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Masalah pada penelitian ini adalah tindak tutur asertif penjual dan pembeli di

Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung dan implikasinya pada pembelajaran

bahasa Indonesia di SMA. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan ekspresi

tindak tutur asertif yang digunakan penjual dan pembeli di Pasar Tempel Rajabasa

Bandarlampung dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber

data pada penelitian ini adalah tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Tempel

Rajabasa Bandarlampung. Data penelitiannya adalah tindak tutur asertif yang

dilakukan penjual dan pembeli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yang berupa teknik simak

bebas libat cakap dengan menggunakan catatan lapangan dan rekaman. Teknik

analisis data yang digunakan adalah analisis heuristik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima ekspresi tindak tutur asertif

yang digunakan penjual dan pembeli, yaitu (1) tindak tutur asertif menyatakan

(AN) menggunakan tuturan tidak langsung dengan modus tanya; (2) tindak tutur

asertif memberitahukan (AT) menggunakan tuturan langsung; (3) tindak tutur
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asertif menyarankan (AS) menggunakan tuturan langsung; (4) tindak tutur asertif

membanggakan (AB) yang cenderung menggunakan tuturan tidak langsung

dengan modus berita; dan (5) tindak tutur asertif mengeluh (AK) yang cenderung

menggunakan tuturan langsung. Tindak tutur asertif memberitahukan lebih

banyak digunakan karena pada transaksi jual beli memberitahukan harga barang

dan jumlah barang yang dibeli cenderung terjadi. Hasil penelitian berupa

percakapan penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai contoh dalam

pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menganalisis dan membuat teks

negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks negosiasi.

Kata kunci: tindak tutur asertif, penjual, pembeli, implikasi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa diperlukan untuk berkomunikasi agar tujuan yang diinginkan dapat

tercapai dengan baik. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak bisa mengungkapkan

maksud dan keinginannya kepada manusia lain. Hal ini berkaitan dengan fungsi

bahasa untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan keberlangsungan

komunikasi dan interaksi sosial (Halliday dalam Tarigan, 2009: 6).

Fungsi-fungsi bahasa harus dijalankan oleh penutur dan mitra tutur. Jika fungsi-

fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik maka pesan yang dituturkan oleh

penutur tidak akan tersampaikan kepada mitra tutur dengan baik pula. Mitra tutur

akan kesulitan untuk memahaminya. Fungsi-fungsi bahasa yang kita gunakan

didasarkan atas tujuan kita berkomunikasi. Berbeda tujuan akan berbeda pulalah

alat komunikasi itu, baik bentuknya maupun sifatnya (Lubis, 2015: 4).

Fungsi-fungsi bahasa bisa dijalankan jika adanya kerjasama antara penutur dan

mitra tutur. Kerjasama antara penutur dan mitra tutur dapat dilakukan dengan cara

penutur harus memiliki kemampuan memilih kata-kata yang akan diujarkan

kepada mitra tutur, sedangkan mitra tutur harus memiliki kemampuan

untukmenerima dan memaknai kata-kata tersebut. Pemilihan kata-kata yang akan

digunakan sangat berkaitan dengan konteks yang melatarbelakanginya.
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Bahasa dan konteks merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena

memiliki kaitan yang erat. Bahasa memerlukan konteks untuk memperjelas

maksud dan maknanya, sedangkan konteks akan memiliki makna jika terdapat

tindak berbahasa di dalamnya. Penutur harus memilih lambang bahasa yang tepat

untuk disampaikan kepada mitra tutur agar maksud bisa tersampaikan dan

dimengerti oleh mitra tutur. Hal ini berhubungan dengan konteks yang merupakan

bagian dari ruang lingkup kajian pragmatik. Konteks adalah sebuah dunia yang

diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan (Schiffrin dalam Rusminto,

2015: 48). Orang-orang yang memiliki komunitas sosial, kebudayaan, identitias

pribadi, pengetahuan, kepercayaan, tujuan, dan keinginan, mereka saling

berinteraksi dalam berbagai macam situasi.

Ciri-ciri konteks yang relevan, yaitu advesser (pembicara), advessee (pendengar),

topik pembicaraan, setting (waktu, tempat), channel (penghubungnya: bahasa

tulisan, lisan dan sebagainya), code (dialeknya, stailnya), massage from (debat,

diskusi, seremoni agama), dan event (kejadian) (Hymes dalam Lubis, 2015: 87).

Semua tuturan selalu berhubungan dengan konteks. Kajian pragmatik yang

penggunaannya juga selalu melibatkan konteks, yaitu tindak ilokusi dan perlokusi.

Tindak ilokusi adalah tuturan yang memiliki makna terselubung di dalam tuturan

tersebut, bukan hanya sekedar mengatakan sesuatu tetapi penutur mengharapkan

sesuatu dari mitra tutur. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang memiliki efek

atau dampak bagi mitra tutur yang ditimbulkan akibat tuturan dari penutur.

Penelitian ini dikhususkan pada kajian tindak ilokusi karena merupakan tindak

terpenting dalam kajian dan pemahaman tindak tutur. Ruang lingkup kajian tindak
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ilokusi lebih luas. Jenis tuturan ilokusi dibagi menjadi lima, yaitu asertif, direktif,

komisif, ekspresif, dan deklaratif (Searle dalam Tarigan, 2015: 42).

Tuturan asertif adalah tuturan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi

kepada mitra tutur agar mengetahui kebenaran yang diungkapkan oleh penutur.

Tuturan direktif adalah tuturan yang menimbulkan efek melalui tindakan mitra

tutur. Tuturan komisif adalah tuturan yang melibatkan mitra tutur pada tindakan

yang akan dilakukan. Tuturan ekspresif adalah tuturan yang mengekspresikan dan

mengungkapkan sikap psikologis penutur. Tuturan deklaratif adalah bentuk tutur

yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya (Rahardi, 2005: 36).

Penelitian ini difokuskan pada tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif melibatkan

pembicara pada kebenaran preposisi yang diekspresikan, misalnya: menyatakan,

memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan

melaporkan (Searle dalam Tarigan, 2015: 42).

Peneliti lebih memfokuskan pada tindak tutur asertif karena tindak tutur asertif

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam kegiatan jual

beli di pasar tradisional. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan

pembeli. Oleh karena itu, memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang

bermacam-macam tujuannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin membuktikan

bahwa komunikasi di pasar tradisional tidak hanya terbatas pada tuturan tawar-

menawar saja. Namun, terdapat pula tindak tutur asertif yang bertujuan untuk

memberikan informasi sesuai dengan fakta atau pengetahuan. Asertif

memberitahukan sering digunakan pada semua kegiatan jual beli, misalnya

memberitahukan harga barang, jenis barang yang akan dibeli, dan jumlah barang
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yang akan dibeli. Asertif  menyarankan sering digunakan pada kegiatan jual beli

karena biasanya penjual menyarankan sesuatu kepada pembeli. Asertif

membanggakan sering digunakan untuk menarik perhatian penjual agar tertarik

dengan barang dagangan yang dijual. Asertif mengeluh juga sering digunakan,

misalnya untuk mengeluhkan harga barang dagangan yang terlalu mahal. Hal ini

biasa dilakukan agar penjual memberikan harga murah.

Interaksi jual beli di pasar seringkali menimbulkan tuturan yang khas demi

mendapatkan untung bagi penjual dan mendapatkan harga murah bagi pembeli.

Tuturan ini merupakan strategi untuk tawar-menawar. Terdapat kemungkinan

dalam penggunaan tuturan, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi saja

atau penggunaan tuturan sebagai maksud tertentu. Oleh karena itu, untuk

mengetahui maksud tuturan tersebut perlu pengkajian yang tepat dan cermat

dengan kajian pragmatik.

Pasar Tempel merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota

Bandarlampung. Lokasinya berada di belakang kampus Universitas Lampung.

