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Lampiran 1: Format Panduan Pengumpulan Data Penelitian 

 

Tanggal  : 

Tempat   : 

Waktu    : 

Jenis Olahraga  : 

Peristiwa tutur  : 

 

 

Penutur   : 

Mitra tutur  : 

Penutur  : 

Mitra tutur   : 

 

  

 

 

Catatan Reflektif : 

1. 

2. 

3. 
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Lampiran 2: Catatan Lapangan Jenis Tuturan dalam Berimplikatur pada  

          Pembelajaran Olahraga Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Bandar  

              Lampung. 

 

1. IMPLIKATUR JENIS TUTURAN DIREKTIF 

1.1 Implikatur Direktif Perintah 

Data (1) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang posisi anggota tubuh  

  saat melakukan renang gaya punggung. 

 

Guru : “Maju! Maju lagi! Kaki dua-duanya, posisi kepala menyentuh ke air,  

    ngedengak ke air. Kepala gak boleh nunduk!” 

Siswa : “Gak boleh nyentuh?” 

Guru : “Gak boleh nunduk kepalanya!” 

Siswa : “Gak kedengeran Bu ngomong apa?” 

Guru : “Ngedengak, kepala ngedengak ke air. Nempel rata sama air. Oke! Nah,  

    selain itu dorong dengan kaki kalian yang ditekuk itu, pelan-pelan. 

Siswa : “Dua apa satu?” 

Guru : “dua-duanya, pelan-pelan aja, posisi tangan seperti ini.” (mencontohkan). 

     Kaki lurus! Gak boleh gerak. Jangan gerak dulu! Oke ya? 

Siswa : “Capek kayak gini Bu?”  

Guru : (mengabaikan) “Awaaas! Yak!” (IDP 1) 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah, perintah yang 

diajukan oleh penutur terlihat pada tuturan “Awaaas! Yak!” 
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2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal. 

Pada tuturan “Awaaas! Yak!” jelas terlihat ketika guru menyatakan 

tuturan tersebut dengan modus kalimat peringatan, namun tidak sesuai 

dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut tidak hanya 

memberikan perintah berupa peringatan, tetapi juga memiliki maksud 

supaya siswa mulai melakukan renang gaya punggung. 

3. Pemanfaatan konteksi pada data ini menggunakan konteks situasi, terlihat 

pada tuturan “Awaaas! Yak!” dapat digunakan pada jenis olahraga 

lainnya. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur yang disampaikan sang guru 

merupakan perlokusi responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa 

langsung memahami maksud tuturan sang guru dan melaksanakan 

tindakan yang sesuai dengan tujuan tuturan implikatur tersebut. 
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Data (2)  

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang posisi kepala saat  

  melakukan renang gaya punggung. 

 

Guru : “Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka idung kalian  

    kemasukan air dan sakit, coba aja!” (IDP 2) 

Siswa : “Ini juga udah sakit Bu. Pusing Bu!” 

Guru : “Nanti idung kalian kemasukan air gak sakit kalo kepalanya ngedengak  

    ke atas. Jangan berhenti sebelum luncuran berhenti. Jaga jaraknya! Jaga  

    jaraknya! Serius! Serius!” 

Siswa : “jaga jarak, jaga jarak, siaga, siaga!” 

Guru : “Kalo kalian merapat, nanti tabrakan. Tabrakan nanti sakit, ada yang  

   cidera. Siap ya? Awaas! Yak! 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah, perintah yang 

diajukan oleh guru terlihat pada tuturan “Kalau kepala kalian ditekuk ke 

bawah liat ke air, maka idung kalian kemasukan air dan sakit, coba aja!”. 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka 

idung kalian kemasukan air dan sakit, coba aja!”. Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut dengan modus kalimat perintah yang 

menyuruh siswa untuk mencoba hal yang disampaikan, namun tidak sesuai 
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dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut tidak hanya 

memberikan perintah, tetapi justru sebenarnya memiliki maksud supaya 

siswa tidak melakukan hal yang diinformasikan tersebut yaitu tidak 

menundukkan kepala ke bawah air. 

3. Pemanfaatan konteks pada data ini menggunakan konteks tempat, terlihat 

pada tuturan “Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka 

idung kalian kemasukan air dan sakit, coba aja!”. Penutur memanfaatkan 

tempat berupa air (kolam renang) untuk memperjelas tujuan yang hendak 

dicapai. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perokusi 

responsif negatif. Terlihat pada respons siswa “Ini juga udah sakit Bu. 

Pusing Bu!”. Tuturan siswa tersebut menunjukkan penolakan atau 

sanggahan yang mengakibatkan respons negatif yakni siswa tidak 

melakukan instruksi yang sesuai dengan tujuan sang guru. 
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Data (3) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi Hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru menyuruh siswa untuk  

  mempraktekan renang gaya punggung. 

 

Guru : “Yo, nomor satu, yang nomor satu!” 

Siswa : “Berhitung aja sih Bu.” 

Guru : “Hitung ya? Dari ujung berhitung.” 

Siswa : “Satu, dua, tiga.” 

Guru : “Yang nomor satu menggunakan ayunan kaki, tapi tangan di samping.  

    Oke! Siap yang nomor satu. Awaaas! Yak!” 

Guru : “Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!” (IDP 3) 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan “Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!”. 

2. Impikatur yang digunakan guru pada data ini berupa implikatur dengan  

tindak tutur tidak langsung literal. 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 sesuuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur. 

Terlihat pada tuturan “Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita 

lagi!” . Kalimat yang bercetak miring menandakan ungkapan secara tidak 

langsung sang guru dengan cara menggunakan kalimat petunjuk mengenai 

salah satu siswa yang dapat berenang dengan baik. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa sang guru tidak hanya memberitahu tentang salah 

siswa yang berenang dengan baik, tetapi juga menyuruh siswa lainnya 

untuk mengikuti  cara berenang siswa tersebut. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!”. 

Situasi yang ditunjukkan berupa salah satu siswa yang saat itu melakukan 

renang gaya punggung dengan baik dan dijadikan contoh untuk siswa 

lainnya. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa tetap melakukan renang 

gaya punggung, tetapi tidak melakukan sesuai dengan instruksi sang guru 

yaitu untuk mencontoh salah satu temannya. 
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Data (4) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang olahraga lari jarak jauh. 

 

Guru Yd : “Yo, yang cowok itu cepet!” 

Guru Tr : “Baris empat beresap. Satu, dua, tiga, empat ke belakang.” 

Guru Yd : “Empat sap. Woi! Mulutnya! Mulutnya!” (IDP 4)  

  (situasi ribut).  

    “Semuanya siap grak! Setengah lencang kanan grak!” 

Guru Tr : “Kamu orang ini ngobrol aja.” 

Siswa  : “Iya Pak, kalo kita orang ngomong juga namanya olahraga.” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan “Empat sap. Woi! Mulutnya! Mulutnya!”. 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklngsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Empat sap. Woi! Mulutnya! Mulutnya!”. Jelas terlihat ketika 

sang guru menyatakan tuturan tersebut dengan menunjuk mulut siswa  

tidak sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut tidak 

hanya memberikan petunjuk tetapi juga memiliki maksud supaya siswa 

tidak ribut dan memperhatikan pengarahan yang diberikan guru tersebut. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Empat sap. Woi! Mulutnya! Mulutnya!”. Situasi 
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yang digunakan sang guru adalah keadaan yang sedang gaduh saat 

pembelajaran. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini respons siswa terhadap 

implikatur yang disampaikan sang guru berupa tindakan seketika terdiam 

dan memperhatikan pengarahan sang guru sebelum memulai olahraga lari 

jarak jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa respons tersebut sesuai 

dengan maksud dan tujuan sang guru dalam berimplikatur. 
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(Data 5) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pukul 09.00 WIB 

Jenis olahraga  : Lari Jarak Jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang olahraga lari jarak jauh 

 

Guru Yd : “Dengarkan ya! Kasih waktu Bapak bicara lima menit, nanti  

    selebihnya terserah kalian mau bicara apa.” 

Siswa 4 : “lima menit ya? Dimulai dari sekarang!” (IDP 5) 

Guru Yd : (mengabaikan) 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan “lima menit ya? Dimulai dari sekarang!”. 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung literal, terlihat pada 

tuturan “lima menit ya? Dimulai dari sekarang!”. Jelas terlihat ketika 

siswa menyatakan tuturan tersebut dengan kalimat perintah tidak sesuai 

dengan maksud yang ingin diutarakan. Siswa tersebut tidak hanya 

memberikan perintah, tetapi juga memiliki maksud supaya guru tidak 

memberikan pengarahan terlalu lama. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks waktu, 

terlihat pada tuturan “lima menit ya? Dimulai dari sekarang!”. Konteks 

waktu yang digunakan yakni pada kata lima menit. Waktu tersebut 

digunakan siswa sebagai cara atau strategi untuk menyampaikan tujuan 

yang dimaksud. 
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4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru tidak merespons atau 

mengabaikan apa yang dituturkan siswanya. Hal tersebut jelas 

menunjukkan bahwa implikatur yang disampaikan siswa tidak 

berpengaruh pada tindakan sang guru atau nonresponsif. 
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(Data 6) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan  

  pengarahan kepada siswa yang akan memulai lari jarak  

  jauh. 

 

Guru Yd : “Lari di tempat, yo lari di tempat.” 

Siswa 6 : “Ya makanya otaknya dipake!” (mengarah ke siswa lainya) 

    “Lari di tempat!” 

Guru Yd : “Lari di tempat!” (sambil berteriak) 

Siswa 4 : “Pak ini belum pemanasan, nanti kalo kayak orang keram  

    gimana?” 

Guru Yd : “Makanya dengarkan saya suruh apa?” (DN 6)  

Siswa 3 : “Ya udah lho Pak, ni lari-lari kecil. Tapi gak ngaruh.” 

Siswa 4 : “Ayo Pak udah panas Pak!” (D Aj 1) 

Guru Yd : “Awaaas! Yak!” (IDP 6) 

    (siswa langsung berlari) 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah, perintah yang 

diajukan oleh penutur terlihat pada tuturan “Awaaas! Yak!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal. 

Pada tuturan “Awaaas! Yak!” jelas terlihat ketika guru menyatakan 

tuturan tersebut dengan modus kalimat peringatan, namun tidak sesuai 

dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut tidak hanya 
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memberikan perintah berupa peringatan, tetapi juga memiliki maksud 

supaya siswa mulai melakukan lari jarak jauh. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Awaaas! Yak!”. Tuturan ini dapat digunakan pada 

jenis olahraga lainnya. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini tindakan siswa sesuai dengan 

maksud dan tujuan sang guru. Ketika guru menuturkan “Awaaas!” siswa 

bersiap-siap untuk lari, kemudian ketika sang guru menuturkan “Yak!” 

siswa langsung berlari. 
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(Data 7) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (07.15 WIB) 

Jenis olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga kasti. 

 

 

Siswa Pel : “Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!” (IDP 7) 

    “Udah ya?” (bertanya pada siswa 2) 

Siswa 2 : (siap-siap memukul bola) 

Siswa Pel : “Dari belakang siap nangkep aja!” (melempar sudah dua kali) 

Siswa 2 : (siap-siap memukul bola) 

Siswa Pel : “Sekali lagi. Bu kalo kasti itu disentuh atau dilempar?” 

Guru  : “Dilempar!” 

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan “Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklngsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!”. Jelas terlihat ketika 

salah satu siswa  menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud 

yang ingin diutarakan. Siswa  tersebut tidak hanya menyebutkan nomor 

kendaraan yang parkir di lapangan, tetapi juga memiliki maksud supaya 

orang yang memiliki kendaraan tersebut parkir di tempat lain. 
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi. 

Terlihat pada tuturan “Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!”. Situasi yang 

terihat adalah kendaraan yang parkir di dekat lapangan. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

reponsif positif. Pada peristiwa tutur  ini salah satu siswa memindahkan 

kendaraan tersebut ke tempat parkir yang sesuai. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa implikatur yang disampaikan oleh siswa mendapat 

respons yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai. 
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(Data 8) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (07.15 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga kasti dan salah satu siswa akan memukul bola  

   kasti. 

 

Guru  : “Yo berikutnya, yang belum?” 

Siswa 5 : (bersiap memukul) 

Siswa Pel : “Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!” (IDP 8) 

    “Udah siap ya? Tuh!” (sambil melempar) 

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan “Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklngsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!”Jelas terlihat 

ketika salah satu siswa  menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan 

maksud yang ingin diutarakan. Siswa  tersebut tidak hanya menyapa salah 

satu siswa dengan sebutan kebo alias kerbau , tetapi juga memiliki maksud 

supaya siswa yang berjaga siap-siap menangkap bola karena siswa tersebut 

tidak pandai memukul bola. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!”. Situasi yang 
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terkandung pada tuturan ini adalah penjelasan bahwa salah satu siswa 

pemukul bola ini tidak pandai memukul bola kasti. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa yang berjaga saat 

berlangsungnya olahraga kasti seketika bersiap-siap menangkap bola yang 

akan dipukul oleh salah satu siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

implikatur tersebut mendapatkan respons yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan. 
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(Data 9) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  pemanasan sebelum olahraga dimulai. 

 

 

Guru  : “Rentangkan tangan grak! Hadap kiri grak! Rentangkan tangan  

      grak! Ayo handphone-nya ditarok dulu, tegak grak! Hadap  

      kanan grak! Ndai pimpin pemanasan! Yang bener!”(mengarah  

      pada siswa 5) 

Siswa 5  : “Kita mulai aerobiknya yaa. Tu, dua, tiga! Hahaha!” 

Guru  : “Yo yang bener! Itung bareng-bareng Ndai!” 

Siswa 5  : “Saya bisanya aerobik Bu.” (As Nyt 9) 

Guru  : “Udah gak papa Yok! Pemanasan dari kepala. Yo itung bareng- 

          bareng, mulai!” 

Siswa 5  : “1,2,3,4,5,6,7,8.” 

Guru  : “Suaranya!” (IDP 9) 

Siswa **  : “1,2,3,4,5,6,7,8.” 

