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Oleh 

 

 

SEPTIANA TRIWAHYUNI 

 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah tindak tutur komisif penjual dan pembeli di 

pasar tradisional Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus 

dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif penjual dan pembeli 

di pasar tradisional Gunung Batu dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber datanya 

adalah penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi jual beli. Data berupa 

wacana percakapan lisan antara penjual dan pembeli yang mengandung tindak 

tutur komisif, yaitu menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. Teknik pengumpulan 

data menggunakan tiga cara, yaitu teknik observasi nonpartisipasi, teknik catat 

lapangan, dan teknik rekam. 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur komisif menawarkan lebih 

banyak ditemukan daripada menjanjikan dan berkaul. Dilihat dari bentuk 

kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturan, data yang banyak ditemukan ialah 

bentuk tindak tutur langsung. penjual langsung menawarkan barang tanpa ada 

maksud lain dibaliknya. Modus yang digunakan dalam tindak tutur tidak 

langsung adalah modus berita dan modus tanya. Modus yang sering muncul ialah 

modus berita, hal ini dilatarbelakangi oleh hasil bahwa  dalam transaksi jual beli, 

bentuk pernyataan objek yang akan dijual sering dipakai oleh penutur untuk 

mencapai tujuan transaksi tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

diimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X semester 

genap, sebagai contoh tuturan cara bernegosiasi pada materi teks negosiasi pada 

KD 3.2 Membandingkan teks negosiasi, baik melalui lisan maupun tulisan dan. 

4.2 Memproduksi teks negosiasi yang koheren, sesuai dengan karakteristik teks 

yang akan dibuat, baik secara lisan maupun tulisan. 

 

Kata Kunci: implikasi, pasar tradisional, dan tindak tutur komisif.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal 

(bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik 

badaniah yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkomunikasi 

satu dengan lainnya, dan untuk mempermudah serta memperlancarnya, manusia 

menggunakan bahasa. Menurut Tarigan (2009: 9) bahasa merupakan suatu alat 

komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai alat 

komunikasi, bahasa mampu menimbulkan suatu kesepahaman yang baik antara 

pihak penutur dan mitra tutur. Meskipun demikian, dalam berkomunikasi, kata 

dan kalimat saja tidak cukup untuk membuat pemahaman yang baik. Faktor-faktor 

nonlinguistik seperti pendidikan, tingkat ekonomi, situasi, penutur, mitra tutur 

juga menjadi faktor penentu pemakai bahasa dalam komunikasi sehingga 

komunikasi berlangsung dengan baik. 

 

Pemakaian bahasa dalam kegiatan komunikasi sehari-hari harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi tuturan. Pemakaian bahasa dalam bidang yang berbeda, 

akan menciptakan strategi penggunaan bahasa yang berbeda pula. Hal tersebut 

berkaitan dengan proses berbahasa yang disesuaikan dengan konteks tuturan, 

yaitu penutur, mitra tutur, dan situasi tutur. Meskipun kalimat dibangun seperti 

dalam tata bahasa, kalimat tidak hanya berupa pernyataan, tetapi juga dapat berisi 
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perintah, ajakan, permintaan, permohonan, dan pertanyaan, yang dapat 

menciptakan suasana komunikasi antara penutur serta mitra tutur. Salah satu 

bentuk komunikasi adalah percakapan.  

 

Percakapan merupakan suatu bentuk interaksi yang didalamnya terdapat 

pembicaraan oleh pembicara (penutur) kepada lawan bicara (mitra tutur) dalam 

waktu dan situasi tertentu. Pembicaraan atau tuturan dalam suatu percakapan 

yang terjadi antara penutur dan mitra tutur dapat berbentuk tindak tutur 

langsung dan tindak tutur tidak langsung. Pada tindak tutur langsung, makna 

tuturan dapat diketahui dengan mudah karena memiliki makna yang sesuai 

dengan tuturan yang diucapkan, sedangkan makna pada tindak tutur tidak 

langsung akan sulit diketahui karena memiliki makna yang terselubung dibalik 

tuturannya. Untuk memahami sebuah tindak tutur, maka harus memahami 

pragmatik.  

 

Pragmatik adalah suatu studi tentang makna dari sebuah bahasa, yang digunakan 

untuk berkomunikasi dalam berbagai kondisi yang disampaikan oleh penutur dan 

diartikan oleh mitra tutur sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, tindak tutur 

dibagi menjadi tiga, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur ilokusi 

menurut Austin (dalam Tarigan, 2009: 100) adalah melakukan sesuatu tindakan 

dalam mengatakan sesuatu. Searle (dalam Tarigan, 2009: 42) mengklasifikasikan 

tindak ilokusi menjadi lima macam, yaitu: (1) asertif; (2) direktif; (3) komisif; (4) 

ekspresif; dan (5) deklaratif. Dari kelima kategori tersebut, penelitian ini 

difokuskan pada tindak ilokusi komisif.  
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Tindak tutur komisif yakni suatu tindakan dimana penutur terikat pada suatu 

tindakan yang akan datang. Bentuk verbalnya dibagi menjadi tiga yakni 

menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. Untuk mengikat mitra tuturnya tersebut, 

penutur menggunakan tindak tutur secara langsung dan tidak langsung yang 

bertujuan untuk mempengaruhi kelangsungan dan ketidaklangsungan dalam 

tindak tutur komisif tersebut. Oleh sebab itu, penutur menggunakan berbagai 

modus dalam tindak tutur tidak langsung agar tuturan lebih santun, bervariasi, dan 

tidak membosankan. Modus yang digunakan tersebut meliputi modus berita dan 

modus tanya, tidak ada penggunaan modus perintah dalam tindak tutur tidak 

langsung. Hal tersebut dimanfaatkan oleh penjual maupun pembeli untuk 

mendapatkan keuntungan saat transaksi, yaitu pembeli mendapatkan kepuasan 

terhadap apa yang dibeli dan penjual mendapatkan tambahan pelanggan serta laba 

penjualan. 

 

Sebuah tuturan yang dihasilkan oleh penutur pasti mempunyai maksud dan fungsi. 

Tuturan bisa digunakan oleh siapa saja dan di mana saja, dari situasi formal 

maupun nonformal, dan dari tempat menuntut ilmu sampai tempat mencari 

nafkah, seperti di sekolah, kantor, pasar, dan lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti 

memilih pasar tradisional sebagai objek penelitian. Pasar tradisional dipilih karena 

dalam kegiatan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli masih 

terdapat kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Pasar 

merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi 

jual beli. Sarana yang digunakan dalam melakukan transaksi adalah bahasa. 

Dengan digunakannya bahasa, penjual dan pembeli menyampaikan maksud dan 

tujuan dua belah pihak yaitu tercapainya kesepakatan. 
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Pasar Gunung Batu yang terletak di Dusun Margoyoso, Desa Margoyoso, 

Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dijadikan lokasi penelitian karena 

pasar ini adalah jenis pasar tradisional, sehingga masih terdapat proses tawar-

menawar dalam interaksi jual belinya. Pasar yang hanya berlangsung pada Senin 

dan Kamis pada tiap pekannya ini, merupakan pasar yang sering dikunjungi oleh 

masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sumberejo seperti masyarakat dari Dusun 

Simpang Kanan, Wonoharjo, Argopeni, Argomulyo, Kebumen, Dadapan, 

Margodadi maupun masyarakat sekitar Margoyoso. Letak pasarnya sangat 

strategis, yang terletak di tengah pusat Kecamatan Sumberejo, sehingga mudah 

untuk dijangkau masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak penjual dan 

pembeli di sana dan akan banyak pula proses jual beli serta tawar-menawar harga 

yang terjadi di pasar tersebut. Dengan begitu, akan banyak terjadinya percakapan 

yang mengandung tindak tutur komisif. Belum pernah ada yang melakukan 

penelitian di pasar ini, khususnya berkaitan dengan tindak tutur.  

 

Suatu hal yang penting juga alasan pasar ini dijadikan objek penelitian, karena 

terdapat variasi bentuk tuturan yang dipakai, yang disebabkan keragaman barang 

yang dijual di pasar tersebut. Hal tersebut akan membantu peneliti dalam 

memahami tindak tutur yang diujarkan. Interaksi antara penjual dan pembeli di 

pasar tradisional Gunung Batu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia 

sebagai alat komunikasi, yang selanjutnya disebut dengan peristiwa tindak tutur. 

Saat terjadinya transaksi jual beli, terdapat variasi jenis tuturan sehingga peristiwa 

tindak tutur berjalan tidak membosankan, salah satunya yaitu tindak tutur komisif. 

Jenis tindak tutur ini menarik untuk diteliti karena ketika seseorang 

berkomunikasi, terlebih ketika transaksi jual beli, tak jarang menggunakan tindak 
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tutur komisif dalam bertutur. 

 

Salah satu jenis dari tindak tutur komisif adalah menawarkan. Seorang penjual 

tentu akan menawarkan barang yang dijualnya dengan beragam cara. Salah satu 

caranya yaitu dengan menggunakan pilihan kata yang bervariasi untuk dapat 

menarik perhatian pembeli. Penjual juga berupaya meyakinkan pembeli bahwa 

barang yang dijual terjamin kualitas maupun rasanya. Hal tersebut dilakukan agar 

proses jual beli dapat berlangsung lancar dan memberikan kepuasan terhadap 

pembelinya. 

 

Antara penjual dan pembeli sama-sama memiliki kemampuan untuk tawar- 

menawar. Mereka berhak melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai 

kesepakatan harga. Dalam proses tawar-menawar yang dilakukan tersebut, 

kemungkinan akan banyak mengandung tindak tutur komisif. Tindak tutur ini 

selain dapat memberikan kesan tuturan yang lebih sopan, juga terdapat ekspresi 

menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. Ketiga ekspresi tersebut sering 

dilakukan oleh penjual untuk menjual barang jualannya.  

 

Tindak tutur komisif yang terjadi pada proses jual beli di pasar dapat dijadikan 

sebagai contoh tuturan cara bernegosiasi bagi pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, yaitu pada materi teks negosiasi. Berkaitan dengan hal 

tersebut, penulis mengimplikasikan hasil penelitian dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA merupakan pembelajaran wajib yang harus ada dalam setiap sekolah dan 

setiap jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

diberlakukan dengan materi yang berbasis teks. Materi pada pembelajaran 
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Bahasa Indonesia yang sesuai dengan tindak tutur komisif pada transaksi jual beli 

ialah teks negosiasi. Dalam silabus, teks negosiasi terdapat pada kelas X semester 

genap dan Kompetensi Dasar yang digunakan yaitu KD 3.2 Membandingkan teks 

negosiasi, baik melalui lisan maupun tulisan dan 4.2 Memproduksi teks negosiasi 

yang koheren, sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat, baik secara 

lisan maupun tulisan.  

 

Materi yang terdapat pada pembelajaran teks negosiasi ialah berkaitan dengan 

tawar-menawar, salah satunya percakapan tawar-menawar di pasar. Standar 

Kompetensi dalam silabus Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk lebih 

menghargai dan bertanggungjawab dalam menggunakan bahasa Indonesia secara 

santun dalam memahami, mengolah, menalar, dan mengomunikasikan berbagai 

teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satu cara untuk menggunakan 

bahasa yang santun dalam berkomunikasi adalah menggunakan tindak tutur 

komisif.  

