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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Implikatur Percakapan 

Penutur dan mitra tutur dapat berkomunikasi dengan baik  dan lancar karena 

mereka berdua memiliki semacam kesamaan latar belakang pengetahuan tentang 

sesuatu yang dipertuturkan itu. Di antara penutur dan mitra tutur terdapat 

semacam kontrak percakapan tidak tertulis bahwa apa yang sedang dipertuturkan 

itu saling dimengerti. (Grice 1975 dalam Rahardi 2005:43) di dalam artikelnya 

yang berjudul “Logic and Conversation” menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat 

mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. 

Proposisi yang diimplikasikan itu dapat disebut dengan implikatur percakapan. 

 

Tuturan yang berbunyi Bapak datang, jangan menangis! Tidak semata-mata 

dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa sang ayah sudah datang dari tempat 

tertentu. Si penutur bermaksud memperingatkan mitra tutur bahwa sang ayah yang 

bersikap keras dan sangat kejam itu akan melakukan sesuatu terhadapnya apabila 

ia masih terus menangis. Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang 

sesungguhnya dengan maksud yang tidak dituturkan itu bersifat tidak mutlak. 

Inferensi maksud tuturan itu harus didasarkan pada konteks situasi tutur yang 

mewadahi munculnya tuturan tersebut. 
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2.1.1 Pengertian Implikatur 

Istilah implikatur diturunkan dari verba ‟to imply’ yang berarti menyatakan 

sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis, ’to imply’ berarti membungkus 

atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Oleh 

karena itu, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam 

sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan 

bahasa secara aktual. Brown dan Yule (1983:31) menyatakan bahwa implikatur 

digunakan untuk memperhitungkan apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal 

yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Sebagai contoh, jika 

seorang ibu menyatakan ”Nak, bajumu kotor sekali!” dalam keadaan si anak 

selesai bermain bola, tuturan tersebut sesungguhnya bukan hanya bermaksud 

memberitahukan bahwa baju anak kotor, melainkan mengimplikasikan sebuah 

perintah untuk anak agar mengganti bajunya yang kotor itu dengan baju yang 

bersih.  

 

Dalam kaitannya dengan hal ini, implikatur percakapan digunakan untuk 

mempertimbangkan apa yang dapat disarankan atau yang dimaksudkan oleh 

penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang tampak secara harfiah. Sebagai 

contoh interaksi antara A dan B pada percakapan (1) berikut menunjukkan bahwa 

B tidak memberikan tanggapan secara langsung terhadap apa yang dituturkan oleh 

A, tetapi pernyataan B tentang adanya rumah makan memberikan implikasi bahwa 

A (dan B) dapat makan di rumah makan tersebut beberapa saat sebelum 

melanjutkan perjalanan. 

(1) A : ”Perutku sakit, lapar sekali.” 

B : ”Sabar, lima ratus  meter lagi ada rumah makan di sebelah kanan 

  jalan” 
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Penggunaan implikatur dalam peristiwa komunikasi didorong oleh kenyataan 

adanya dua tujuan komunikasi sekaligus yang ingin dicapai oleh penutur, yaitu 

tujuan pribadi, yakni untuk memperoleh sesuatu dari mitra tutur melalui tuturan 

meminta yang disampaikannya dan tujuan sosial, yakni berusaha menjaga 

hubungan baik antara penutur dengan mitra tuturnya sehingga komunikasi tetap 

berjalan dengan baik dan lancar. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Implikatur 

Penting dicatat bahwa penuturlah yang menyampaikan makna lewat implikatur 

dan pendengarlah yang mengenali makna-makna yang disampaikan lewat 

inferensi itu. Kesimpulan yang sudah dipilih ialah kesimpulan yang 

mempertahankan asumsi kerja sama (Yule, 2006:70). Jenis-Jenis implikatur 

terbagi menjadi (a) implikatur percakapan umum, (b) implikatur berskala, (c) 

implikatur khusus, dan (d) implikatur konvensional. 

a. Implikatur Percakapan Umum 

Pada jenis implikatur ini, tidak ada latar belakang pengetahuan khusus dan 

konteks tuturan yang diminta untuk membuat kesimpulan yang diperlukan. 

Contoh: 

(1) Santi : “Apakah Anda mengundang Bela dan Andi?” 

Feni : “Saya mengundang Bela.” 

 

Jika pengetahuan khusus tidak dipersyaratkan untuk memperhitungkan makna 

tambahan yang disampaikan, seperti pada contoh di atas, maka hal ini disebut 

implikatur percakapan umum. 
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b. Implikatur Berskala 

Informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang 

menyatakan suatu nilai dari suatu skala nilai. Ini secara khusus tampak jelas dalam 

istilah-istilah untuk mengungkapkan kuantitas. Seperti istilah semua, sebagian 

besar, banyak, beberapa, sedikit, selalu, sering, dan kadang-kadang. 

Ketika sedang bertutur, seorang penutur memilih kata dari skala itu yang paling 

informatif dan benar (kualitas dan kuantitas). 