Guru  : “Pelan-pelan.” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan “Suaranya!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Suaranya!”. Jelas terlihat ketika guru  menyatakan tuturan 
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tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut 

memiliki maksud supaya siswa menaikkan volume suaranya untuk 

membangkitkan semangat olahraga. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Suaranya!”. Situasi yang dimanfaatkan oleh sang 

guru adalah keadaan siswa yang volume suaranya sangat kecil dan tidak 

bersemangat. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini tindakan siswa terhadap 

implikatur yang dituturkan sang guru berupa seketika mengeraskan 

volume suara mereka saat melakukan pemanasan olahraga. 
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(Data 10) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri  Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga kasti. 

 

Siswa Pel : “Eh kok Danu lagi?” Kan mati lo!” (sebelumnya sudah memukul  

     bola) 

Siswa ** : “Boleh lagi lho, kan main lagi.” 

Siswa Pel : “Oh maen dua kali ya? Nti kalo gak kena ngaku ya!” (IDP 10)  

    (sebelumnya ada yg terkena bola tetapi tidak mengaku)  

Siswa ** : “Hahaha!” 

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Oh maen dua kali ya? Nti kalo gak kena 

ngaku ya!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Oh maen dua kali ya? Nti kalo gak kena ngaku ya!” 

Jelas terlihat ketika siswa  menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai 

dengan maksud yang ingin diutarakan. siswa tersebut tidak hanya 

menyuruh temannya untuk mengaku ketika tidak terkena bola, tetapi justru 

sebaliknya memiliki maksud supaya temannya mengaku apabila terkena 

lemparan bola. 
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan Nti kalo gak kena ngaku ya!”. Pemanfaatan situasi 

oleh siswa ini dipicu oleh keadaan ketika salah satu siswa terkena bola 

kasti tetapi tidak mengakuinya. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) tidak 

menghiraukan atau mengabaikan implikatur yang dituturkan temannya dan 

tidak melakukan tindakan apa pun. 
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(Data 11) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  instruksi kepada siswa saat berlangsungnya olahraga  

  kebugaran (push up). 

 

 

Guru  : “Yo siap lagi!” 

Siswa 4 : “Belum ada semenit Pak.” 

Guru  :“Udahini.” 

Siswa 4 : “Saya ngitungin.” 

Guru  : “Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!” (As Nyt 11) 

    “Siaap? Mulai!” 

Siswa 4 : “Agh!” (sambil berhenti) 

Guru  : “Yo baru tiga!” (IDP 11) 

Siswa 4 : “Udah sepuluh Pak! 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Yo baru tiga!” . 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Yo baru tiga!” 

Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan 

maksud yang ingin diutarakan. guru tersebut tidak hanya menghitung , 

tetapi menyuruh siswa untuk melakukan push up lagi. Padahal 
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kenyataannya siswa sudah melakukan push up sampai sepuluh kali sesuai 

dengan instruksi. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Yo baru tiga!”. Situasi yang dimanfaatkan sang guru 

adalah keadaan siswa yang kurang serius dalam melakukan olahraga push 

up. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Responsif negatif terlihat pada tuturan siswa “Udah 

sepuluh Pak!”. Pada tuturan ini siswa menuturkan penyangkalan dan tidak 

melakukan push up lagi. Hal tersebut menunjukkan adanya respons yang 

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sang guru. 
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(Data 12) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memeriksa daftar hadir  

  siswa setelah selesai olahraga kebugaran. 

 

 

Siswa 6 : “Ivan.” 

Guru  : “Ijin sekali, alpa sekali, dispen sekali.” 

Siswa 6 : “Kemaren gak bawa baju Pak.” 

Guru  : “Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di panglong sana  

      bajunya.” (menyindir siswa) (IDP 12) 

Siswa  : “Hahahaha.”   

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis perintah. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di 

panglong sana bajunya.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di panglong 

sana bajunya.” . Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut 

tidak sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut memiliki 

maksud supaya siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu tidak 

membawa baju olahraga.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan sang guru “Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di 

panglong sana bajunya.”. Konteks tempat ditunjukkan pada kata 

panglong, sang guru menggunakan konteks tempat memiliki maksud dan 

tujuan supaya siswa berjanji untuk membawa baju olahraga ketika ada 

jadwal pembelajaran olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa ini siswa hanya tertawa dan tidak 

melakukan tindakan apa pun. Hal tersebut menunjukkan bahwa respons 

yang didapakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sang guru. 
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1.2 Implikatur Direktif Bertanya 

(Data 13) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan instruksi  

  kepada siswa untuk mengatur posisi sebelum renang  

  dimulai. 

  

Guru : “Rentangkan tangannya, jangan terlalu mojok-mojok. Geser ke sini!  

    Rentangkan ke sini! 

Siswa : “Gak bisa.” 

Guru : “Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-sama belum  

    bisa.” (As Nyt 3) 

Siswa : “Gak bisa.”  

Guru : “Bukan gak bisa. Gak bisa itu kalo kalian udah nyoba, tapi kalian gak  

    bisa. Udah telat, suruh masuk kolam nunggu-nunggu, ganti bajunya  

    lama, sekarang masih kayak gini! Kalian mau nilai besar?”   

    (kondisi tidak  tertib)  

Siswa : “Iya Bu. Iya Bu. Iya, mau-mau.” 

Guru : “Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih kayak  

    gini?” (IDT 1)   

Siswa : “Udah Bu.” 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? 

Kalo masih kayak gini?” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 
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pada tuturan “Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih 

kayak gini?” Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang dimaksud. Guru tersebut sebenarnya memiliki 

maksud supaya siswa yang tertib mengikuti olahraga renang dan tidak 

banyak beralasan. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo 

masih kayak gini?”. Situasi yang terkandung dalam tuturan tersebut adalah 

keadaan siswa yang tidak tertib sebelum melakukan olahraga renang. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Respons positif siswa ditunjukkan pada tuturan “Udah 

Bu.”. Siswa seketika merapikan barisan dan mengambil posisi untuk 

memulai berenang. 
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(Data 14) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahrga  : Lari Jarak Jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa sebelum melakukan olahraga  

  lari jarak jauh. 

    

 

Guru Yd : “Yang gak ikut, yang gak kuat silahkan daripada nanti dipaksain.” 

Siswa 7 : “Pak kalau tiba-tiba setengah jalan gak kuat gimana Pak?” 

Guru Yd : (mengabaikan) “Paham ya?” 

Siswa 4 : “Bapak ikut lari gak?” 

Guru Yd : “Nanti bapak ikut ngawal.” 

Siswa 8 : “Kalo tiba-tiba kebelet ini, anu, gimana?” 

Guru Yd : “Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.” (IDR 2) (diberikan  

    kesempatan untuk buang air terlebih dahulu). 

Siswa 8 : “Malu lah Pak. Ya kan sekarang gak kerasa, lagi ngeden ek ek.” 

Guru Yd : “Apalagi alasannya?” (IDT 2) (tidak sekadar bertanya  

   melainkan untuk membuat siswa berhenti mencari alasan supaya  

   tidak ikut lari)  

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Apalagi alasannya?”. 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan “Apalagi alasannya?”. Jelas terlihat ketika guru menyatakan 

tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru 
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tersebut tidak hanya menanyakan alasan kepada siswa, tetapi sebenarnya 

memiliki maksud supaya siswa tidak mencari-cari alasan untuk tidak 

mengikuti olahraga lari jarak jauh. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Apalagi alasannya?”. Situasi yang ditunjukkan 

adalah keadaan siswa yang mengungkapkan alasan-alasan untuk tidak 

mengikuti olahraga lari jarak jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Respons positif siswa ditunjukkan dengan tindakan siswa 

yang tidak mengungkapkan alasan-alasan lagi untuk tidak mengikuti 

olahraga lari jarak jah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan siswa 

sesuai dengan maksud dan tujuan sang guru. 
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(Data 15) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (07.15 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan instruksi  

  kepada salah satu siswa untuk memimpin pemanasan  

  sebelum melakukan olahraga kasti. 

 

Guru  : “Ami! Gak papa belajar dong, belajar berani yok!” 

Siswa  : “Gila jahat banget sumpah!” (berbicara pada temannya) 

Guru  : “Ya udah sekarang tanggal berapa?” (IDT 3) 

Siswa 1 : “Tanggal 26”   

Siswa 2 : “Absen 26 tidak hadir” 

Siswa 3 : “Bulan tiga,Bulan tiga! Anasty! Haha.” 

Guru  : “Yo Anasty!” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Ya udah sekarang tanggal berapa?” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan “Ya udah sekarang tanggal berapa?”Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin 

diutarakan. Guru tersebut tidak hanya menanyakan tanggal kepada siswa, 

tetapi sebenarnya memiliki maksud supaya siswa dengan nomor absen 

yang sama dengan tanggal tersebut menjadi pemimpin pemanasan 

olahraga.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks waktu, 

terlihat pada tuturan “Ya udah sekarang tanggal berapa?”. Pemanfaatan 

konteks waktu terlihat pada pertanyaan tanggal pada saat olahraga 

berlangsung. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Terlihat pada tuturan siswa “Absen 26 tidak hadir”. Hal 

tersebut jelas menunjukkan bahwa respons siswa sesuai dengan maksud 

dan tujuan sang guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

(Data 16) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (07.15 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang mengatur posisi  

  siswa di lapangan saat melakukan olahraga kasti. 

 

 

Guru  : “Munduran Fajar! Ada yang jaga belakang gak?” (IDT 4) 

Guru  : “Siap ya?”  

Siswa  : “Bu, ini dua tangan ya?” 

Guru  : “Enggak tangannya satunya minta.” 

Siswa 1 : “Kan kasti, bukan softball! (menjelaskan pada siswa lainnya) 

Siswa Pel : “Udah! Bukannya lo ngadep serong ke sana!” 

Siswa 1 : “Iya.” 

Siswa Pel : “Udah ya?” 

Siswa 1 : “Pelan-pelan.” 

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Munduran Fajar! Ada yang jaga belakang 

gak?” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan Ada yang jaga belakang gak?”. Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin 

diutarakan. Guru tersebut tidak hanya menanyakan kepada siswa, tetapi 
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sebenarnya memiliki maksud supaya ada siswa yang segera berjaga di 

posisi bagian belakang.  

3. Pemanfaata konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Ada yang jaga belakang gak?”. Konteks tempat 

yang ditunjukkan pada tuturan ini adalah posisi belakang. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa melakukan tindakan 

berjaga di posisi belakang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan 

siswa sesuai dengan maksud dan tujuan sang guru. 
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(Data 17 dan 18) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (07.15 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika salah satu siswa akan  

   memukul bola kasti. 

 

 

Siswa 4 : “Di sini kan? Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?”  

   (IDT 5) (sambil memegang pemukul)   

Siswa 5 : “Wih modus-modus!” 

Siswa 4 : (tidak mengenai bola saat memukul) 

Siswa 6 : “Cowok bukan?” (IDT 6) 

Guru  : “Yang bener Do! Tangannya minta!” (mengarah pada siswa 4) 

Siswa 4 : “Minta seberapa?” 

Siswa Pel : “Minta-minta sama gue! Hahaha!” (sambil melempar) 

Siswa 4 : (memukul bola dan lari) 

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat dua tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?” 

dan “Cowok bukan?” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan pertama “Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?”. Jelas 

terlihat ketika siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan 

maksud yang ingin diutarakan. Siswa tersebut sebenarnya tidak  meminta 

diajari siswa lainnya, tetapi  memiliki maksud menggoda siswi yang 
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sedang menunggu giliran untuk memukul bola. Berbeda dengan tuturan 

kedua“Cowok bukan?” merupakan tindak tutur tidak langsung dan tidak 

literal. Siswa jelas tahu bahwa temannya laki-laki, tuturan tersebut muncul 

karena siswa yang memkul bola tersebut terlihat lemas sekali atau tidak 

kuat. Siswa tersebut tidak hanya bertanya melainkan memiliki maksud 

supaya siswa yang memkul bola lebih bersemangat dan memukul bola 

dengan kuat. 

3. Pemanfaatan konteks pada data (17) menggunakan konteks situasi, terlihat 

pada tuturan “Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?”. Pada saat itu 

situasi yang digunakan adalah ada beberapa siswi yang memperhatikan 

siswa (penutur) tersebut. Pada data (18) juga menggunakan konteks 

situasi, terlihat pada tuturan “cowok bukan?” . Situasi yang digunakan 

adalah keadaan siswa (pemukul) yang tidak berhasil memukul bola kasti 

dengan baik. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur pada data (17) merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) tidak 

melakukan apa yang dimaksud penutur, terlihat pada tuturan “Wih modus-

modus!”. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mitra tutur tidak sesuai 

dengan tujuan penutur. Pada data (18) merupakan perlokusi nonresponsif, 

pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) tidak menghiraukan atau 

mengabaikan tuturan yang disampaikan penutur. 
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(Data 19) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang  memberi  

  pengarahan dan memeriksa kehadiran siswa yang akan  

  mengikuti olahraga kebugaran. 

 

Guru  : “Mana anak IPS yang lainnya?” 

Siswa 5 : “Lagi ganti baju.” 

Guru  : “Udahlah gak usah olahraga anak IPS, gak perlu! Gak usah  

     olahraga anak IPS dah. Kita seharusnya masuk jam berapa?”  

     (IDT 7) 

Siswa 5 : “Sepuluh kurang seperempat.” 

Guru  : “Aturan sepuluh kurang seperempat. Tolong kamu ambil absen  

     kelas!” (menyuruh salah satu siswa). 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Kita seharusnya masuk jam berapa?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan “Kita seharusnya masuk jam berapa?” Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin 

diutarakan. Guru tersebut tidak hanya menanyakan kepada siswa, tetapi 

sebenarnya memiliki maksud supaya siswa tepat waktu untuk mengikuti 

pelajaran olahraga.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks waktu, 

terlihat pada tuturan “Kita seharusnya masuk jam berapa?”. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa yang terlambat tidak 

menyangkal ketika dijatuhi hukuman. 
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(Data 20) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan instruksi  

saat berlangsungnya pemanasan sebelum olahraga     

 kebugaran. 