 

Penelitian sejenis yang berkaitan dengan tindak tutur dalam transaksi jual beli di 

pasar, pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti dilakukan oleh Mario 

Efendi (2017) dan Nur Khasanah (2017). Mario Efendi mengkaji bentuk tindak 

tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung di Pasar Central Kota Bumi dan 

mengimplikasikan hasil penelitiannya dalam materi memproduksi teks 

drama/film, sedangkan Nur Khasanah mengkaji bentuk tindak tutur pedagang 

perempuan di Pasar Induk Bandar Jaya Lampung Tengah dan mengimplikasikan 

hasil penelitiannya dalam materi menganalisis dan membuat teks negosiasi. Hal 

tersebut tentu saja berbeda dengan yang dikaji dalam penelitian ini, meskipun 
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dalam penelitian ini juga memperhatikan kelangsungan dan ketidaklangsungan 

tuturan, tetapi fokus utamanya yaitu pada bentuk tindak tutur komisif penjual dan 

pembeli di pasar tradisional. Selain itu, yang membedakan dengan penelitian 

terdahulu yaitu berkaitan dengan implikasinya terhadap pembelajaran. 

Penelitian kali ini diimplikasikan pada materi pembelajaran mengenai 

membandingkan dan memproduksi teks negosiasi. Dengan adanya penelitian 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tindak Tutur Komisif Penjual dan Pembeli di Pasar Tradisional Gunung Batu 

Sumberejo Tanggamus dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur komisif penjual dan pembeli di pasar 

tradisional Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimanakah implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif penjual dan pembeli di pasar 

tradisional Gunung Batu, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. 

2. Mendeskripsikan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis pada 

bidang kebahasaan (linguistik) dan manfaat praktis terhadap pemahaman 

masyarakat. Manfaat tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan bidang keilmuan, 

yaitu memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya kajian pragmatik pada kajian 

tindak tutur komisif di pasar tradisional Gunung Batu dan implikasinya 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

 
2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

bagi pembaca, guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, dan peneliti. 

a. Pembaca, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan 

bacaan untuk menambah wawasan mengenai tindak tutur dalam 

berkomunikasi, khususnya pada kajian pragmatik yaitu tindak tutur 

komisif.  



9 
 

 

b. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA, hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan bahan ajar, 

khususnya pada pembelajaran teks negosiasi. 

c. Penulis atau peneliti, hasil penelitian dapat memberikan wawasan 

mengenai deskripsi tindak tutur komisif di pasar tradisional Gunung Batu 

dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Subjek penelitiannya adalah penjual dan pembeli di pasar tradisional Gunung 

Batu, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. 

2. Objek penelitiannya adalah tindak tutur komisif penjual dan pembeli beserta 

kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturannya dan modus yang digunakan 

dalam bertutur saat transaksi jual beli di pasar tradisional Gunung Batu, 

Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. 

3. Tempat penelitiannya ialah di pasar tradisional Gunung Batu, yang terletak di 

Dusun Margoyoso, Desa Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten 

Tanggamus. 

4. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan mulai dari 15 November 2018 

sampai dengan 17 Desember 2018. Setiap pekan, pasar hanya berlangsung 

pada hari Senin dan Kamis, sehingga kegiatan pengambilan data dilakukan 

sebanyak sepuluh kali. Alokasi waktu mulai dari pukul 05.30 WIB sampai 

pukul 12.00 WIB. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pragmatik 

 

Parker (dalam Rahardi, 2005: 48) menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang 

ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Adapun yang 

dimaksud dengan hal itu adalah bagaimana satuan lingual tertentu digunakan 

dalam komunikasi yang sebenarnya. Sedangkan, Nadar (2008: 2) mengungkapkan 

bahwa pragmatik merupakan sebuah cabang linguistik yang mempelajari bahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Berbeda dengan 

pendapat tersebut, menurut Rahardi (2005: 50), pragmatik mengkaji maksud 

penutur dalam menuturkan sebuah satuan lingual tertentu pada sebuah bahasa, 

karena yang dikaji di dalam pragmatik adalah makna, dapat dikatakan bahwa 

pragmatik dalam banyak hal sejajar dengan semantik yang juga mengkaji makna. 

Perbedaan antara keduanya ialah bahwa pragmatik mengkaji makna satuan lingual 

secara eksternal, sedangkan semantik mengkaji makna satuan lingual secara 

internal. Makna yang dikaji dalam pragmatik bersifat terikat konteks, sedangkan 

makna yang dikaji dalam semantik bersifat bebas konteks. Pragmatik mengkaji 

bentuk bahasa untuk memahami maksud penutur, sedangkan semantik 

mempelajari bentuk bahasa untuk memahami makna satuan lingual itu. 
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Definisi lainnya diungkapkan oleh Wijana dan Rohmadi (2011: 27), bahwa 

pragmatik adalah kajian bahasa yang terikat konteks. Sebuah tuturan dapat 

digunakan untuk menyampaikan sebuah maksud tertentu dan menggunakan 

beranekaragam tuturan sebagai media penyampainya. Konteks memiliki peranan 

kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. 

Senada dengan pernyataan tersebut, Leech (dalam Wijana dan Rohmadi 2011: 2) 

mengungkapkan bahwa pragmatics studies meaning in relation to speech 

situation. Menurutnya, pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan 

dalam komunikasi dan bagaimana pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks, 

bukan sebagai sesuatu yang abstrak dalam berkomunikasi. Sedangkan menurut 

Djajasudarma (2012: 71) pragmatik adalah language in use, studi terhadap makna 

ujaran dalam situasi tertentu. Sifat-sifat bahasa dapat dimengerti melalui 

pragmatik, yakni bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah suatu studi tentang makna dari sebuah 

bahasa, yang digunakan untuk berkomunikasi dalam berbagai kondisi yang 

disampaikan oleh penutur (penulis) dan diartikan oleh pendengar (pembaca) 

sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, peneliti merujuk pada pendapat 

Leech bahwa pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam 

komunikasi dan bagaimana pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks, bukan 

sebagai sesuatu yang abstrak dalam berkomunikasi yang sebenarnya. 
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2.2 Peristiwa Tutur (Speech Event) 

 

Menurut Chaer dan Agustina (2010: 47--48) yang dimaksud dengan peristiwa 

tutur (speech event) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik 

dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan 

lawan (mitra) tutur. Dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan 

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

pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Suatu peritiwa tutur tidak dapat 

terlepas dari konteks yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut. Untuk 

menafsirkan sebuah tuturan diperlukan pemahaman mengenai konteks. 

 

Konteks merupakan serangkaian unsur yang membentuk terjadinya suatu 

peristiwa tutur dan berperan penting guna menafsirkan sebuah tuturan. 

Selanjutnya, Rahardi (2005: 51) menyampaikan pemikirannya mengenai konteks, 

yang dapat mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan baik secara fisik maupun 

nonfisik. Konteks dapat pula diartikan sebagai semua latar belakang pengetahuan 

yang diasumsikan sama-sama dimiliki penutur dan mitra tutur serta yang 

didukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan penutur itu di dalam 

proses bertutur. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konteks adalah 

sesuatu yang dapat mempengaruhi makna tuturan dari seseorang yang memiliki 

latar belakang situasi, sosial, budaya yang sama, sehingga konteks harus 

diperhatikan dalam memahami sebuah tuturan. 
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Hymes (dalam Chaer, 2010: 62), menyatakan bahwa unsur-unsur konteks 

mencakup berbagai hal yang disebutnya dengan akronim SPEAKING. Akronim 

ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

1. Setting and Scene (Latar Tempat, Waktu, dan Suasana) 

Setting berkenaan dengan waktu (tempo) dan tempat (ruang-space) tuturan 

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

psikologis pembicara (Djajasudarma, 2012: 25). Waktu, tempat, dan situasi 

tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang 

berbeda pula. Misalnya percakapan di kampus Unpad pada pukul 08.00 pagi, yang 

menghasilkan wacana antara lain sebagai berikut. 

 

(1) Anita  : Selamat pagi. 

Ica  : Selamat pagi. 

Anita  : Mau kuliah, Bu? 

Ica  : Ya, sudah terlambat, ni, mari, ah! 

 

2. Participants 

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur, bisa 

pembicara (penyapa) dan pendengar atau kawan bicara (pesapa). Dua orang yang 

bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar 

(Djajasudarma, 2012: 25). Misalnya percakapan antara Anita dan Ica pada contoh 

(1), keduanya adalah peserta percakapan. 

 

3. Ends  

Ends merujuk pada maksud dan tujuan yang diharapkan dari sebuah tuturan. 

Misalnya peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk 

menyelesaikan suatu kasus perkara (Djajasudarma, 2012: 26). 
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4. Act Sequences 

Act sequences mengacu pada bentuk dan isi pesan atau amanat yang disampaikan. 

Bentuk ujaran ini dapat berupa surat, esai, iklan pemberitahuan, dan sebagainya. 

Berikut perbedaan antara bentuk dan isi amanat. 

 

(2) Ibunya berdoa, “Tuhan, semoga kami diberkahi keselamatan, dijauhkan 

dari sengsara.” 

(3) Ibunya berdoa memohon kepada Tuhan agar diberkahi keselamatan dan 

dijauhkan dari sengsara.” (Djajasudarma, 2012: 26). 

 

Bentuk-amanat terdapat pada kalimat (2) dan isi amanat ada pada kalimat (3).  

 

5. Keys 

Key  mengacu pada cara yang dikatakan oleh penutur dan juga dapat ditunjukkan 

dengan gerak tubuh dan isyarat. Misalnya dengan „cara bersemangat, menyala-

nyala, santai, atau tenang meyakinkan‟ (Djajasudarma, 2012: 26). 

 

6. Instrumentalities 

Instrumentalities yaitu saluran atau sarana yang digunakan dalam bentuk tuturan 

yang dipakai, seperti jalur lisan, tertulis, atau mengacu pula pada variasi bahasa 

yang digunakan (Djajasudarma, 2012: 26). 

 

7. Norms 

Norms yaitu norma-norma atau perilaku yang dipakai oleh peserta percakapan. 

Misalnya „diskusi‟ yang cenderung berlangsung dua arah, setiap peserta 

memberikan tanggapan (argumentasi), sedangkan „kuliah‟ cenderung berlangsung 

satu arah, meskipun diberikan kesempatan bertanya. Dengan demikian, ada norma 
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„diskusi‟ dan norma „kuliah‟, yang keduanya berbeda bentuknya (Djajasudarma, 

2012: 26). 

 

8. Genres 

Genres mengacu pada jenis atau kategori bentuk penyampaian, seperti sajak, teka-

teki, kuliah, narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya (Djajasudarma, 2012: 26). 

 

Peristiwa tutur tidak dapat terjadi pada semua tempat, karena setiap komunikasi 

yang terjadi dalam suatu situasi ujar belum tentu memenuhi syarat-syarat 

terjadinya peristiwa tutur, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hymes. 

Pendapatnya sangat berkaitan erat dengan kelima aspek situasi tutur, artinya 

keduanya dapat saling mendukung dalam kajian pragmatik (Rohmadi; 2010:30). 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa tutur 

merupakan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup kajian 

pragmatik serta dapat menunjukkan konteks ruang lingkup kajian tersebut. 

 

2.3 Aspek Situasi Tutur 

 

Leech (1993: 19) mengungkapkan bahwa pragmatik mengkaji makna dalam 

hubungannya dengan situasi tutur. Pernyataan ini mempunyai arti bahwa untuk 

menganalisis melalui pendekatan pragmatik, diperlukan situasi tutur yang menjadi 

konteks tuturan. Hal senada juga disampaikan oleh Sperber dan Wilson (dalam 

Wijana dan Rohmadi, 2011: 15), sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan 

pretense langsung elemen makna unsur-unsurnya. Sehubungan dengan bermacam-

macam makna yang mungkin dikemukakan sejumlah aspek yang senantiasa harus 
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dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Aspek situasi tutur yang dapat 

dijadikan acuan dalam kajian pragmatik itu adalah sebagai berikut. 