Contoh:  

(2) A : “Saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi  

   beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan.” 

 

Dengan memilih kata beberapa dalam contoh di atas, penutur menciptakan suatu 

implikatur (tidak semua). Inilah yang disebut sebagai implikatur berskala. 

Salah satu ciri yang terlihat pada implikatur berskala ialah apabila penutur 

mengoreksi diri mereka sendiri tentang beberapa rincian, seperti contoh berikut 

Contoh: 

 

(3) B : “Saya membeli beberapa dari perhiasan ini di Hongkong.  

    Em..Saya kira sebenarnya saya membeli sebagian besar  

    perhiasan ini di sana. 

 

Dalam tuturan di atas pada awalnya mengatakan beberapa, tetapi ia kemudian 

mengoreksi dirinya sendiri dengan sebenarnya menyatakan sebagian besar. 

 

c. Implikatur Percakapan Khusus 

Pada contoh-contoh sebelumnya, seluruh implikatur telah diperhitungkan tanpa 

adanya pengetahuan khusus terhadap konteks tertentu. Akan tetapi, seringkali 

percakapan kita terjadi dalam konteks yang sangat khusus di mana kita 

mengasumsikan informasi yang kita ketahui secara lokal. 
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Contoh: 

(4) Riki : “Hei! Apakah kamu akan datang di pesta nanti malam?” 

Tomi : “Orangtuaku akan mengunjungiku.”  

 

Untuk membuat jawaban Tomi relevan, Riki harus memiliki persediaan sedikit 

pengetahuan yang diasumsikan bahwa salah satu orang dalam percakapan ini 

mengharapkan sesuatu hal yang akan dikerjakan. Tomi akan menghabiskan 

malam itu bersama orangtuanya, dan tentunya Tomi tidak bisa datang ke pesta. 

 

d. Implikatur Konvensional 

Kebalikan dari seluruh implikatur percakapan yang dibahas sejauh ini, implikatur 

konvensional tidak didasarkan pada prinsip kerja sama atau maksim-maksim. 

Implikatur konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan, dan tidak 

bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. 

Contoh: 

(5) Santi : “Denis belum datang ke pesta ini.” 

 

Implikatur konvensional ialah bahwa situasi pada waktu itu diharapkan berbeda, 

atau mungkin sebaliknya di waktu yang akan datang. Pada contoh di atas penutur 

menghasilkan suatu implikatur bahwa dia mengharapkan pernyataan „Denis 

datang ke pesta‟. 

 

2.1.3 Sumbangan Implikatur terhadap Interpretasi 

Levinson dalam Rusminto dan Sumarti (2006:67) mengemukakan bahwa setidak-

tidaknya terdapat empat sumbangan implikatur percakapan terhadap interpretasi 

tindak tutur tidak langsung, yakni 
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a. Implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan fungsional yang 

bermakna terhadap fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh 

teori-teori linguistik formal. 

 

b. Implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan eksplisit terhadap 

adanya perbedaan antara tuturan yang dituturkan secara lahiriah dengan 

pesan yang dimaksudkan, sementara pesan  yang dimaksudkan tersebut 

dapat saling dimengerti dan dipahami oleh penutur dan mitra tutur, seperti 

pada contoh percakapan berikut: 

(2)  A : ”Pukul berapa sekarang?” 

       B : ”Lima menit lagi acara gosip dimulai.” 

 

 Kedua kalimat di atas tidak berkaitan secara konvensional, namun 

pembicara B sudah mengetahui bahwa jawaban yang disampaikan sudah 

cukup untuk menjawab pertanyaan pembicara A, sebab dia sudah 

mengetahui pukul berapa acara gosip dimulai. 

 

c. Implikatur percakapan dapat menyederhanakan pemerian semantik dari 

perbedaan antarklausa meskipun klausa-klausa tersebut dihubungkan 

dengan kata-kata hubung yang sama seperti pada contoh berikut. 

(3) Panji bangun tidur dan merapikan tempat tidurnya. 

(4) Kakak membaca buku dan adik bermain bola. 

 

Meskipun kedua kalimat di atas menggunakan kata hubung yang sama 

dan, kedua kalimat tersebut memiliki hubungan klausa yang berbeda. 

Contoh pada kalimat (3), susunannya tidak dapat dibalik, sedangkan pada 

kalimat (4) dapat dibalik menjadi 

(4a) Adik bermain bola dan kakak membaca buku. 
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Hubungan klausa kedua kalimat tersebut dapat dijelaskan secara pragmatik 

dengan menggunakan dua perangkat implikatur yang berbeda, yaitu pada 

kalimat (3) terdapat hubungan ‟lalu‟, sedangkan pada kalimat (4) terdapat 

hubungan ‟demikian juga‟. 

 

d. Implikatur percakapan dapat menjelaskan berbagai macam fakta yang 

secara lahiriah tidak berhubungan dan saling berlawanan. Implikatur 

percakapan dapat menjelaskan mengapa kalimat pernyataan seperti pada 

contoh (5) dapat saja bermakna kalimat perintah seperti pada contoh (6). 