 

Guru  : “Tangan di pinggang! Gerakan kepala ke bawah!” 

Siswa  : “1,2,3,4,5,6,7,8!” 

Guru  : “Kok ke bawah terus?” (IDT 8) 

Siswa  : “Lho katanya ke bawah? Hahaha!” 

Guru  : “Ya bawah atas! Kamu ini telmi bener.” 

Siswa  : “Haha.”  

Guru  : “Masa kayak burung pelatuk? Gini-gini terus (sambil  

      memperagakan) ke bawah dua kali, ke atas dua kali.” 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Kok ke bawah terus?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan “Kok ke bawah terus?”. Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin 

diutarakan. Guru tersebut tidak hanya menanyakan kepada siswa, tetapi 

sebenarnya memiliki maksud supaya gerakan kepala siswaseharusnya 

bukan hanya ke bawah, melainkan juga harus menggerakan kepalanya ke 

atas.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Kok ke bawah terus?”. Tempat yang dimanfaatkan 

adalah posisi bawah. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif, terlihat pada tuturan respons siswa (mitra tutur) “Lho 

katanya ke bawah?”. Tuturan penyangkalan ini menunjukkan bahwa 

respons yang dihasilkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

hendak dicapai sang guru. 
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(Data 21) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan instruksi  

   kepada siswa untuk melakukan olahraga push up. 

 

Guru  : “Yo sini siap! Yang dua mana tadi?” 

Siswa 1 : “Lagi ke toilet.” 

Guru  : “Baris satu beresap! Ini yang cewek! Woh! Tau satu sap gak?”  

      (IDT 9)  

Siswa Pr : “Tau Pak.”  

Guru  : “Ya udah sana satu sap. Lurus sana!” 

    “Heh cepet!” (menunjuk dua siswa yang dari toilet) 

    “Rentangkan tangan grak! Dilihat! Dah yok telungkup semua! 

Siswa 2 : “Push up ya?” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Baris satu beresap! Ini yang cewek! Woh! 

Tau satu sap gak?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan  literal, terlihat 

pada tuturan “Tau satu sap gak?”. Jelas terlihat ketika guru menyatakan 

tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru 

tersebut tidak hanya menanyakan kepada siswa, tetapi sebenarnya 

memiliki maksud supaya siswi segeramenertibkan barisannya.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Tau satu sap gak?”. Situasi yang digunakan yakni 

keadaan siswa yang tidak tertib ketika berbaris. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) seketika 

berbaris sesuai dengan perintah sang guru. 
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(Data 22) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan  

  pengarahan mengenai posisi olahraga push up. 

 

Guru  : “Push up. Telungkup semua dari bawah!” 

Siswa  : “Aduuh!” 

Guru  : “Yang cewek lututnya ditekuk nanti ya! Kamu cewek apa  

      bukan? (IDT 10) (menunjuk siswa laki-laki yang menekuk  

      kakinya) 

    “Yang cewek lututnya ditekuk!” 

    “Yo yang cowok sepuluh kali, yang cewek delapan kali. Siaap?  

      Mulai!” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Yang cewek lututnya ditekuk nanti ya! 

Kamu cewek apa bukan?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak  literal, 

terlihat pada tuturan “Yang cewek lututnya ditekuk nanti ya! Kamu cewek 

apa bukan?”. Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak 

sesuai dengan maksud yang ingin diutarakan. Guru tersebut tidak hanya 

menanyakan kepada salah satu siswa laki-laki, tetapi sebenarnya memiliki 
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maksud supaya siswa tersebut mengubah posisi kaki saat melakukan push 

up. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Kamu cewek apa bukan?”. Situasi digunakan ketika 

keadaan siswa laki-laki melakukan posisi olahraga back up seperti 

perempuan. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) seketika 

mengambil posisi yang sesuai dengan instruksi sang guru. 
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(Data 23) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwatutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  rangkaian jenis olahraga kebugaran. 

 

 

Siswa 5 : “Bu kastinya kapan Bu?” (IDT 11) (bertanya pada guru asisten,  

     karena sebelumnya akan melakukan olahraga kasti, bukan  

     kebugaran) 

Guru Tr : “Gak jadi.” 

Siswa 5 : “Gak jadi kasti ini.” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Bu kastinya kapan Bu?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Bu kastinya kapan Bu?”. Jelas terlihat ketika siswa 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin 

diutarakan. Siswa tersebut tidak hanya menanyakan kepada guru tentang 

olahraga kasti, tetapi sebenarnya siswa tersebut memiliki maksud supaya 

guru menyudahi rangkaian olahraga kebugaran yang cukup melelahkan 

siswa.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks waktu, 

terlihat pada tuturan “Bu kastinya kapan Bu?”. Konteks waktu 

ditunjukkan dengan pertanyaan mengenai kapan olahraga kasti dimulai. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) 

menanggapi bahwa olahraga kasti dibatalkan dan diganti dengan olahraga 

kebugaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa respons mitra tutur tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan penutur. 
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(Data 24) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang mengatur  

  barisan siswa yang akan melakukan olahraga skot jump. 

 

Guru  : “Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus semua  

      kan?” (IDT 12)  

Siswa  : “Ya Pak.” 

Guru  : “Gak mau nilainya bagus, ya gak usah ikut olahraga. Olahraga  

      kan bukan untuk cari nilai. Badannya supaya sehat, bugar,  

      supaya bagus.”  

    “Kaki kanan di depan, kemudian tangan di belakang kepala, skot  

      jump tapi tidak boleh sampai nunduk seperti ini sampai jongkok  

      ya! Jadi kalian cukup gini aja.” 

Siswa  : “Oh ya ya!” 

Guru  : “Cowok 20, cewek 15! Jangan terlalu lebar kakinya. Siaap?  

      Mulai! Angkat!” 

Siswa  : “Tiga set Pak?” 

Guru  : “Tiga set juga.” 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Yo barisannya belum bener, nilainya 

pengen bagus semua kan?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus semua 
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kan?”. Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai 

dengan maksud yang ingin diutarakan. guru tersebut tidak hanya 

menanyakan kepada siswa tentang nilai olahraga, tetapi sebenarnya guru 

tersebut memiliki maksud supaya siswa mengikuti olahraga dengan benar 

dan baris sesuai aturan.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus 

semua kan?”. Situasi yang digunakan adalah ketika siswa berbaris namun 

tidak tertib. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa seketika merapikan 

barisannya ketika pembelajaran olahraga dimulai. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan mitra tutur sesuai dengan maksud dan 

tujuan penutur. 
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(Data 25) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memeriksa daftar hadir  

  siswa setelah selesai melakukan olahraga kebugaran. 

 

Siswa 9 : “Nanda.” 

Guru  : “Alpa sekali. Kemana?” 

Siswa 9 : “Gak tau Pak.” 

Guru  : “Lupa? Siapa nama ibumu?” (IDT 13) 

Siswa 9 : “Kenapa Pak?” 

Guru  : “Ya siapa namanya?” 

Siswa 9 : “Dwi Pak.”  

Guru  : “Nah itu gak lupa nama ibumu.” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis bertanya. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Lupa? Siapa nama ibumu?”  

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Lupa? Siapa nama ibumu?”. Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin 

diutarakan. guru tersebut tidak hanya menanyakan tentang siapa nama ibu 

salah satu siswa, tetapi sebenarnya guru tersebut memiliki maksud supaya 
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siswa mengungkapkan alasan tentang ketidakhadirannya pada  satu 

minggu sebelumnya.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Lupa? Siapa nama ibumu?”. Konteks situasi yang 

digunakan adalah keadaan siswa yang lupa mengenai ketidakhadirannya 

minggu sebelumnya dalam pembelajaran olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) 

menanggapinya justru berbalik bertanya kepada sang guru mengapa 

bertanya perihal nama ibunya. Hal tersebut menunjukkan tindakan yang 

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sang guru. 
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1.3 Implikatur Direktif Meminta 

(Data 26)  

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang Gaya Punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang sistematis renang gaya  

  punggung. 

 

 

Siswa : “Sampai ujung sana Bu?” 

Guru : “Kalo bisa sampai sana.” 

Siswa : “Males Bu baliknya.” 

Guru : “Apa?” (tidak terdengar) 

   “Sampai sana, sampai ujung.” 

Siswa : “Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.”  (IDM 1) (meminta  

    setengah  kolam)  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis meminta. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.” Jelas terlihat 

ketika siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud 

yang ingin diutarakan. Siswa tersebut menyatakan hal yang bermakna 

tidak jelas atau kabur , tetapi sebenarnya siswa tersebut memiliki 
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permintaan supaya guru tidak memberikan jarak tempuh berenang sampai 

batas ujung kolam renang.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.”. situasi 

yang digunakan siswa yakni keadaan bahwa siswa tersebut tidak pandai 

melakukan renang gaya punggung. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini sang guru memberikan 

keringanan berupa mengijinkan siswanya untuk beristirahat dan kemudian 

melanjutkan renang kembali sampai pada batas ujung kolam renang. 
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(Data 27) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru hendak memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang olahraga lari jarak jauh. 

 

 

Guru Tr : “Cepat baris ke sini!” 

Siswa  : “Bu! Saya maunya aerobik sih!” (IDM 2) (siswa sudah  

    mengetahui kalau olahraga lari) 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis meminta. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Bu! Saya maunya aerobik sih!” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Bu! Saya maunya aerobik sih!” . Jelas terlihat ketika 

siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

diperintahkan oleh guru. Siswa tersebut sebenarnya meminta guru supaya 

mengubah jenis olahraga yang akan diajarkan saat itu. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Bu! Saya maunya aerobik sih!”. Situasi yang 

digunakan adalah keadaan siswa yang sudah mengetahui materi 

pembelajaran olahraga saat itu yaitu lari jarak jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Sang guru mengabaikan tuturan siswa tersebut.  



173 
 

(Data 28) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    :Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memerintah salah satu  

  siswa untuk mengawasi berlangsungnya olahraga lari    

  jarak jauh. 

 

Guru Yd : “Rio awasin ya!” 

Siswa 10 : “Tapi nilainya ditambah ya Pak?” (IDM 3) 

Guru Yd : (mengabaikan) 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis meminta. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Tapi nilainya ditambah ya Pak?” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Tapi nilainya ditambah ya Pak?” . Jelas terlihat 

ketika siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Siswa tersebut sebenarnya tidak mau mengawasi 

keberlangsungan olahraga lari sehingga menyatakan permintaan kepada 

gurunya. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Tapi nilainya ditambah ya Pak?”. Situasi yang 

digunakan siswa adalah keadaan siswa tersebut meminta imbalan jika 

menjadi pengawas teman-temannya yang mengikuti olahraga lari jarak 

jauh. 
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4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini tindakan sang guru (mitra tutur) 

mengabaikan tuturan siswanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuturan 

siswa tidak ditanggapi atau nonresponsif. 
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1.4 Implikatur Direktif Mengajak 

(Data 29) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  pemanasan sebelum olahraga lari jarak jauh dimulai. 

   

Guru Yd : “Lari di tempat!” (sambil berteriak) 

Siswa 4 : “Pak ini belum pemanasan, nanti kalo kayak orang keram  

    gimana?” 

Guru Yd : “Makanya dengarkan saya suruh apa?” (IDN 6)  

Siswa 3 : “Ya udah lho Pak, ni lari-lari kecil. Tapi gak ngaruh.” 

Siswa 4 : “Ayo Pak udah panas Pak!” (IDAj 1) 

Guru Yd : “Awaaas! Yak!” (IDP 6) 

    (siswa langsung berlari) 

Guru Yd : “Rio awasin ya!” 

Siswa 10 : “Tapi nilainya ditambah ya Pak?” (IDM 3) 

Guru Yd : (mengabaikan) 

   

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis ajakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Ayo Pak udah panas Pak!” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Ayo Pak udah panas Pak!”. Jelas terlihat ketika siswa 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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Siswa tersebut sebenarnya menginginkan pemanasan dihentikan dan 

segera memulai olahraga lari jarak jauh.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini mengggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Ayo Pak udah panas Pak!”. Situasi yang digunakan 

siswa adalah cuaca panas saat pembelajaran olahraga berlangsung. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini sang guru menanggapinya 

dengan segera memulai olahraga lari jarak jauh. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tindakan sang guru (mitra tutur) sesuai dengan maksud dan tujuan 

siswa (penutur). 
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(Data 30) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa tentang olahraga kasti. 

 

 

Guru  : “Semester ini olahraga terakhir. Manfaatkanlah waktu, jika kalian  

bisa olahraga sempatkanlah waktu untuk olahraga. Nah ini ada   

waktu untuk olahraga. Jadi serta bergerak kita olahraga, nanti  

katanya semester berikutnya nggak ada olahraga. Suatu saat  

kalian pasti kangen pengen yang namanya olahraga. Ayo  

taruhan aja! (IDAj 2)  

Siswa 2  : “Apa? Taruhan apa Bu?” 

Guru  : “Gak, gak.” (sambil tertawa) 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis ajakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Ayo taruhan aja!” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Ayo taruhan aja!”. Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Guru tersebut sebenarnya tidak mengajak siswa taruhan seperti permainan 

judi, tetapi sang guru memiliki maksud supaya siswa tetap semangat dan 

menuruti perintah ketika pelajaran olahrga sedang berlangsung.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Ayo taruhan aja!”. Situasi yang digunakan sang 

guru yakni keadaan siswa yang bermalas-malasan melakukan olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru seolah 

menantang kembali mengenai taruhan kepada sang guru, padahal maksud 

sang guru berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa respons yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sang guru. 
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1.5 Implikatur Direktif Mengancam 

(Data 31) 

Tanggal  : 3 April 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberi perintah untuk  

 melakukan olahraga push up. 

 

Guru  : “Ambil posisi push up.” 

Guru  : “Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu  

      tambahin dengan lari. Satu! Dua!” (IDAnc 1) 

Siswa 3 : “Bu gak ada tempat Bu.” 

