibuktikan dengan pengetahuan dunia. Maksud dari tuturan itu 

adalah jika kita membuang sampah sembarang akan 

menyebabkan banjir. 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

07 

Tanggal:12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur konstatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “......Pelet ini adalah makanan ikan....”  

Analisis tuturan  Tuturan di atas adalah tuturan yang termasuk ke dalam jenis 

tindak tutur konstatif. Tuturan di atas mempunyai maksud 

menyatakan bahwa pelet merupakan salah satu jenis makanan 

ikan. Pengetahuan ini sudah merupakan pengetahuan umum 

yang hampir setiap orang mengetahuinya bahwa pelet termasuk 

makanan ikan. 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

08 

Tanggal:24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur konstatif  
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Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “.....aquarium itu tempat untuk memelihara ikan.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tindak tutur 

jenis konstatif. Penutur menyampaikan maksudnya kepada 

mitra tutunya dengan membuat tuturan tersebut. Tuturan 

tersebut memiliki kebenaran pengetahuan secara umum. 

Kebenaran umum dari tuturan di atas adalah bahwa akuarium 

dibuat untuk memelihara ikan hias.  

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

09 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur konstatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  “....Adik-adik bisa terbang seperti burung.”  

Analisis tuturan  Dalam tuturan di atas mempunyai kebenaran umum. Kebenaran 

umum dari tindak tutur tersebut adalah bahwa binatang burung 

dapat terbang. Tindak tutur yang memiliki kebenaran umum 

termasuk ke dalam jenis tindak tutur konstatif. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 
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No Data 

10 

Tanggal:12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur konstatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PERSERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “...Bola warna hijau yang bahasa Inggrisnya green,....” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merupakan tindak tutur berjenis konstatif. 

Dalam tuturan di atas memiliki kebenaran pengetahuan umum. 

Pengetahuan umum yang ada dalam tuturan tersebut adalah 

bahha kata hijau dalam bahasa Inggris adalah green.  

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

11 

Tanggal: 12Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Lokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA 

PESERTA OUTBOUND. 

 

Tuturan  “....Adik-adik akan diajak bermain flying fox, memberi makan 

ikan, meniti tali, 3M, mencari mutiara, menanam padi, 

memandikan kerbau, dan renang.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merupakan tuturan lokusi. Pada tuturan tersebut 

penutur menyebutkan  permainan apa saja yang akan dilakukan 

dalam kegiatan outbound. Penutur menyampaikan tuturannya 

denan menyebutkan permainan  yang akan dilakukan pada 

kegiatan outbound.  
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

12 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Lokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Adik-adik kita akan bermain 3M. Cara mainnya adik-adik dari 

sini merayap lewat terowongan, terus melompati tali, meniti di 

atas bangku panjang, kemudian lari kembali kebarisan.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas adalah tuturan yang termasuk ke dalam 

tindak tutur lokusi. Tuturan yang disampaikan penutur 

mempunyai maksud menunjukkan cara bermain 3M kepada 

mitra tuturnya. Penutur menyampaikan maksud tuturannya 

dengan menjelaskan kepada mitra tuturnya. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

13 

Tanggal:24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Lokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Sebelum bermain kakak kasih contoh adik-adik lihat kakak 

dulu.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tindak tutur 

lokusi karena tuturan tersebut mempunyai maksud 

menunjukkan kepada mitra tuturnya bagaimana cara bermain 

meniti tali kepada mitra tuturnya.  
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

14 

Tanggal:29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Lokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

 

Tuturan  ”Kakak perkenalkan ini yang hitam, tnggi, dan dari papua 

bernama kak Taher.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas termasuk dalam tindak tutur lokusi. Hal ini 

dikarenakan tuturan tersebut mempunyai maksud 

memperkenalkan rekannya kepada mitra tutur dengan 

menyebutkan ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh 

penutur kepada mitra tuturnya adalah bahwa rekannya berbadan 

tinggi, mempunyai kulit warna hitam, dan berasal dari papua. 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

15 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Lokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

 

Tuturan  ”Kakak haus sekali.” 
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Analisis tuturan  Pada kontek di atas tuturan yang dicetak miring merupakan 

tindak tutur lokusi. Tindak tutur yang dilakukan untuk 

menyatakan sesuatu. Penutur bermaksud menyatakan bahwa 

dirinya haus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh penutur 

kepada mitra tuturnya 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

16 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ilokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND. 