(5) ”Kotor sekali bajumu.” 

(6) ”Banyak kotoran di bajumu, cepat cuci bajumu itu!” 

 

Perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam memahami implikatur percakapan, 

penutur dan mitra tutur harus memiliki pemahaman yang sama tentang kenyataan-

kenyataan tertentu yang berlaku dalam kehidupan. Pada contoh percakapan (1), 

misalnya, untuk dapat memahami implikatur dalam percakapan tersebut 

diperlukan pemahaman bersama antara penutur dan mitra tutur bahwa di rumah 

makan mereka dapat mengisi perut yang lapar sebelum melanjutkan perjalanan 

lagi dan bahwa jarak lima ratus meter bukanlah jarak yang jauh dari perjalanan 

mereka. 

 

Grice dalam Rusmito dan Sumarti (2006:69) mengemukakan bahwa untuk sampai 

pada suatu implikatur percakapan, penutur dan mitra tutur harus mengembangkan 

suatu pola kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban penutur dan mitra tutur 

sehingga terjadi kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur demi 

keberlangsungan komunikasi sesuai dengan yang diharapkan . pola kerja sama 
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tersebut dikenal sebagai prinsip kerja sama. Di samping itu, Grice juga 

mengingatkan bahwa prinsip kerja sama tersebut perlu dilengkapi dengan prinsip 

yang lain yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan keramahan 

hubungan dalam komunikasi, yakni prinsip sopan santun. 

 

2.2 Prinsip Percakapan  

Prinsip percakapan digunakan untuk mengatur supaya percakapan dapat berjalan 

dengan lancar. Teori yang digunakan untuk mengkaji mengenai prinsip 

percakapan adalah teori Leech (1983). 

Dalam suatu percakapan, seseorang dituntut untuk menguasai kaidah-kaidah 

percakapan sehingga percakapan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adapun 

prinsip yang digunakan dalam percakapan adalah prinsip kerjasama (cooverative 

principle) dan prinsip sopan santun (politness principle). 

 

2.2.1 Prinsip Kerja sama    

Dalam berkomunikasi seseorang akan menghadapi kendala-kendala yang 

mengakibatkan komunikasi tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

Supaya proses komunikasi dapat berlangsung dengan lancar, penutur dan mitra 

tutur harus dapat saling bekerja sama. Prinsip kerja sama mengatur hak dan 

kewajiban penutur dan mitra tutur sehingga berlangsung komunikasi yang sesuai 

dengan yang diharapkan, yakni antara penutur dan mitra tutu Prinsip ini berbunyi 

”Buatlah sumbangan percakapan anda sedemikian rupa sebagaimana yang 

diharapkan, berdasarkan tujuan dan arah percakapan yang diikuti”. 

Prinsip kerja sama ini meliputi beberapa maksim yang dijelaskan oleh Grice 

dalam  Rahardi, (2005: 53 – 57) yaitu sebagai berikut. 
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a. Maksim Kuantitas 

Dalam maksim kuantitas ini, seorang penutur diharapkan dapat memberikan 

informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi 

demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra 

tutur. Tuturan yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh 

diperlukan mitra tutur, dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam 

Prinsip Kerja Sama Grice. Sebaliknya apabila tuturan itu mengandung informasi 

yang berlebihan akan dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. 

Contoh: 

(1) ”Lihat itu Muhammad Ali mau bertanding lagi!”. 

(2) ”Lihat itu Muhammad Ali yang mantan petinju kelas berat itu mau    

  bertanding lagi”. 

 

Keterangan: tuturan 1 dan 2 dituturkan oleh seorang pengagum Muhammad Ali 

kepada rekannya yang juga mengagumi petinju legendaris itu. Tuturan itu 

dimunculkan pada waktu mereka bersama-sama melihat salah satu acara tinju di 

televisi. 

Tuturan (1) di atas merupakan tuturan yang sudah jelas dan sangat informatif 

isinya. Karena tanpa harus ditambah dengan informasi lain, tuturan itu sudah 

dapat dipahami maksudnya dengan jelas. Sedangkan pada tuturan (2) penambahan 

informasi tersebut malah justru menyebabkan tuturan menjadi berlebihan dan 

terlalu panjang, tuturan semacam ini melanggar Prinsip Kerja Sama Grice. 
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b. Maksim Kualitas (The Maxim Of Quality) 

Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan 

sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu harus 

didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. 

Contoh 

(3) “Silakan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya!” 

(4) ”Jangan menyontek, nilai bisa E nanti!” 

 

Keterangan: tuturan 3 dan 4 dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam 

ruang ujian pada saat ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha 

melakukan penyontekan. 

Tuturan 4 jelas lebih memungkinkan terjadinya kerja sama antara penutur dengan 

mitra tutur. Tuturan 3 dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur 

mengatakan sesutu  yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang harus dilakukan 

oleh seseorang. 