Guru  : “Sini-sini!” 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis ancaman. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil 

posisi, ibu tambahin dengan lari. Satu! Dua!” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu 

tambahin dengan lari. Satu! Dua!” . Jelas terlihat ketika guru menyatakan 

tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Guru tersebut 

memberikan ancaman sebenarnya supaya siswa segera mengambil posisi 

olahraga push up. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu 
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tambahin dengan lari. Satu! Dua!”. Situasi yang digunakan sang guru 

berupa keadaan siswa yang tidak tertib dalam melaksanakan olahraga push 

up. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) seketika 

mengambil posisi untuk melakukan olahraga push up. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan mitra tutur sesuai dengan apa yang 

diharapkan penutur. 
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1.6 Implikatur Direktif Merekomendasikan 

(Data 32) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa sebelum melaksanakan lari jarak  

  jauh. 

 

 

Guru Yd : “Yang gak ikut, yang gak kuat silahkan daripada nanti dipaksain.” 

Siswa 7 : “Pak kalau tiba-tiba setengah jalan gak kuat gimana Pak?” 

Guru Yd : (mengabaikan) “Paham ya?” 

Siswa 4 : “Bapak ikut lari gak?” 

Guru Yd : “Nanti bapak ikut ngawal.” 

Siswa 8 : “Kalo tiba-tiba kebelet ini, anu, gimana?” 

Guru Yd : “Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.” (IDR 1) (diberikan  

    kesempatan untuk buang air terlebih dahulu).  

  

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis merekomendasikan. 

Terlihat pada tuturan  yang bercetak miring “Sekarang gak papa. Bapak 

kasih waktu.” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.”. Jelas 

terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa 
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yang diinginkan. Guru tersebut sebenarnya menginginkan supaya siswa 

segera melaksanakan olahraga lari jarak jauh tanpa mencari alasan yang 

bermacam-macam. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks waktu, 

terlihat pada tuturan “Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.” Konteks 

waktu yang ditunjukkan berupa pemberian kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan buang air sebelum melaksanakan olahraga lari jarak 

jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru 

mengungkapkan alasan-alasan supaya mereka tidak melakukan olahraga 

lari jarak jau. Hal tersebut menunjukkan bahwa respons yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 
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(Data 33) 

Tanggal  : 28 Maret 2014  

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memimpin pemanasan  

  sebelum melakukan rangkaian olahraga kebugaran. 

 

Guru  : “Barisan belakang dua langkah ke belakang. Tangan di atas, tumit  

      diangkat!” 

Siswa 6 : “1,2,3,4,5,6,7,8!” 

Guru  : “Ke kanan! Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh  

      lantai.” (IDR 2) (bercanda dengan siswa) 

Siswa 6 : “Waduh! Hahaha!” 

Guru  : “Kan kalo bisa. Yo!” 

Siswa 7 : “1,2,3,4,5,6,7,8!” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis meminta. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Usahakan miring, kalo bisa sampai 

menyentuh lantai.” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh lantai.”. 

Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Guru tersebut sebenarnya hanya menginginkan 

supaya siswa melakukan gerakan olahraga yang tepat dan serius, bukan 
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menginginkan gerakan sampai menyentuh tanah yang mustahil dilakukan 

siswa.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh 

lantai.”. Situasi yang digunakan berupa keadaan siswa yang melakukan 

gerakan olahraga kurang maksimal. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiw tutur ini siswa (mitra tutur) hanya tertawa 

dan tidak melakukan tindakan yang diharapkan sang guru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa respons yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan sang guru. 
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1.7 Implikatur Direktif Melarang 

(Data 34) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memerintah salah satu  

  siswa untuk mencontohkan kepada siswa lainnya  

  mengenai gerakan kaki saat melakukan renang gaya  

  punggung. 

 

 

Guru : “Kepalanya didengakin.” 

Siswa : “Kakinya diapain Bu?” (posisi kaki) 

Guru : “lurus! Ibu kasih contoh, temen kalian. Sarah!” 

Siswa : “Lara!”  

Guru : “Ya, Lara kamu tunjuk cara yang tadi.” 

Siswa : “Ayuk, ayuk ke sana. 

Guru : “Gak! Dari sana aja kan keliatan. Kepala tetap ngedengak ke atas, gak  

    ada yang kayak gini. Ngeliat ke bawah, gak ada!” (IDL 1)  

  “Besok berenang, kalo ada yang punya kacamata itu dipake aja, gak usah   

         malu-malu.” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis larangan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Gak! Dari sana aja kan keliatan. Kepala 

tetap ngedengak ke atas, gak ada yang kayak gini. Ngeliat ke bawah, gak 

ada!”  
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2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Gak! Dari sana aja kan keliatan”. Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. 

Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa lainnya tidak 

mendekat ke arah siswa yang akan memberikan contoh berenang gaya 

punggung. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Gak! Dari sana aja kan keliatan”. Konteks tempat 

ditunjukkan dengan kata dari sana. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada data tuturan ini siswa menuruti apa yang dituturkan 

sang guru, siswa tersebut tidak berpindah tempat dan tetap pada posisinya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan mitra tutur sesuai dengan 

maksud dan tujuan penutur. 
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1.8 Implikatur Direktif Memberi Nasihat 

(Data 35) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memimpin siswa  

  untuk melakukan  pemanasan sebelum melakukan  

  olahraga lari  jarak jauh. 

 

Guru Yd : “Lari di tempat, yo lari di tempat.” 

Siswa 6 : “Ya makanya otaknya dipake!” (mengarah ke siswa lainya) 

    “Lari di tempat!” 

Guru Yd : “Lari di tempat!” (sambil berteriak) 

Siswa 4 : “Pak ini belum pemanasan, nanti kalo kayak orang keram  

    gimana?”  

Guru Yd : “Makanya dengarkan saya suruh apa!” (IDN)  

Siswa 3 : “Ya udah lho Pak, ni lari-lari kecil. Tapi gak ngaruh.” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur direktif jenis memberi nasehat. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Makanya dengarkan saya suruh 

apa!”  

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Makanya dengarkan saya suruh apa!” . Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. 

Guru tersebut sebenarnya bukan hanya memberi nasehat supaya siswa 
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mendengarkan apa yang dikatakan guru tersebut,tetapi guru memiliki 

maksud supaya siswa tidak mencari alasan lagi untuk tidak mengikuti 

olahraga lari jarak jauh.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Makanya dengarkan saya suruh apa!” . Situasi yang 

digunakan berupa keadaan siswa yang mengungkapkan banyak alasan 

sebelum memulai olahraga lari jarak jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) berhenti 

berbicara dan mendengarkan apa yang disampaikan sang guru. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tindak mitra tutur sesuai dengan apa yang 

diharapkan penutur. 
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II. IMPLIKATUR JENIS TUTURAN ASERTIF 

2.1 Implikatur Asertif Menyatakan 

(Data 36) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan  

   pengarahan kepada siswa tentang renang gaya punggung  

   yang baik. 

 

Guru : “Inget! Kaki jangan digerakin dulu! Kaki tetap sejajar, tangan sejajar,  

    yang gerak hanya lewat luncuran saja.” 

Siswa : “Susah lho!”   

Guru : “Yo, lagi! Lagi kakinya ditekuk, ditekuk. Kepala tetep ngedengak ke  

    atas. Gak boleh liat ke bawah.” 

Siswa : “Awannya bagus Bu.” (IANyt1) 

Guru : “Jangan berhenti sebelum luncuran kalian berhenti!” 

Siswa : “Awannya indah sekali Bu!” 

Guru : “Yo, Awaaas! Yak!  

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Awannya bagus Bu.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Awannya bagus Bu.” Jelas terlihat ketika siswa menyatakan 

tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. Siswa tersebut 

sebenarnya bukan hanya memberi tahu bahwa awan bagus, tetapi  
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memiliki maksud memberitahukan bahwa siswa tersebut sudah 

melaksanakan instruksi dengan baik yaitu menengadah ke atas. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Awannya bagus Bu.”. Situasi yang digunakan siswa 

berupa pemberitahuan kepada sang guru bahwa awan bagus. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) tidak 

mengiraukan atau mengabaikan apa yang dituturkan siswanya. 
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(Data 37) 

Tanggal  :13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa akan memulai renang  

  gaya punggung. 

 

Siswa : “Sampai ujung sana Bu?” 

Guru : “Kalo bisa sampai sana.” 

Siswa : “Males Bu baliknya.” 

Guru : “Apa?” (tidak terdengar) 

   “Sampai sana, sampai ujung.” 

Siswa : “Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.”  (DM 1) (meminta  

    setengah  kolam)   

Guru : “Kalo misal ga sanggup, maksudnya belum sampai udah berenti.  

    Lanjutin lagi boleh.” (K Twr 1) (tidak boleh setengah) 

   “Yo, baris yang nomor satu!” 

Siswa : “Dingin Bu.” (IANyt 2) (alasan untuk berhenti berenang) 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Dingin Bu.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Dingin Bu.” Jelas terlihat ketika siswa menyatakan tuturan 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. Siswa tersebut 

sebenarnya bukan hanya memberi tahu bahwa sedang kedinginan, tetapi  
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memiliki maksud memberitahukan bahwa siswa tersebut ingin berhenti 

berenang. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Dingin Bu.” Situasi yang digunakan siswa berupa 

pemberitahuan kepada sang guru bahwa ia merasa kedinginan berada di 

dalam kolam renang. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) mengabaikan 

tuturan yang disampaikan oleh siswa (penutur). 
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(Data 38) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan sebelum memulai renang gaya punggung. 

 

 

Guru : “Rentangkan tangannya, jangan terlalu mojok-mojok. Geser ke sini!  

    Rentangkan ke sini! 

Siswa : “Gak bisa.” 

Guru : “Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-sama belum  

    bisa.” (IANyt 3)  

Siswa : “Gak bisa.” 

Guru : “Bukan gak bisa. Gak bisa itu kalo kalian udah nyoba, tapi kalian gak  

    bisa. Udah telat, suruh masuk kolam nunggu-nunggu, ganti bajunya  

    lama, sekarang masih kayak gini! Kalian mau nilai besar?” (IDk H   

    1) (kondisi tidak  tertib) 

Siswa : “Iya Bu. Iya Bu. Iya, mau-mau.” 

Guru : “Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih kayak gini.”  

    (IDk H 2) 

Siswa : “Udah Bu.” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama 

belajar, sama-sama belum bisa.” 
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2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-

sama belum bisa.” Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. guru tersebut sebenarnya 

memiliki maksud supaya siswa tidak ragu atau takut mengikuti renang 

gaya punggung.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-

sama belum bisa.” Situasi yang digunakan adalah keadaan siswa yang 

ragu-ragu dan takut melakukan renang gaya punggung. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru 

mengeluh lagi bahwa ia tidak bisa berenang dan masih takut untuk 

melakukan renang gaya punggung. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

respons yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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(Data 39 dan 40) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  :Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan pengarahan  

 sebelum melaksanakan olahraga lari jarak jauh. 

 

Guru Yd : “Dengarkan ya! Kasih waktu Bapak bicara lima menit, nanti  

    selebihnya terserah kalian mau bicara apa.” 

Siswa 4 : “lima menit ya? Dimulai dari sekarang.” (IDP 5) (tidak ingin  

    lama-lama)  

Siswa 2 : “Saya gak bisa lari.” (IANyt 4) 

Siswa 6 : “Pak, abis makan.” (IANyt 5) 

Guru Yd : (tidak menghiraukan) “Untuk rutenya seperti kalian waktu jalan  

  sehat setiap hari Jumat.” 

Siswa 7 : “Gila boy! Mantap.” 

Siswa xx : “Jauh amat Pak?” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat dua tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Saya gak bisa lari.” dan “Pak, abis 

makan!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Saya gak bisa lari.”  Jelas terlihat ketika siswa 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. 

Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya ia diperbolehkan tidak 

mengikuti olahraga lari. Sedangkan pada data yang kedua merupakan 
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implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal. Terlihat pada 

tuturan “Pak, abis makan!”, ketika siswa menyatakan tuturan tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. Siswa tersebut tidak hanya 

menyatakan bahwa ia sudah makan, tetapi juga memiliki maksud supaya 

guru mengijinkannya untuk tidak ikut olahraga lari. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan (39) dan (40) menggunakan 

konteks situasi, terlihat pada tuturan (39) “Saya gak bisa lari.” dan tuturan 

(40) “Pak, abis makan!”. Keduanya menggunakan situasi yang sama 

yakni keadaan bahwa banyak siswa yang menolak melaksankan olahraga 

lari jarak jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupaka perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) tidak 

menghiraukan atau mengabaikan kedua implikatur yang disampaikan 

siswanya. 
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(Data 41) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (07.15 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa hendak melakukan  

  pemanasan sebelum melakukan olahraga kasti. 

 

 

Guru  : “Sebentar, seluruhnya siap grak! Mundur tiga langkah ke  

    belakang grak jalan! Mundur tiga langkah ke belakang jalan!  

    Mundur tiga langkah ke belakang jalan!” 

Siswa  : “Bu, kenapa gak sekalian sembilan langkah aja sih!” 

Guru  : “Gak ada jalan pramuka sembilan langkah.”  

Siswa  : “Panas Bu! (IANyt 6)  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Panas Bu!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Panas Bu!” Jelas terlihat ketika siswa menyatakan tuturan 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Siswa tersebut 

sebenarnya memiliki maksud supaya tidak melakukan pemanasan di 

tengah lapangan.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Panas Bu!” Situasi yang digunakan adalah keadaan 

cuaca panas. 
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4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) mengabaikan 

tuturan yang disampaikan siswanya (penutur). 
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(Data 42) 

Tanggal  : 3 April 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika salah satu siswa memimpin  

  pemanasan sebelum melakukan rangkaian olahraga  

  kebugaran. 

 

 

 

Guru  : “Rentangkan tangan grak! Hadap kiri grak! Rentangkan tangan  

      grak! Ayo handphone-nya ditarok dulu, tegak grak! Hadap  

      kanan grak! Ndai pimpin pemanasan! Yang bener!”(mengarah  

      pada siswa 5) 

Siswa 5  : “Kita mulai aerobiknya yaa. Tu, dua, tiga! Hahaha!” 

Guru  : “Yo yang bener! Itung bareng-bareng Ndai!” 