 

Tuturan  ”Adik-adik jalannya yang rapi tidak boleh dorong-dorongan 

nanti kalau jatuh sakit.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merupakan tuturan yang termasuk ke dalam 

jenis tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ini diungkapkan untuk 

melakukan sesuatu. Dalam tuturan tersebut penutur bermaksud 

agar mitra tuturnya melakukan apa yang disampaikannya. 

Maksud ungkapan tersebut adalah penutur meminta mitra 

tuturnya untuk berjalan dengan rapi. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

17 

Tanggal: 24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ilokusi  
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Konteks tuturan  TRAINER MENDAMPINGI PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Semuanya baris dulu yang rapi. Ayo, kita main yang lain.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang di cetak miring di atas mempunyai maksud agar 

mitra tuturnya berbaris dengan rapi. Tuturan tersebut 

diungkapkan oleh penutur untuk melakukan tindakan terhadap 

mitra tuturnya. Tuturan seperti ini termasuk ke dalam tindak 

tutur ilokusi. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

18 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ilokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Habis ini kita akan bermain di sungai, memandikan kerbau.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merukan tindak tutur ilokusi. Hal itu 

dikarenakan tuturan di atas digunakan untuk melakukan 

sesuatu. Pada tuturan di atas penutur bermaksud mengajak 

mitra tuturnya untuk menuju sungai bermain memandikan 

kerbau. Tuturan itu disampaikan kepada mitra tutur sebagai 

wujud tindakan mengajak. Tuturan ini termasuk dalam tuturan 

ilokusi. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data Tanggal: 15 Mei 2010 
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19 Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ilokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik yang bajunya kotor sekalian dibersihkan kalau 

masih kotor tidak boleh renang.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi. Hal itu 

dikarenakan tuturan di atas disampaikan untuk melakukan 

sesuatu. Tuturan di atas menunjukkan bagaimana penutur 

meminta kepada mitra tuturnya untuk membersihkan bajunya 

yang kotor. Pada tuturan itu penutur mempunyai maksud 

meminta kepada mitra tuturnya untuk membersihkan bajunya 

yang kotor samapai bersih. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

20 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ilokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND 

Tuturan  ”Dimulai dari yang berada di barisan paling depan satu, dua, 

tiga, ayo....ayo...ayo!” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi. Tindak 

tutur yang digunakkan untuk melakukan sesuatu. Pada tururan 

tersebut penutur bermaksud memberikan aba-aba kepada mitra 

tuturnya. Setelah aba-aba itu diujarkan penutur menyuruh mitra 

tuturnya untuk melakukan permainan sesuai dengan apa yang 

sampaikannya. 
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

21 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Perlokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “...Adik-adik yang nurut sama kakak akan kakak ajak renang 

nanti.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

perlokusi. Hal ini karena tuturan tersebut mempunyai efek atau 

daya pengaruh terhadap mitra tuturnya. Penutur mengujarkan 

tuturan itu dengan maksud membujuk agar mitra tuturnya untuk 

menuruti perintah darinya dengan menjanjikan akan di ajak 

bermain renang. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

22 

Tanggal: 17 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Perlokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik mainya jangan jauh-jauh. Disitu banyak ularnya 

nanti digigit.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas termasuk ke dalam jenis tindak 

tutur perlokusi. Hal ini dikarenakan dalam tuturan tersebut 

mempunyai efek mempengaruhi terhadap mitra tuturnya. Efek 

yang diharapkan dari penutur dalam tuturan tersebut adalah 

agar mitra tuturnya takut main jauh-jauh. 
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

23 

Tanggal:24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Perlokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kalau kakak lagi bicara adik-adik diam dulu.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas mempunyai efek atau daya pengaruh terhadap 

mitra tuturnya. Dalam tuturan tersebut efek yang muncul adalah 

ketika penutur berbicara maka mitra tuturnya diharapkan utnuk 

mendengarkan atau diam. Tuturan yang memiliki ciri-ciri 

seperti itu termasuk kedalam jenis tindak tutur perlokusi. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

24 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Perlokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND 

Tuturan  ”Kakak mau kasih peletnya kalau adik-adik mau baris yang 

rapi.” 