 

Dalam komunikasi sebenarnya, penutur dan mitra tutur sangat lazim 

menggunakan tuturan dengan maksud yang tidak senyatanya dan tidak disertai 

dengan bukti-bukti yang jelas. Bertutur yang terlalu langsung dan tanpa basa-basi 

dengan disertai bukti yang jelas dan apa adanya justru akan membuat tuturan 

menjadi kasar dan tidak sopan. Dengan kata lain, untuk bertutur yang santun 

maksim kualitas ini seringkali tidak dipatuhi dan tidak dipenuhi. 

 

c. Maksim Relevansi (The Maxim of Relevance) 

Dalam maksim relevansi, dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik 

antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan 

kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Bertutur 
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dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian, dianggap tidak mematuhi 

dan melangar prinsip kerja sama. 

Contoh  

(5) Direktur : ”Bawa kesini semua berkasnya akan saya tanda  

    tangani!”  

(6) Sekretaris  : ”Maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu.” 

 

 

Keterangan : dituturkan oleh direktur kepada sekretarisnya pada saat mereka 

bersama-sama bekerja di sebuah ruang kerja direktur. Pada saat itu, ada juga 

nenek tua yang sudah lama menunggu. 

 

d. Maksim Pelaksanaan ( The maxim of manner) 

Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara 

langsung, jelas, dan tidak kabur. 

Contoh  

 (7) “Ayo cepat dibuka!”  

 (8) “Sebentar dulu, masih dingin.” 

 

Keterangan : Dituturkan oleh seorang kakak kepada adik perempuannya. 

 

Tuturan di atas memiliki kadar kejelasan yang rendah. Karena berkadar kejelasan 

yang rendah dengan sendirinya kadar kekaburannya menjadi sangat tinggi. 

Tuturan si penutur (7) yang berbunyi ”Ayo, cepat dibuka!” sama sekali tidak 

memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh si mitra tutur. 

Kata dibuka dalam tuturan di atas mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan 

yang sangat tinggi. Oleh karenanya, maknanya pun menjadi sangat kabur. Dapat 

dikatakan demikian, karena kata itu dimungkinkan untuk ditafsirkan bermacam-

macam, demikian pula tuturan yang disampaikan mitra tutur (8) yakni ”Sebentar 
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dulu, masih dingin.” mengandung kadar ketaksaan cukup tinggi juga. Kata dingin 

pada tuturan itu dapat banyak mendatangkan kemungkinan persepsi penafsiran 

karena di dalam tuturan itu tidak jelas apa sebenarnya yang masih dingin itu. 

Tuturan–tuturan demikian dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama karena 

tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerja sama Grice. 

 

2.2.2 Prinsip Kesantunan  

Dalam kajian tindak tutur meminta seseorang harus menaati prinsip sopan santun, 

tujuannya agar terhindar dari kemacetan komunikasi, hal yang dimaksud adalah 

ketika kita berbicara dengan seseorang dan ingin memperlihatkan kesopan 

santunan kepada mitra tutur, tentu prinsip ini sangat dibutuhkan. Prinsip sopan 

santun juga menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam 

percakapan tersebut. Hanya dengan hubungan yang demikian kita dapat 

mengharapkan bahwa keberlangsungan percakapan akan dapat dipertahankan 

(Leech, 1983:82). Di samping itu, kehadiran prinsip sopan santun ini diperlukan 

untuk menjelaskan dua hal berikut  

(1) mengapa orang sering menggunakan cara yang tidak langsung (indirect 

speech acts) untuk menyampaikan pesan yang mereka maksudkan, dan 

(2) hubungan antara arti (dalam semantik konvensional) dengan maksud atau 

nilai (dalam pragmatik situasional) dalam kalimat-kalimat yang bukan 

pernyataan (non-declarative).  

Karena dua hal tersebut prinsip sopan santun tidak dianggap hanya sebagai prinsip 

yang sekadar pelengkap, tetapi lebih dari itu, prinsip sopan santun merupakan 

prinsip percakapan yang memiliki kedudukan yang sama dengan prinsip 

percakapan yang lain. (Rusminto dan Sumarti, 2006: 83-84 ) 
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Berikut maksim-maksim dalam prinsip kesantunan menurut Leech. 

1) Maksim Kebijaksanaan 

“Kurangi kerugian orang lain.” 

“Tambahi keuntungan orang lain.” 

 

2) Maksim Kedermawanan 

“Kurangi keuntungan diri sendiri.” 

“Tambahi pengorbanan diri sendiri.” 

 

3) Maksim Penghargaan 

“Kurangi cacian pada orang lain.” 

“Tambahi pujian pada orang lain.” 

 

4) Maksim Kesederhanaan 

“Kurangi pujian pada diri sendiri.” 

“Tambahi cacian pada diri sendiri.” 

 

5) Maksim Kesepakatan 

“Kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain.” 

“Tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain.” 

 

6) Maksim Simpati 

“Kurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain.” 

“Perbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain.” 

  

 

a. Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim) 

Gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa 

para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu 

mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak 

lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan 

maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. 