Siswa 5  : “Saya bisanya aerobik Bu.” (IANyt 7) 

Guru  : “Udah gak papa Yok! Pemanasan dari kepala. Yo itung bareng- 

          bareng, mulai!” 

Siswa 5  : “1,2,3,4,5,6,7,8.” 

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Saya bisanya aerobik Bu.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Saya bisanya aerobik Bu.” Jelas terlihat ketika 

siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 
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dimaksud. Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya tidak 

menjadi pemimpin pemanasan sebelum olahraga kebugaran.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Saya bisanya aerobik Bu.” Situasi yang digunakan 

siswa tersebut mengalihkan perintah sang guru supaya ia tidak menjadi 

pemimpin pemanasan olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini justru sang guru (mitra tutur) 

memaklumi siswanya dan tetap menyuruh siswa tersebut menjadi 

instruktur pemanasan sebelum olahraga. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

respons yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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(Data 43)  

Tanggal  : 28 Maret 014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru menanyakan daftar  

  hadir kepada salah satu siswa. 

 

 

Siswa 7 : “Pak absennya gak ada?” 

Guru  : “Kok gak ada?” 

Siswa 7 : “Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.”  (IANyt 8) 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Kantor tengahnya belum buka dari tadi 

pagi.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.” Jelas terlihat 

ketika siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

dimaksud. Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud bahwa kalau 

kantor tutup berarti daftar hadir tidak bisa diambil. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.” 

Konteks tempat yang digunakan adalah kantor tengah. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Tindakan mitra tutur sesuai dengan yang diharapkan. 
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(Data 44) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang mengawasi  

  siswa yang sedang melakukan olahraga push up. 

 

 

Guru  : “Yo siap lagi!” 

Siswa 4 : “Belum ada semenit Pak.” 

Guru  : “Udah ini.”    

Siswa 4 : “Saya ngitungin.” 

Guru  : “Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!” (IANyt 9) 

    “Siaap? Mulai!”  

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis menyatakan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!” Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. 

Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud bahwa hitungan push up harus 

sesuai dengan hitungan guru tersebut.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!” Situasi yang 
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digunakan sang guru adalah jam miliknya yang tidak sama pengaturan 

waktunya dengan siswanya. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) melakukan 

tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan sang guru (penutur). 
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2.2 Implikatur Asertif  Mengeluh  

(Data 45) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa mencoba melakukan  

  renang gaya punggung 

 

Guru : “Pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut, namanya juga belajar. Yo,  

    lagi! Kakinya siap ya?” 

Siswa : “Bu, kemasukan idung terus lho Bu.” (IANgel 1) (kemasukan air) 

Guru : “Tangan nanti seperti ini.” (mencontohkan) 

Siswa : “Gimana sih Bu? Tangannya kayak gitu pas setelah luncur atau apa?” 

Guru : “Meluncur.” (sambil mencontohkan) 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis mengeluh. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Bu, kemasukan idung terus lho Bu.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Bu, kemasukan idung terus lho Bu.” Jelas terlihat ketika 

siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

dimaksud. Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya guru 

menjelaskan kembali dan menyuruhnya istirahat berenang. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Bu, kemasukan idung terus lho Bu.” Situasi yang 
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digunakan siswa adalah keadaan siswa yang hidungnya kemasukan air saat 

berenang. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru tidak menghiraukan atau 

mengabaikan apa yang dituturkan siswanya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sang guru tidak melakukan tindakan apa pun terhadap implikatur 

yang disampaikan siswanya. 
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(Data 46) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sudah mempratekkan  

  renang gaya punggung. 

 

Guru : “Ketika kalian meluncur kaki tetap diam, jangan digerakkin. Tangan  

    tetap di samping, kaki gak boleh gerak. Jadi di situ kita akan  

    mengetahui seberapa jauh meluncur kalian. Kepala didatarkan ke air!  

    Dengakin! Jangan ditekuk!” 

Guru : “Ya Awaaas! Yak! 

Siswa : “Idungnya sakit Bu!” (IANgel 2) (ingin mengetahui cara yang benar) 

Guru : “Makanya jangan nafas dulu.” 

Siswa : “Gak bisa.”  

Guru : “Kepala tetap didengakin ke atas.” 

Siswa : “Lagi ya Bu?” 

Guru : “Yo, lagi. Geraknya santai aja dulu, karna ini bukan untuk  

diperlombakan. Santai aja, ditekuk lagi! Pelan-pelan. Tangan di samping,   

kepala didengakin.” 

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis mengeluh. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Idungnya sakit Bu!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Idungnya sakit Bu!” Jelas terlihat ketika siswa menyatakan 

tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Siswa tersebut 
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sebenarnya memiliki maksud supaya guru menyuruhnya berhenti 

berenang. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Idungnya sakit Bu!” situasi yang digunakan siswa 

berupa keadaan siswa yang merasa hidungnya kesakitan karena 

kemasukkan air saat berenang. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) justru 

memberikan nasihat supaya ketika berenang harus tahan nafas. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 
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(Data 47) 

Tanggal  : 20 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan  

  pengarahan kepada siswa sebelum melakukan lari jarak  

  jauh. 

 

Guru Yd : “Ada yang mau ditanyakan gak? Paham ya rutenya?” 

Siswa 7 : “Pak kalo tersesat di jalan gimana?” 

Siswa 2 : “Bertanya lah!” 

Siswa 4 : “Pak, kalo digangguin gimana Pak?” 

Guru Yd : (mengabaikan) “Minggu kemaren udah pernah ikut jalan sehat  

   gak?”   

Siswa 1 : “Belum!” 

Siswa 2 : “Ya udahlah.” 

Guru Yd : “Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma.” (Dk H 3)  (bukan  

    sekadar dicatat, tapi akan mengulang kembali jalan sehat) 

Siswa 1 : “Udah, udah, sakit Pak dua bulan.” 

Guru Yd : “Saya yakin, gak ada yang gak tau rutenya. Pasti semua tau.” 

Siswa 9 : “Pak tanjakan itu capek lho Pak.” (IANgel 3) (tidak mau  

    melewati tanjakan) 

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis mengeluh. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Pak tanjakan itu capek lho Pak.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Pak tanjakan itu capek lho Pak.” Jelas terlihat 



209 
 

ketika siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

dimaksud. Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya guru 

mengubah rute ketika melakukan olahraga lari jarak jauh.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Pak tanjakan itu capek lho Pak.” Konteks tempat 

yang digunakan pada tuturan ini berupa tanjakan. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) tidak 

menghiraukan atau mengabaikan tuturan siswanya. 
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(Data 48) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru mengawasi siswa yang  

  sedang melakukan olahraga kebugaran. 

 

Guru  : “Yo istirahat satu menit. Habis ini lagi 3 set lakukan!” 

Siswa  : “Yaaah hadeh!” 

Guru  : “Ya namanya latihan.” 

Siswa  : “Hahaha.”  

Guru  : “Ya dinikmati. Kapan lagi kalian mau begini kan?”  

Siswa 3 : “Begini terus Pak!” (IANgel 4) 

Siswa  : “Hahaha!” 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis mengeluh. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Begini terus Pak!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Begini terus Pak!” Jelas terlihat ketika siswa 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. 

Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya guru tidak 

menyuruhnya untuk melakukan tiga set rangkaian olahraga kebugaran. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Begini terus Pak!” konteks situasi yang digunakan 

berupa keadaan siswa yang sering melakukan olahraga kebugaran. 
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4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) hanya 

tertawa dan tetap melanjutkan rangkaian olahraga kebugaran. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan penutur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

(Data 49) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru menyuruh siswa untuk  

  melakukan olahraga push up di lapangan yang berlantai  

  paping blok. 

 

Guru  : “Yo siaap? Mulai! Cukup! Duduk!” 

    “Eh duduknya di sini! Ngapain di sana? Back up!” 

Siswa 4 : “Waduh Pak! paping Pak!” (IANgel 5) (menunjuk lantai  

       paping)  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur asertif jenis mengeluh. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Waduh Pak, paping Pak!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Waduh Pak, paping Pak!” Jelas terlihat ketika siswa 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. 

Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya guru tidak 

menyuruhnya untuk melakukan push up di lantai yang keras. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Waduh Pak, paping Pak!”Kontek tempat yang 

digunakan adalah paping. 
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4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini sang guru (mitra tutur) tetap 

menyuruh siswanya untuk melakukan push up di lantai paping blok. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan maksud dan tujuan siswa (penutur). 
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III. IMPLIKATUR JENIS TUTURAN EKSPRESIF 

3.1 Implikatur Ekspresif Menyindir 

(Data 50) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan kepada siswa sebelum melaksanakan lari jarak  

  jauh. 

 

Siswa 6 : “Kalo nanti kita orang ketumbur mobil kayak mana Bu Tari?” 

Guru Tr : (mengabaikan) 

Siswa 6 : “Ya gak bisa lah. Tanggung jawab dulu. Ya gak?” (sambil  

    melihat ke arah temannya) 

Siswa 4 : “Mending dia gak usah lari, tu liat geh kakinya!” (IDk Al 2)  

    (menunjuk ke arah siswa 6)  

Siswa 8 : “Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir kalo mau  

          lari itu.” (IES 1) (menyindir siswa 6) 

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Makanya lari itu pake otak! Lari pake 

kaki. Mikir kalo mau lari itu.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir 

kalo mau lari itu.”Jelas terlihat ketika siswa menyatakan tuturan tersebut 
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tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. Siswa tersebut sebenarnya 

memiliki maksud supaya siswa lainnya tidak mengutarakan alasan-alasan 

yang tidak logis kepada gurunya untuk tidak mengikuti olahraga lari jarak 

jauh.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir 

kalo mau lari itu.” Konteks situasi yang digunakan berupa keadaan 

banyak siswa yang mengungkapkan alasan-alasan yang tidak logis. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru 

memarahi siswa (penutur) karena merasa tersinggung. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan yang dihasilkan mitra tutur tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan penutur. 
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(Data 51) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memerintah siswa untuk  

  melakukan pemanasan sebelum lari jarak jauh dimulai. 

 

 

Guru Yd : “Baris baris!” 

Siswa 8 : “Woi baris woi!” (situasi gaduh) 

Siswa 8 : “Lari itu pake otak!” (IES 2) 

Siswa 4 : “Udah sih.”  

Guru Yd : “Lari di tempat, yo lari di tempat.” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Lari itu pake otak!” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Lari itu pake otak!” Jelas terlihat ketika siswa 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. 

Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa lainnya tidak 

mengutarakan alasan-alasan yang tidak logis kepada gurunya untuk tidak 

mengikuti olahraga lari jarak jauh.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Lari itu pake otak!” Konteks situasi yang digunakan 
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berupa keadaan banyak siswa yang mengungkapkan alasan-alasan yang 

tidak logis. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini sama dengan tuturan (50) siswa 

(mitra tutur) justru memarahi siswa (penutur) karena merasa tersinggung. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dihasilkan mitra tutur 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 
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(Data 52) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika salah satu siswa terlambat  

  dan tertinggal siswa lainnya yang sudah melaksanakan lari  

  jarak jauh. 

 

Siswa 11 : “Pak, yang laen ke mana?” 

Guru Yd : “Aktingnya kurang, aktingnya!” (IES 3) (tidak percaya  

    siswanya sakit) 

Siswa 11 : “Seriusan Pak, pada ke  mana?” 

Guru Yd : “Lari, cepet nyusul mereka!” 

Siswa 11 : “Ke mana?”  

Guru Yd : “Rute jalan sehat.”  

Siswa 11 : “Ya ampun males banget sih.” (sambil lari) 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Aktingnya kurang, aktingnya!”  

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Aktingnya kurang, aktingnya!” Jelas terlihat ketika 

guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. 

Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa tidak mencari 

alasan untuk tidak mengikuti olahraga lari.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini mengunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Aktingnya kurang, aktingnya!” konteks situasi yang 

digunakan adalah keadaan siswanya yang berpura-pura sakit. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru 

mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kepada sang guru 

mengenai keberadaan siswa lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tindakan yang dihasilkan mitra tutur tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan penutur. 
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(Data 53)  

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan apersepsi  

  kepada siswa sebelum melakukan olahraga kebugaran. 

 

Guru  : “Kalo ditanya apa bedanya jalan dengan lari?” 

    “Ini copot dulu, kamu kayak mau ke gunung aja!” (IDP 12)  

    (menunjuk  siswa yang mengalungkan jaket di leher) 

Siswa 2 : “Lupa, Saya lupa.”  

Guru  : “Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!” (IES 4) 

    

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!”  

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!”  Jelas terlihat 

ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

diutarakan. Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa  

tertib dan menaati aturan.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!” konteks situasi 

yang digunakan berupa keadaan siswa yang mengalungkan jaket di 

lehernya. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa langsung mencopot 

jaketnya dan menaruhnya di tempat duduk sekitar lapangan. 
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(Data 54 dan 55) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang melakukan  

  apersepsi dalam pembelajaran. 

 

Guru  : “Yo siapa yang tau beda jalan dengan lari?” 

Siswa 1 : “Jalan itu pelan, kalo lari ngebut.” 

Guru  : “Coba sekarang kamu sana jalan dari sana ke sini!” (menunjuk ke  

   arah ujung lapangan jarak 5 meter) 

Siswa 1 : “Balik lagi?”    

Guru  : “Ya kamu jalan dulu. Dari sana ke sini! Bapak kasih waktu  

   karena kamu terlambat Bapak kasih waktu 5 detik harus sudah  

   sampai di sini. Ayo jalan! Coba kamu jalan!” 

Siswa 1 : “satu,  dua, tiga, empat, lima.” 

Guru  : “Cepet apa pelan?” 

Siswa 1 : “Cepet.”  

Guru  : “Yo kembali lagi ke sana! Misalnya kamu Bapak suruh lari  

   keliling dari sana ke sini muter, tapi Bapak gak ngawasin. Kamu  

   larinya gimana ya ke sini coba larinya!” 

Siswa 1 : “Gak diawasin?” 

Guru  : “Gak Bapak awasin, cepat apa pelan?” 

Siswa 1 : “Pelan.” 