Analisis tuturan  Pada konteks di atas tuturan tersebut memiliki efek atau daya 

pengaruh terhadap mitra tuturnya. Efek atau daya yang muncul 

dari tindak tutur tersebut adalah penutur bermaksud meminta 

mitra tuturnya mau berbaris dengan rapi supaya dapat pelet. 

Tindak tutur yang seperti ini termasuk ke dalam tindak tutur 
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perlokusi. 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

25 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Perlokusi  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik jangan main di pohon itu, disitu banyak ulatnya 

nanti badannya gatal semua.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas termasuk ke dalam jenis 

tindak tutur perlokusi. Hal ini dikarenakan tuturan tersebut 

memiliki efek atau daya pengaruh terhadap mitra tuturnya. Efek 

atau daya pengaruh yang dimaksudkan adalah penutur berusaha 

untuk menakuti-nakuti mitra tutur dengan mengatakan di 

sekitar pohon itu terdapat banyak ulat.  

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

26 

Tanggal:12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 
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Tuturan  “Kita di sini akan latihan jadi polisi nama latihannya meniti 

tali.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

representatif. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur 

bermaksud menyatakan kepada mitra tuturnya bahwa 

permainan yang akan dilakukan adalah permaian meniti tali 

seperti latihan yang dilakukan oleh para polisi. 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

27 

Tanggal:12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “Sekarang kita di sawah dan kakak pegang keranjang yang 

berisi bola.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas adalah tuturan yang termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur representatif. Tuturan tersebut 

mempunyai maksud menunjukkan kepada mitra tuturnya bahwa 

yang dipegang oleh penutur adalah sekerangjang bola. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

28 

Tanggal: 24 April 2010 

Jenis Keterangan 
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Tindak Tutur Representatif  

Konteks tuturan  TRAINNER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik kita akan belajar menanam padi. Adik-adik akan 

menjadi petani yaitu pak tani dan bu tani.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur representatif. Hal 

ini dikarenakan tindak tutur tersebut dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatu. Pernyataan penutur kepada mitra tutur 

yang ada dalam tuturan tersebut adalah bahwa mereka akan 

belajar menanam padi seperti yang dilakukan oleh petani. 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

29 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik dari pagi sampai sore ini kita sudah melakukan 

kegiatan outbond dan sekarang tiba pada acara penutupan.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas adalah tindak tutur 

represenatif. Hal itu dikarenakan dalam tuturan tersebut penutur 

bermaksud melaporkan kegiatan yang akan dilakukan kepada 

mitra tuturnya.  

 

 

Contoh Kartu Data: 
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No Data 

30 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Kakak jelasin dulu cara menanam padi. Ini namanya benih 

padi nanti adik-adik memegang benih padinya pakai tangan 

kiri. Tangan kanan ambil sedikit benih padinya terus 

membungkuk, dan benih padi yang ada di tangan kanan 

ditanam sampai berdiri, kemudian ambil lagi sedikit terus 

ditanam lagi sampai benih padi yang ada di tangan kiri habis.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan jenis tindak 

tutur representatif. Sebuah tindak tutur yang digunakan untuk 

menyatakan sesuatu. Pernyataan yang ada dalam tuturan 

tersebut adalah cara bermain menanam padi. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

31 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOND 

SAAT BERMAIN. 

Tuturan  ”Adik-adik kerbaunya dimandikan sampai bersih, badannya 

digosok dengan rumput.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur direktif. Hal iti 

dikarenakan dalam tuturan tersebut mempunyai maksud 

menyuruh kepada mitra tuturnya. Penutur menyuruh mitra 

tuturnya untuk memandikan kebau dengan cara mengosok 

badan kerbau memakai rumput. 

 



 

 

115 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

32 

Tanggal: 17 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Ayo, semuanya baris yang rapi bikin kereta yang belakang 

pegang pundak temennya yang depan. Jalannya pelan-pelan 

saja.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas merupakan tindak tutur direktif. 

Tindak tutur yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Pada 

tuturan tersebut penutur bermaksud meminta kepada mitra 

tuturnya untuk berbaris rapi menyerupai kereta api. Dalam 

tuturan itu penutur juga meminta kepada mitra tuturnya untuk 

berjalan dengan pelan-pelan. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

33 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Ayo, semuanya ikuti kakak.” 