Dengan perkataan lain, menurut maksim ini, kesantunan dalam bertutur dapat 

dilakukan apabila maksim kebijaksanaan dilaksanakan dengan baik. 

Contoh  

(1) Tuan rumah : ”Silakan makan saja dulu, nak!” 

       Tamu  : ”Wah, saya jadi tidak enak, Bu.”  
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Keterangan: dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak muda yang sedang 

bertamu di rumah ibu tersebut. Pada saat itu, ia harus berada di rumah ibu tersebut 

sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda. 

 

Dalam tuturan di atas sangat jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah 

sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Lazimnya, tuturan 

semacam itu dapat ditemukan dalam keluarga-keluarga pada masyarakat tutur 

desa. Orang-orang desa biasanya sangat menghargai tamu, baik tamu yang 

datangnya secara kebetulan maupun tamu yang sudah direncanakan terlebih 

dahulu kedatangannya. 

 

b. Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) 

Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta 

pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap 

orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya 

sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. 

Contoh 

(2) Anak kost A : “Mari saya cucikan baju kotormu! Pakaianku tidak banyak  

  yang kotor.” 

 Anak kost B : ”Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga  

  kok.” 

 

Keterangan : tuturan ini merupakan cuplikan pembicaraan antaranak kost pada 

sebuah rumah kost di Yogyakarta. Anak yang satu berhubungan demikian erat 

dengan anak yang satunya. 

Dari tuturan yang disampaikan si A, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha 

memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi 

dirinya sendiri. 
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c. Maksim Penghargaan 

Dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun 

apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak 

lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta petuturan tidak saling 

mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain. Peserta tutur 

yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan 

sebagai orang yang tidak sopan. 

Contoh 

(3) Dosen A : ”Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas  

 Business English.” 

Dosen B : ”Oya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari  

       sini.”  

 

Keterangan: Dituturkan oleh seorang dosen kepada temannya yang juga seorang 

dosen dalam ruang kerja dosen pada perguruan tinggi. 

Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekannya dosen B pada 

contoh di atas, ditanggapi dengan sangat baik bahkan disertai dengan pujian atau 

penghargaan oleh dosen A. 

 

d. Maksim Kesederhanaan 

Dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur 

diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap 

dirinya sendiri. 

 

Contoh 

(4) Sekretaris A : ”Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu, ya! 

 Anda yang memimpin!” 

Sekretaris B : ”Ya, Mbak. Tapi, saya jelek lho.” 
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Keterangan : Dituturkan oleh seorang sekretaris kepada sekretaris lain yang masih 

junior pada saat mereka bersama-sama bekerja di ruang kerja mereka. 

 

e. Maksim Pemufakatan (Agreement Maxim) 

Maksim pemufakatan ini seringkali disebut dengan maksim kecocokan (Wijana, 

1996: 59). Di dalam maksim ini, ditekankan agar para peserta tutur dapat saling 

membina kecocokan atau pemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila 

terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam 

kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap 

santun. 

Contoh 

(5) Noni : “Nanti malam kita makan bersama ya, Yun!” 

Yuyun : ”Boleh, Saya tunggu di Rumah Kayu.” 

  

Keterangan: dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga 

mahasiswa pada saat mereka sedang berada di sebuah ruang kelas. 

 

f. Maksim Kesimpatisan (Sympath Maxim) 

Dalam maksim kesimpatisan, diharapkan agar para peserta tutur dapat 

memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sikap 

antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak 

santun. 

Contoh 

(6) Ani : ”Tut, nenekku meninggal dunia.” 

Tuti : ”Innalillahiwainnailaihi rojiun, turut berduka cita.” 

 

Keterangan : Dituturkan oleh seorang karyawan kepada karyawan lain yang sudah 

          berhubungan erat pada saat mereka berada di ruang kerja mereka.” 
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2.3 Tindak Tutur  

Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang 

mengaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Leech (1983:5-6) menyatakan 

bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran (yaitu untuk apa ujaran itu 

dilakukan); menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak 

tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, 

bilamana, dan bagaimana. 

 

2.3.1 Hakikat Tindak Tutur 

Austin dalam buku berjudul how To Do Things with Words tahun 1962, pertama 

kali mengemukakan istilah tindak tutur (speech act). Austin mengemukakan 

bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga 

melakukan sesuatu atas dasar tuturan tersebut. Pendapat Austin didukung oleh 

Searle (2001) dalam Rusminto dan Sumarti (2006:70) dengan mengatakan bahwa 

unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti 

membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. 

 

Searle (2001) dalam Rusminto dan Sumarti (2006:70) menyatakan bahwa tindak 

tutur adalah teori yang mencoba mengaji makna bahasa yang didasarkan pada 

hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian 

tersebut didasarkan pada pandangan bahwa tuturan merupakan sarana utama 

komunikasi dan tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak 

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

permintaan. Dengan demikian, tindakan merupakan karakteristik tuturan dalam 

komunikasi. Diasumsikan bahwa dalam merealisasikan tuturan atau wacana, 
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seseorang berbuat sesuatu, yaitu performansi tindakan. Tuturan yang berupa 

performansi tindakan ini disebut sebagai tuturan performatif, yakni tuturan yang 

dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan. 