 

1. Penutur dan Mitra Tutur 

Aspek tuturan pertama yang berperan dalam kegiatan berkomunikasi adalah 

penutur dan lawan tutur. Komunikasi dapat terlaksana apabila dari penutur dan 

lawan tutur terdapat sikap saling pengertian, sehingga pesan yang dikehendaki 

oleh penutur dapat tersampaikan. Penutur adalah orang yang bertutur, 

menghasilkan produk sebagai suatu tindak tutur, yaitu orang yang menyatakan 

fungsi pragmatik tertentu didalam peristiwa komunikasi. Lawan tutur adalah 

orang yang menjadi sasaran tuturan dari penutur dalam berkomunikasi, atau sama 

halnya dengan orang yang diajak berbicara. Wijana dan Rohmadi (2011: 15) 

menyatakan konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan 

pembaca bila tuturan dikomunikasikan dengan media tulisan. Ia juga 

menyebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini 

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

lain-lain. 

 

2. Konteks Tuturan 

Konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau 

setting sosial yang relevan dari tuturan yang bersangkutan. Konteks yang bersifat 

fisik lazim disebut koteks (cotext), sedangkan konteks setting sosial disebut 

konteks. Di dalam pragmatik konteks itu pada hakikatnya adalah semua latar 

belakang pengetahuan (background knowledge) yang dipahami bersama oleh 

penutur dan lawan tutur (Wijana dan Rohmadi, 2011: 15). Hal tersebut akan 
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membuat lawan tutur dapat membuat interprestasi mengenai apa yang dimaksud 

oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu. Jadi konteks adalah hal-hal 

yang sesuai dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan ataupun latar 

belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan lawan tutur. 

Pentingnya konteks dalam pragmatik ditekankan oleh Wijana dan Rohmadi (2011, 

15), yang menyebutkan bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat konteks 

Konteks juga turut membantu lawan tutur menafsirkan makna dari suatu tuturan.  

 

3. Tujuan Tuturan 

Pada hakikatnya, setiap tuturan orang yang normal memiliki tujuan yang 

dikehendaki. Keadaan ini berbeda dengan orang yang tidak normal atau cacat. 

Sebagai contoh, anak yang memiliki keterbelakangan mental terkadang dengan 

ketidaksadarannya, tuturan yang keluar dari alat ucap tidak memiliki tujuan 

tertentu. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi 

oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, bentuk-bentuk tuturan yang 

bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau 

sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama 

(Wijana dan Rohmadi, 2011: 15). Bentuk-bentuk tuturan “pagi, selamat pagi, dan 

met pagi” dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama, yakni menyapa 

lawan bicara yang dijumpai pada pagi hari. 

 

4. Tuturan sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas 

Pada studi pragmatik, ucapan seseorang dapat dianggap sebagai suatu bentuk 

kegiatan tindak ujar. Hal ini sesuai dengan pendapat Wijana dan Rohmadi (2011: 

16) yang menyebutkan bila gramatikal menangani unsur-unsur kebahasaan 



18 
 

 

sebagai entitas yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam 

studi semantik, dan sebagainya, pragmatik berhubungan dengan tindak verbal 

(verbal act) yang terjadi dalam situasi tertentu. Dalam hubungan ini, pragmatik 

menangani bahasa dalam tingkatannya yang lebih konkret dibanding dengan tata 

bahasa. Tuturan sebagai entitas yang konkret jelas penutur dan lawan tuturnya, 

serta waktu dan tempat pengutaraannya. Singkatnya, ucapan atau ujaran dianggap 

sebagai suatu bentuk kegiatan atau suatu tindak ujar. 

 

5. Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal 

Tuturan yang digunakan di dalam rangka pragmatik, seperti yang dikemukakan 

dalam kriteria sebelumnya, merupakan bentuk dari tindak tutur. Oleh karena itu, 

tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Dalam hubungan ini 

dapat ditegaskan ada perbedaan mendasar antara kalimat (sentence) dengan 

tuturan (utterance). Kalimat adalah entitas gramatikal sebagai hasil kebahasaan 

yang diidentifikasikan lewat penggunaannya dalam situasi tertentu (Wijana dan 

Rohmadi, 2011: 17). Sebagai contoh ujaran, “Dapatkah kalian duduk?” diucapkan 

dengan intonasi-intonasi kuat, dapat diperkirakan sebagai suatu kalimat atau suatu 

pertanyaan, atau pun suatu permintaan. Akan tetapi, kalimat ataupun pertanyaan 

tersebut biasa dianggap sebagai kesatuan-kesatuan yang diperjelas oleh 

pemakainya dalam situasi tertentu sehingga menimbulkan suatu aktifitas. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

situasi tutur adalah ketentuan agar terwujud suatu proses komunikasi yang terdiri 

atas waktu beserta tempat, penutur, mitra tutur, tuturan, cara menyampaikan, 
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media apa yang digunakan, dan perlu adanya tindakan untuk mentaati norma yang 

berlaku. 

 

2.4 Tindak Tutur (Speech Act) 

 

Tindak tutur merupakan hal penting di dalam kajian pragmatik. Tindak tutur 

terdapat ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat, pembicara tidak semata- 

mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan kalimat itu, di dalam 

pengucapannya ia juga menindak sesuatu. Tindak tutur merupakan unsur 

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

dibicarakan. Djajasudarma (2012: 53) berpendapat bahwa tindak ujar atau tindak 

tutur (speech act) akan berkembang dalam analisis wacana dan merupakan unsur 

pragmatik yang melibatkan pembicara-pendengar atau penulis-pembaca serta 

yang dibicarakan. 

 

Istilah tindak tutur pertama kali dikemukakan oleh Austin dalam bukunya yang 

berjudul How to Do Things with Words (1962). Austin (dalam Rusminto, 2015: 

66) mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan 

sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan ini. Secara ringkas ia 

juga mengklasifikasikan tindak tutur atas tiga klasifikasi,yaitu tindak lokusi, 

tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Pendapat Austin ini didukung oleh Searle 

(dalam Rusminto, 2015: 66), yang mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori 

yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan 

dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian tersebut didasarkan pada 

pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama komunikasi dan (2) tuturan 
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baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata. Dengan 

demikian, tindakan merupakan karakteristik tuturan dalam komunikasi.  

 

Diasumsikan bahwa dalam merealisasikan tuturan atau wacana, seseorang berbuat 

sesuatu, yaitu performansi tindakan. Tuturan yang berupa performansi tindakan 

ini disebut dengan tuturan performatif, yakni tuturan yang dimaksudkan untuk 

melakukan suatu tindakan (Rusminto, 2015: 67). Pada dasarnya ketika seseorang 

mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pada waktu seseorang 

menggunakan kata-kata seperti kata kerja „berjanji‟, „minta maaf‟, „menamakan‟, 

misalnya dalam tuturan “Saya berjanji saya akan datang tepat waktu”, “Saya 

minta maaf karena telah datang terlambat”, dan “Saya menamakan kapal ini 

Elizabeth” maka yang bersangkutan tidak hanya mengucapkan tetapi juga 

melakukan tindakan berjanji, meminta maaf, dan menamakan. Tuturan-tuturan 

tersebut dinamakan tuturan performatif, sedangkan kata kerjanya juga disebut kata 

kerja performatif (Austin dalam Nadar, 2013: 11). 

 

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, penulis mengacu pada teori Austin dan 

klasifikasinya menjadi tiga jenis. Di dalam tindak ilokusi, terdapat tindak tutur 

komisif. Teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian yaitu tindak tutur komisif 

pada transaksi jual beli di pasar tradisional Gunung Batu. Berdasarkan pendapat 

tersebut pula, penulis menyimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu tuturan 

yang diucapkan tidak hanya semata-mata untuk menyampaikan informasi 

berdasarkan apa yang diucapkan, melainkan bersamaan dengan tuturan tersebut, 

juga terdapat tindakan yang ingin dicapai oleh penutur kepada mitra tuturnya.  
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1. Tindak Lokusi (Locutionarry Act) 

Tindak tutur ini dapat disebut sebagai the act of saying something (tindak tutur 

untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu). Rahardi (2005: 35) 

mengatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan 

kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. 

Dalam tindak lokusi tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang 

disampaikan oleh penutur. Hal yang sama juga disampaikan Austin (dalam 

Wijana dan Rohmadi, 2009: 20), tindak lokusi yaitu tindak tutur atau tindak 

mengucapkan sesuatu dengan makna kata dan makna kalimat sesuai dengan kata 

itu dan menurut kaidahnya. Dalam hal ini kita tidak mempermasalahkan maksud 

atau fungsi ujaran yang merupakan perpanjangan atau perluasan dari makna 

harfiahnya.  

 

Pendapat lain menurut Djajasudarma (2012: 93), aksi lokusi adalah tuturan 

dengan bunyi bahasa, kata-kata atau kalimat tertentu dalam konstruksi atau 

struktur tertentu yang mengacu kepada makna atau acuan tertentu pula. Aksi 

lokusi berdasarkan tujuannya, yaitu menghasilkan naskah ujaran, menyusun 

kalimat, dan menyusun konteks yang kontekstual. Selanjutnya, Wijana dan 

Rohmadi (2011: 22) mengatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang 

relatif paling mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung 

dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi 

tutur. Berikut ini merupakan contoh tuturan lokusi. 

 

(4) Ikan paus adalah binatang menyusui.  

(5) Jari tangan jumlahnya lima (Wijana dan Rohmadi 2011: 21). 
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Kedua kalimat tersebut diutarakan oleh penuturnya semata-mata hanya untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa tendensi (kecenderungan) untuk melakukan 

sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Informasi yang diberikan 

pada kalimat (4) adalah ikan paus yang tergolong dalam suatu jenis hewan 

menyusui, sedangkan kalimat (5) menginformasikan bahwa jumlah jari tangan 

manusia adalah lima. Lalu, apabila dilihat baik-baik tindak tutur lokusi ini hanya 

memberi makna secara harfiah, seperti yang dinyatakan dalam kalimatnya. 

 

Bertolak dari beberapa pendapat pakar tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa 

tindak lokusi adalah tindak tutur yang hanya bertujuan untuk mengatakan atau 

memberitahu sesuatu tanpa adanya maksud terselubung di dalamnya. 

 

2. Tindak Ilokusi (Illocutionary Act) 

Tindak tutur ini dapat dikatakan sebagai the act of doing something (tindak tutur 

untuk melakukan sesuatu). Menurut Moore (dalam Rusminto, 2012: 77) tindak 

ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya atau nyata yang 

diperformansikan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan. Pendapat 

lain oleh Rahardi (2005: 35) mengatakan bahwa tindak ilokusi adalah tindak 

melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu pula. Sedangkan Menurut 

Nadar (2013: 14) tindak ilokusi adalah apa yang ingin dicapai oleh penuturnya 

pada waktu menuturkan sesuatu dan dapat merupakan tindakan menyatakan, 

berjanji, minta maaf, mengancam, meramalkan, memerintah, meminta, dan lain 

sebagainya. 
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Tindak ilokusi dapat dikatakan sebagai tindak terpenting dalam kajian dan 

pemahaman tindak tutur. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Rahyono (2012: 

213), bahwa sebuah tuturan yang dibentuk oleh konstituen-konstituen yang berupa 

kata, tidak dapat digunakan sebagai instrumen komunikasi verbal jika tidak 

disertai dengan daya ilokusi. Dengan demikian tindak ilokusi merupakan bagian 

sentral untuk memahami tindak tutur. Pendapat lain oleh Wijana dan Rohmadi 

(2011: 34) mengungkapkan bahwa tindak ilokusi sangat sukar diidentifikasi 

karena terlebih dahulu harus mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur, 

kapan dan di mana tindak tutur itu terjadi, serta saluran apa yang digunakan. 