Analisis tuturan  Pada konteks di atas tuturan yang terjadi merupakan tindak 

tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang 

dilakukan untuk melakukan sebuah tindakan. Tuturan di atas 
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mempunyai maksud menyuruh. Penutur menyampaikan tuturan 

itu dengan tujuan menyuruh mitra tuturnya untuk mengikuti apa 

yang dilakukannya. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

34 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “Semuanya harus ikut memandikan kerbu....”  

Analisis tuturan  Pada tuturan di ata penutur bermaksud memerintah kepada 

mitra tuturnya untuk memandikan kerbau. Tindak tutur yang 

dilakukan oleh penutur termasuk ke dalam tindak tutur direktif. 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

35 

Tanggal: 17 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  
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Tuturan  ”Kakak kasih aba-aba pada hitungan ketiga semuanya lansung 

lari.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang di cetak miring di atas termasuk kedalam tindak 

tutur direktif. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur 

mempuyai maksud memberikan aba-aba kepada mitra tuturnya. 

Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur tersebut adalah tindak 

tutur yang bertujuan untuk melakukan tindakan. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

36 

Tanggal:24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolahan 

atas terselengaranya kegiatan outbound ini.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas yang dicetak miring merupakan tindak 

tutur ekspresif. Hal ini dikarenakan tuturan yang diampaikan 

oleh penutur kepada mitra tuturnya mempunyai maksud yang 

dapat diartikan sebagai sebuah evaluasi. Dalam tuturan tersebut 

penutur mempunyai maksud menyampaikan terima kasih 

kepada pihak sekolahan yang sudah menyelenggarakan 

kegiatan outbound. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

37 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 
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Tindak Tutur Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kalau muridnya pintar-pintar pasti gurunya pintar sekali.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif. 

Hal ini dikarenakan pada tuturan tersebut mempunyai maksud 

yang dapat diartikan sebagai evaluasi. Penutur dalam tuturan 

tersebut mempunyai maksud memuji kepada mitra tuturnya. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

38 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “Adik-adik pagi ini terlihat bersemangat sekali.” 

Analisis tuturan  Pada konteks di atas tuturan yang terjadi merupakan tindak 

tutur ekspresif. Sebuah tindak tutur yang dilakukan dengan 

maksud ujaran dapat diartikan sebagai evaluasi. Dalam tuturan 

tersebut penutur mempunyai maksud menyanjung mitra 

tuturnya. 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 
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No Data 

39 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik tidak baik makannya sambil jalan.” 

 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

ekspresif. Tindak tutur tersebut mempunyai maksud menkritik 

kepada mitra tuturnya. Tuturan tersebut disampaikan oleh 

penutur dapat diartikan sebagai evaluasi. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

40 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Bukan seperti itu kakinya tidak boleh disilang harusnya 

digeser.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif. 

Tuturan tersebut mempunyai maksud menyalahkan atas apa 

yang dilakukan oleh mitra tuturnya. Dalam tuturan di atas 

penutur mempunyai maksud menyalahkan mitra tuturnya yang 

melakukan permainan meniti tali dengan kaki disilang. 
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

41 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali akan kaka 

kasih hadiah.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di ata adalah tuturan yang termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur komisif. Hal itu dikarenakan tuturan 

tersebut mempunyai maksud bahwa penutur berjanji kepada 

mitra tuturnya akan memberikan hadiah jika mitra tuturnya mau 

mengikuti permainan meniti tali. Tuturan yang disampaikan 

penutur tersebut mengikat dirinya untuk melakukan sesuatu 

sesuai apa yang disampaikannya. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

42 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali akan kaka 

kasih hadiah.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas merupakan tindak tutur komisif. Tuturan yang 

diujarkan memiliki maksud membujuk mitra tuturnya. Tuturan 

tersebut mengikat penuturnya untuk melakukan apa yang ada 

dalam tuturan tersebut. Dalam tuturan tersebut penutur 

menyampaikan kalau mitra tuturnya nakal tidak akan diajak 
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bermain.  

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

43 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “Oke, kita renang sekarang.” 