 

2.3.2  Jenis-Jenis Tindak Tutur 

Berkenaan dengan tuturan, Austin dalam Rusminto dan Sumarti (2006:71) 

mengklasifikasikan tindak tutur atas tiga klasifikasi, yaitu 

a. tindak lokusi (locutionary acts) 

b. tindak ilokusi (illocutionary acts) 

c. tindak perlokusi (perlocutionary acts) 

 

a. Tindak Lokusi (Locutionary Act) 

Tindak lokusi (locutionary act) ialah tindak proposisi yang berada pada kategori 

mengatakan sesuatu (the act of saying something). Oleh karena itu, yang 

diutamakan dalam tindak lokusi ini adalah sisi tuturan yang diungkapkan oleh 

penutur. Wujud tindak lokusi adalah tuturan-tuturan yang berisi pernyataan atau 

informasi tentang sesuatu. Contoh tindak lokusi 

 

      (1) Febry melukis wajah presiden. 

       (2) Aril membaca komik kesukaannya. 

 

Kedua kalimat di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi 

untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Tindak lokusi merupakan tindakan yang 

paling mudah diindentifikasi karena dalam pengidentifikasian tindak lokusi tidak 

memperhitungkan konteks tuturannya. 
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b. Tindak Ilokusi ( Illocutionary Acts) 

Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan 

tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. 

Moore dalam Rusminto dan Sumarti (2006:71) menyatakan bahwa tindak ilokusi 

merupakan tindak tutur yang sesungguhnya diperformasikan oleh tuturan, seperti 

janji, sambutan, dan peringatan. 

 

Mengidentifikasikan tindak ilokusi lebih sulit dibandingkan dengan tindak lokusi 

sebab pengidentifikasian tindak ilokusi harus mempertimbangkan penutur dan 

mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang 

digunakan. Oleh karena itu, tindak ilokusi merupakan bagian penting dalam 

memahami tindak tutur. Wujud tindakan tersebut dapat berupa membuat janji, 

mendeskripsikan, dan sebagainya. 

 

Searle dalam Rusminto dan Sumarti (2006:73) mengklasifikasikan tindak ilokusi 

menjadi lima jenis tindak tutur seperti diuraikan berikut ini. 

1. Asertif (Assertive) 

Asertif (assertive) ialah tindak tutur yang menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu 

itu adanya, misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, 

mengemukakan pendapat, melaporkan. Ilokusi asertif terlihat pada contoh berikut 

   (1) Kakiku terluka. 

Kalimat kakiku terluka berupa pernyataan untuk memberitahukan mitra tutur 

bahwa saat dimunculkannya tuturannya itu kaki penutur sedang dalam terluka. 
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2. Direktif (Directive)  

Direktif (directive) ialah tindak tutur yang mendorong mitra tutur melakukan 

sesuatu seperti memesan, memerintah, meminta, merekomendasikan, memberi 

nasihat. Ilokusi direktif terlihat pada contoh berikut 

(2) Ma, belikan permen! 

Kalimat Ma, belikan permen berupa direktif meminta, pada tuturan di atas penutur 

menghendaki mitra tutur menghasilkan suatu tindakan berupa membelikan 

penutur permen. 

 

3.  Komisif (Commisive) 

Komisif (commisive) ialah tindak tutur yang penuturnya terikat pada suatu 

tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan. 

Ilokusi komisif terlihat pada contoh berikut 

(3) Bagaimana kalau besok kita makan malam bersama? 

 

Kalimat Bagaimana kalau besok kita makan malam bersama? Berupa komisif 

menawarkan, tuturan yang berupa tawaran untuk makan malam bersama. Pada 

kalimat tersebut penutur terikat pada suatu tindakan di masa yang akan datang 

berupa tawaran untuk makan malam bersama. 

 

4. Ekspresif (Expressive) 

Ekspresif (expressive) ialah tindak tutur yang berfungsi untuk mengungkapkan 

sikap pisikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi misalnya, 

mengucapkan terima kasih, memberi maaf, mengecam, berbela sungkawa. Ilokusi 

ekspresif terlihat pada contoh berikut 

(4) Aku turut berduka cita atas meninggalnya kakekmu. 
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Kalimat Aku turut berduka cita atas meninggalnya kakekmu berupa ilokusi 

ekspresif, yang mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang 

tersirat dalam ilokusi. Ungkapan berduka cita yang disampaikan oleh penutur 

kepada mitra tutur atas meninggalnya anggota keluarga mitra tutur. 

 

5. Deklaratif (Declaration)  

Deklaratif (declaration) ialah ilokusi yang digunakan untuk memastikan 

kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan, misalnya memecat, memberi 

nama, menjatuhkan hukuman, mengangkat. Ilokusi deklaratif terlihat pada contoh 

berikut 

(5) Kamu diskors selama satu minggu karena kamu sering berkelahi di 

sekolah! 