Berikut ini merupakan sebuah contoh tuturan ilokusi. 

 

(6) Yuli sudah seminar proposal skripsi kemarin. 

(7) Santoso sedang sakit (Rohmadi, 2010: 34). 

 

Kalimat (6) bila diutarakan kepada seorang mahasiswa semester XII, bukan hanya 

sekedar memberi tahu saja, akan tetapi juga menghendaki agar melakukan 

sesuatu, yaitu mendorong supaya mitra tutur segera mengerjakan skripsinya. 

Sedangkan kalimat (7) jika diucapkan kepada temannya yang menghidupkan radio 

dengan volume tinggi, berarti bukan saja sebagai informasi akan tetapi juga 

menghendaki agar mitra tutur mengecilkan volumenya atau mematikan radionya. 

 

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, penulis dalam hal ini mengacu pada 

pendapat Rahardi dan membuat simpulan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur 

yang mengandung maksud tertentu di dalamnya. Jadi, tidak hanya sebatas 

mengatakan dan memberitahu saja, tetapi terdapat makna lain di dalam ujarannya.  
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Searle (dalam Rusminto, 2015: 69) mengategorikan tindak tutur atau tindak ujaran 

ilokusi atas lima jenis yaitu sebagai berikut. 

a. Deklaratif 

Tuturan deklaratif adalah ilokusi yang „bila performansinya berhasil, akan 

menyebabkan korespondensi yang baik antara isi proposisional dengan 

realitas‟. Jenis tindak tutur ini dilakukan penutur bertujuan untuk menciptakan 

status, keadaan, dan sebagainya sebagai sesuatu yang baru dan merupakan 

kategori tindak ujar yang khas; serta dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai wewenang khusus dalam lembaga tertentu.Misalnya memutuskan, 

membatalkan, melarang, mengizinkan, memberi maaf, mengesankan, 

mengabulkan, menggolongkan, mengangkat, dan mengampuni.Contohnya 

adalah hakim yang menjatuhkan hukuman, pendeta yang membaptis anak-

anak, orang terkemuka yang menamai kapal, dan sebagainya.  

 

Apabila ditinjau dari segi kelembagaan dan bukan hanya dari segi tindak ujar, 

maka tindakan-tindakan tersebut dapat dikatakan hampir tidak melibatkan 

kesopansantunan. Sebagai contoh, walaupun tindakan menjatuhkan hukuman 

kepada seorang terdakwa tidak selalu menyenangkan, namun sang hakim 

mempunyai wewenang penuh untuk melakukannya. Oleh karena itu, hampir 

tidak dapat dikatakan bahwa menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu 

„tidak sopan‟ (Leech dalam Tarigan, 2015: 43-44). 

 

b. Asertif 

Menurut Wijana (2015: 94), tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang 

digunakan untuk mengemukakan atau menyatakan fakta atau pengetahuan. 
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Tujuan dikemukakannya tindak tutur ini adalah untuk menginformasikan 

sesuatu. Pemakaian bahasa dalam kaitan ini berhubungan dengan kognisi atau 

pengetahuan. Hal-hal yang dikemukakan menyangkut fakta-fakta, sesuatu 

dengan yang sedang, akan, atau sudah terjadi. Tuturan yang bersifat asertif 

dapat diverifikasi dan difalsifikasi kebenarannya pada waktu atau sesudah 

tuturan itu diutarakan.  

 

Tuturan asertif melibatkan pembicara pada kebenaran proposisi yang 

diekspresikan, misalnya menyatakan, memberitahukan, menyarankan, 

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

ini cenderung bersifat netral dari segi kesopansantunan, dengan demikian 

dapat dimasukkan ke dalam kategori kolaboratif. Namun, ada beberapa 

kekecualian, misalnya membanggakan, menyombongkan yang pada umumnya 

dianggap tidak sopan secara semantis, asertif bersifat proposisional.Contoh 

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

yang saya tempati”. Tuturan tersebut merupakan sebuah pernyataan yang 

dikatakan oleh seorang penutur kepada mitra tutur bahwa desa tersebut lebih 

bersih dari desa yang ditempati penutur. 

 

c. Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan 

sesuatu yang berhubungan dengan hal yang telah dilakukan oleh penuturnya. 

Tindak mengakui dan meminta maaf adalah contoh tindak tutur ekspresif 

(Wijana, 2015: 96). Tuturan ekspresif mempunyai fungsi untuk 

mengekspresikan, mengungkapkan, atau memberitahukan sikap psikologis 
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sang pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh 

ilokusi. Misalnya: mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memuji, 

mengancam, mengeluh, menyanjung, menyalahkan, mengkritik, dan memberi 

atau meminta maaf. Contoh tuturan ekspresif, “Saya mohon maaf (karena 

saya) telah banyak merepotkan Anda”, penutur mengekspresikan perasaanya 

yang merasa tidak enak kepada mitra tutur karena sudah banyak merepotkan 

dengan cara meminta maaf kepada mitra tutur.  

 

d. Direktif 

Wijana (2015: 97) mengungkapkan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak 

tutur yang diungkapkan oleh penuturnya agar lawan tutur melakukan sesuatu. 

Pelaku dalam tindak tutur ini adalah orang kedua walaupun tidak selalu hadir 

secara eksplisit di dalam tuturan.Tindak tutur direktif berupa ujaran yang 

diinginkan oleh pembicara yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu efek 

berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur, seperti menyuruh, memohon, 

menuntut, menyarankan, menantang, meminta, mengajak, memaksa, menagih, 

memerintah, mendesak, memberi aba-aba, memesan, merekomendasikan, dan 

memberi nasihat. Semua ini termasuk ke dalam kategori kompetitif dan terdiri 

atas suatu kategori ilokusi-ilokusi di mana kesopansantunan yang negatif 

menjadi penting. Sebaliknya, beberapa direktif (seperti undangan) pada 

hakikatnya dianggap sopan.  

 

Perlu dicatat bahwa untuk menghilangkan kebingungan dalam pemakaian 

istilah direktif dalam hubungannya dengan ‘direct and indirect illocution’, 

Leech menganjurkan pemakaian istilah impositif bagi ilokusi-ilokusi 
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kompetitif dalam kelas ini. Contoh tuturan “Tolong ambilkan buku kakak di 

meja itu, Dik!” Tuturan tersebut merupakan tindak ilokusi direktif memerintah 

seorang kakak (penutur) kepada adiknya (mitra tutur) untuk mengambilkan 

buku miliknya di atas meja. 

 

e. Komisif 

Komisif yakni ilokusi di mana penutur terikat pada suatu tindakan di masa 

depan. Bentuk verbal dalam tindak tutur komisif dibagi menjadi tiga yakni 

menjanjikan, menawarkan, dan berkaul (Rusminto, 2015: 79). Selanjutnya, 

Searle (dalam Rahardi, 2005:36) menjelaskan bahwa tindak tutur komisif 

yakni penutur terikat pada suatu tindakan yang akan datang dan berfungsi 

untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji (promising), 

bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu (offering). Contoh tuturan: 

“Saya janji Mbak, kalo ada barang yang kedaluwarsa atau rusak bisa ditukar 

Mbak”. Tuturan tersebut terjadi ketika seorang penjual meyakinkan kualitas 

produk kepada pengunjung toko, bahwa produk yang dijualnya dalam keadaan 

bagus dan jika ada produk yang rusak atau kedaluwarsa dapat ditukarkan 

dengan barang yang baru. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merujuk pada pendapat Rusminto dan 

membuat simpulan tentang tindak tutur komisif yaitu jenis tindak tutur yang 

digunakan oleh pembicara untuk bertekad melakukan sesuatu, serta 

pembagiannya menjadi tiga yaitu menjajikan, menawarkan, dan berkaul. 
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3. Tindak Perlokusi (Perlucotionary Act) 

 

Tindak tutur ini dapat disebut dengan the act of affecting someone (tindak tutur 

untuk menimbulkan pengaruh kepada mitra tutur). Tindak perlokusi menurut 

Rahardi (2005: 36) adalah tindak menumbuhkan pengaruh (effect) kepada mitra 

tutur. Senada dengan pendapat Rahardi, Wijana dan Rohmadi (2011: 24) 

mengatakan bahwa tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk 

mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Selain itu, Nadar 

(2013: 15) mengatakan bahwa tindak perlokusi adalah tindakan untuk 

mempengaruhi lawan tutur seperti memalukan, mengintimidasi, membujuk, dan 

lain-lain. 

 

Levinson (dalam Rusminto, 2012: 78) menyatakan bahwa tindak perlokusi lebih 

mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan penutur. Nababan (dalam 

Lubis; 2015: 10) juga mengungkapkan definisinya mengenai tindak perlokusi 

yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai 

dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Berikut ini adalah contoh 

tindak tutur perlokusi. 

 

(8) Sudah tiga minggu kamar ini tidak dibersihkan. 

(9) Minggu lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan 

(Lubis, 2015: 12). 

 

Kedua kalimat tersebut tidak hanya mengandung ilokusi. Jika kalimat (8) 

diutarakan oleh seseorang ibu rumah tangga yang melihat kamar anaknya dalam 

keadaan kotor, maka perlokusinya adalah agar anaknya mengambil sapu dan 

membersihkannya. Kalimat (9) diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat 
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menghadiri undangan rapat kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini 

merupakan tindak ilokusi untuk memohon maaf dan perlokusi (efek) yang 

diharapkan adalah orang yang mengundang dapat memakluminya.  

Berdasarkan pengertian tindak perlokusi menurut para ahli tersebut, maka dapat 

ditegaskan bahwa tindak perlokusi adalah tindak tutur yang menimbulkan dampak 

atau efek terhadap mitra tutur karena isi tuturan yang diucapkan oleh penutur. 

Dampak atau efeknya bisa bersifat positif maupun negatif. 

 

2.5 Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung 

 

Pada saat terjadinya peristiwa percakapan, penutur tidak selalu mengutarakan apa 

yang dimaksudkan secara langsung. Untuk menyampaikan maksud tertentu, 

penutur sering menggunakan tindak tutur tidak langsung (Rusminto, 2015: 71). 

Menurut Chaer dan Agustina (2010: 56), berdasarkan konteks situasinya, tindak 

tutur dibagi menjadi dua yaitu tindak tutur langsung (direct speech) dan tindak 

tutur tidak langsung (indirect speech). Djajasudarma (dalam Rusminto, 2010: 41) 

menjelaskan bahwa tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang menunjukkan 

fungsinya dalam tindakan langsung dan literal (penutur sesuai dengan kenyataan). 

Pendapat lain disampaikan oleh Chaer dan Agustina (2010: 56) bahwa tindak 

tutur-langsung mudah dipahami oleh si pendengar karena ujarannya berupa 

kalimat-kalimat dengan makna lugas. Berikut contoh tuturan tindak tutur 

langsung. 

 

(10) Sidin memiliki lima ekor kucing. 

(11) Di manakah letak pulau Bali? 

(12) Ambilkan baju saya! (Wijana, 1996: 30). 
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Tuturan (10), (11), dan (12) tergolong tindak tutur langsung, sebab ketiga 

tuturan tersebut bermakna lugas. Tuturan (10) jelas mengiformasikan atau 

mengatakan kepada mitra tutur mengenai jumlah kucing yang dimiliki oleh 

Sidin. Kelugasan makna juga terjadi pada tuturan (11) dan (12), pada tuturan 

(11) penutur jelas bertanya letak pulau Bali berada, dan tuturan (12) 

menunjukkan kejelasan bahwa penutur memerintah untuk mengambilkan 

bajunya. 