Analisis tuturan  Konteks diatas berisi tuturan yang termasuk ke dalam jenis 

tindak tutur komisif. Tindak tutur yang terjadi mempunyai 

maksud penutur menyatakan kesanggupan kepada  mitra 

tuturnya untuk bermain renang. Tuturan tersebut mengikat 

penuturnya untuk melakukan apa yang dituturkannya. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

44 

Tanggal:12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Iya, silahkan yang mau pipis dulu.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tindak tutur jenis komisif 

karena tuturan yang disampaikan tersebut mengikat penuturnya. 
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Penutur terikat pada apa yang diucapkannya bahwa penutur 

memberikan izin kepada mitra tuturnya untuk ke kamar mandi. 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

45 

Tanggal: 24 April 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kakak janji yang mau main flying fox kakak akan ajak renang 

nanti.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang terjadi pada di atas merupakan tindak tutur yang 

disampaikan oleh penutur dengan maksud berjanji untuk 

mengajak mitra tuturnya bermain renang jika mitra tuturnya 

mau bermain flying fox. Tindak tutur seperti ini termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur komisif. Tindak tutur yang mengikat 

penuturnya untuk melakukan apa yang ada dalam tuturan. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

46 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Isbati  
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Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik boleh main di lumpur dulu tapi tidak boleh sirat-

siratan dan dorong-dorongan kalau masuk ke mata sakit.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan yang di cetak miring di atas merupakan tindak 

tutur isbati. Tindak tutur yang dilakukan dengan maksud untuk 

menciptakan hal atau suasana baru. Dalam tuturan di atas 

penutur bermaksud melarang mitra tuturnya saling dorong. 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

47 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Ayo, adik-adik boleh turun ke sawah tapi tidak bobeh 

peganggan temennya, tidak boleh dorong-dorongan, dan tidak 

boleh lempar-lemparan lumpur.” 

Analisis tuturan  Pada konteks di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. 

Hal ini dikarenakan peneutur bermaksud melarang mitra 

tuturnya saling lempar  lumpur. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

48 

Tanggal: 29 mei 2010 

Jenis Keterangan 
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Tindak Tutur Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “....Bola yang ditaruh keranjang hanya boleh bola yang 

warnanya kakak minta kalau bukan tidak boleh dimasukkan ke 

keranjang.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. 

Tuturan tersebut mempunyai maksud melarang. Penutur 

melarang mitra tuturnya untuk memasukkan bola ke dalam 

kerangjang kecuali bola yang warnanya sesuai penutur minta. 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

49 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Baik, kakak kasih izin ambil minum tapi cepat kembali.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas termasuk ke dalam jenis tindak tutur isbati. 

Pada tuturan itu terkandung maksud mengizinkan. Penutur 

mengizinkan kepada mitra tuturnya yang haus untuk 

mengambil air minum. 

 

 

Contoh Kartu Data: 
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No Data 

50 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Jenis Keterangan 

Tindak Tutur Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kta tidak jadi main di sini.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas termasuk ke dalam jenis 

tindak tutur isbati. Tindak tutur di atas mempunyai maksud 

membatalkan. Penutur membatalkan untuk main karena 

permainan yang akan dimainkan penutur bersama mitra tutur 

masih ada yang memainkan. 

 

 

 

 

 

Kartu Data Fungsi Tinddak Tutur. 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

51 

Tanggal:12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  “Kita di sini akan latihan jadi polisi nama latihannya meniti 

tali” 

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas merupakan tuturan yang memiliki fungsi 

representatif  karena pada tuturan tersebut berfungsi untuk 

menyatakan sesuatu. Tuturan tersebut menyatakan bahwa 

penutur dan mitra tuturnya akan melakukan permainan meniti 
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tali. Fungsi representatif  pada tuturan ini ditandai dengan 

subfungsi pragmatis “menyatakan”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

52 

Tanggal:12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Sekarang kita di sawah dan kakak pegang keranjang yang 

berisi bola.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang ada di atas merupakan tuturan dengan fungsi 

representatif. Tuturan yang memiliki maksud menyatakan 

bahwa penutur dan mitra tuturnya berada di sawah. Fungsi 

representatif pada tuturan tersebut adalah representatif dengan 

ditandai subfungsi pragmatis “menyatakan”. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

53 

Tanggal: 24 April 2010 

Fungsi Keterangan 

Representatif  

Konteks tuturan  TRAINNER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik kita akan belajar menanam padi. Adik-adik akan 

menjadi petani yaitu pak tani dan bu tani.” 

