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Masalah dalam penelitian ini adalah tindak tutur komisif penjual di pasar 

tradisional Kali Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dan 

implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif penjual dan pembeli di pasar 

tradisional Kali Rejo dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data adalah 

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

percakapan lisan antara penjual dan pembeli yang berkomunikasi dengan 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 
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tujuan transaksi tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat diimplikasikan 

dalam rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X semester genap, 

pada KD 3.11 Menganalisis isi, struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, 

persetujuan, penutup) dan kebahasaan teks negosiasi dan 4.11 Mengkontruksikan 

teks negosiasi dengan dengan memperhatikan isi, struktur, (orientasi, pengajuan, 

penawaran, persetujuan, penutup) dan kebahasaan. Hal ini menunjukan bahwa hasil 

temuan ini layak dijadikan sebagai suplemen bahan ajar pada materi teks negoisasi. 

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

  