Pasar ini menjual aneka kebutuhan sehari-hari, misalnya sayuran, buah-buahan,

pakaian, dan lain-lain. Banyak orang mengunjungi pasar ini setiap hari dengan

kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang melakukan transaksi jual beli maupun

sekedar melihat-lihat. Para penjual membuka dagangannya di pagi hari dan

menutupnya pada saat petang. Lokasi pasar ini strategis dan mudah dijangkau

sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu,

penelitian tindak tutur asertif belum pernah dilakukan di Pasar Tempel ini

sehingga perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti

memilih Pasar Tempel sebagai lokasi penelitian.
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Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimanakah tindak tutur asertif

penjual dan pembeli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung dan implikasinya

pada pembelajaran bahasa indonesia di SMA. Oleh karena itu, penulis melakukan

penelitian mengenai tindak tutur asertif penjual dan pembeli di Pasar Tempel

Rajabasa Bandarlampung.

Prihartono (2013) dalam skripsinya melakukan penelitian dengan judul “Tuturan

Asertif dalam Interaksi Belajar Mengajar di Kelas V SD Negeri 1 Rajabasa Raya

Bandarlampung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diperoleh tuturan

asertif sebagai ekspresi asertif dengan fungsi komunikatif menyatakan sesuatu,

memberitahukan sesuatu, menuntut sesuatu, menyarankan sesuatu, mengeluhkan

sesuatu, dan membanggakan sesuatu. Dalam penelitian ini juga ditemukan tuturan

asertif sebagai ekspresi tindak tutur direktif dengan fungsi komunikatif memesan

sesuatu, menasihati sesuatu, memerintah sesuatu, dan memohon sesuatu.

Ditemukan pula tuturan asertif sebagai tindak tutur ekspresif, dengan fungsi

komunikatif mengucapkan terima kasih, menyalahkan sesuatu, dan memuji

sesuatu. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat

pada subjek penelitian dan hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini dibahas

modus tuturan yang digunakan, tetapi pada penelitian sebelumnya tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah ekspresi tindak tutur asertif yang digunakan penjual dan

pembeli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung?
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2. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia

di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan ekspresi tindak tutur asertif yang digunakan penjual dan

pembeli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung.

2. Mengimplikasikan hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia di

SMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia kebahasaan dan

pengajarannya, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian kebahasaan

khususnya di bidang pragmatik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi guru, siswa,

dan peneliti selanjutnya.

a. Guru dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai alternatif bahan acuan

dalam penyusunan bahan ajar teks negosiasi.

b. Siswa dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber belajar teks

negosiasi.
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c. Peneliti yang berminat pada kajian yang sama dapat memanfaatkan hasil

penelitian sebagai tambahan referensi mengenai tindak tutur dalam

berkomunikasi, khususnya tindak tutur asertif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah penjualdan pembeli di Pasar Tempel Rajabasa

Bandarlampung pada saat terjadi peristiwa jual beli.

2. Objek penelitian ini adalah tuturan antara penjual dan pembeli di Pasar Tempel

Rajabasa Bandarlampung, yaitu tuturan asertif menyatakan, memberitahukan,

menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan.

3. Lokasi penelitian ini, yaitu Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pragmatik

Istilah pragmatik sudah di kenal sejak masa hidupnya seorang filsuf bernama

Charles Morris. Dalam memunculkan istilah pragmatika, Morris mendasarkan

pemikirannya pada gagasan filsuf-filsuf pendahulunya, seperti Charles Sanders

Pierce dan John Locke yang banyak menggeluti ilmu tanda dan ilmu lambang

semasa hidupnya. Pragmatik mengkaji maksud penutur dalam menuturkan sebuah

satuan lingual tertentu pada sebuah bahasa karena yang dikaji di dalam pragmatik

adalah makna, dapat dikatakan bahwa pragmatik dalam banyak hal sejajar dengan

semantik yang juga mengkaji makna (Rahardi, 2005: 50).

Pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari

penjelasan pengertian bahasa. Dengan demikian, untuk memahami pemakaian

bahasa, kita dituntut memahami pula konteks yang mewadahi pemakaian bahasa

tersebut (Levinson dalam Rusminto, 2015: 58).

Pragmatik mencoba menjelaskan aspek-aspek makna dalam kaitan dengan

konteks yang tidak dapat ditemukan dalam pengertian kata atau struktur seperti

yang dijelaskan oleh kajian semantik (Moore dalam Rusminto, 2015: 58).

Pragmatik adalah studi tentang makna dalam kaitannya dengan situasi tutur. Oleh

karena itu, untuk melakukan analisis pragmatik terhadap tuturan diperlukan situasi
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tutur yang mendukung keberadaan tuturan yang dimaksudkan (Leech dalam

Rusminto, 2015: 58).

Bedasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik

adalah ilmu tentang penggunaan bahasa dan makna bahasa berdasarkan konteks

yang melatarbelakanginya serta berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam

peristiwa komunikasi yang sebenarnya.

2.2 Peristiwa Tutur

Tindak tutur dan peristiwa tutur memiliki hubungan yang erat. Keduanya

merupakan gejala yang terdapat pada proses komunikasi (Hymes dalam Chaer dan

Agustina, 2010: 48—49). Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya

interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua

pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu,

tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang

pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa

sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur (Chaer dan Agustina,

2010: 47).

Suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf

pertamanya dirangkai menjadi akronim SPEAKING. Kedelapan komponen itu

sebagai berikut.

S (= Setting and scane)

P (= Participants)

E (= Ends: purpose and goal)

A (= Act sequences)



10

K (= Key: tone or spirit of act)

I (= Instrumentalities)

N (= Norms of interaction and interpretation)

G (= Genres)

Setting and scene. Di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur

berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau

situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda

dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Berbicara di

lapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi yang

ramai tentu berbeda dengan pembicaraan di perpustakaan pada waktu banyak

orang membaca dan dalam keadaan sunyi.

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara

dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan). Dua

orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau

pendengar, tetapi dalam sebuah khotbah di mesjid, khotib sebagai pembicara dan

jemaah sebagai pendengar dan tidak dapat bertukar peran. Status sosial partisipan

sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak akan

menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda bila berbicara dengan orang

tuanya atau gurunya bila dibandingkan kalau berbicara terhadap teman-teman

sebayanya.

Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di

ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara; namun,

para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa
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ingin membuktikan kesalahan si terdakwa, pembela berusaha membuktikan

bahwa si terdakwa tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan

keputusan yang adil.

Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini

berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan

hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran

dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda.

Begitu juga dengan isi yang dibicarakan.

Key, mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan disampaikan:

dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan

mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan

isyarat.

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan,

tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities ini juga mengacu pada

kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam, atau register.

Norm of Interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam

berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan

sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan

bicara.

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah,

doa, dan sebagainya.
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Berdasarkan komponen peristiwa tutur yang dikemukakan oleh Hymes di atas

terlihat bahwa betapa kompleksnya terjadinya peristiwa tutur yang dilihat maupun

di alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

2.3 Tindak Tutur

Awal mula munculnya teori tindak tutur ‘speech act’ dimulai dengan adanya

ceramah yang disampaikan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris, John L.

Austin, pada tahun 1955 di Universitas Harvard. Kemudian, diterbitkan pada

tahun 1962 dengan judul “How to do things with words”. Pada dasarnya pada saat

seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu (Austin dalam Nadar,

2013: 11). Pendapat Austin tersebut didukung oleh Searle bahwa unit terkecil

komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti membuat

pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan (Searle dalam Rusminto, 2010:

22)

Pada waktu seseorang menggunakan kata-kata kerja promise ‘berjanji’, apologize

‘minta maaf’, name ‘menamakan’, pronounce ‘menyatakan’ misalnya dalam

tuturan “Saya berjanji saya akan datang tepat waktu”, “Saya minta maaf karena

datang terlambat”, “Saya menamakan kapal ini Elizabeth”, maka yang

bersangkutan tidak hanya mengucapkan tetapi juga melakukan tindakan berjanji,

meminta maaf, dan menamakan. Tuturan-tuturan tersebut dinamakan tuturan

performatif, sedangkan kata kerjanya juga disebut kata kerja performatif (Nadar,

2013: 11)

Tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan

pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian
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tersebut didasarkan pada pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama

komunikasi dan (2) tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak

komunikasi yang nyata, misalnya membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan

permintaan (Searle dalam Rusminto, 2010: 22).