Analisis tuturan  Pada konteks di atas tindak tutur yang terjadi memiliki fungsi 

representatif. Tindak tutur dengan fungsi representatif  di atas 
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ditandai dengan subfungsi pragmatis “menyatakan”. Pernyataan 

yang ada dalam tuturan itu adalah bahwa penutur dan mitra 

tutur akan melakukan permainan menanam padi seperti 

pekerjaan petani. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

54 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN  PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik dari pagi sampai sore ini kita sudah melakukan 

kegiatan outbond dan sekarang tiba pada acara penutupan.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas mempunyai fungsi representatif. Hal ini 

dikarenakan pada tuturan tersebut penutur bermaksud 

melaporkan kepada mitra tutunya. Penutur melaporkan kegiatan 

yang akan dilakukan penutur bersama mitra tuturnya selama 

satu hari ini. Subfungsi pragmatis yang menandai tuturan 

tersebut adalah “melaporkan”. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

55 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Representatif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 
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Tuturan  ”Kakak jelasin dulu cara menanam padi. Ini namanya benih 

padi nanti adik-adik memegang benih padinya pakai tangan 

kiri. Tangan kanan ambil sedikit benih padinya terus 

membungkuk, dan benih padi yang ada di tangan kanan 

ditanam sampai berdiri, kemudian ambil lagi sedikit terus 

ditanam lagi sampai benih padi yang ada di tangan kiri habis.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas memiliki maksud 

menunkikkkan cara bermain menanam padi. Pada tuturan 

tersebut penutur bermaksud menjelaskan tentang cara 

bermmain menanam padi. Subfungsi yang menandai fungsi 

representatif pada tuturan tersebut adalah “menunjukkan”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

56 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOND 

SAAT BERMAIN. 

 

Tuturan  ”Adik-adik kerbaunya dimandikan sampai bersih, badannya 

digosok dengan rumput.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tindak tutur 

yang mempunyai fungsi direktif. Tindak tutur tersebut memiliki 

maksud penutur menyuruh mitra tutunya untuk memandikan 

kerbau sampai bersih dengan cara menggosok badan kerbau 

dengan rumput. Fungsi direktif pada tuturan di atas ditandai 

dengan subfungsi pragmatis “menyuruh”. 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

57 

Tanggal: 17 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 
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Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Ayo, semuanya baris yang rapi bikin kereta yang belakang 

pegang pundak temennya yang depan. Jalannya pelan-pelan 

saja.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas merupakan tuturan yang memiliki 

fungsi pragmatis direktif. Hal ini dikarenakan Pada tuturan 

tersebut mempunyai subfungsi pragmatis. Fungsi pragmatis 

pada tuturan di atas ditandai dengan subfungsi pragmatis 

“menyuruh”. Tuturan itu mempunyai maksud bahwa penutur 

menyuruh mitra tuturnya untuk membuat barisan menyerupai 

kereta api dan menyuruh mitra tuturnya berjalan pelan-pelan. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

58 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND 

 

Tuturan  ”Ayo, semuanya ikuti kakak.” 

Analisis tuturan  Fungsi pragmatis pada tuturan di atas ditandai dengan 

subfungsi pragmatis “meminta”. Tuturan yang disampaikan 

oleh penutut kepada mitra tuturnya memiliki fungsi meminta. 

Penutur menyampaikan tuturan tersebut dengan maksud 

meminta mitra tuturnya melakukan apa yang ada dalam tuturan 

yaitu mengikutinya. 

 

 

Contoh Kartu Data: 
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No Data 

59 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “...Semuanya harus ikut memandikan kerbu.”  

Analisis tuturan  Pada tuturan di atas fungsi direktif ditandai denga subfungsi 

pragmatis “memerintah”. Penutur mengucapkan tuturan dengan 

maksud memerintah mitra tuturnya untuk ikut permainan 

memandikan kerbau.   