 

Berbeda dengan tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung ialah tindak 

tutur untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. 

Tindakan ini memanfaatkan kalimat berita dan kalimat tanya, sebagai modus 

agar orang yang diperintah tidak merasa dirinya diperintah dan tuturan terkesan 

lebih sopan (Rohmadi, 2010: 36). Pendapat tersebut didukung oleh Wijana 

(1996: 31) yang mengatakan bahwa tuturan yang diutarakan secara tidak 

langsung biasanya tidak dapat dijawab secara langsung, tetapi harus segera 

dilaksanakan maksud yang terimplikasi di dalamnya. Tindak tutur tidak-

langsung hanya dapat dipahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih 

dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional (dalam 

hal ini Verhaar 1978 menggunakan istilah “maksud”, bukan “makna”). Bentuk 

tindak tutur tidak langsung seperti pada tuturan berikut. 

 

(13) Ada makanan di almari. 

(14) Di mana sapunya? (Wijana, 1996: 30-31). 

 

Kalimat (13) apabila diucapkan kepada teman yang membutuhkan makanan, 

dimaksudkan untuk memerintah mitra tuturnya untuk mengambil makanan yang 



31 
 

 

ada di almari, bukan sekedar untuk menginformasikan bahwa di almari ada 

makanan. Demikian pula pada tuturan (14), bila dituturkan oleh seorang ibu 

kepada anaknya, tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan letak sapu itu, 

tetapi juga secara tidak langsung memerintah anak untuk mengambil sapu itu. 

Rusminto (2015: 72) mengemukakan bahwa kelangsungan dan 

ketidaklangsungan sebuah tuturan berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu 

masalah bentuk dan isi tuturan. Masalah bentuk tuturan berkaitan dengan 

realisasi maksim cara, yakni berkaitan dengan bagaimana sebuah tuturan 

dituturkan untuk mewujudkan suatu ilokusi. Masalah isi tuturan berkaitan 

dengan maksud yang terkandung pada ilokusi tersebut. Jika ilokusi 

mengandung maksud yang sama dengan ungkapannya, tuturan tersebut adalah 

tuturan langsung. Sebaliknya, jika maksud suatu ilokusi berbeda dengan 

ungkapanya, tuturan tersebut merupakan tuturan tidak langsung. 

Kelangsungan dan ketidaklangsungan sebuah tuturan dapat dilihat pada 

contoh berikut.  

 

(15) Aku minta minum.  

(16) Aku haus sekali. 

 

Kedua kalimat tersebut menunjukkan perbedaan dari segi bentuk tuturannya. 

Akan tetapi, dari segi isinya menunjukkan kesamaan, yaitu melakukan tindakan 

meminta (minum). Tuturan (15) bersifat langsung sedangkan tuturan (16) 

bersifat tidak langsung. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur langsung 

merupakan jenis tindak tutur yang terjadi apabila suatu tuturan disampaikan secara 

lugas/jelas dan dengan penyampaian maksud secara langsung. Sedangkan tindak 

tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang memiliki bentuk tuturan yang 

berbeda dengan kandungan isi tuturannya.  

 

2.6 Modus Kalimat 

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 925), modus adalah 

pengungkapan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran 

pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Djajasudarma (1999: 34) berpendapat bahwa modus adalah istilah linguistik 

yang menyatakan makna verba mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan 

dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara atau sikap pembicaraan tentang 

apa yang diucapkannya. Secara formal berdasarkan modusnya, kalimat 

dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan 

kalimat perintah (imperatif) (Wijana, 1996: 30). Meskipun dalam penelitian kali 

ini hanya menggunakan dua modus, yaitu modus berita dan modus tanya, 

berikut akan dijelaskan ketiga modus tersebut. 

 

1. Kalimat Berita (Deklaratif) 

Kalimat berita (deklaratif) digunakan untuk memberitahukan sesuatu 

(informasi) kepada orang lain hinga tanggapan yang diharapkan hanyalah berupa 

perhatian. Perhatian yang dimaksud misalnya perhatian yang tercermin pada 

pandangan mata, kadang disertai anggukan dan disertai ucapan ya. Pola intonasi 

akhir kalimatnya adalah turun. Contohnya sebagai berikut.  
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(17) Teras rumah itu sangat gelap. 

(18) Yuli berjalan menuju ke samping rumah (Rohmadi, 2010: 45). 

 

Kedua kalimat tersebut adalah kalimat berita, yang menginformasikan 

pembaca/pendengar sesuai dengan yang tersurat dalam kalimat-kalimat tersebut. 

Artinya, kita dapat memahami pesan atau informasinya dari kalimat tersebut 

tanpa harus melihat kontekstualnya. Oleh sebab itu, pembaca/pendengar tidak 

kesulitan memahami informasi yang disampaikan penutur karena tidak harus 

melibatkan konteks untuk mencari makna kalimatnya. Kalimat (17) 

menginformasikan bahwa keadaan teras rumah itu sangat gelap dan kalimat (18) 

menginformasikan bahwa seseorang yang bernama Yuli sedang berjalan menuju 

ke samping rumah. 

 

2. Kalimat Tanya (Interogatif) 

Kalimat tanya (interogatif) digunakan untuk menanyakan sesuatu dan pola 

intonasi akhirnya adalah naik dan diakhiri dengan tanda baca tanya (?). Dalam 

kalimat tanya biasanya juga sering diikuti dengan kata tanya apa, bagaimana, 

kapan, di mana, siapa, mengapa, berapa, dan lain-lain sesuai dengan tujuan atau 

sesuatu yang ingin ditanyakan. Lebih jelasnya terdapat pada contoh berikut.  

 

(19) Murliawan sedang apa, Bu? 

(20) Kusuma sedang belajar atau belum? (Rohmadi, 2010: 46--47). 

 

Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat tanya yang memiliki arti sesuai 

dengan apa yang tersurat dalam kalimat tersebut, yaitu menanyakan sesuatu. 

Tidak ada makna lain dalam kalimat tersebut karena tidak melibatkan konteks. 
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3. Kalimat Perintah/Suruh (Imperatif) 

Kalimat perintah/suruh (imperatif) untuk menyatakan perintah, ajakan, 

permintaaan, atau permohonan kepada lawan bicaranya. Artinya penutur 

mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. 

Sebagai contoh kalimat berikut.  

 

(21) Pergi! 

(22) Buatkan secangkir kopi untukku! (Rohmadi, 2010: 47). 

 

Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat perintah biasa yang mana penutur 

menyuruh lawan tuturnya untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakannya. 

Artinya perintah yang disampaikan sesuai dengan perintah yang tersurat dalam 

kalimat. Tidak ada perintah lain dibalik kalimat tersebut. Kalimat (21) 

memerintahkan lawan tuturnya untuk pergi dan kalimat (22) memerintah lawan 

tuturnya untuk membuatkan secangkir kopi.  

 

2.7 Tindak Tutur Komisif dan Fungsi Komunikasinya  

 

Tindak tutur komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk 

mengikatkan dirinya terhadap tindakan di masa yang akan datang (Yule, 2006: 94). 

Selanjutnya, menurut Wijana (2015: 98) tindak tutur komisif adalah tindak tutur 

yang mengikat (commit) penuturnya untuk melakukan tindakan seperti apa yang 

dijanjikan. Tindak tutur ini meliputi tindakan berjanji, bersumpah, dan 

mengancam. Selanjutnya, Rusminto (2015:79) menyatakan bahwa bentuk verbal 

dalam tindak tutur komisif dibagi menjadi tiga yakni menjanjikan, menawarkan, 

dan berkaul. Semua ini cenderung lebih bersifat konvival daripada kompetitif, 

dilaksanakan justru lebih memenuhi minat seseorang daripada sang pembicara. 
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Selanjutnya, Searle (dalam Rahardi, 2005:36) mengatakan tindak tutur komisif 

yakni bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, 

misalnya berjanji (promising), bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu 

(offering). Pendapat-pendapat tersebut semakin didukung oleh Dardjowidjojo 

(2003: 106), menurutnya tindak tutur komisif adalah tindak ujaran yang 

tuturannya diarahkan pada diri sendiri dan ditandai dengan tuturan berjanji, 

bersumpah, dan bertekad. Suatu tuturan yang terjadi pada kondisi tindakan yang 

berbeda dapat digunakan untuk mengenal fungsi tuturan tertentu dalam suatu 

pembicaraan. Pada penelitian kali ini, peneliti merujuk pada pendapat Rusminto 

yang mengklasifikasikan tindak tuturnya menjadi tiga, yakni menjanjikan, 

menawarkan, dan berkaul. Kemudian, ketiganya dapat dibuat rincian dengan 

fungsi tindak tuturnya sebagai berikut. 

 

1. Fungsi Komunikasi Menjanjikan 

Menjanjikan adalah dalam mengucapkan suatu janji, penutur menjanjikan mitra 

tutur untuk melakukan seperti yang diucapkannya (Ibrahim, 1993:35). Tindak 

tutur komisif ini merupakan suatu tindakan bertutur yang dilakukan oleh penutur 

dengan menyatakan janji akan menyanggupi untuk menepati apa yang telah 

dikatakan. Janji itu dilakukan dalam kondisi tulus (sungguh-sungguh) atau dapat 

dikatakan bahwa menjanjikan merupakan tindakan menyatakan kesedihan dan 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Contoh tuturan 

menjanjikan sebagai berikut.  

 

(23) Saya pasti akan datang pada hari Selasa. 

(24) Saya janji Mbak, kalo ada barang yang kedaluwarsa atau rusak bisa 

  ditukar Mbak. 
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Kedua tuturan tersebut disebut menjajikan, karena pada kalimat (23) terdapat 

tuturan kata “pasti” yang menyatakan kesanggupan penutur untuk datang pada 

acara yang disampaikan oleh mitra tutur. Sedangkan pada kalimat (24), tuturan 

tersebut terjadi ketika seorang penjual meyakinkan kualitas produk kepada 

pengunjung toko bahwa produk yang dijualnya memiliki kualitas bagus dan jika 

ada produk yang rusak ada kedaluwarsa dapat ditukarkan dengan barang yang 

baru. 

 

2. Fungsi Komunikasi Menawarkan 

Menawarkan adalah dalam mengucapkan tawaran, penutur menawarkan sesuatu 

kepada mitra tutur (Ibrahim, 1993: 36). Lebih lanjut, beliau juga mengatakan 

bahwa tuturan menawarkan dapat diikuti penerimaan atau penolakan, atau 

penjabaran lebih lanjut tentang kondisi-kondisi penawaran tersebut. Tindak tutur 

komisif menawarkan merupakan tindakan bertutur dengan menunjukkan sesuatu 

kepada orang lain agar barang/jasa yang dijualnya dapat dibeli, dipakai, dikontrak, 

atau dipakai. Contoh tuturan tindak tutur komisif menawarkan sebagai berikut. 

 

(25) Mbak, baju-bajunya dipilih-dipilih. 

(26) Bawangnya Bu, mampir sini cantik-cantik. 

 

Kedua tuturan tersebut diucapkan penjual untuk menawarkan barang yang 

dijualnya. Seperti pada tuturan (25), penjual menawarkan baju yang dijualnya, 

sedangkan pada tuturan (26), barang yang ditawarkan berupa bawang yang 

diperkuat dengan kata pemanis yaitu “cantik-cantik” untuk menarik pembeli. 
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3. Fungsi Komunikasi Berkaul 

Berkaul yaitu berjanji hendak melakukan sesuatu (jika permintaannya dikabulkan 

dan sebagainya); bernazar. Berikut contoh berkaul yang sering dilakukan oleh 

penjual. 