 

Kalimat Kamu diskors selama satu minggu karena kamu sering berkelahi di 

sekolah berupa ilokusi deklaratif, yakni ilokusi yang digunakan untuk memastikan 

kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan. Kalimat ini berupa pemberian 

hukuman yang disampaikan oleh kepala sekolah pada salah satu muridnya. 

Wijana (1996:4) menjelaskan bahwa tindak tutur ilokusi dapat dibedakan menjadi 

tindak tutur langsung dan tindak tutur tindak langsung, dan tindak tutur literal dan 

tidak literal. 

 

 Secara formal berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita 

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

konvensional kalimat berita (deklaratif) digunakan untuk memberitahukan sesuatu 

(informasi); kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk 
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menyatakan perintah, ajakan, permintaaan atau permohonan. Apabila kalimat 

berita difungsikan secara konvensional untuk mengadakan sesuatu, kalimat tanya 

untuk bertanya dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak memohon dan 

sebagainya, maka akan terbentuk tindak tutur langsung (direct speech). Sebagai 

contoh : Yuli merawat ayahnya. Siapa orang itu? Ambilkan buku saya! Ketiga 

kalimat tersebut merupakan tindak tutur langsung berupa kalimat berita, tanya, 

dan perintah. 

 

Tindak tutur tak langsung (indirect speech act) ialah tindak tutur untuk 

memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. Tindakan ini 

dilakukan dengan memanfaatkan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang 

yang diperintah tidak merasa dirinya diperintah. Misalnya seorang ibu menyuruh 

anaknya mengambil sapu, diungkapkan dengan ”Upik, sapunya di mana?” 

Kalimat tersebut selain untuk bertanya sekaligus memerintah anaknya untuk 

mengambilkan sapu. 

 

Tindak tutur literal (literal speech act) adalah tindak tutur yang dimaksudnya 

sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan tindak tutur tidak 

literal (nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang dimaksudnya tidak sama 

dengan atau berlawanan dengan kata-kata yang menyusunnya. Sebagai contoh 

dapat dilihat kalimat berikut. 

 

(6) Penyanyi itu suaranya bagus. 

(7) Suaramu bagus (tapi kamu tidak usah menyanyi) 

 

Kalimat (6) jika diutarakan dengan maksud untuk memuji atau mengagumi suara 

penyanyi yang dibicarakan, maka kalimat itu merupakan tindak tutur literal, 
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sedangkan kalimat (7) penutur bermaksud mengatakan bahwa suara lawan 

tuturnya jelek, yaitu dengan mengatakan “Tak usah menyanyi”. Tindak tutur pada 

kalimat (7) merupakan tindak tutur tak literal. 

 

c. Tindak Perlokusi (Perlocutionary Act) 

Tindak perlokusi ialah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap 

mitra tutur sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan. 

Levinson (1995) dalam Rusminto dan Sumarti (2006:71) menyatakan bahwa 

tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil 

jika mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Tindak 

perlokusi disebut sebagai The Act of Affecting Someone. Sebuah tuturan yang 

diutarakan seseorang mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force) atau efek 

bagi yang mendengarnya. Efek yang timbul ini bisa sengaja maupun tidak se-

ngaja. Sebagai contoh dapat dilihat pada kalimat berikut: 

 

(1) Kemarin ayahku sakit. 

(2) Samin bebas SPP. 

  

Kalimat (1) jika diucapkan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan 

temannya, maka ilokusinya adalah untuk meminta maaf, dan perlokusinva adalah 

agar orang yang mengundangnya harap maklum. Sedangkan kalimat (2) jika 

diucapkan seorang guru kepada murid-muridnya, maka ilokusinya adalah 

meminta agar teman-temannya tidak iri, dan perlokusinya adalah agar teman-

temannya memaklumi keadaan ekonomi orang tua Samin. Tindak perlokusi juga 

sulit dideteksi, karena harus melibatkan konteks tuturnya. 
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2.3.3 Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung 

Apabila tindak tutur langsung dan tak langsung diinteraksikan dengan tindak tutur 

literal dan tak literal, maka akan tercipta tindak tutur sebagai berikut  

a. Tindak Tutur Langsung Literal (Direct Literal Speech Act) 

Tindak tutur langsung literal ialah tindak tutur yang diutarakan dengan modus 

tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Maksud 

memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat 

berita, dan menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya. Misalnya, 

(8)  ”Ambilkan buku itu!” 

(9)   ”Kusuma gadis yang cantik” 

(10) ”Berapa saudaramu, Mad?” 

 

b. Tindak Tutur Tidak Langsung Literal (Indirect Literal Speech Act)  

  

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan 

modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna 

kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur. 

Misalnya : “Lantainya kotor.” Kalimat itu jika diucapkan seorang ayah kepada 

anaknya bukan saja menginformasikan, tetapi sekaligus menyuruh untuk 

membersihkannya. 