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

60 

Tanggal: 17 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Direktif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kakak kasih aba-aba pada hitungan ketiga semuanya lansung 

lari.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang ada pada kontek di atas merupakan tuturan 

dengan fungsi pragmatis direktif. Pada tuturan di atas subfungsi 

pragmatis yang menandai fungsi direktif adalah “memberi aba-

aba”. Penutur didalam tuturan itu memberikan aba-aba kepada 

mitra tutunya . setelah aba-aba diucapkan mitra tutur harus 

melakukan sesuai yang disampaikan oleh penutur. 
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

61 

Tanggal:24 April 2010 

Fungsi Keterangan 

Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolahan 

atas terselengaranya kegiatan outbound ini.” 

Analisis tuturan  Pada tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tuturan 

yang mempunyai fungsi pragmatis ekspresif. Tuturan tersebut 

penutur mempunyai maksud mengucapkan terima kasih kepada 

mitra tutur. Penanda dalam fungsi eksprif dalam tuturan 

tersebut adalah dengan subfungsi pragmatis “mengucapkan 

terima kasih”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

62 

Tanggal: 15 mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kalau muridnya pintar-pintar pasti gurunya pintar sekali.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring pada konteks diatas termasuk ke 

dalam fungsi tindak tutur ekpresif. Tindak tutur tersebut 

merupakan tindak tutur untuk mengekspresikan sesuatu. 

Tuturan tersebut memiliki maksud. Penutur dalam tuturan 

bermaksud memuji mitra tuturnya. Fungsi ekspresif ini ditandai 

dengan subfungsi pragmatis “memuji”. 
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

63 

Tanggal: 15 mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik pagi ini terlihat bersemangat sekali. Semuanya 

sudah sarapan?” 

Analisis tuturan  Tuturan pada kontek tersebut merupakan tuturan dengan fungsi 

pragmatis ekspresif. Fungsi tindak tutur ekspresif dalam tuturan 

tersdebut ditandai dengan subfungsi pragmatis “menyanjung”. 

Tuturan itu disampaikan untuk menyanjung mitra tuturnya yang 

pada hari itu terlihat sangat bersemangat. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

64 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik tidak baik makannya sambil jalan.” 

Analisis tuturan  Pada tutura di atas termasuk kedalam tuturan yang mempun yai 

fungsi tindak tutur ekspresif. Fungsi tindak tutur ekspresif pada 

tuturan di atas ditandai dengan subfungsi pragmatis 

“mengkritik”. Pada tuturan tersebut penutur bermaksud 

mengkritik kepada mitra tuturnya yang makan sambil berjalan. 
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

65 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Ekspresif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Bukan seperti itu kakinya tidak boleh disilang harusnya 

digeser.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang ada di atas termasuk kedalam fungsi tindak tutur 

ekspresif. Hal ini dikarenakan tuturan tersebut merupakan 

tuturan dengan maksud menyalahkan. Subfungsi pragmatis 

yang ada dalam tuturan tersebut adalah “menyaalahkan”. 

Penutur bermaksud menyalahkan mitra tuturnya yang 

melakukan permainan meniti tali tidak sesuai dengan apa 

aturan. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

66 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kakak berjanji kalau yang mau main meniti tali akan kaka 

kasih hadiah.”  

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring di atas merupakan tuturan dengan 

fungsi pragmatis komisif. Pada tuturan tersebut penutur 

bermaksdud menyampaikan bahwa penutur berjanji akan 
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memberi hadiah jika mitra tuturnya mau melakukan permainan 

meniti tali. Subfungsi pragmatis yang menandai dalam tuturan 

tersebut adalah “berjanji”. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

67 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik tidak boleh nakal yang nakal tidak kakak ajak 

main” 

Analisis tuturan  Tuturan yang ada di atas adalah tututan dengan fungsi 

pragmatis komisif. Fungsi pragmatis yang mengikat penuturnya 

untuk melakukan apa yang dittuturkannya. Penutur bermaksud 

membujuk mitra tutunya untuk tidak nakal. Penutur 

menyampaikan pada mitra tuturnya jika nakal tidak akan diajak 

main. Subfungsi pragmatis yang menandai dalam tuturan 

tersebut adalah “membujuk”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

68 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  
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Tuturan  ”Oke, kita renang sekarang.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang diceak mirirng di atas merupakan tuturan yang 

memiliki fungsi pragmatis komisif. Hal ini dikarenakan tuturan 

tersebut mengikat penuturnya akan apa yang diucapkannya. 