Tindak ujar(speech act) akan berkembang dalam analisis wacana dan merupakan

unsur pragmatik yang melibatkan pembicara-pendengar/penulis-pembaca serta

yang dibicarakan (Djajasudarma, 2012: 53).

Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti mengacu pada teori Searle yaitu

tindak tutur merupakan teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang

didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh

penuturnya.

Dalam praktik penggunaan bahasa terdapat setidak-tidaknya tiga macam tindak

tutur. Ketiga macam tindak tutur itu, yakni tindak lokusi (locutionary act), tindak

ilokusi (ilocutionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act) (Searle dalam

Rahardi, 2005: 35).

2.3.1 Tindak Lokusi

Tindak lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai

dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Tindak tutur ini

dapat disebut sebagai the act of saying something. Dalam tindak lokusi tidak

dipermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan oleh penutur

(Rahardi , 2005: 35). Contohnya, tuturan tanganku gatal, semata-mata hanya

dimaksudkan untuk memberitahu mitra tutur bahwa pada saat dimunculkannya

tuturan itu tangan penutur sedang dalam keadaan gatal.
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Berikut ini merupakan contoh tuturan lokusi.

a. Ikan paus adalah binatang menyusui.

b. Jari tangan jumlahnya lima.

Kedua kalimat tersebut diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk

menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk

mempengaruhi lawan tuturnya.

Dari beberapa pendapat pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak

lokusi adalah tindak tutur yang hanya bertujuan untuk mengatakan atau

memberitahu sesuatu tanpa adanya maksud terselubung di dalamnya.

2.3.2 Tindak Ilokusi

Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi

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

something(Rahardi, 2005: 35). Contohnya, tuturan tanganku gatal yang diucapkan

penutur bukan semata-mata dimaksudkan untuk memberitahu mitra tutur bahawa

pada saat dituturkannya tuturan itu rasa gatal sedang bersarang pada tangan

penutur, namun lebih dari itu bahwa penutur menginginkan mitra tutur melakukan

tindakan tertentu berkaitan dengan rasa gatal pada tangannya itu, misalnya

penutur menginginkan mitra tutur untuk menggaruk tangannya yang gatal.

Sebuah tuturan yang dibentuk oleh konstituen-konstituen yang berupa kata tidak

dapat digunakan sebagai instrumen komunikasi verbal jika tidak disertai dengan

daya ilokusin (Rahyono, 2012: 213).
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Tindak ilokusi sangat sukar diidentifikasi karena terlebih dahulu harus

mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur, kapan dan di mana tindak tutur

itu terjadi, dan sebagainya. Dengan demikian tindak ilokusi merupakan bagian

sentral untuk memahami tindak tutur (Wijana dan Rohmadi, 2011: 34).

Di bawah ini merupakan sebuah contoh tuturan ilokusi.

a. Saya tidak dapat datang.

b. Ujian sudah dekat.

Kalimat pertama, bila diutarakan oleh seseorang kepada temannya yang baru saja

merayakan ulang tahun, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi

untuk melakukan sesuatu, yakni meminta maaf. Informasi ketidakhadiran penutur

pada hal ini kurang begitu penting karena besar kemungkinan lawan tutur sudah

mengetahui hal itu.

Kalimat kedua menyatakan keberadaan anjing yang biasa ditemui di pintu pagar

atau dibagian depan rumah pemilik anjing. Kalimat tersebut tidak hanya berfungsi

untuk membawa informasi, tetapi untuk memberi peringatan. Akan tetapi, bila

ditujukan kepada pencuri, tuturan itu mungkin pula diutarakan untuk menakut-

nakuti.

Bedasarkan pendapat para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak

ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud tertentu di dalamnya. Jadi,

tidak hanya sebatas mengatakan dan memberitahu saja, tetapi terdapat makna lain

di dalam ujarannya.
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Klasifikasi tindak tutur ilokusi, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan

deklaratif (Searle dalam Tarigan, 2015: 42).

a. Asertif

Tuturan asertif melibatkan pembicara pada kebenaran proposisi yang

diekspresikan, misalnya: menyatakan, memberitahukan, menyarankan,

membanggakan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan. Ilokusi-ilokusi seperti ini

cenderung bersifat netral dari segi kesopansantunan, dengan demikian dapat

dimasukkan ke dalam kategori kolaboratif. Namun, ada beberapa kekecualian,

misalnya membanggakan, menyombongkan yang pada umumnya dianggap tidak

sopan secara semantis, asertif bersifat proposisional.

Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang digunakan untuk mengemukakan

atau menyatakan fakta atau pengetahuan. Tujuan dikemukakannya tindak tutur ini

adalah untuk menginformasikan sesuatu. Pemakaian bahasa dalam kaitan ini

berhubungan dengan kognisi atau pengetahuan. Hal-hal yang dikemukakan

menyangkut fakta-fakta, sesuatu dengan yang sedang, akan, atau sudah terjadi.

Tuturan yang bersifat asertif dapat diverifikasi dan difalsifikasi kebenarannya

pada waktu atau sesudah tuturan itu diutarakan (Wijana, 2015: 94). Contoh

tuturan asertif, yaitu “Saya nyatakan bahwa desa itu lebih bersih dari desa yang

saya tempati”. Tuturan tersebut merupakan sebuah pernyataan yang dikatakan

oleh seorang penutur kepada mitra tutur bahwa desa tersebut lebih bersih dari desa

yang ditempati penutur.
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b. Direktif

Tuturan direktif dimaksudkan untuk menimbulkan beberapa efek melalui tindakan

sang penyimak, misalnya: memesan, memerintahkan, memohon, meminta,

menyarankan, menganjurkan, dan menasihatkan. Semua ini seringkali termasuk

ke dalam kategori kompetitif dan terdiri atas suatu kategori ilokusi-ilokusi di

mana kesopansantunan yang negatif menjadi penting. Sebaliknya, beberapa

direktif (seperti undangan) pada hakikatnya dianggap sopan. Perlu dicatat bahwa

untuk menghilangkan kebingunan dalam pemakaian istilah direktif dalam

hubungannya dengan ‘direct and indirect illocution’, Leech menganjurkan

pemakaian istilah impositif bagi ilokusi-ilokusi kompetitif dalam kelas ini.

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang diungkapkan oleh penuturnya agar

lawan tutur melakukan sesuatu. Pelaku dalam tindak tutur ini adalah orang kedua

walaupun tidak selalu hadir secara eksplisit di dalam tuturan (Wijana, 2015: 97).

Contoh tuturan direktif, yaitu “Buka halaman 40!” Pada contoh tersebut penutur

memerintahkan mitra tutur untuk membuka buku pada halaman 40. Tuturan ini

menimbulkan efek tindakan pada mitra tutur, yaitu segera membuka buku pada

halaman 40.

c. Komisif

Tuturan komisif melibatkan pembicara pada beberapa tindakan yang akan datang,

misalnya: menjanjikan, bersumpah, menawarkan, memanjatkan (doa). Semua ini

cenderung lebih bersifat konvival daripada kompetitif, dilaksanakan justru lebih

memenuhi minat seseorang daripada sang pembicara.

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat (commit) penuturnya

untuk melakukan tindakan seperti apa yang dijanjikan (Wijana, 2015: 98). Contoh
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tuturan komisif, yaitu “Saya berjanji untuk setia kepadamu selama-lamanya.”

Pada tuturan tersebut, penutur berjanji kepada mitra tutur untuk setia selama-

lamanya. Tuturan ini mengikat penutur untuk melakukan sesuatu yang

dijanjikannya. Mitra tutur harus percaya bahwa penutur dapat memenuhi janjinya.

d. Ekspresif

Tuturan ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan

atau memberitahukan sikap psikologis sang pembicara menuju suatu pernyataan

keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi. Misalnya: mengucapkan terima kasih,

mengucapkan selamat, memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji,

menyatakan belasungkawa, dan sebagainya. Seperti juga halnya komisif, maka

semua ini juga cenderung menjadi konvival, dan oleh sebab itu pada hakikatnya

dianggap sopan. Akan tetapi sebaliknya juga dapat dibenarkan, misalnya

ekspresif-ekspresif seperti ‘menyalahkan’ dan ‘menuduh’.