 

(27) Kalo Mbaknya ngambil banyak, nanti saya kasih potongan lima ribu 

   Mbak. 

(28) Ditambah tiga biji kalo beli sekilo. 

 

Berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa penjual berjanji akan memberikan 

barang tambahan atau pengurangan jumlah belanjaan jika pembeli membeli 

barang dalam jumlah tertetu. Pada tuturan (27), penjual yang berniat akan 

memberikan potongan harga jika pengunjung membeli barang yang dijualnya 

dalam jumlah banyak. Sedangkan pada tuturan (28) dikatakan sebagai berkaul 

karena penjual berjanji akan memberikan tiga biji lagi jika pembeli membeli 

sebanyak satu kilo. 

 

2.8 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

 

Pembelajaran merupakan usaha yang terencana agar seseorang membentuk diri 

secara positif dalam kondisi tertentu. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar (BSNP dalam Warsita 

(2008: 266). Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran 

wajib yang ada pada setiap jenjang pendidikan, seperti jenjang Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu mata pelajaran yang 
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diujikan pada Ujian Nasional (UN) atau sebagai salah satu mata pelajaran yang 

menentukan kelulusan siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

dibelajarkan oleh guru Bahasa Indonesia di sekolah harus dapat memotivasi siswa 

agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kurikulum 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
Kurikulum merupakan seperangkat dokumen yang berisikan perencanaan yang 

lengkap untuk belajar. Dokumen yang dimaksud berisikan satu paket capaian tujuan 

pembelajaran untuk semua dan tiap jenjang pendidikan dengan disiplin imu yang 

berbeda-beda (Armstrong dkk dalam Agustina dkk, 2016: 44). Kurikulum yang 

digunakan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum 2006 (KTSP). Berdasarkan Kurikulum 2013, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran berbasis teks. Dengan 

berbasis teks, siswa menggunakan bahasa tidak hanya dijadikan sebagai sarana 

komunikasi, tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir.  

 

Teks dibentuk oleh konteks situasi pengguna bahasa yang di dalamnya terdapat 

ragam bahasa yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Teks merupakan suatu 

proses sosial yang berorientasi pada suatu tujuan sosial. Suatu proses sosial 

memiliki ranah-ranah pemunculan, bergantung tujuan sosial apa yang hendak 

dicapai. Ranah-ranah yang menjadi tempat pemunculan proses sosial itulah yang 

disebut konteks situasi. Sementara itu, proses sosial akan dapat berlangsung jika 

ada sarana komunikasi yang disebut bahasa. Dengan demikian, proses sosial akan 

merefleksikan diri menjadi bahasa dalam konteks situasi tertentu sesuai tujuan 

proses sosial yang hendak dicapai. Bahasa yang muncul berdasarkan konteks 
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situasi inilah yang menghasilkan register atau bahasa sebagai teks. Oleh sebab itu, 

konteks situasi pemakaian bahasa itu sangat beragam, maka akan beragam pula 

jenis teks (Mahsun, 2014: 8). 

 

Teks dapat dibedakan antara teks nonsastra dan teks sastra. Yang termasuk teks 

nonsastra antara lain teks prosedur, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, berita, 

editorial, iklan, laporan hasil observasi, surat, persuasi, dan negosiasi. Sedangkan 

yang tergolong teks sastra antara lain puisi, fabel, pantun, syair, gurindam, 

legenda, cerita rakyat, cerpen, novel, dan biografi (Isodarus, 2017: 4). Materi 

pembelajaran teks baik lisan maupun tulisan berdasarkan Kurikulum 2013 dapat 

berhubungan dengan kajian mengenai implikatur percakapan. Materi dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang sesuai dengan penelitian ini 

ialah materi tentang teks negosiasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

contoh-contoh tuturan cara bernegosiasi pada pembelajaran tersebut. Dalam 

silabus, teks negosiasi terdapat di kelas X semester genap dengan Kompetensi 

Dasar yang digunakan yaitu KD 3.2 Membandingkan teks negosiasi, baik melalui 

lisan maupun tulisan dan 4.2 Memproduksi teks negosiasi yang koheren, sesuai 

dengan karakteristik teks yang akan dibuat, baik secara lisan maupun tulisan.  

 

Negosiasi adalah proses interaksi sosial yang bertujuan mendapatkan kesepakatan 

diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dan saling 

menguntungkan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu 

dengan cara-cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak (Tim Kemendikbud, 

2013: 134). Sejalan dengan pendapat tersebut, Priansa (2014: 285) mengatakan 

bahwa negosiasi adalah sebagai proses untuk mencapai kesepakatan dengan 
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memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna menguntungkan 

kedua belah pihak dengan mempertimbangkan segala untung dan ruginya bagi 

pihak yang bernegosiasi (negosiator). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa 

negosiasi adalah proses sosial berupa sebuah pemikiran/permintaan yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara individu maupun 

kelompok/organisasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling 

menguntungkan. Selanjutnya, teks negosiasi adalah bentuk karangan yang 

bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca atau pendengar agar 

melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis atau penutur. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, maka penutur-penulis dan mitra tutur-pembaca harus 

memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku. Hal ini berarti, dalam membina kemampuan berkomunikasi 

harus memperhatikan etika dalam penggunaannya. Etika yang dimaksudkan 

berkaitaan dengan penggunaan tindak tutur dalam berkomunikasi. Salah 

satunya yaitu tindak tutur komisif. 

 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan aktivitas terencana yang disusun guru agar siswa 

mampu belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Jika guru akan 

melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu guru tersebut harus mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini nantinya akan 

digunakan sebagai alat pemandu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui 
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analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah- 

langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita 

merencanakan, maka pola pikir kita diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat 

dicapai secara efektif dan efesien (Sanjaya, 2009: 23). 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Terry (dalam Husamah dan Setyaningrum, 

2013: 34) menyatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah penetapan 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Salah satu bentuk dari perencanaan pembelajaran yang 

dikerjakan oleh guru ialah dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Pada kondisi dan situasi bagaimanapun serta apapun dan bagaimanapun 

kurikulumnya, guru harus tetap membuat RPP, karena perencanaan merupakan 

pedoman pembelajaran (Mulyasa, 2009: 156). 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup 

rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar. RPP 

berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah, berjalan secara efektif, dan efisien. 

Dengan kata lain RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh 

karena itu RPP hendaklah bersifat fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru 

untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran 

sesungguhnya (Kunandar, 2009: 262). 
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2. Prinsip Pengembangan RPP 

Guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus 

memperhatikan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh pemerintah. Prinsip-prinsip 

tersebut tercantum dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang proses 

mensyaratkan perlunya memperhatikan beberapa prinsip dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (Sani, 2015: 261). Berikut ini dijabarkan 

prinsip-prinsipnya. 

a. Perbedaan individual peserta didik, antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 

norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. 

b. Partisipasi aktif peserta didik. Penyusunan RPP harus memperhatikan bahwa 

tidak semua peserta didik bersikap aktif ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

c. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ditujukan bagi peserta didik, oleh 

sebab itu penyusunan RPP perlu ditujukan untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian 

peserta didik. 

d. Pengembangan budaya membaca dan menulis, yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, yang memuat rancangan 

program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 
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f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan 

sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. 

 

3. Komponen Penyusun RPP 

Terdapat beberapa komponen penyusun RPP dalam Kurikulum 2013 yang diatur 

dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar 

dan menengah (Sani, 2015: 284). Berikut ini komponen-komponennya. 

a. Indentitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. 

b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

c. Kelas/ semester. 

d. Materi pokok. 

e. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapain KD 

dan bahan ajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 

f. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap. 

pengetahuan, dan keterampilan. 

g. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. 

h. Materi pembelajaran, yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan. Materi pembelajaran ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 

i. Metode pembelajaran digunakan oleh guru atau pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran. 
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j. Media pembelajaran, berupa alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

k. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan.  

l. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

m. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian adalah upaya sistematik dan sistemik 

untuk mengumpulkan dan mengolah data atau informasi yang valid dan 

reliabel dalam rangka melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan 

suatu program pendidikan. Terdapat tiga penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan/ praktik. 

 

4. Penyusunan RPP 

Berikut diuraikan gambaran penyusunan RPP secara lengkap dan sistematis 

(Abidin, 2014: 299-304). 

a. Bagian Identitas RPP 

Bagian identitas RPP minimalnya mencantumkan identitas sekolah, identitas 

mata pelajaran atau tema/subtema untuk sekolah, kelas/semester, materi 

pokok, dan alokasi waktu. Pada format RPP bagian ini biasanya diletakkan 

pada bagian awal RPP dan posisinya diatur secara simetris sesuai dengan jenis 

kertas yang digunakan. Data pada bagian ini hendaknya diisi dengan lengkap 

dengan memerhatikan pula kelogisan alokasi pembelajaran. Untuk alokasi 

waktu dapat dinyatakan langsung sesuai dengan jumlah jam untuk satu kali 

pertemuan. 
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b. Bagian Tujuan RPP 

Pada bagian ini harus tercantum secara jelas kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran khusus. Baik untuk 

kompetensi inti maupun untuk kompetensi dasar, hal yang harus dilakukan 

adalah menentukan terlebih dahulu KI 3 dan KI 4 sebelum menentukan KI 1 

dan KI 2, demikian pula tentukan dulu KD 3 dan KD 4 sebelum menentukan 

KD 1 dan KD 2. Proses penyusunan semacam ini akan mempermudah 

sekaligus melogiskan hubungan antara keempat kelompok KI dan KD. 

Berkenaan dengan indikator pencapaian, harus diukur sehingga disarankan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan berkenaan 

dengan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran harus dikembangkan sejalan 

dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dipersyaratkan 

dalam kurikulum. 

 

c. Bagian Materi RPP 

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi. Penulisan materi pembelajaran harus sistematis 

sehingga tergambar jelas kelogisan materi yang disajikan. Materi juga 

seyogiyanya ditulis lengkap atau kalaupun tidak lengkap diberi penjelasan 

bahwa materi lengkap terlampir. Penulisan materi secara sistematis dan 

lengkap ini akan membantu guru dalam menguasai materi sehingga proses 

pembelajaran akan berjalan dengan lancar. 
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d. Bagian Metode Pembelajaran 

Pada bagian ini harus tercermin pendekatan apa yang digunakan selama 

proses pembelajaran. Setelah menuliskan pendekatan pembelajaran, tuliskan 

pula metode/model pembelajaran yang akan digunakan, dan barulah 

menuliskan teknik pembelajarannya. Dengan demikian, walaupun format RPP 

hanya dituliskan metode pembelajaran, isinya harus tetap menggambarkan 

adanya pendekatan, metode/model, dan teknik pembelajaran. Guna dapat 

mengisi bagian ini dengan tepat, guru harus bisa membedakan mana yang 

berkategori pendekatan, metode/model, dan mana yang berkategori teknik 

pembelajaran. 

 

e. Bagian Tahapan Pembelajaran/Skenario Pembelajaran 

Penulisan bagian ini hendaklah dibagi menjadi tiga bagian besar yakni bagian 

pendahuluan, inti, dan akhir pembelajaran. Tiga bagian besar tersebut harus 

tergambar dengan jelas pada setiap kali pertemuannya, dan dalam setiap 

tahapannya diberi alokasi waktu. Kemudian, pada tahapan pembelajaran 

yang dituliskan harus mencerminkan tahapan metode atau model pembelajaran 

yang digunakan. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang ditulis harus harus 

mencerminkan adanya upaya pembinaan sikap, pengembangan keterampilan, 

dan pemerolehan pengetahuan. 