Pada tuturan itu penutur bermaksud menyatakan kesanggupan. 

Penutur menyanggupi untuk bermain renang. Sub fungsi 

pragmatis “menyatakan kesanggupan”. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

69 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Komisif  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Iya, silahkan yang mau pipis dulu.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada kontek di atas merupakan tuturan yang 

mempunyai fungsi pragmatis komisif. Dalam tuturan tersebut 

penutur bermaksud memberikan kesanggupan kepada mitra 

tuturnya. Subfungsi pragmatis yang menandai pada tuturan 

tersebut adalah “menyatakan kesanggupan”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

70 

Tanggal: 24 April 2010 

Fungsi Keterangan 

Komisif  



 

 

136 

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kakak janji yang mau main flying fox kakak akan ajak renang 

nanti.” 

Analisis tuturan  Tuturan yang ada di atas termasuk dalam fungsi tindak tutur 

komisif dalam tuturan tersebut penutur menyampaiakan sesuatu 

yang mengikat. Penutur berjanji kepada mitra tuturnya akan 

mengajak renang jika mitra tutunya mau main flying fox. 

Subfungsi pragmatis yang menandai yaitu “berjanji”. 

 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

71 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Adik-adik boleh main di lumpur dulu tapi tidak boleh sirat-

siratan dan dorong-dorongan kalau masuk ke mata sakit.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada konteks di atas termasuk ke dalam fungsi tindak 

tutur ibati. Fungsi tindak tutur yang digunakan untuk 

menyatakan hal (status, keadaan, dan sebagainya). Pada tuturan 

di atas penutur bermaksud melarng mitra tuturnya untuk main 

sirat-siratan dan dorong-dorongan di area lumpur. Subfungsi 

pragmatis yang menandai dalam tuturan tersebut adalah 

“melarang”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 
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No Data 

72 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Ayo, adik-adik boleh turun ke sawah tapi tidak bobeh 

peganggan temennya, tidak boleh dorong-dorongan, dan tidak 

boleh lempar-lemparan lumpur.” 

Analisis tuturan  Tuturan pada kontek di atas merupakan tuturan yang termasuk 

ke dalam fungsi ibati. Hal ini dikarenakan pada tuturan tersebut 

terdapat subfungsi pragmatis “melarang”. Dalam tuturan 

tersebut penutur bermaksud melarang mitra tuturnya untuk 

main sirat-siratan dan lempar-lemparan lumpur. 

 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

73 

Tanggal: 29 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  “Bola yang ditaruh keranjang hanya boleh bola yang 

warnanya kakak minta kalau bukan tidak boleh dimasukkan ke 

keranjang.” 

Analisis tuturan  Tuturan di atas termasuk ke dalam fungsi tindak tutur isbati. 

Hal ini dikarenakan pada tuturan tersebut terdapat subfungsi 

pragmatis “melarang”. Penutur melarang mitra tuturnya untuk 

menaruh bola kekerangjangb selain bola berwarna hijau.  
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Contoh Kartu Data: 

No Data 

74 

Tanggal: 15 Mei 2010 

Fungsi Keterangan 

Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Baik, kakak kasih izin ambil minum tapi cepat kembali.” 

 

Analisis tuturan  Tuturan yang dicetak miring merupakan tuturan dengan fungsi 

pragmatis isbati. Tuturan yang dimaksudkan untuk 

menciptakan sesuana baru. Pada tuturan di atas penutur 

memberikan izin kepada mitra tuturny untuk mengambil air 

minum. Subfungsi yang menandai adalah subfungsi pragmatis 

“memberi izin”. 

 

 

Contoh Kartu Data: 

No Data 

75 

Tanggal: 12 Juni 2010 

Fungsi Keterangan 

Isbati  

Konteks tuturan  TRAINER MENGARAHKAN PESERTA OUTBOUND  

 

Tuturan  ”Kita tidak jadi main di sini.. ” 

Analisis tuturan  Tuturan yang di atas mempunyai maksud bahwa penutur 

memutuskan untuk tidak main di area permainan itu. Tuturan 

tersebut merupakan tuturan dengan fungsi isbati. Pada tuturan 

itu ada subfungsi pragmatis “memberi izin”. 

 