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan

sesuatu yang berhubungan dengan hal yang telah dilakukan oleh penuturnya.

Tindak mengakui dan meminta maaf adalah contoh tindak tutur ekspresif (Wijana,

2015: 96). Contoh tuturan ekspresif, yaitu “Saya mohon maaf (karena saya) telah

banyak merepotkan Anda”. Pada tuturan tersebut penutur mengekspresikan

perasaanya yang merasa tidak enak kepada mitra tutur karena sudah banyak

merepotkan dengan cara meminta maaf kepada mitra tutur.

e. Deklaratif

Tuturan deklaratif adalah ilokusi yang bila performansinya berhasil akan

menyebabkan korespondensi yang baik antara isi proposisional dengan realitas.
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Contoh: menyerahkan diri, memecat, membebaskan, membaptis, memberi nama,

menemani, mengucilkan, mengangkat, menunjuk, menentukan, menjatuhkan

hukuman, memvonis, dan sebagainya. Semua yang tersebut di sini merupakan

kategori tindak ujar yang khas; semua itu dilakukan oleh seseorang yang

mempunyai wewenang khusus dalam lembaga tertentu. Contohnya adalah hakim

yang menjatuhkan hukuman, pendeta yang membaptis anak-anak, orang

terkemuka yang menamai kapal, dan sebagainya. Apabila ditinjau dari segi

kelembagaan dan bukan hanya dari segi tindak ujar, maka tindakan-tindakan

tersebut dapat dikatakan hampir tidak melibatkan kesopansantunan. Sebagai

contoh, walaupun tindakan menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tidak

selalu menyenangkan, namun sang hakim mempunyai wewenang penuh untuk

melakukannya. Oleh karena itu, hampir tidak dapat dikatakan bahwa menjatuhkan

hukuman kepada seseorang itu ‘tidak sopan’ (Leech dalam Tarigan, 2015: 43—

44).

2.3.3 Tindak Perlokusi

Tindak perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh (effect) kepada mitra

tutur. Tindak tutur ini dapat disebut dengan the act of affecting someone(Rahardi,

2005: 36). Contohnya, tuturan tanganku gatal dapat digunakan untuk

menumbuhkan pengaruh (effect) rasa takut kepada mitra tutur. Rasa takut itu

muncul, misalnya karena yang menuturkan tuturan itu berprofesi sebagai seorang

tukang pukul yang pada kesehariannya sangat erat dengan kegiatan memukul dan

melukai orang lain.
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Tindak perlokusi dapat digunakan sebagai penanda berlangsungnya komunikasi

terjadi jika tuturan yang dikomunikasikan oleh si penutur disertai dengan ilokusi,

yaitu makna pragmatis yang ingin dikomunikasikan. Adanya hal ini maka dapat

dikatakan bahwa tindak perlokusi berhubungan dengan tindak ilokusi (Rahyono,

2012: 214).

Berikut ini merupakan contoh tuturan perlokusi.

a. Rumahnya jauh.

b. Kemarin saya sangat sibuk.

Kedua kalimat tersebut tidak hanya mengandung ilokusi. Jika kalimat pertama

diutarakan oleh seseorang kepada ketua perkumpulan maka ilokusinya adalah

secara tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang dibicarakan tidak

dapat terlalu aktif di dalam organisasinya. Efek perlokusi yang diharapkan yaitu

agar ketua tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya.

Kalimat kedua diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan

rapat kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini merupakan tindak ilokusi

untuk memohon maaf, dan perlokusi (efek) yang diharapkan adalah orang yang

mengundang dapat memakluminya.

Berdasarkan pengertian tindak perlokusi menurut para ahli di atas maka dapat

disimpulkan bahwa tindak perlokusi adalah tindak tutur yang menimbulkan

dampak atau efek terhadap mitra tutur karena isi tuturan yang diucapkan oleh

penutur. Dampak atau efeknya bisa besifat positif maupun negatif.
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2.4 Tindak Tutur Asertif

2.4.1 Pengertian Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang melibatkan pembicara pada

kebenaran proposisi yang diekspresikan (Searle dalam Tarigan, 2015: 42). Tindak

tutur asertif adalah tindak tutur yang digunakan untuk mengemukakan atau

menyatakan fakta atau pengetahuan. Tujuan dikemukakannya tindak tutur ini

adalah untuk menginformasikan sesuatu (Wijana, 2015: 94).

2.4.2 Ekspresi Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang melibatkan pembicara pada

kebenaran proposisi yang diekspresikan, misalnya: menyatakan, memberitahukan,

menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan (Searle

dalam Tarigan, 2015: 42). Penjelasan mengenai ekspresi tindak tutur asertif

sebagai berikut.

1. Menyatakan

Menyatakan adalah menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan; menunjukkan;

memperlihatkan; mengatakan; mengemukakan pikiran, isi hati (KBBI, 2008:

972). Jadi, menyatakan adalah mengemukakan atau mengatakan sesuatu yang

tidak selalu mitra tutur yang diajak penutur untuk berbicara harus tahu. Penutur

dan mitra tutur memiliki pengetahuan yang sama. Mengemukakan pikiran sesuai

dengan apa yang dilihatnya atau dirasakannya. Contoh tuturan dengan ekspresi

menyatakan sebagai berikut.

“Udaranya sangat panas”
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Tuturan tersebut terjadi saat penutur dan mitra tutur berada di dalam sebuah

ruangan yang tidak memiliki kipas angin. Saat itu penutur dan mitra tutur

mengalami kejadian yang sama, yaitu sama-sama merasakan udara yang panas.

Oleh karena itu, tuturan tersebut disebut tuturan dengan ekspresi menyatakan

karena memiliki pengetahuan dan kejadian yang sama.

2. Memberitahukan

Memberitahukan adalah menyampaikan (kabar dan sebagainya) supaya diketahui

(KBBI, 2008: 179). Jadi, ekspresi memberitahukan digunakan untuk

menyampaikan suatu kabar atau informasi supaya diketahui oleh mitra tuturnya.

Contoh tuturan dengan ekspresi memberitahukan sebagai berikut.

“Harga tomat sekarang sekilo lima ribu”

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan ekspresi memberitahukan bahwa

harga tomat sekarang sekilo lima ribu rupiah. Bentuk tuturan dalam kalimat

tersebut adalah kalimat berita.

3. Menyarankan

Menyarankan adalah memberikan saran (anjuran dsb); menganjurkan (KBBI,

2008: 1226).Jadi, ekspresi menyarankan berfungsi untuk memberikan saran atau

anjuran kepada mitra tutur agar mau mengikuti apa yang disarankan oleh penutur.

Umumnya ekspresi menyarankan menggunakan penanda lingual

hendaklah/hendaknya dan sebaiknya/baiknya.Contoh tuturan dengan ekspresi

menyarankan sebagai berikut.

“Sebaiknya ibu menambahkan bawang goreng pada masakan agar lebih enak”
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Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan ekspresi menyarankan. Tuturan

tersebut menggunakan penanda lingualsebaiknya untuk mempertegas ekspresi

menyarankan.

4. Membanggakan

Membanggakan adalah menimbulkan perasaan bangga; menjadikan besar hati;

memuji-muji dengan bangga; dan mengagungkan (KBBI, 2008: 132). Jadi,

ekspresi membanggakan berfungsi untuk memuji sesuatu. Contoh tuturan dengan

ekspresi membanggakan sebagai berikut.

“Manis dan segar nih jeruk yang saya jual”

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan ekspresi membanggakan. Pada

tuturan tersebutpenutur memuji jeruk yang dijualnya dengan mengatakan jeruknya

manis dan segar.

5. Mengeluh

Mengeluh adalah menyatakan susah karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan,

dan sebagainya (KBBI, 2008: 660). Umumnya, ekspresi mengeluh menggunakan

penanda lingualaduh/waduh/duh dan ih. Contoh tuturan dengan ekspresi

mengeluh sebagai berikut.