 

f. Bagian Media dan Sumber Belajar 

Pada bagian ini, seluruh media yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran harus ditulis secara lengkap. Hal yang harus diperhatikan 

adalah bahwa LKS bukan alat penilaian melainkan media pembelajaran. 
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Selain itu, sumber belajar juga harus dituliskan pada bagian ini. Sumber 

belajar yang dicantumkan meliputi buku yang digunakan selama proses 

pembelajaran, lingkungan sekolah/masyarakat, narasumber, perpustakaan, 

dan narasumber lain yang relevan. Buku yang digunakan sebagai narasumber 

harus ditulis lengkap identitasnya, seperti judul, pengarang, penerbit, kota 

terbit, dan tahun terbitnya. Jika menggunakan lingkungan masyarakat dan 

narasumber sebagai sumber belajar, perlu juga dituliskan secara rinci lokasi 

atau profil masyarakat dan profil narasumber yang akan dilibatkan dalam 

pembelajaran. 

 

g. Bagian Penilaian 

Pada bagian ini harus ditulis secara jelas jenis/ragam/prosedur/bentuk 

penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Selain menuliskan jenis/ragam/prosedur/bentuk penilaian yang 

akan digunakan, pada bagian ini harus ditulis juga instrumen penilaiannya dan 

kunci jawaban atau pedoman penilaian yang akan digunakan yang dapat 

dilampirkan. Hal penting yang harus diingat, penilaian harus meliputi tiga 

ranah tujuan yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

 

h. Bagian Pengesahan 

Pada bagian ini dituliskan tempat pembuatan RPP dan tanggal pembuatan 

RPP. Setelah itu harus dituliskan pula nama guru pembuat RPP dan pihak 

yang mengetahui RPP (misalnya kepala sekolah). RPP juga harus 

ditandatangani oleh pihak guru dan pihak yang mengetahui sebagai bentuk 

pengesahannya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang 

dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan 

simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan 

keadaan (Syamsuddin dan Vismaia, 2011: 14). Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif penjual dan pembeli di pasar 

tradisional Gunung Batu dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA, oleh sebab itu perlu menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena kebahasaan 

yang tengah diteliti (Mahsun, 2005: 257). Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan tindak 

tutur komisif penjual dan pembeli di pasar tradisional Gunung Batu Kecamatan 

Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 

ialah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, mengolah 

data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu tuturan-tuturan komisif yang digunakan penjual dan 

pembeli. Teknik analisis data tuturan sampai tuturan komisif dalam transaksi jual 

beli itu menggunakan teknik analisis heuristik. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

 

Sumber data pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang sedang 

bertransaksi jual beli di pasar tradisional Gunung Batu. Penjual di pasar ini 

menjual berbagai jenis kebutuhan seperti sayuran, buah-buahan, sembako, alat 

rumah tangga, maupun lauk-pauk, sedangkan pembelinya merupakan masyarakat 

yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Sumberejo. Data dalam penelitian 

ini berupa wacana percakapan lisan antara penjual dan pembeli yang mengandung 

fokus penelitian tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur menjanjikan, menawarkan, 

dan berkaul yang dilengkapi dengan situasi tutur dan konteks yang 

melatarbelakanginya.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

teknik observasi nonpartisipasi, teknik catat lapangan, dan teknik rekam. Teknik 

observasi nonpartisipasi yaitu salah satu teknik dimana peneliti mengadakan 

penelitian yang berada pada satu tempat dengan objek yang diteliti sampai 

memeroleh data yang cukup, tanpa melibatkan diri secara langsung dalam 

peristiwa tuturan tersebut. Kehadiran penulis dalam peristiwa tutur tersebut 

murni sebagai pengobservasi yang tidak terlibat dalam percakapan, baik secara 

aktif maupun tidak aktif (Rusminto, 2010: 11). Peneliti mengamati berbagai 

keadaan di sekitar pasar, jenis kelamin penjual dan pembeli, raut wajah dan 

mimik, serta tuturan mereka saat transaksi.  
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Selain teknik tersebut, untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti 

juga menggunakan teknik catat lapangan. Dalam hal ini, peneliti mencatat seluruh 

tuturan transaksi antara penjual dan pembeli yang bermacam-macam bentuk 

tuturannya. Pencatatan berupa peristiwa tutur, waktu tuturannya, dan tuturan yang 

digunakan. Peneliti mencatat semua data yang telah didapat, kemudian 

mengumpulkan data percakapan yang ditraskripsi ke dalam teks tertulis. Catatan 

tersebut yakni berupa catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif berupa 

catatan tentang semua tuturan penjual dan pembeli termasuk konteks yang 

melatarinya, dan catatan reflektif berupa penafsiran peneliti terhadap tuturan yang 

disampaikan. 

 

Ketika percakapan sedang berlangsung, peneliti juga menggunakan teknik rekam. 

Teknik rekam yaitu salah satu kegiatan pengumpulan data dengan merekam 

semua tuturan maupun aktivitas yang dilakukan penjual dan pembeli saat proses 

transaksi berlangsung. Sehingga, tuturan dapat didengarkan berulang-ulang untuk 

mendapatkan data yang maksimal. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

heuristik. Leech (dalam Rusminto, 2012: 97) mengemukakan bahwa strategi 

heuristik berusaha mengidentifikasi daya pragmatik sebuah tuturan dengan 

merumuskan hipotesis-hipotesis dan kemudian mengujinya berdasarkan data-data 

yang tersedia. Bila hipotesis tidak teruji, akan dibuat hipotesis yang baru. Seluruh 

hipotesis ini terus berulang sampai akhirnya tercapai suatu pemecahan (berupa 
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hipotesis yang teruji kebenarannya, yaitu hipotesis yang tidak bertentangan 

dengan eviden yang ada).  

 

Teknik analisis heuristik merupakan proses berpikir seseorang untuk memaknai 

sebuah tuturan. Dalam analisis heuristik, analisis berawal dari problem berupa 

tuturan penjual dan pembeli, dilengkapi proposisi, informasi latar belakang 

konteks tuturan yang dilakukan saat transaksi jual beli, dan asumsi dasar bahwa 

penutur menaati prinsip-prinsip pragmatik. Kemudian, mitra tutur yang dilakukan 

oleh pembeli merumuskan hipotesis tujuan tuturan yaitu tujuan pembeli atau 

penutur mengungkapkan tuturannya. Berdasarkan data tuturan penjual dan 

pembeli yang telah tersedia, hipotesis diuji kebenarannya. Bila hipotesis sesuai 

dengan bukti-bukti kontekstual yang tersedia, berarti pengujian berhasil, hipotesis 

diterima kebenarannya, dan menghasilkan interpretasi baku yang menunjukkan 

bahwa tuturan mengandung satuan pragmatis. Jika pengujian gagal karena 

hipotesis tidak sesuai dengan bukti yang tersedia, mitra tutur perlu membuat 

hipotesis baru untuk diuji kembali dengan data yang tersedia. Proses pengujian ini 

dapat berlangsung secara berulang-ulang sampai diperoleh hipotesis yang 

berterima. 
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Bagan 1 Contoh Analisis Heuristik pada Tindak Tutur Komisif Penjual dan 

Pembeli di Pasar Tradisional Gunung Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

1. Penutur menjanjikan cabai yang dijualnya asli. 

2. Penutur menawarkan cabai yang dijualnya 

untuk dibeli. 

 

Pemeriksaan: 

1. Penutur adalah seorang penjual cabai. 

2. Pembeli mencari cabai dengan kualitas yang 

baik. 

3. Penjual menunjukkan cabai yang dijualnya. 

4. Pada saat bertutur, penutur bersemangat. 

Pengujian Hipotesis 2 

(Penutur menawarkan cabai 

yang dijualnya untuk dibeli) 

 

Gagal 
 

Pengujian Hipotesis 1 

(Penutur menjanjikan cabai 

yang dijualnya asli) 

 

Berhasil 

Interpretasi Default 

(Penutur menjanjikan 

kepada pembeli) 

 

Masalah 

Pembeli : (menunjuk cabai rawit) Yang ini berapa 

Mas? 

Penjual  : Yang ini 65, kalo yang ini 63. Yang asli 

ini, gak menipu. 

Pembeli : Hmmm.. yaudah yang ini sekilo! 

(menunjuk cabai yang harganya 65 ribu) 
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Berdasarkan analisis heuristik tersebut, dapat diketahui bahwa hipotesis 1 

berhasil, penutur atau penjual menjanjikan cabai yang dijualnya dengan 

mengatakan kepada pembeli bahwa cabai yang dijualnya asli dan tidak menipu. 

Hipotesis 2 gagal karena penutur tidak sekedar menawarkan cabai yang dijualnya. 

Tuturan yang dituturkan oleh penutur tersebut merupakan jenis tindak tutur 

komisif menjanjikan. Tindak tutur komisif menjanjikan berupa menyatakan 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada mitra tutur.  Mengacu pada teori 

tersebut, maka data-data penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menyimak dan mencatat langsung data tuturan penjual dan pembeli secara 

alamiah yang muncul. 

2. Tuturan yang didapat kemudian dianalisis menggunakan catatan lapangan dan 

dianalisis menggunakan catatan reflektif, semua itu menggunakan analisis 

heuristik. 

3. Mengidentifikasi data yang berupa tindak tutur komisif dalam jual beli di pasar 

tradisional Gunung Batu. 

4. Mengklasifikasikan jenis tindak tutur komisif yang berupa komisif 

menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. 

5.  Berdasarkan klasifikasi tindak tutur komisif yang didapat, dilakukan kegiatan 

penarikan kesimpulan sementara. 

6. Mengecek kembali data tuturan yang sudah diperoleh dengan baik. 

7. Menarik simpulan akhir. 

8. Mendeskripsikan implikasi tindak tutur komisif pada transaksi jual beli di pasar 

tradisional Gunung Batu terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 



54 
 

 

3.5 Pedoman Analisis Data Penelitian 

 

Sebagai pedoman dalam menganalisis data penelitian, perlu disajikan indikator 

atau parameter untuk menentukan peristiwa tutur yang dilakukan di pasar 

tradisional Gunung Batu dengan menggunakan konteks tuturan. 

 

Tabel 1 Indikator Pedoman Analisis Data Penelitian (Konteks) 

Indikator Subindikator Deskriptor 

Konteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting and Scene Waktu, tempat, situasi, tuturan yang 
berbeda pada saat penutur dan lawan tutur 

melakukan percakapan. 

Participants Pihak-pihak yang terlibat dalam 
pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, 

penyapa dan pesapa, atau pengirim dan 

penerima pesan. 

Ends Maksud yang dibicarakan dalam 
tuturan atau tujuan dari ertuturan dalam 

peristiwa tutur yang terjadi. 

Act Sequence Bentuk ujaran dan isi ujaran yang 
berkenaan dengan kata-kkata yang 

digunakan, bagaimana penggunaannya, dan 

hubungan antara apa yang dikatakan 

dengan topik pembicaraan. 

Key Nada, cara, dan semangat yaitu suatu 
pesan disampaikan dengan senang hati, 

dengan serius, dengan singkat, dengan 

sombong ataupun ditunjuukan dengan 

gerakk tubuh dan isyarat. 

Instrumentalities Jalur bahasa yang digunakan seperti 
jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau 

telepon. Selain itu, kode ujaran seperti 

bahasa, dialek, fragam, atau register. 