Guru  : “Jadi kalian tidak bisa mengatakan bahwa jalan itu pelan, lari itu  

   cepat. Kalian harus tau bedanya. Udah kelas XII setahun lagi  

   kok, satu semester lagi ya? Sebentar lagi kan kelas XII kalian.  

   Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal,   

   walaupun hanya supporter.” (IES 5) 

Siswa  : “Hahaha.”  

Guru  : “Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh?  
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   Futsal ikut sana futsal. Softball ikut softball, yang penting  

       ikut ijinnya.” (IES 6)  

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat dua tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Jadi kalian tidak bisa mengatakan 

bahwa jalan itu pelan, lari itu cepat. Kalian harus tau bedanya. Udah kelas 

XII setahun lagi kok, satu semester lagi ya? Sebentar lagi kan kelas XII 

kalian. Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal, walaupun 

hanya supporter.” dan “Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana 

basket. Iya toh? Futsal ikut sana futsal. Softball ikut softball, yang penting 

ikut ijinnya.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal, 

walaupun hanya supporter.” Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. Guru tersebut 

sebenarnya memiliki maksud supaya siswa serius dalam pembelajaran 

olahraga dan memahami apa yang diajarkan. Pada data yang kedua “Ya 

kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh? Futsal ikut sana 

futsal. Softball ikut softball, yang penting ikut ijinnya.” Merupakan 

implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal. Sama halnya 

dengan data pertama guru memiliki masksud supaya siswa tidak 

melakukan hal yang melanggar peraturan dalam pembelajaran. 
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan (54) dan (55) menggunakan 

konteks situasi. Terlihat pada tuturan (54) “Sekelas SMA 2, atlet basket, 

atlet bisball, atlet futsal, walaupun hanya supporter.” dan tuturan (55) 

“Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh? Futsal ikut 

sana futsal. Softball ikut softball, yang penting ikut ijinnya.” Kedua 

implikatur tersebut menggunakan situasi yang sama yakni keadaan siswa 

yang kurang serius dalam melaksanakan pembelajaran olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap kedua implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada kedua peristiwa tutur tersebut, siswa (mitra tutur) 

melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 
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(Data 56) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang menegur siswa  

  yang terlambat mengikuti pembelajaran olahraga. 

 

 

Guru  : “Ini kelas berapa?” 

Siswa 6 : “IPS.” 

Guru  : “Dah gak usah ikut olahraga! Minggir kalian! Bapak gak mau  

      ngajar untuk anak IPS 1 gak usah ikut olahraga selamanya  

      sampek terakhir gak usah. Ini kamu kelas?” (IEKcm 1) 

Siswa 7 : “IPA 4 Pak.”  

Guru  : “Dah gak usah ikut olahraga! Minggir kamu! Gak penting sana!  

      Udah minggir gak usah ikut. Jadi nanti Bapak ngajarnya satu,  

      dua, tiga, empat, lima..” (sambil menghitung siswa yang ikut  

      olahraga) 

Siswa 4 : “Sepuluh!” 

Guru  : “Sebelas sama yang ngambil absen. Jadi Bapak nanti ngajarnya  

      satu, dua, tiga,empat, lima...” 

Siswa 4 : “Iya.” 

Guru  : “Nanti yang gak ikut ini udah ngulang tahun depan. Iya yang gak  

     ikut sekarang ini ngulang tahun depan. Alhamdulillah saya  

     masuk, biasanya enggak! (IES 7) (Menyindir siswa yang hadir) 

   

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Alhamdulillah saya masuk, biasanya 

enggak!” 
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2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Alhamdulillah saya masuk, biasanya enggak!” Jelas 

terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa 

yang diutarakan. Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa  

tidak mengulangi perbuatannya yaitu membolos pelajaran olahraga. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Alhamdulillah saya masuk, biasanya enggak!” 

konteks situasi yang digunakan berupa keadaan banyak siswa yang diusir 

oleh sang guru karena terlambat mengikuti pembelajaran olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) tertawa dan 

merasa malu dengan apa yang dituturkan sang guru. Hal tersebut sesuai 

dengan tujuan sang guru supaya siswanya merasa jera dengan kejadian 

saat itu. 
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(Data 57) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga skot jump. 

 

Guru  : “Yo lagi. Siaap? Dua puluh kali lompatan!” 

Siswa  : “1, 2, 3, 4,5.” 

Guru  : “Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya pemain  

      basket? Pantes kalah terus!” (IES 8) (mengejek siswa) 

Siswa 2 : “Menang Pak, kemaren Pak. Juara 2 dong! 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Jelek amat sih kamu koordinasinya! 

Katanya pemain basket? Pantes kalah terus!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya 

pemain basket? Pantes kalah terus!” Jelas terlihat ketika guru menyatakan 

tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diutarakan. Guru tersebut 

sebenarnya memiliki maksud supaya siswa lebih bagus lagi melakukan 

olahraga skot jump karena guru tersebut yakin siswanya memiliki 

kemampuan yang baik dalam berolahraga.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya 

pemain basket? Pantes kalah terus!” konteks situasi yang digunakan 

berupa keadaan siswa yang kurang serius dalam melakukan olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) menyangkal 

bahwa mereka sebenarnya sering menang pertandingan basket.  
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(Data 58) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga back up. 

 

Siswa 5 : “Dipegangin ya Pak?” 

Guru  : “Ya iya dipegangin, kan pasangan. Satu telungkup, satu  

      megangin, didudukin gak papa. Ngadepnya sana semua! Kan  

      ada cewek lewat keliatan. Masa liat anak gak olahraga? Gak  

      enak lah!” (IES 9) (menyindir siswa yang tidak ikut olahraga) 

    “Ya, Yo cowok dua belas kali ajah, yang cewek sepuluh kali.” 

Siswa Lk : “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.” 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis sindiran. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Ya iya dipegangin, kan pasangan. Satu 

telungkup, satu megangin, didudukin gak papa. Ngadepnya sana semua! 

Kan ada cewek lewat keliatan. Masa liat anak gak olahraga? Gak  enak 

lah!”  

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan Masa liat anak gak olahraga? Gak  enak lah!” Jelas terlihat 

ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

diutarakan. Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa yang 

terlambat mengikuti olahraga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Ngadepnya sana semua! Kan ada cewek lewat 

keliatan. Masa liat anak gak olahraga? Gak  enak lah!” konteks tempat 

yang digunakan ada siswa disuruh menghadap ke arah jalan dan 

membelakangi siswa-siswa yang tidak ikut olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa melaksanakan apa yang 

dimaksud oleh sang guru. 
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3.2 Implikatur Ekspresif Mengecam 

(Data 59) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memeriksa  

  kehadiran siswa yang datang terlambat. 

 

 

Guru  : “Ini kelas berapa?” 

Siswa 6 : “IPS.” 

Guru  : “Dah gak usah ikut olahraga! Minggir kalian! Bapak gak mau  

      ngajar untuk anak IPS 1! Gak usah ikut olahraga selamanya  

      sampek terakhir gak usah! Ini kamu kelas?” (IEKcm 1) 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur Ekspresif jenis mengecam. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Dah gak usah ikut olahraga! Minggir 

kalian! Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1 gak usah ikut olahraga 

selamanya sampek terakhir gak usah!”  

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1 gak usah ikut 

olahraga selamanya sampek terakhir gak usah!”  Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Guru 

tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa yang terlambat 
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mengikuti olahraga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan cara 

mengecam mereka. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1 gak usah 

ikut olahraga selamanya sampek terakhir gak usah!” konteks situasi yang 

digunakan adalah keadaan banyak siswa yang terlambat datang 

pembelajaran olahraga. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini mitra tutur melakukan tindakan 

sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 
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IV. IMPLIKATUR JENIS TUTURAN DEKLARATIF 

4.1 Implikatur Deklaratif  Menjatuhkan Hukuman  

(Data 60) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberikan  

  pengarahan kepada siswa sebelum olahraga lari jarak jauh. 

 

 

Guru Tr : “Kelas ini yang tidak masuk?” 

Siswa 3 : “Eva, Eva sakit. Danu, Sabda dispen. Ayu Denita gak tau. Fariz.” 

Guru Yd : “Ada yang mau ditanyakan gak? Paham ya rutenya?” 

Siswa 7 : “Pak kalo tersesat di jalan gimana?” 

Siswa 2 : “Bertanya lah!” 

Siswa 4 : “Pak, kalo digangguin gimana Pak?” 

Guru Yd : (mengabaikan) “Minggu kemaren udah pernah ikut jalan sehat  

   gak?”  

Siswa 1 : “Belum!” 

Siswa 2 : “Ya udahlah.” 

Guru Yd : “Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma.” (IDk H 1)   

    (bukan  sekadar dicatat, tapi akan mengulang kembali jalan  

     sehat) 

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur deklaratif jenis hukuman. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu 

Dharma.” 
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2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma.” Jelas 

terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa 

yang dimaksud. Guru tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa 

tidak berbohong dan tidak banyak beralasan. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma.” 

Konteks situasi yang digunakan berupa keadaan siswa yang beralasan 

belum pernah melakukan olahraga jalan sehat. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) melakukan 

tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan sang guru. 
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(Data 61) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa hendak memukul bola  

  kasti. 

 

Siswa 2 : “Nu cepet Nu!” 

   “Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu.” (IDk H 2) 

Siswa 1 : “Bu posisinya gimana?” 

Siswa Pel : “Ngadep sana! Lu kidal bukan?” 

Siswa 1 : (siap-siap memukul)   

Siswa 4 : “Ya Allah Danu!” (melihat siswa 1 tidak mengenai bola) 

  

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur deklaratif jenis hukuman. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu.” Jelas terlihat 

ketika siswa menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

dimaksud. Siswa tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya temannya 

dapat memukul bola dengan baik dan tidak sampai terkena musuh. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu.” Konteks situasi 
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yang digunakan berupa keadaan siswa yang kurang pandai memukul bola 

kasti. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

nonresponsif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) tidak 

menghiraukan atau mengabaikan temannya (penutur). 
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4.3 Implikatur Deklaratif Alasan 

(Data 62) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru memberi pengarahan  

  kepada siswa sebelum melakukan olahraga lari. 

 

 

Guru Tr : “Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya beda,  

    rutenya lebih jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan  

    dengan kalian. Lebih jauh dari rute jalan sehat. Jadi lari  

    jarak jauh bukan dari kitanya, tapi dari Pak Budi.” (IDk Al  

    1)   

    (agar siswa mau menuruti perintah lari jarak jauh) 

Siswa 6 : “Kalo nanti kita orang ketumbur mobil kayak mana Bu Tari?” 

Guru Tr : (mengabaikan) 

Siswa 6 : “Ya gak bisa lah. Tanggung jawab dulu. Ya gak?” (sambil  

    melihat ke arah temannya) 

Siswa 4 : “Mending dia gak usah lari, tu liat geh kakinya!”  

  (menunjuk ke arah siswa 6)  

 

  

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur deklaratif jenis alasan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu 

rutenya beda, rutenya lebih jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan 

dengan kalian. Lebih jauh dari rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan 

dari kitanya, tapi dari Pak Budi.” 



237 
 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan literal, terlihat 

pada tuturan “Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya beda, 

rutenya lebih jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan dengan kalian. 

Lebih jauh dari rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan dari kitanya, 

tapi dari Pak Budi.” Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. guru tersebut sebenarnya 

memiliki maksud supaya siswa mematuhi perintah untuk berolahraga lari 

jarak jauh. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya 

beda, rutenya lebih jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan dengan 

kalian. Lebih jauh dari rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan dari 

kitanya, tapi dari Pak Budi.” Situasi yang digunakan berupa keadaan 

siswa yang tidak mau menuruti perintah sang guru untuk melaksanakan 

lari jarak jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru 

mengungkapkan alasan-alasan supaya tidak mengikuti olahraga lari jarak 

jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dihasilkan mitra 

tutur tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penutur. 
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(Data 63) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga sit up. 

 

Guru  : “Siaap? Mulai! Sampai bawah! Itu kok tangannya di paha?”  

     (IDT 12)  

     (menegur siswa yang memegang paha saat melakukan sit up) 

   “Nah! Mak Erot ayo! (IDk Nm 1)(menunjuk siswa perempuan) 

Siswa 5 : “Hahaha! Yo satuu!” 

Siswa  : “Hahaha!” 

Guru  : “Heh belum nanti! Siaap? Mulai! Gantian yo langsung. Siaap?  

      Mulai!” 

      (setelah dua set)  

    “Yo terakhir, mulai! Nah kalo begini kan kalian nanti gak  

      dimarahin ibu kalian.” (IDk Al 2) 

Siswa 6 : “Kenapa Pak?”  

Guru  : “Ya kalo kalian olahraga, katanya kalian hari ini jadwalnya  

     olahraga, tapi bajunya gak kotor. Kan kena marah.”  

     (guru mempraktekan orang tua siswa yang berbicara) 

    “Kamu ini olahraga apa gak? Kok bajunya masih bersih?” (seolah  

      orang tua siswa) 

    “Kalo kotor gini kan oh benar-benar olahraga.” 

    “Yo Siap? Mulai! Yang bener baru empat!” (menunjuk siswa  

      yang baru melakukan empat hitungan) 

    “Yo berdiri!” 
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Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur deklaratif jenis alasan. Terlihat pada 

tuturan  yang bercetak miring “Heh belum nanti! Siaap? Mulai! Gantian yo 

langsung. Siaap? Mulai!” (setelah dua set) “Yo terakhir, mulai! Nah kalo 

begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu kalian.”   

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Nah kalo begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu 

kalian.” Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai 

dengan apa yang dimaksud. guru tersebut sebenarnya memiliki maksud 

supaya siswa serius dalam melakukan rangkaian olahraga kebugaran. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Nah kalo begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu 

kalian.” Situasi yang digunakan berupa keadaan siswa yang bajunya kotor 

akibat melakukan olahraga push up di lantai paping blok. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) tergugah 

untuk menanyakan apa maksud tuturan dari sang guru. Hal tersebut sesuai 

dengan maksud dan tujuan sang guru. 
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4.4 Implikatur Deklaratif Memberi Nama 

(Data 64) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa sedang melakukan  

  olahraga sit up. 