“Aduh, kok mahal sekali cabenya”

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan ekspresi mengeluh. Pada tuturan

tersebut penutur mengeluhkan harga cabe yang sangat mahal. Penutur

menggunakan penanda lingualaduh untuk mengekspresikan keluhannya.
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6. Menuntut

Menuntut adalah meminta dengan keras setengah mengharuskan supaya dipenuhi

(KBBI, 2008: 1507). Umumnya, ekspresi menuntut menggunakan penanda

linguistik harap atau harus. Contoh tuturan dengan ekspresi menuntut sebagai

berikut.

“Kamu harus mendapatkan juara satu lomba menulis cerpen”

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan ekspresi menuntut. Pada tuturan

tersebut penutur mengharuskan mitra tutur untuk mendapatkan  juara satu lomba

menulis cerpen. Penutur menggunakan penanda lingualharus untuk

mengekspresikan tuuntutannya kepada mitra tutur.

7. Melaporkan

Melaporkan adalah memberitahukan kejadian secara kronologis. Umumnya yang

melakukan kegiatan melaporkan adalah reporter. Contoh tuturan dengan ekspresi

melaporkan sebagai berikut.

“Saya akan melaporkan hasil pengamatan tentang jalannya upacara Sumpah

Pemuda tanggal 28 Oktober 2016 di SMA Negeri 1 Way Jepara. Para petugas

upacara berasal dari kelas XII IPS 2. Yang bertugas sebagai pemimpin upacara

adalah Ravito........”

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan ekspresi melaporkan. Pada tuturan

tersebut penutur melaporkan kejadian secara kronologis mengenai kegiatan

upacara Sumpah Pemuda di SMA Negeri 1 Way Jepara.



25

2.5 Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Tuturan

Pada sebuah peristiwa tutur, pada kenyataannya penuturtidak selalu mengatakan

apa yang dimaksudkan secara langsung. Dengan kata lain, untuk menyampaikan

maksud tertentu, penutur sering jugamenggunakan tindak tutur tidak langsung.

Penggunaan bentuk verbal langsung dan tidak langsung dalam peristiwa tutur ini

sejalan dengan pandangan bahwa bentuk tutur yang bermacam-macam dapat

digunakan untuk menyampaikan maksud yang sama, sebaliknya berbagai macam

maksud dapat disampaikan dengan tuturan yang sama (Ibrahim dalam Rusminto,

2015: 71).

Berdasarkan konteks situasi tindak tutur dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur

langsung (direct speech) dan tindak tutur tidak langsung (indirect speech). Secara

formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita

(deklaratif), kalimat tanya (interogatif) , dan kalimat perintah (imperatif). Secara

konvensional kalimat berita digunakan untuk memberikan sesuatu (informasi),

kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan

perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan (Wijana dan Rohmadi, 2011: 28).

Bila kalimat berita difungsikan secara konvensional untuk mengatakan sesuatu,

kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak,

memohon, dan sebagainya tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur

langsung (direct speech act). Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang

diungkapkan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh mitra tutur, sedangkan

tindak tutur tidak langsung tindak tutur yang bermakna kontekstual dan

situasional (Djajasudarma dalam Rusminto, 2015: 72). Apabila ada hubungan

langsung antara struktur dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur langsung.
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Apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi, maka

terdapat suatu tindak tutur tidak langsung (Yule, 2006: 95—96).Sebagai contoh

adalah kalimat berikut ini.

(1) Potong rambutmu!

Kalimat potong rambutmu! merupakan perintah langsung yang dituturkan penutur

kepada mitra tutur untuk memotong rambutnya.

Di samping untuk berbicara secara sopan, perintah dapat diutarakan dengan

kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa

diperintah. Bila hal ini yang terjadi, terbentuk tindak tutur tidak langsung (indirect

speech act). Sebagai contoh adalah kalimat berikut ini.

(2) Rambutmu sudah panjang.

Kalimat rambutmu sudah panjang merupakan kalimat berita yang digunakan

untuk memberikan informasi. Kalimat ini bukan sekedar memberitahu bahwa

rambutnya sudah panjang, tetapi secara tidak langsung penutur memerintahkan

mitra tutur untuk memotong rambutnya yang sudah panjang.

Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa contoh (1) dan contoh (2) berbeda dari

segi bentuk. Namun demikian, dari segi isi, kedua ilokusi menunjukkan

kesamaan, yaitu melakukan tindak menyuruh (memerintah). Tuturan pada contoh

(1) bersifat lebih langsung dibandingkan dengan contoh (2).

Penggunaan berbagai bentuk verbal yang bermacam-macam dalam peristiwa tutur

sejalan dengan pandangan bahwa dalam bertindak tutur, penutur tidak selalu

bermaksud untuk memperoleh sesuatu, melainkan juga berusaha menjaga

hubungan baik dengan mitra tuturnya dan mengusahakan agar interaksi berjalan
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dengan baik dan lancar.Dalam peristiwa tutur, penutur tidak hanya bermaksud

untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga mencapai tujuan sosial.

Kenyataan adanya tujuan sosial di samping tujuan pribadi tersebut mendorong

penutur menggunakan bentuk-bentuk verbal yang bermacam-macam. Hal ini

disebabkan oleh adanya fakta bahwa dalam peristiwa tutur, tuturan penutur tidak

hanya harus cukup informatif, yakni dengan menggunakan bentuk tuturan

langsung dalam rangka merealisasikan prinsip kerja sama, tetapi juga berusaha

menjaga hubungan baik dengan mitra tutur yang dihadapinya, yakni dengan

menggunakan bentuk tuturan  tidak langsung dalam rangka merealisasikan prinsip

sopan santun (Grice, 1975; Grice, 1983, dalam Rusminto, 2015: 71).

Kelangsungan dan ketidaklangsungan sebuah tuturan bersangkut paut dengan dua

hal pokok, yaitu masalah bentuk dan masalah isi tuturan. Masalah bentuk tuturan

berkaitan dengan realisasi maksim cara, yakni bersangkut paut dengan bagaimana

tuturan diformulasikan dan bagaimana bentuk satuan pragmatik yang digunakan

untuk mewujudkan suatu ilokusi. Sementara itu, masalah isi berkaitan dengan

maksud yang terkandung pada ilokusi tersebut. Jika isi ilokusi mengandung

maksud yang sama dengan makna performansinya, tuturan tersebut disebut

tuturan langsung. Sebaliknya, jika maksud suatu ilokusi berbeda dengan makna

performansinya, tuturan tersebut disebut tuturan tidak langsung (Rusminto, 2012:

83).

2.6 Aspek Situasi Tutur

Dalam hal mengungkapkan sesuatu, penutur harus mengetahui  hal-hal atau aspek

yang berkaitan dengan peristiwa tutur agar tuturan dapat terlaksana dengan baik
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dan tujuan tuturan bisa tercapai.Aspek situasi tutur yang harus dipertimbangkan

dalam peristiwa tutur (Leech dalam Tarigan, 2015: 32). Aspek situasi tutur

tersebut sebagai berikut.

1. Penutur dan Lawan Tutur

Saat seseorang bertutur baik secara lisan maupun tertulis maka konsep penutur

dan lawan tutur ini berlaku. Aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur

ini meliputi usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban,

dan sebagainya. Aspek tutur ini sangat berpengaruh dalam peristiwa tutur

terutama untuk menjaga keberlangsungan tuturan agar tercapainya tujuan tuturan.

2. Konteks

Konteks dalam pragmatik meliputi semua hal yang berkaitan dengan aspek sosial

yang berkaitan dengan fakta-fakta yang relevan dalam sebuah tuturan. Konteks

dibagi ke dalam dua bagian yaitu Ko – teks untuk menyebut konteks secara fisik

sedangkan konteks yang berhubungan dengan situasi sosial disebut konteks.

Konteks pada dasarnya merupakan segala hal yang berkaitan dengan situasi

tuturan dan harus dipatuhi oleh penutur dan mitra tutur.

3. Tujuan Tuturan

Penutur dalam berkomunikasi kepada mitra tuturnya tidak lepas dari tujuan yang

ingin dicapai. Pada saat proses komunikasi terjadi antara mitra tutur dan penutur

dapat mempunyai tujuan yang sama ataupun tujuan yang berbeda. Dalam

pragmatik berbicara merupakan aktivitas yang berprientasi pada tujuan (goal

activites) sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara

penutur dan mitra tutur.
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4. Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas

Tuturan merupakan aktivitas berbahasa yang paling kompleks yang tidak hanya

membahas permasalahan berbahasa yang abstrak seperti kalimat dalam sintaksis,

makna dalam semantik, tetapi tuturan berhubungan dengan tindak bahasa yang

berkaitan dengan situasi tertentu. Tuturan tidak sekedar pembahasan seputar

makna, akan tetapi lebih konkret lagi meliputi siapa yang menjadi penutur, mitra

tutur serta waktu dan tempat yang melatarbelakangi tuturan.

5. Tuturan Sebagai Tindak Verbal

Tuturan tidak hanya sebagai kalimat yang dimaknai secara eksplisit, akan tetapi

sebagai wujud tindak verbal. Seorang guru bertanya kepada salah satu siswa

dengan pertanyaan “Apakah kamu tidak mempunyai waktu mengerjakan PR di

rumah?” dapat dimaknai sebagai perintah untuk mengerjakan PR di rumah tidak

hanya sebatas kalimat interogatif.

2.7 Konteks

Kajian terhadap penggunaan bahasa harus menggunakan konteks yang seutuh-

utuhnya (Sperber dan Wilson dalam Rusminto, 2015: 47). Bahasa bukan hanya

memiliki fungsi dalam situasi interaksi yang diciptakan, tetapi bahasa juga

membentuk dan menciptakan situasi tertentu dalam interaksi yang sedang terjadi

(Duranti dalam Rusminto, 2015: 48).

Konteks adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-

tuturan. Orang-orang yang memiliki komunitas sosial, kebudayaan, identitias

pribadi, pengetahuan, kepercayaan, tujuan, dan keinginan, dan yang berinteraksi



30

satu dengan yang lain dalam berbagai macam situasi yang baik yang bersifat

sosial maupun budaya (Schiffrin dalam Rusminto, 2015: 48).

Konteks dalam analisis wacana mengacu kepada semua faktor dan elemen

nonlinguistik dan nonkontekstual yang memberikan pengaruh kepada interaksi

komunikasi sosial (Celce-Murcia dan Elite dalam Rusminto, 2015: 48).

Semua pemakaian bahasa mempunyai konteks. Ciri-ciri tekstual memungkinkan

wacana menjadi padu bukan hanya antara unsur-unsurnya dalam wacana itu

sendiri tetapi juga dengan konteks situasinya (Halliday, 1985: 62).

Dari beberapa penjelasan mengenai konteks di atas maka dapat disimpulkan

bahwa konteks adalah semua keadaan fisik maupun sosial di sekeliling kita yang

dapat memperjelas makna ujaran yang diucapkan penutur kepada mitra tutur. Oleh

karena itu, bahasa dan konteks merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan

karena memiliki kaitan yang erat. Bahasa memerlukan konteks untuk memperjelas

maksud dan maknanya, sedangkan konteks akan memiliki makna jika terdapat

tindak berbahasa di dalamnya.

Empat jenis konteks, yaitu (1) konteks fisik yang meliputi tempat terjadinya

pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, (2) konteks epistemis atau latar

belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur, (3)

konteks linguistik yang terdiri atas kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang

mendahului atau mengikuti ujaran tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi;

konteks linguistik ini disebut juga dengan istilah koteks, dan (4) konteks sosial,

yakni relasi sosial dan latar yang melengkapi hubungan antara penutur dan mitra

tutur (Syafi’ie dalam Rusminto, 2015: 49).
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Jenis-jenis konteks dibagi menjadi lima, yaitu konteks tempat, konteks waktu,

konteks peristiwa, konteks suasana, dan konteks orang sekitar (Rusminto, 2010:

133).

1. Konteks Tempat

Tempat yang melatari peristiwa tutur pada saat anak-anak bertutur, tidak hanya

menjadi bahan pertimbangan oleh anak, lebih dari itu, ada kalanya anak juga

mendayagunakannya untuk mendukung keberhasilan tuturannya. Konteks tempat

yang didayagunakan oleh anak meliputi tempat yang berada di sekitar anak ketika

bertutur dan tempat lain yang tidak berada di sekitar anak yang bersangkut paut

dengan tuturan yang diajukan tersebut. Berikut ini contoh pendayagunaan aspek

konteks dalam tuturan anak.

I : Sekarang tak minum ya Pak? (mengambil minuman kotak dari
kontong belanjaan).

E :  Apa masih haus? Khan sudah minum jeruk manis.
I : Bapak ini gimana sih. Tadi di dalam, katanya kalau sudah di luar.

Sekarang di luar,  gak boleh.
E :  Boleh koq. Kalau masih haus.

Peristiwa tutur ini terjadi pada saat anak ikut berbelanja di sebuah pasar swalayan.

Ketika masih di dalam, anak meminta untuk minum minuman kotak yang belum

dibayar di kasir. Tentu saja bapak tidak mengizinkan dan menyatakan bahwa

minumnya nanti kalau sudah berada di luar pasar swalayan (sesudah dibayar).

Setelah selesai berbelanja dan berada di luar pasar swalayan, anak kembali

meminta untuk minum minuman kotak tersebut. Bapak mengingatkan anak karena

mereka sekeluarga baru saja mampir di kantin pasar swalayan tersebut dan anak

sudah minum minuman jeruk manis kesukaannya. Anak merasa bahwa
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permintaannya kembali ditolak oleh bapak. Ia berusaha tetap melanjutkan

permintaan tersebut dengan mendayagunakan konteks tempat.

2. Konteks Waktu

Konteks waktu yang melatari peristiwa tutur pada saat anak-anak bertutur, ada

kalanya juga dimanfaatkan oleh anak untuk mendukung keberhasilan tuturan yang

dilakukannya. Konteks waktu yang didayagunakan oleh anak-anak tidak hanya

dikaitkan dengan waktu sekarang, pada saat tuturan dilakukan, tetapi juga

berkaitan dengan waktu tertentu di masa lalu dan di masa yang akan datang yang

bersangkut paut dengan tuturan anak. Berikut ini contoh pendayagunaan konteks

waktu dalam tuturan anak-anak.

B : Tuh khan pak, sudah setengah tujuh lebih. Antar pakai motor pak
(sambil mengambil tas sekolah).

E :  Jalan juga masih nutut kok. Makanya cepat-cepat.
B : Telat lho pak. Aku gak mau kalau lari-lari.
R :  Sudah pak, pakai motor saja.
E :  Ambil kuncinya di bufet.

Contoh tersebut merupakan pendayagunaan konteks waktu sekarang. Peristitip

rumah. Peristiwa tutur tersebut terjadi pada saat anak akan berangkat ke sekolah

di pagi hari. Kebetulan pada saat itu sepeda motor Om Yoyok sedang dititipkan di

rumah. Anak ingin diantar ke sekolah naik sepeda motor. Padahal biasanya anak

pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, sebab di samping jarak ke sekolah tidak

terlalu jauh dari rumah, bapak dan ibu menganggap bahwa berangkat sekolah

dengan berjalan kaki membuat anak lebih sehat. Oleh karena itu, untuk

mengajukan permintaannya, diantar menggunakan sepeda motor, anak mencoba

mendayagunakan konteks waktu untuk mendukung keberhasilan permintaan yang

diajukannya, yakni bahwa waktu untuk berangkat sekolah sudah agak terlambat.
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Hal tersebut juga diperkuat dengan argumentasi bahwa ank tidak mau jika

berangkat sekolah dengan berjala cepat-cepat dan berlari. Dengan cara tersebut

anak berharap bapak dapat memaklumi permintaan anak dan memperoleh bahan

pertimbangan yang mendorong bapak mengabulkan permintaan anak.

3. Konteks Peristiwa

Tindak tutur yang dilakukan oleh anak-anak selalu terjadi dalam konteks peristiwa

tertentu. Anak-anak sering menggunakan konteks peristiwa untuk memengaruhi

pendapat atau pandangan mitra tuturnya sehubungan dengan tindak tutur yang

dilakukannya. Konteks peristiwa yang didayagunakan oleh anak-anak untuk

mendukung keberhasilan tuturannya dapat berupa peristiwa tertentu yang

merugikan anak dan selayaknya mendapat kompensasi tertentu bagi anak, tetapi

juga peristiwa istimewa milik anak yang memberikan peluang bagi anak untuk

memperoleh sesuatu dari mitra tuturnya. Berikut ini contoh pendayagunaan

konteks peristiwa dalam tuturan anak-anak.

B : Pak, pulang dari dokter beli dunkin donat ya Pak (menggandeng
tangan bapak).

E :  Asal gak rewel. Nurut sama dokter.
B : Iya iya. Makan yang coklat mint ya Pak?
E :  Boleh.

Peristiwa tutur pada contoh di atas terjadi pada saat anak berangkat berobat ke

dokter gigi. Peristiwa berobat ke dokter gigi merupakan hal yang paling tidak

disukai oleh anak karena sering membuat anak merasa kesakitan ketika menjalani

perawatan gigi atau terapi. Biasanya anak selalu meminta sesuatu untuk

kompensasi kepada bapak atau ibu setiap kali diajak berobat ke dokter gigi. Anak

tidak menyia-nyiakan peristiwa tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sarana untuk

mendukung pengajuan permintaan untuk dibelikan dunkin donut.
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4. Konteks Suasana

Suasana yang melatari peristiwa tutur ketika anak-anak bertutur merupakan aspek

yang cukup menentukan bagi tuturan anak. Lebih dari itu, ada kalanya anak-anak

memanfaatkan suasana-suasana tertentu untuk mendukung keberhasilan tuturan

yang dilakukannya. Suasana yang dimaksud adalah suasana-suasana yang nyaman

dan menyenangkan, terutama hati mitra tuturnya. Berikut ini contoh

pendayagunaan konteks suasana dalam tuturan anak-anak.

B : Buk, aku dapat sepuluh (duduk di pangkuan ibu).
R :  Apa?
B :  Mat yang gak boleh ngitung pakai tangan.
R :  Pinter.
B : Sekarang buatin susu ya Buk.
R :  OK, OK (beberapa saat kemudian).
B : Ibuk seneng ya Buk anaknya pinter?
R :  Iya dong.
B : Habis minum susu, main ya Buk?

Peristiwa tutur pada contoh di atas terjadi pada saat anak baru saja pulang sekolah

bersama bapak. Anak baru saja mendapat nilai 10 pelajaran matematika. Ketika

itu dilaporkan kepada ibu, nilai tersebut membuat hati ibu sangat senang. Hal ini

dimanfaatkan oleh anak untuk mengajukan permintaan, yaitu bermain keluar

rumah di siang hari yang biasanya dilarang oleh ibu. Dengan suasana hati ibu

yang senang maka anak berharap ibu akan mengabulkan permintaannya tersebut.

5. Konteks Orang Sekitar

Ketika anak-anak bertutur, ada kalanya terdapat orang lain yang berada di sekitar

anak yang terlibat dalam peristiwa tutur tersebut, selain anak dan mitra tuturnya.

Orang sekitar yang dimaksudkan tidak saja berkaitan dengan orang-orang yang

berada di sekitar anak secara langsung, tetapi juga orang lain yang berada di

tempat lain tetapi bersangkut paut dengan tuturan anak. Keberadaan orang sekitar
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tersebut dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan tuturan agar dikabulkan

oleh mitra tuturnya. Berikut ini contoh pendayagunaan konteks orang sekitar

dalam tuturan anak-anak.

A : Buk, kata bapak beli soal-soal latihan ebtanas sekarang (sambil
memegang tangan ibu di sebuah toko buku).

R :  Khan masih lama ebtanasnya. Mahal lho harganya.
A :  Biar nyicil belajar.
R :  Ya sudah cari sana.

Peristiwa pada contoh tersebut terjadi pada suatu malam di sebuah toko buku.

Pada saat itu anak mengajukan permintaan untuk dibelikan soal-soal latihan

ebtanas oleh ibu. Ketika ibu berusaha menolak permintaannya, anak mencoba

mendayagunakan keberadaan bapaknya, yakni dengan menyatakan adanya

dukungan moral dari bapak tentang pentingnya segera membeli buku latihan

ebtanas agar bisa mencicil belajar.

2.8 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain,

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar

(Warsita, 2008: 85).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar (Depdiknas dalam Warsita, 2008: 85).

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memiliki
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tujuan. Tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang

diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran (Hamalik, 2013:

57).

Pembelajaran bahasa Indonesia di SMA sangat penting dilakukan karena memiliki

tujuan, yaitu agar siswa dapat menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia

sebagai bahasa persatuan, siswa dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik

dan menggunakannya dengan tepat sesuai dengan tujuan, dan siswa dapat

menghargai dan bangga terhadap sastra Indonesia.

Pada kurikulum 2013 pelajaran bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk

mengembangkan kemampuan dan keterampilan menalar. Hal ini dilatarbelakangi

oleh kenyataan bahwa kemampuan menalar peserta didik masih rendah. Pelajaran

bahasa Indonesia diberikan kepada peserta didik untuk melatih peserta didik agar

terampil berbahasa dengan menyampaikan ide dan gagasannya secara kritis dan

kreatif. Namun, masih banyak guru yang menyampaikan pelajaran bahasa

Indonesia dengan lebih mengutamakan konsep sehingga pembelajaran bahasa

Indonesia banyak membahas teori saja. Padahal, teori hanya sebagai pendukung

untuk menguasai keterampilan tertentu yang diajarkan. Oleh karena itu,

kurikulum 2013 berbasis teks. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran bahasa Indonesia.

Setiap pelajaran disajikan dengan tema tertentu. Setiap tema disajikan berdasarkan

sebuah jenis teks. Tema ditampilkan sebagai pintu masuk untuk memayungi

keseluruhan kegiatan belajar dalam tiap pelajaran agar siswa mampu berpikir

secara kontekstual.
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Struktur teks merupakan cerminan struktur berpikir. Dengan demikian, makin

banyak jenis teks yang dikuasai siswa, makin banyak pula struktur berpikir yang

dapat digunakannya dalam kehidupan sosial dan akademiknya. Hanya dengan

cara itu, siswa dapat mengonstruksi ilmu pengetahuannya melalui kemampuan

mengobservasi, mempertanyakan, mengasosiasikan, menganalisis, dan

menyajikan hasil analisis secara memadai.

Teks dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu deskripsi, penceritaan, prosedur,

laporan, eksplanasi, eksposisi, diskusi, surat, iklan, catatan harian, negosiasi,

pantun, dongeng, anekdot, dan fiksi sejarah.

Materi dalam pelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang sesuai dengan

penelitian ini adalah materi tentang teks negosiasi. Teks negosiasi terdapat dalam

silabus kelas X dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.11 Menganalisis  isi, struktur

(orientasi, pengajuan, penawaran,  persetujuan,  penutup) dan kebahasaan teks

negosiasi. 4.11 Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi,

struktur (orientasi, pengajuan, penawaran,  persetujuan,  penutup) dan kebahasaan.

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah untuk mencapai suatu kesepakatan.

Negosiasi bertujuan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang

dikehendaki salah satu atau kedua belah pihak. Dalam benegosiasi kemampuan

persuasif sangat dibutuhkan sehingga teks negosiasi juga disebut dengan teks

persuasi.Teks negosiasi adalah bentuk karangan yang bertujuan untuk

meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar agar melakukan sesuatu

yang dihendaki penulis.
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Berdasarkan pemaparan tersebut, tujuan dari pembelajaran teks negosiasi adalah

peserta didik dapat memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien

sesuai dengan etika yang berlaku. Hal ini berarti dalam membina kemampuan

berkomunikasi harus memperhatikan etika dalam penggunaannya. Etika yang

dimaksudkan berkaitan dengan penggunaan tindak tutur dalam berkomunikasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek

sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan

tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik

objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2008: 157).

Alasan peneliti memilih metode deskriptif kualitatif karena pada hasil dan

pembahasan penelitian ini akan menggunakan kata-kata atau kalimat yang

menggambarkan dan menjelaskan secara detail mengenai tindak tutur asertif yang

digunakan penjual dan pembeli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung.

Penelitian ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat dilakukannya

penelitian, misalnya penelitian ini membahas tindak tutur asertif dalam interaksi

kegiatan jual beli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung, maka penggambaran

penelitian ini meliputi ruang lingkup tindak tutur asertif yang terjadi dalam

interaksi kegiatan jual beli di Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung selama

proses penelitian berlangsung.

3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah tuturan antara penjual dan pembeli di

Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung. Data penelitiannya adalah tindak tutur
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asertif yang dilakukan penjual dan pembeli di Pasar Tempel Rajabasa

Bandarlampung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik observasi di Pasar Tempel Rajabasa

Bandarlampung. Teknik observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 2011: 63).

Observasi pada penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Pada

teknik ini peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para

informannya. Peneliti tidak terlibat dalam peristiwa pertuturan yang bahasanya

sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik catat karena teknik catat

merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak.

Catatan yang digunakan peneliti, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif.

Bersamaan dengan teknik catat, peneliti juga melakukan teknik rekam sebab data

yang diteliti berwujud bahasa lisan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data heuristik. Teknik ini dicetuskan oleh Leech. Teknik ini berusaha

mengidentifikasi daya pragmatis sebuah tuturan dengan cara merumuskan

hipotesis dan mengujinya berdasarkan data yang telah tersedia. Jika hipotesis

gagal maka dibuat hipotesis yang baru. Hal ini dilakukan secara berulang hingga
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mencapai pemecahan masalah, yaitu berupa hipotesis yang telah teruji

kebenarannya.

Bagan 3.1 Analisis Heuristik

Problem1. Problem

2. Hipotesis

3. Pemeriksaan

4.a Pengujian Berhasil 4.b Pengujian Gagal

5. Interpretasi Default
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Bagan 3.2 Bagan Tindak Tutur Asertif Penjual dan Pembeli di Pasar Tempel
Rajabasa Bandarlampung (Leech dalam Rusminto, 2015: 86)

PROBLEM

“Bagus ini, beneran”

HIPOTESIS

1. Penutur (penjual) membanggakan
pisau yang dijualnya dan
mempengaruhi pembeli.

2. Memberitahu pisau yang dijualnya
bagus.

PEMERIKSAAN

1. Penutur adalah seorang penjual
perabotan

2. Pembeli mencari pisau yang awet dan
tajam

3. Penjual menunjukkan pisau
4. Pada saat tuturan berlangsung, penjual

bersikap ceria dan bersemangat.

Pengujian Hipotesis 1
Berhasil

Pengujian Hipotesis
2 Gagal

Interpretasi Default



43

Berdasarkan analisis heuristik di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1

berhasil, penutur (penjual) membanggakan pisau yang dijualnya dan

mempengaruhi pembeli. Hipotesis 2 gagal karena penutur tidak sekedar

memberitahu pisau yang dijualnya bagus. Tuturan yang dituturkan oleh penutur

merupakan jenis tindak tutur asertif membanggakan. Hal ini dapat dilihat pada

pedoman analisis tindak tutur asertif bahwa asertif membanggakan berisi pujian

atau mengagungkan sesuatu. Berdasarkan pemeriksaan analisis heuristik dan

pedoman analisis, penutur menggunakan bentuk tuturan tidak langsung. Mengacu

pada teori di atas, maka data-data penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menyimak dan mencatat secara langsung data alamiah yang muncul di tempat

penelitian.

2. Data yang didapat langsung dianalisis menggunakan catatan deskriptif dan

catatan reflektif serta menggunakan analisis heuristik.

3. Mengidentifikasi data yang mengandung tindak tutur asertif.

4. Mengklasifikasikan jenis data berdasarkan tindak tutur yang diteliti, yaitu

tindak tutur asertif yang terdiri atas menyatakan, memberitahukan,

menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan.

5. Berdasarkan klasifikasi data, dilakukan penarikan simpulan sementara.

6. Mengecek kembali data yang sudah diperoleh.

7. Menarik simpulan akhir.

8. Mendeskripsikan implikasi tindak tutur asertif di pasar Tempel Rajabasa

Bandarlampung pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.
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Tabel 3.2 Pedoman Analisis Tindak Tutur AsertifPenjual dan Pembeli di Pasar
Tempel Rajabasa Bandarlampung

No Indikator Deskriptor
1 Menyatakan Menerangkan;menjadikan nyata;menjelaskan;

menunjukkan; memperlihatkan; mengatakan;
mengemukakan (pikiran, isi hati). Mengatakan hal
sesuai dengan pikiran dan isi hati terhadap sesuatu
yang dilihat atau dirasakannya bersama dengan
mitra tutur. Asertif menyatakan tidak memiliki
penanda lingual.

2 Memberitahukan Menyampaikan (kabar dan sebagainya) supaya
diketahui orang lain. Asertif memberitahukan
tidak memiliki penanda lingual.

3 Menyarankan Memberikan saran (anjuran dsb); menganjurkan.
Penanda lingual yang digunakan, yaitu
hendaklah/hendaknya dan sebaiknya/baiknya.

4 Membanggakan Menimbulkan perasaan bangga; menjadikan besar
hati; memuji-muji dengan bangga;
mengagungkan. Asertif membanggkan tidak
memiliki penanda lingual.

5 Mengeluh Menyatakan susah (karena penderitaan, kesakitan,
kekecewaan, dan sebagainya). Penanda lingual
yang digunakan, yaitu aduh/waduh/duh dan ih.

6 Menuntut Meminta dengan keras (setengah mengharuskan
supaya dipenuhi). Penanda lingual yang
digunakan, yaitu harap atau harus.

7 Melaporkan Memberitahukan kejadian secara kronologis.
Umumnya yang melakukan kegiatan melaporkan
adalah reporter. Asertif melaporkan tidak
memiliki penanda lingual.

Sumber: Depdiknas (2008) dan Rahardi, Kunjana (2005)
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak tutur asetif penjual dan pembeli di

Pasar Tempel Rajabasa Bandarlampung, penulis menemukan lima ekspresi tindak

tutur asertif yang digunakan oleh penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli juga

menggunakan bentuk tuturan langsung dan tidak langsung untuk menyampaikan

maksudnya.Penelitian ini diimplikasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia di

SMA. Adapun uraian tersebut dipaparkan berikut ini.

a. Ekspresi tindak tutur asertif yang digunakan penjual dan pembeli, yaitu (1)

tindak tutur asertif menyatakanmenggunakan bentuk tuturan tidak langsung

dengan modus tanya; (2) tindak tutur asertif memberitahukan menggunakan

bentuk tuturan langsung; (3) tindak tutur asertif menyarankan menggunakan

bentuk tuturan langsung; (4) tindak tutur asertif membanggakan menggunakan

bentuk tuturan langsung dan tidak langsung dengan modus berita; dan (5)

tindak tutur asertif mengeluh menggunakan bentuk tuturan langsung dan tidak

langsung dengan modus berita.

b. Hasil penelitian ini diimplikasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia di

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester genap, yaitu pada meteri teks

negosiasi. Tindak tutur asertif dengan teks negosiasi memiliki kaitan, yaitu

percakapan yang mengandung tindak tutur asertif dapat dijadikan sebagai
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contoh percakapaan teks negosiasi yang disajikan kepada siswa melalui RPP

agar lebih terstruktur dalam proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik perlu

mengetahui contoh kalimatmenyatakan, memberitahukan, menyarankan,

membanggakan, dan menengeluh dalam proses negosiasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan yang telah disajikan pada bagian

sebelumnya, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

a. Bagi guru bahasa Indonesia kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini

sebagai bahan ajar teks negosiasi.

b. Bagi siswa kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber

belajar teks negosiasi.

c. Bagi peneliti yang berminat pada kajian yang sama dipersilakan melakukan

penelitian tindak tutur secara lebih mendalam seperti kajian kesantunan, prinsip

kerja sama, implikatur, dan sebagainya.
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