Norm of 
interaction 
and interpretation 

Norma atau aturan dalam berinteraksi. 
Terdapat dua norma yaitu norma interaksi 

dan norma interpretasi. Norma interaksi 

ialah norma yang terjadi dalam 

menyampaikan pertanyaan, pernyataan, 

dan perintah dalam percakapan. Sedangkan 

norma interpretasi, ialah norma yang 

melibatkan pihak yang terlibat dalam 

komunikasi untuk memberikan interpretasi 

terhadap mitra tutur. 
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Genres Jenis dari bentuk penyampaian tuturan, 
seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan 
sebagainya. 

   (Chaer dan Agustina, 2010) 

 

Indikator atau parameter untuk menentukan fungsi komunikasi tindak tutur 

komisif yang akan diteliti yaitu tindak tutur komisif berbentuk menjanjikan, 

menawarkan, dan berkaul.  

 

Tabel 2 Indikator Pedoman Analisis Data Penelitian (Tindak Tutur Komisif) 

 

No. Indikator Sub-

indikator 

Deskriptor 

1. Komisif Menjanjikan Menyatakan kesedihan dan kesanggupan 

untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. 

Contoh: mangganya sekalian, manis 

gak mengecewakan. 

Disebut menjajikan karena terdapat tuturan 

kata “manis” untuk memancing pembeli 

dan kata “gak mengecewakan” 

mengandung sebuah janji, yang membuat 

pembeli semakin tertarik. 

Menawarkan Menunjukkan sesuatu kepada orang lain 

dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, 

diambil, dan dipakai. 

Contoh : bawang Bu, cantik-cantik. 

Terlihat sekali dari tuturan dapat 

dianggap sebagai tindaka menawarkan 

yaitu menawarkan dagangan berupa 

bawang  

dalam keadaan yang bagus (cantik) dan siap 

untuk dibeli. 

Berkaul Berjanji hendak melakukan sesuatu, jika 

permintaanya dikabulkan, seperti bernazar. 

Contoh : ditambah tiga biji kalo beli sekilo. 

Dikatakan sebagai berkaul karena penjual 

menjanjikan akan memberikan tambahan 

barang lagi jika pembeli membeli 

dagangannya sebanyak satu kilo. 

2. 

 

 

Kelangsu-

ngan 

dan ketidak-

langsungan 

tuturan 

Tindak tutur 

Langsung 

Tindak tutur yang menunjukkan 

fungsinya dalam keadaan (tindakan) 

langsung dan literal (penuturan sesuai 

dengan kenyataan). 
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Tindak Tutur 

Tidak 

Langsung 

Tindak tutur dengan menggunakan 

bentuk lain dan tidak literal (penuturan 

yang tidak sesuai dengan kenyataan). 

3. Modus 

tuturannya 

Kalimat 

berita 

(deklaratif) 

Kalimat yang digunakan untuk 

memberitahukan sesuatu (informasi) 

kepada orang lain hinga tanggapan yang 

diharapkan hanyalah berupa perhatian. 

Kalimat 

tanya 

(interogatif) 

Kalimat yang digunakan untuk 

menanyakan sesuatu dan pola intonasi 

akhirnya adalah naik dan diakhiri dengan 

tanda baca tanya (?). 

  (Rusminto (2015), Rohmadi (2010), dan KBBI Edisi Keempat) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak tutur komisif penjual dan pembeli di 

pasar tradisional Gunung Batu, tuturan dimunculkan bervariasi yang bertujuan 

untuk menciptakan keuntungan bagi penjual atau pembeli. Hasil penelitian 

menunjukkan, terdapat 62 data yang terbagi dalam tiga fungsi komunikasi tindak 

tutur, yaitu menjanjikan, menawarkan, dan berkaul, beserta bentuk tuturannya 

(tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung) dan modus kalimat yang 

digunakan, dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

Berikut disajikan simpulan hasil penelitian yang dilakukan. 

1.  Fungsi komunikasi tindak tutur komisif yang ditemukan sebanyak tiga jenis, 

yaitu tindak tutur menjanjikan, menawarkan, dan berkaul, beserta 

kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturannya dan modus yang digunakan 

dalam tindak tutur tidak langsung. 

a. Tindak tutur komisif menjanjikan digunakan untuk menyatakan 

kesanggupan berbuat sesuatu kepada mitra tutur/orang lain, agar mitra 

tutur tersebut percaya dan membeli barang yang dijual penutur. Ditemukan 

sebanyak 14 tuturan tindak tutur komisif menjanjikan. Tindak tutur ini 

dituturkan dalam dua bentuk tuturan, yaitu secara langsung yang 

berjumlah 11 tuturan dan tindak tutur tidak langsung yang berjumlah 3 
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tuturan. Modus yang digunakan dalam tindak tutur tidak langsung hanya 

berupa modus berita.  

 

b. Tindak tutur komisif menawarkan bertujuan untuk menunjukkan 

sesuatu/barang kepada mitra tutur dengan agar dibeli. Ditemukan sebanyak 

39 tuturan tindak tutur komisif menawarkan, yang dituturkan dalam dua 

bentuk tuturan, yaitu secara langsung yang berjumlah 17 tuturan dan 

secara tidak langsung yang berjumlah 22 tuturan. Modus yang digunakan 

pada tuturan tidak langsung meliputi 11 tuturan menggunakan modus 

berita dan 11 tuturan menggunakan modus tanya. 

 

c. Tindak tutur komisif berkaul bertujuan untuk bernazar, yaitu berupa janji 

penutur untuk melakukan sesuatu, jika permintaannya dikabulkan oleh 

mitra tutur. Ditemukan sebanyak 9 tuturan tindak tutur komisif berkaul 

dan semuanya dituturkan dalam bentuk tuturan secara langsung, sehingga 

tidak menggunakan modus dalam bertutur. 

 

2. Hasil penelitian tindak tutur komisif tersebut diimplikasikan ke dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, yaitu berkaitan dengan Kompetensi 

Dasar (KD) dalam silabus Kurikulum 2013 kelas X semester genap, yaitu KD 

3.2 Membandingkan teks negosiasi, baik melalui lisan maupun tulisan dan 4.2 

Memproduksi teks negosiasi yang koheren, sesuai dengan karakteristik teks 

yang akan dibuat, baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran teks 

negosiasi tersebut dapat memanfaatkan hasil penelitian berupa percakapan 

transaksi jual beli yang dijadikan sebagai contoh cara bernegosiasi. Supaya 
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kegiatan pembelajaran dapat lebih terkonsep dan berjalan dengan terstruktur, 

kegiatan pembelajaran disajikan dalam bentuk RPP.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian 

pembahasan, terdapat beberapa saran khususnya bagi beberapa pihak sebagai 

berikut. 

1. Pendidik sekaligus pengajar, hendaknya mempergunakan bermacam-macam 

bentuk tindak tutur yang sesuai dalam proses pembelajaran, agar memperluas 

pengetahuan siswa tentang bermacam-macam bentuk tindak tutur langsung 

dan tidak langsung 

2. Peserta didik, diharapkan dapat menggunakan kata yang tepat dan santun pada 

saat bertutur. 

3. Peneliti lain yang tertarik pada bidang yang sama, perlu mengadakan 

penelitian yang lebih bervariasi dan menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Abidin, Yunus. 2014. Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 

2013. Bandung: PT Refika Aditama. 

 

Agustina, Eka Sofia, Farida Aryani, dan Yunita Fitri Yanti. 2016. Pola Penyajian 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis Pendekatan Ilmiah (Saintific Approach). 

Yogyakarta: Media Akademi. 

 

Chaer, Abdul. 2010. Sosiolinguistik. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. Sosiolinguistik: Perkenalan Awal. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Dardjowidjojo, Soenjono. 2003. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa 

Manusia. Jakarta: Rineka.  

 

Djajasudarma, T. Fatimah. 2012. Wacana & Pragmatik. Bandung: Refika 

Aditama. 

 

Husamah dan Setyaningsih, Yanur. 2013. Desain Pembelajaran Berbasis 

Pencapaian Kompetensi: Panduan Merancang Pembelajaran untuk 

Mendukung Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 

 

Ibrahim, Abdul Syukur. 1993. Kajian Tindak Tutur. Surabaya: Usaha Nasional. 

 

Isodarus, Praptomo Baryadi. Maret 2017. Jurnal ilmiah kebudayaan sintesis. 

Yogyakarta: Pusat Kajian Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan Indonesia 

(PKBSBI).Volume 11, No. 1, hlm. 4. 

 

Kunandar. 2009. Guru Profesional: Impelentasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali 

Pers. 

 

Leech, Geoffery. 1993. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Jakarta:  Universitas 

Indonesia. 

 

Lubis, A. Hamid Hasan. 2010. Analisis Wacana Pragmatik. Bandung: Angkasa. 

 



94 
 

 

Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Mahsun. 2014. Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Mulyasa, E. 2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Nadar, F.X. 2013. Pragmatik dan Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Priansa, D. J. 2014. Kesekretarisan. Bandung: Alfabeta. 

 

Rahardi, Kunjana. 2005. Pragmatik (Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia). 

Yogyakarta: Erlangga. 

 

Rohmadi, Muhammad. 2010. Pragmatik Teori dan Analisis. Surakarta: Yuma 

Pustaka. 

 

Rusminto, Nurlaksana Eko. 2015. Analisis Wacana Kajian Teoritis dan Praktis. 

Bandar Lampung. Graha Ilmu. 

 

2012. Analisis Wacana Sebuah Kajian Teoritis dan 

Praktis. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

2010. Memahami Bahasa Anak-Anak; Sebuah Kajian Analisis 

Wacana Panduan Bagi Guru, Orang Tua, dan Mahasiswa Jurusan 

Bahasa. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 

 

Sani, Ridwan Abdullah. 2015. Pembelajaran Saintific untuk Implementasi 

Kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Sanjaya, Wina. 2009. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

 

Syamsuddin, Vismain Damayanti.2011. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Tarigan, Henry Guntur. 2009. Pengajaran Wacana. Bandung: Angkasa. 

 

Tarigan, Henry Guntur. 2015. Pengajaran Pragmatik. Bandung: Angkasa. 

 

Tim Kemendikbud. 2013. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas X Ekspresi Diri 

dan Akademik. Jakarta: Kemendikbud.  

 

Universitas Lampung. 2017. Format Penulisan Karya Ilmiah. Lampung: 

Universitas Lampung. 

 



95 
 

 

Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasi. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

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

 

Wijana, I Dewa Putu. 2015. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Yogyakarta: 

Program Studi S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta bekerja sama dengan Pustaka Pelajar. 

 

Wijana, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2009. Analisis Wacana 

Pragmatik (Kajian Teori dan Analisis). Surakarta: Yuma Pustaka. 

 

2011. Pragmatik Teori dan Analisis. Surakarta: Yuma Pustaka. 

 

Yule, George. 2006. Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SITUS 

 

 

 

 

Mario Efendi. 2017. Tindak Tutur dalam Transaksi Jual-Beli di Pasar Tradisional 

Central Kotabumi dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMA (Skripsi). Bandarlampung: Universitas Lampung. 

http://digilib.unila.ac.id/28950/ (diunduh pada 10 November 2018). 

 

Nur Khasanah. 2017. Tindak Tutur Komisif Pedagang Perempuan di Pasar Induk 

Bandar Jaya Lampung Tengah dan Implikasinya terhadap Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA (Skripsi). Bandarlampung: Universitas Lampung. 

http://digilib.unila.ac.id/28935 (diunduh pada 10 November 2018). 

 

https://www.silabus.web.id/rpp-dan-silabus-sma/ (diunduh pada 10 November 

2018). 

 

 

http://digilib.unila.ac.id/28950/
http://digilib.unila.ac.id/28935
https://www.silabus.web.id/rpp-dan-silabus-sma/