 

Guru  : “Siaap? Mulai! Sampai bawah! Itu kok tangannya di paha?”  

     (IDT 12)  

     (menegur siswa yang memegang paha saat melakukan sit up) 

   “Nah! Mak Erot ayo! (IDk Nm 1)(menunjuk siswa perempuan) 

Siswa 5 : “Hahaha! Yo satuu!” 

Siswa  : “Hahaha!” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur deklaratif jenis memberi nama. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Nah! Mak Erot ayo!” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Nah! Mak Erot ayo!” Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. guru 

tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswi serius dalam 

melakukan rangkaian olahraga kebugaran. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Nah! Mak Erot ayo!” situasi yang digunakan berupa 
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keadaan siswa perempuan yang tidak melakukan gerakan olahraga sesuai 

instruksi sehingga sang guru menamai mereka dengan panggilan tersebut. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) melakukan 

tindakan sesuai dengan instruksi sang guru. 
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(Data 65) 

Tanggal  : 28 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kebugaran 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa hendak melakukan  

  olahraga back up. 

 

 

Siswa 5 : “Dipegangin ya Pak?” 

Guru  : “Ya iya dipegangin, kan pasangan. Satu telungkup, satu  

      megangin, didudukin gak papa. Ngadepnya sana semua! Kan  

      ada cewek lewat keliatan. Masa liat anak gak olahraga? Gak  

      enak lah!” (IES 6) (menyindir siswa yang tidak ikut olahraga) 

    “Ya, Yo cowok dua belas kali ajah, yang cewek sepuluh kali.” 

Siswa Lk : “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.” 

Guru  : “Heh gimana ini Paijo!” (IDk Nm 2) (menunjuk siswa laki-laki  

       yang tidak benar posisinya) 

    “Gantian Yo!” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur deklaratif jenis memberi nama. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Heh gimana ini Paijo?” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Heh gimana ini Paijo?” Jelas terlihat ketika guru 

menyatakan tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. guru 
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tersebut sebenarnya memiliki maksud supaya siswa serius dalam 

melakukan rangkaian olahraga kebugaran. 

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Heh gimana ini Paijo?” situasi yang digunakan 

berupa keadaan siswa laki-laki yang tidak melakukan gerakan olahraga 

sesuai instruksi sehingga sang guru menamai mereka dengan panggilan 

tersebut. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) melakukan 

tindakan sesuai dengan instruksi sang guru. 
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V. IMPLIKATUR JENIS TUTURAN KOMISIF 

5.1 Implikatur Komisif Menawarkan 

(Data 66) 

Tanggal  : 13 Maret 2014 

Tempat   : Kolam Renang Marcopollo 

Waktu    : Pagi hari (10.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Renang gaya punggung 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru sedang memberikan  

  pengarahan sebelum olahraga renang dimulai. 

 

Siswa : “Sampai ujung sana Bu?” 

Guru : “Kalo bisa sampai sana.” 

Siswa : “Males Bu baliknya.” 

Guru : “Apa?” (tidak terdengar) 

   “Sampai sana, sampai ujung.” 

Siswa : “Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.”  (IDM 1) (meminta  

    setengah  kolam)  

Guru : “Kalo misal gak  sanggup, maksudnya belum sampai udah berenti.  

    Lanjutin lagi boleh.” (IKTwr 1) (tidak boleh setengah) 

   “Yo, baris yang nomor satu!” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur komisif jenis menawarkan. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Kalo misal ga sanggup, maksudnya 

belum sampai udah berenti. Lanjutin lagi boleh.” 

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Kalo misal ga sanggup, maksudnya belum sampai 

udah berenti. Lanjutin lagi boleh.” Jelas terlihat ketika guru menyatakan 
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tuturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Guru tersebut 

sebenarnya memiliki maksud bahwa siswa tidak boleh berenang hanya 

setengah kolam, siswa harus berenang sampai batas finis kolam meskipun 

ada toleransi jeda untuk berhenti bagi yang tidak sanggup langsung 

berenang sampai finis.  

3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks situasi, 

terlihat pada tuturan “Kalo misal ga sanggup, maksudnya belum sampai 

udah berenti. Lanjutin lagi boleh.” Situasi yang digunakan berupa 

keadaan banyak siswa yang kurang menguasai renang gaya punggung. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) melakukan 

tindakan yang sesuai dengan instruksi yang disampaikan sang guru. 
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(Data 67) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Lari jarak jauh 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika guru menanyakan apakah ada  

  siswa yang sakit sebelum olahraga lari jarak jauh dimulai. 

 

Guru Yd : “Dengarkan, jadi nanti kalian silahkan secepat mungkin ya.  

    Semakin kecil waktunya, semakin bagus nilai kalian. Yang sakit  

    angkat tangan?” 

Siswa xx : (serempak) “Sayaa!” (beberapa siswa yang pura-pura sakit) 

Guru Tr : “Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada hari  

    berikutnya.” (IKTwr 2) (ada pengambilan nilai susulan dan  

    bertujuan supaya siswa tidak beralasan lagi) 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur komisif jenis menawarkan. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. 

Masih ada hari berikutnya.” 

2.  Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada 

hari berikutnya.” Jelas terlihat ketika guru menyatakan tuturan tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Guru tersebut sebenarnya 

memiliki maksud supaya semua siswa mengikuti olahraga lari jarak jauh 

dan tidak berpura-pura sakit.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks waktu, 

terlihat pada tuturan “Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada 

hari berikutnya.” Konteks waktu yang digunakan berupa pemberian 

kesempatan kepada siswa pada hari berikutnya untuk mengikuti olahraga 

lari jarak jauh. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif positif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) melakukan 

tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru tersebut. 
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(Data 68) 

Tanggal  : 27 Maret 2014 

Tempat   : Lapangan Olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

Waktu    : Pagi hari (09.00 WIB) 

Jenis Olahraga  : Kasti 

Peristiwa tutur  : Peristiwa tutur terjadi ketika siswa pelempar bola  

  mengarahkan bola kepada siswa pemukul bola. 

 

 

Siswa Pel : “Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?” (IKTwr 3)  

    (mengarah pada  siswa 8)  

Siswa 8 : “Udah cepetan!” (sambil memukul) 

Siswa 12 : “Zulfaaa!”  

Siswa 9 : “Eza ngamuk!” (mengarah siswa 12) 

Siswa Pel : “Za mengaum tah lo?” 

 

 

Catatan Reflektif : 

1. Pada data ini terdapat tindak tutur komisif jenis menawarkan. Terlihat 

pada tuturan  yang bercetak miring “Jantung, paru-paru, ginjal, pilih 

mana?”  

2. Jika diklasifikasikan pada ketidaklangsungan tuturan, maka pada data ini 

terdapat implikatur dengan tindak tutur tidak langsung dan tidak literal, 

terlihat pada tuturan “Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?” Jelas 

terlihat ketika siswa pelempar bola menyatakan tuturan tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang dimaksud. Siswa tersebut sebenarnya memiliki 

maksud supaya siswa pemukul bola memberikan tinggi posisi lemparan 

bola kasti.  
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3. Pemanfaatan konteks pada data tuturan ini menggunakan konteks tempat, 

terlihat pada tuturan “Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?” konteks 

tempat yang digunakan berupa penunjuk tempat karena keadaan siswa 

tidak meminta arahan tinggi lemparan bola kasti. 

4. Tindak perlokusi terhadap implikatur tersebut merupakan perlokusi 

responsif negatif. Pada peristiwa tutur ini siswa (mitra tutur) justru 

memarahi temannya (penutur). Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan 

mitra tutur tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penutur. 
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Lampiran 3: Korpus Data Implikatur Percakapan dalam Pembelajaran  

          Olahraga pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

 

Berikut data implikatur yang diperoleh. 

1. [Awaaas! Yak!] data 1 

2. [Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka idung kalian 

kemasukan air dan sakit, coba aja!] data 2 

3. [Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!] data 3  

4. [Woi! Mulutnya! Mulutnya!] data 4 

5. [Lima menit ya? Dimulai dari sekarang!] data 5 

6. [Awaaas! Yak!] data 6 

7. [Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!] data 7 

8. [Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!] data 8 

9. [Suaranya!] data 9 

10. [Nti kalo gak kena ngaku ya!] data 10 

11. [Yo baru tiga!] data 11 

12. [Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di panglong sana bajunya.] data 12 

13. [Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih kayak gini?] data 

13 

14.  [Apalagi alasannya?] data 14 

15. [Ya udah sekarang tanggal berapa?] data 15 

16. [Ada yang jaga belakang gak?] data 16 

17. [Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?] data 17 

18. [Cowok bukan?] data 18 

19. [Kita seharusnya masuk jam berapa?] data 19 

20. [Kok ke bawah terus?] data 20 

21. [Tau satu sap gak?] data 21 

22. [Kamu cewek apa bukan?] data 22 

23. [Bu kastinya kapan Bu?] data 23 

24. [Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus semua kan?] data 24 

25. [Lupa? Siapa nama ibumu?] data 25 

26. [Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.] data 26 
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27. [Saya maunya aerobik sih!] data 27 

28. [Tapi nilainya ditambah ya Pak?] data 28 

29. [Ayo Pak udah panas Pak!] data 29 

30. [Ayo taruhan aja!] data 30 

31. [Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu tambahin dengan 

lari. Satu! Dua!] data 31 

32. [Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.] data 32 

33. [Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh lantai.] data 33 

34. [Gak! Dari sana aja kan keliatan.] data 34 

35. [Makanya dengarkan saya suruh apa!] data 35 

36. [Awannya bagus Bu.] data 36 

37. [Dingin Bu.] data 37 

38. [Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-sama belum bisa.] 

data 38 

39. [Saya gak bisa lari.] data 39 

40. [Pak, abis makan.] data 40 

41. [Panas Bu!] data 41 

42. [Saya bisanya aerobik Bu.] data 42 

43. [Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.] data 43 

44. [Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!] data 44 

45. [Bu, kemasukan idung terus lho Bu!] data 45 

46. [Idungnya sakit Bu!] data 46 

47. [Pak tanjakan itu capek lho Pak!] data 47 

48. [Begini terus Pak!] data 48 

49. [Waduh Pak! Paping Pak!] data 49 

50. [Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir kalo mau lari itu!] data 

50 

51. [Lari itu pake otak!] data 51 

52. [Aktingnya kurang, aktingnya!] data 52 

53. [Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!] data 53 

54. [Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal, walaupun hanya 

supporter.] data 54 
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55. [Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh? Futsal ikut 

sana futsal. Softball ikut softball, yang penting   ikut ijinnya.] data 55 

56. [Alhamdulillah saya masuk, biasanya enggak!] data 56 

57. [Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya pemain basket? Pantes 

kalah terus.] data 57 

58. [Masa liat anak gak olahraga? Gak enak lah!] data 58 

59. [Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1! Gak usah ikut olahraga 

selamanya sampek terakhir gak usah!] data 59 

60. [Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma] data 60 

61. [Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu!] data 61 

62. [Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya beda, rutenya lebih 

jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan dengan kalian. Lebih jauh dari 

rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan dari kitanya, tapi dari Pak 

Budi.] data 62 

63. [Nah kalo begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu kalian] data 63 

64. [Nah! Mak Erot ayo!] data 64 

65. [Heh gimana ini Paijo!} data 65 

66. [Kalo misal gak  sanggup, maksudnya belum sampai udah berenti. 

Lanjutin lagi boleh.] data 66 

67. [Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada hari berikutnya.] data 

67 

68. [Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?] data 68 
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Lampiran 4: Klasifikasi Implikatur Percakapan dalam Pembelajaran  

          Olahraga pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

  

 

1. Jenis Tuturan dalam Berimplikatur 

1.1 Implikatur Direkif  

1.1.1 Implikatur Direktif Memerintah (IDP) 

1.  [Awaaas! Yak!] data 1 

2. [Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka idung kalian 

kemasukan air dan sakit, coba aja!] data 2 

3. [Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!] data 3  

4. [Woi! Mulutnya! Mulutnya!] data 4 

5. [Lima menit ya? Dimulai dari sekarang!] data 5 

6. [Awaaas! Yak!] data 6 

7. [Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!] data 7 

8. [Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!] data 8 

9. [Suaranya!] data 9 

10. [Nti kalo gak kena ngaku ya!] data 10 

11. [Yo baru tiga!] data 11 

12. [Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di panglong sana bajunya.] data 12 

  

1.1.2 Implikatur Direktif Menanyakan (IDT)  

1. [Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih kayak gini?] data 

13 

2.  [Apalagi alasannya?] data 14 

3. [Ya udah sekarang tanggal berapa?] data 15 

4. [Ada yang jaga belakang gak?] data 16 

5. [Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?] data 17 

6. [Cowok bukan?] data 18 

7. [Kita seharusnya masuk jam berapa?] data 19 

8. [Kok ke bawah terus?] data 20 

9. [Tau satu sap gak?] data 21 

10. [Kamu cewek apa bukan?] data 22 
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11. [Bu kastinya kapan Bu?] data 23 

12. [Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus semua kan?] data 24 

13. [Lupa? Siapa nama ibumu?] data 25 

 

1.1.3 Implikatur Direktif Meminta (IDM)  

1. [Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.] data 26 

2. [Saya maunya aerobik sih!] data 27 

3. [Tapi nilainya ditambah ya Pak?] data 28 

4. [Ayo Pak udah panas Pak!] data 29 

5. [Ayo taruhan aja!] data 30 

6. [Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu tambahin dengan 

lari. Satu! Dua!] data 31 

  

1.1.4 Implikatur Direktif Merekomendasikan (IDR) 

1. [Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.] data 32 

2. [Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh lantai.] data 33 

   

1.1.5 Implikatur Direktif Melarang (IDL) 

1. [Gak! Dari sana aja kan keliatan.] data 34 

  

1.1.6 Implikatur Direktif Memberi Nasihat (IDN) 

1. [Makanya dengarkan saya suruh apa!] data 35 

   

  