 

c. Tindak Tutur Langsung Tidak Literal (Direct Nonliteral Speech) 

 

Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan 

modus kalimat yang sesuai dengan maksud dan tuturan, tetapi kata-kata yang 

menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. 

Misalnya : “Sepedamu bagus, kok.” Penuturnya sebenarnya ingin mengatakan 

bahwa sepeda lawan tuturnya jelek. 
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d. Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal (Indirect Nonliteral Speech Act)  

 Tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral speech act)  adalah 

tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan 

maksud yang ingin diutarakan. Untuk menyuruh seorang pembantu menyapu 

lantai kotor, seorang majikan dapat saja mengutarakannya dengan kalimat 

“Lantainya bersih sekali, Mbok”. 

 

2.3.4 Pemanfaatan Konteks dalam Tindak Tutur 

Sebuah tindak tutur tidak akan pernah lepas dari konteks yang melatarinya, 

tuturan akan lebih bermakna jika dilibatkan dengan konteks yang melatarinya. 

Dalam hal ini pembahasan konteks menggunakan teori Hymes, Schiffrin, dan 

Grice. Sebuah peristiwa tutur juga selalu terjadi dalam konteks tertentu. Artinya, 

peristiwa tutur tertentu selalu terjadi pada waktu tertentu, untuk tujuan tertentu, 

dan sebagainya. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa tutur tersebut sama 

sekali tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarinya.  

 

Konteks merupakan sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi 

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

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

berinteraksi satu dengan yang lain dalam berbagai macam situasi baik yang 

bersifat sosial maupun budaya. Konteks adalah alam di luar bahasa yang 

menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana; lingkungan nonlinguis dari 

wacana (Kridalaksana, 1984:108). Konteks juga diartikan sebagai aspek-aspek 

yang erat dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan, jadi konteks 

merupakan suatu pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimilik oleh 
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penutur dan mitra tutur, serta membantu mitra tutur untuk menafsirkan makna 

tuturan yang disampaikan oleh penutur (Leech, 1983:20). 

 

Konteks tidak saja berkenaan dengan pengetahuan, tetapi merupakan suatu 

rangkaian lingkungan di mana tuturan dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai 

realisasi yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat 

pemakai bahasa. Dilain pihak Grice dalam Rusminto dan Sumarti (2006:54) 

menyatakan, konteks adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki 

oleh penutur dan mitra tutur untuk memperhitungkan implikasi tuturan dan 

memaknai arti tuturan dari si penutur. Pandangan ini didasari oleh adanya prinsip 

kerja sama, yakni situasi yang menunjukkan bahwa penutur dan mitra tutur 

menganggap satu sama lain sudah saling percaya dan saling memikirkan. Penutur 

dan mitra tutur berusaha memberikan kontribusi percakapan sesuai dengan yang 

diharapkan dengan cara menerima maksud atau arah percakapan yang diikuti. 

 

Dalam setiap peristiwa tutur selalu terdapat unsur-unsur yang melatarbelakangi 

terjadinya komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Unsur-unsur tersebut sering 

juga disebut sebagai ciri-ciri konteks meliputi segala sesuatu yang berada di 

sekitar penutur dan mitra tutur ketika peristiwa tutur sedang berlangsung. 

Unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebut dengan akronim 

SPEAKING. Akronim ini dapat diuraikan sebagai berikut 

1. Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berada di 

sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur. 

2. Participants, yang meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam 

peristiwa tutur. 
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3. Ends, yaitu tujuan atau hasil, yang diharapkan dapat dicapai dalam 

peristiwa tutur yang sedang terjadi 

4. Act sequences, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. 

5. Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan bentuk tuturan yang 

dipakai oleh penutur dan mitra tutur. 

6. Keys, yaitu cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh 

penutur . 

7. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang 

berlangsung 

8. Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. 

 

2.3.5 Peran Mitra Tutur dalam Tindak Tutur 

Mitra tutur memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah percakapan, 

perbedaan status hubungan guru dan mitra tutur sangat berpengaruh terhadap 

strategi yang digunakan oleh sang guru dalam bertutur. Teori yang digunakan 

untuk mengkaji mengenai peranan mitra tutur dalam sebuah percakapan ialah 

teori Leech (1983). Teori ini digunakan untuk membahas tentang skala yang 

berhubungan dengan prinsip sopan santun. 

 

Jarak sosial antara penutur dan mitra tutur bisa dilihat dari tingkat keakraban 

hubungan antara penutur dan mitra tutur. Semakin dekat hubungan antara penutur 

dan mitra tutur akan membuat keakraban hubungan menjadi sangat dekat. 

Sebaliknya, hubungan yang jauh antara penutur dan mitra tutur akan membuat 

keakraban hubungan menjadi sangat jauh. 
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Mitra tutur dengan klasifikasi hubungan dekat di sekolah meliputi semua warga 

sekolah (guru, siswa, penjaga sekolah, dan lainnya) yang sering bertemu dengan 

guru. Peran mitra tutur sangat penting dan berpengaruh pada percakapan yang 

berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. 