1.2 Implikatur Asertif 

1.2.1 Implikatur Asertif Menyatakan (IANyt) 

1. [Awannya bagus Bu.] data 36 

2. [Dingin Bu.] data 37 

3. [Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-sama belum bisa.] 

data 38 

4. [Saya gak bisa lari.] data 39 

5. [Pak, abis makan.] data 40 
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6. [Panas Bu!] data 41 

7. [Saya bisanya aerobik Bu.] data 42 

8. [Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.] data 43 

9. [Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!] data 44 

   

1.2.1 Implikatur Asertif Mengeluh (IANgel) 

1. [Bu, kemasukan idung terus lho Bu!] data 45 

2. [Idungnya sakit Bu!] data 46 

3. [Pak tanjakan itu capek lho Pak!] data 47 

4. [Begini terus Pak!] data 48 

5. [Waduh Pak! Paping Pak!] data 49 

 

1.3 Implikatur Ekspresif 

1.3.1 Implikatur Ekspresif  Menyindir (IES) 

1. [Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir kalo mau lari itu!] data 

50 

2. [Lari itu pake otak!] data 51 

3. [Aktingnya kurang, aktingnya!] data 52 

4. [Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!] data 53 

5. [Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal, walaupun hanya 

supporter.] data 54 

6. [Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh? Futsal ikut 

sana futsal. Softball ikut softball, yang penting   ikut ijinnya.] data 55 

7. [Alhamdulillah saya masuk, biasanya enggak!] data 56 

8. [Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya pemain basket? Pantes 

kalah terus.] data 57 

9. [Masa liat anak gak olahraga? Gak enak lah!] data 58 
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1.3.2 Implikatur Ekspresif  Mengecam (IEKcm) 

1. [Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1! Gak usah ikut olahraga 

selamanya sampek terakhir gak usah!] data 59 

  

1.4 Implikatur Deklaratif  

1.4.1 Implikatur Deklaratif Menjatuhkan Hukuman (IDk H) 

1. [Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma] data 60 

2. [Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu!] data 61 

  

1.4.1 Implikatur Deklaratif Memberikan Alasan (IDk Al) 

1. [Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya beda, rutenya lebih 

jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan dengan kalian. Lebih jauh dari 

rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan dari kitanya, tapi dari Pak 

Budi.] data 62 

2. [Nah kalo begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu kalian] data 63 

  

1.4.2  Implikatur Deklaratif Memberi Nama (IDk Nm) 

1. [Nah! Mak Erot ayo!] data 64 

2. [Heh gimana ini Paijo!} data 65 

  

 

1.5 Implikatur Komisif  

Implikatur Komisif Menawarkan(IKTwr) 

1. [Kalo misal gak  sanggup, maksudnya belum sampai udah berenti. 

Lanjutin lagi boleh.] data 66 

2. [Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada hari berikutnya.] data 

67 

3. [Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?] data 68 

  

 

 



257 
 

2. Bentuk Verbal Tuturan dalam Berimplikatur 

 

2.1 Tuturan Langsung Tidak Literal (Ltli) 

 

1. [Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!] data 8 

2. [Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?] data 17 

3. [Ayo taruhan aja!] data 30 

4. [Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh lantai.] data 33 

5. [Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya pemain basket? Pantes 

kalah terus.] data 57 

6. [Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1! Gak usah ikut olahraga 

selamanya sampek terakhir gak usah!] data 59 

 

 

2.2 Tuturan Tidak Langsung Literal (TLli) 

 

50. [Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka idung kalian 

kemasukan air dan sakit, coba aja!] data 2 

51. [Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!] data 3  

52. [Woi! Mulutnya! Mulutnya!] data 4 

53. [Lima menit ya? Dimulai dari sekarang!] data 5 

54. [Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!] data 7 

55. [Suaranya!] data 9 

56. [Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih kayak gini?] data 

13 

57.  [Apalagi alasannya?] data 14 

58. [Ya udah sekarang tanggal berapa?] data 15 

59. [Ada yang jaga belakang gak?] data 16 

60.  [Cowok bukan?] data 18 

61. [Kita seharusnya masuk jam berapa?] data 19 

62. [Kok ke bawah terus?] data 20 

63. [Tau satu sap gak?] data 21 

64. [Bu kastinya kapan Bu?] data 23 

65. [Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus semua kan?] data 24 

66. [Lupa? Siapa nama ibumu?] data 25 
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67. [Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.] data 26 

68.  [Ayo Pak udah panas Pak!] data 29 

69. [Ayo taruhan aja!] data 30 

70. [Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu tambahin dengan 

lari. Satu! Dua!] data 31 

71. [Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.] data 32 

72. [Gak! Dari sana aja kan keliatan.] data 34 

73. [Makanya dengarkan saya suruh apa!] data 35 

74. [Awannya bagus Bu.] data 36 

75. [Dingin Bu.] data 37 

76.  [Pak, abis makan.] data 40 

77. [Panas Bu!] data 41 

78.  [Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.] data 43 

79. [Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!] data 44 

80. [Bu, kemasukan idung terus lho Bu!] data 45 

81. [Idungnya sakit Bu!] data 46 

82.  [Waduh Pak! Paping Pak!] data 49 

83. [Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal, walaupun hanya 

supporter.] data 54 

84.  [Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh? Futsal ikut 

sana futsal. Softball ikut softball, yang penting   ikut ijinnya.] data 55 

85. [Masa liat anak gak olahraga? Gak enak lah!] data 58 

86.  [Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma] data 60 

87. [Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya beda, rutenya lebih 

jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan dengan kalian. Lebih jauh dari 

rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan dari kitanya, tapi dari Pak 

Budi.] data 62 

 

2.3 Tuturan Tidak Langsung Tidak Literal (TLtli) 

  

1. [Awaaas! Yak!] data 1 

2. [Awaaas! Yak!] data 6 

3. [Nti kalo gak kena ngaku ya!] data 10 
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4. [Yo baru tiga!] data 11 

5. [Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di panglong sana bajunya.] data 12 

6. [Kamu cewek apa bukan?] data 22 

7. [Saya maunya aerobik sih!] data 27 

8. [Tapi nilainya ditambah ya Pak?] data 28 

9. [Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-sama belum bisa.] 

data 38 

10. [Saya gak bisa lari.] data 39 

11. [Saya bisanya aerobik Bu.] data 42 

12. [Pak tanjakan itu capek lho Pak!] data 47 

13. [Begini terus Pak!] data 48 

14. [Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir kalo mau lari itu!] data 

50 

15. [Lari itu pake otak!] data 51 

16. [Aktingnya kurang, aktingnya!] data 52 

17. [Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!] data 53 

18. [Alhamdulillah saya masuk, biasanya enggak!] data 56 

19. [Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu!] data 61 

20. [Nah kalo begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu kalian] data 63 

21. [Nah! Mak Erot ayo!] data 64 

22. [Heh gimana ini Paijo!} data 65 

23. [Kalo misal gak  sanggup, maksudnya belum sampai udah berenti. 

Lanjutin lagi boleh.] data 66 

24. [Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada hari berikutnya.] data 

67 

25. [Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?] data 68 

 

 

3. Pemanfaatan Konteks Terhadap Implikatur 

 

3.1 Konteks Tempat 

 

1. [Kalau kepala kalian ditekuk ke bawah liat ke air, maka idung kalian 

kemasukan air dan sakit, coba aja!] data 2 
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2. [Besok ditinggal aja gak papa, tinggal di panglong sana bajunya.] data 12 

3. [Ada yang jaga belakang gak?] data 16 

4. [Kok ke bawah terus?] data 20 

5. [Gak! Dari sana aja kan keliatan.] data 34 

6. [Kantor tengahnya belum buka dari tadi pagi.] data 43 

7. [Pak tanjakan itu capek lho Pak!] data 47 

8. [Waduh Pak! Paping Pak!] data 49 

9. [Masa liat anak gak olahraga? Gak enak lah!] data 58 

10. [Jantung, paru-paru, ginjal, pilih mana?] data 68 

 

3.2 Konteks Waktu 

1. [Lima menit ya? Dimulai dari sekarang!] data 5 

2. [Ya udah sekarang tanggal berapa?] data 15 

3. [Kita seharusnya masuk jam berapa?] data 19 

4. [Bu kastinya kapan Bu?] data 23 

5. [Sekarang gak papa. Bapak kasih waktu.] data 32 

6. [Ya udah, gak papa, sakit kan hari ini. Masih ada hari berikutnya.] data 

67 

 

3.3 Konteks Situasi 

1. [Awaaas! Yak!] data 1 

2.  [Liat tuh! Seperti kayak Dian tuh, ayo Ayunita lagi!] data 3  

3. [Woi! Mulutnya! Mulutnya!] data 4 

4.  [Awaaas! Yak!] data 6 

5. [Woi 3564! 3564! Vega ZR helm ijo!] data 7 

6. [Woi ini kebo, ini kebo! Siap-siap woi!] data 8 

7. [Suaranya!] data 9 

8. [Nti kalo gak kena ngaku ya!] data 10 

9. [Yo baru tiga!] data 11 

10.  [Masih pantaskah nilai besar untuk kalian? Kalo masih kayak gini?] data 

13 

11.  [Apalagi alasannya?] data 14 

12.  [Ada yang bisa ngajarin gue megang gak?] data 17 
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13. [Cowok bukan?] data 18 

14.  [Tau satu sap gak?] data 21 

15. [Kamu cewek apa bukan?] data 22 

16.  [Yo barisannya belum bener, nilainya pengen bagus semua kan?] data 24 

17. [Lupa? Siapa nama ibumu?] data 25 

18. [Setengah Bu! Setengah! Ibu setengah aja.] data 26 

19. [Saya maunya aerobik sih!] data 27 

20. [Tapi nilainya ditambah ya Pak?] data 28 

21. [Ayo Pak udah panas Pak!] data 29 

22. [Ayo taruhan aja!] data 30 

23. [Ibu hitung sampai tiga, kalo belum ambil posisi, ibu tambahin dengan 

lari. Satu! Dua!] data 31 

24.  [Usahakan miring, kalo bisa sampai menyentuh lantai.] data 33 

25.  [Makanya dengarkan saya suruh apa!] data 35 

26. [Awannya bagus Bu.] data 36 

27. [Dingin Bu.] data 37 

28. [Iya sama-sama gak bisa. Sama-sama belajar, sama-sama belum bisa.] 

data 38 

29. [Saya gak bisa lari.] data 39 

30. [Pak, abis makan.] data 40 

31. [Panas Bu!] data 41 

32. [Saya bisanya aerobik Bu.] data 42 

33.  [Lha ini jam Bapak. Bukan jam kamu!] data 44 

34. [Bu, kemasukan idung terus lho Bu!] data 45 

35. [Idungnya sakit Bu!] data 46 

36.  [Begini terus Pak!] data 48 

37. [Makanya lari itu pake otak! Lari pake kaki. Mikir kalo mau lari itu!] data 

50 

38. [Lari itu pake otak!] data 51 

39. [Aktingnya kurang, aktingnya!] data 52 

40. [Sok lupa-lupa. Sok artis aja kamu!] data 53 
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41. [Sekelas SMA 2, atlet basket, atlet bisball, atlet futsal, walaupun hanya 

supporter.] data 54 

42. [Ya kalo ada kegiatan, ada basket ikut sana basket. Iya toh? Futsal ikut 

sana futsal. Softball ikut softball, yang penting   ikut ijinnya.] data 55 

43. [Alhamdulillah saya masuk, biasanya enggak!] data 56 

44. [Jelek amat sih kamu koordinasinya! Katanya pemain basket? Pantes 

kalah terus.] data 57 

45.  [Bapak gak mau ngajar untuk anak IPS 1! Gak usah ikut olahraga 

selamanya sampek terakhir gak usah!] data 59 

46. [Kalo belum, nanti dicatet laporin Bu Dharma] data 60 

47. [Nu kalo kalah lari sendiri lho Nu!] data 61 

48. [Sebenernya kalo dari Pak Budi sendiri itu rutenya beda, rutenya lebih 

jauh. Kayaknya udah pernah, tapi bukan dengan kalian. Lebih jauh dari 

rute jalan sehat. Jadi lari jarak jauh bukan dari kitanya, tapi dari Pak 

Budi.] data 62 

49. [Nah kalo begini kan kalian nanti gak dimarahin ibu kalian] data 63 

50. [Nah! Mak Erot ayo!] data 64 

51. [Heh gimana ini Paijo!} data 65 

52. [Kalo misal gak  sanggup, maksudnya belum sampai udah berenti. 

Lanjutin lagi boleh.] data 66 

 

4. Perlokusi Mitra Tutur Terhadap Implikatur 

4.1 Perlokusi Responsif Positif (RP) 

No Data Perlokusi RP No Data Perlokusi RP 

1. Data 1 17. Data 31 

2. Data 4 18. Data 34 

3. Data 6 19. Data 35 

4. Data 7 20. Data 43 

5. Data 8 21. Data 44 

6. Data 9 22. Data 53 

7. Data 13 23. Data 54 
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8. Data 14 24. Data 55 

9. Data 15 25. Data 56 

10. Data 16 26. Data 59 

11. Data 19 27. Data 60 

12. Data 21 28. Data 63 

13. Data 22 29. Data 64 

14. Data 24 30. Data 65 

15. Data 26 31. Data 66 

16. Data 29 32. Data 67 

   

4.2 Perlokusi Responsif Negatif (RN) 

No. Data Perlokusi RN No. Data Perokusi RN 

1. Data 2 11. Data 38 

2. Data 3 12. Data 42 

3. Data11 13. Data 46 

4. Data 17 14. Data 49 

5. Data 20 15. Data 50 

6. Data 23 16. Data 51 

7. Data 25 17. Data 52 

8. Data 30 18. Data 57 

9. Data 32 19. Data 62 

10. Data 33 20. Data 68 

 

4.3 Perlokusi Nonresponsif (NR) 

No Data Perlokusi NR No. Data Perlokusi NR 

1. Data 5 9. Data 39 

2. Data 10 10. Data 40 

3. Data 12 11. Data 41 

4. Data 18 12. Data 45 

5. Data 27 13. Data 47 
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6. Data 28 14. Data 48 

7. Data 36 15. Data 58 

8. Data 37 16. Data 61 

 

 

 


