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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. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Di kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkomunikasi satu dengan 

yang lain. Dalam rangka mempermudah dan memperlancar komunikasi tersebut 

digunakanlah bahasa. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Bahasa 

adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat 

dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Melihat dari fungsi bahasa, yaitu 

sebagai alat komunikasi, bahasa mampu menimbulkan pemahaman yang baik 

antara   penutur   dan   mitra   tutur.    Meskipun    demikian,    dalam 

berkomunikasi kata dan kalimat saja tidak cukup untuk membuat pemahaman 

yang baik. Faktor- faktor nonlinguistik seperti penutur, mitra tutur, 

pendidikan, tingkat ekonomi, budaya, dan situasi juga menjadi faktor penentu 

komunikasi berlangsung dengan baik. 

 

Pemakaian bahasa dalam kegiatan komunikasi sehari-hari disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi tuturan. Meskipun kalimat dibangun seperti dalam tata bahasa, 

kalimat tidak hanya berupa pernyataan, tetapi juga dapat berisi pernyataan seruan, 

perintah, penawaran, perjanjian, pemberian maaf maupun pernyataan lainnya yang 

dapat menciptakan suasana komunikasi antar penutur serta lawan tutur. Salah satu 

bentuk komunikasi adalah percakapan. 

 

Percakapan adalah satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih. 

Pembicaraan atau tuturan dalam suatu percakapan dapat berbentuk tindak tutur 

langsung dan tindak tutur tidak langsung. Kegiatan dalam tindak tutur langsung 

berarti makna tuturan dapat diketahui dengan mudah karena tindak tutur langsung 
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memiliki makna yang sesuai dengan tuturan yang diucapkan, sedangkan tindak 

tutur tidak langsung berarti makna dari tuturan tersebut akan sulit diketahui 

karena tindak tutur tidak langsung memiliki makna yang terselubung. Untuk 

memahami sebuah tindak tutur, maka harus memahami pragmatik. 

 

Menurut Leech (dalam Rusminto, 2015: 66) menjelaskan bahwa pragmatik adalah 

studi tentang makna dalam kaitannya dengan situasi tutur. Adapun menurut 

Kridalaksana (2008:198) menjelaskan bahwa pragmatik adalah aspek- aspek 

pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada 

makna ujaran. Tindak tutur tidak hanya mengandung daya untuk melakukan 

tindakan tertentu, tetapi berkaitan juga dengan mengatakan sesuatu disebut sebagai 

tindak ilokusi. Menurut Moore (dalam Rusminto, 2015:67) menyatakan bahwa 

tindak ilokusi adalah melakukan sesuatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. 

Searle (dalam Rusminto, 2015:69) mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi 

lima macam, (1) asertif; (2) direktif; (3) komisif; (4) ekspresif; dan (5) deklaratif. 

Dari kelima kategori tersebut, penelitian ini difokuskan pada tindak tutur komisif. 

 

Searle (dalam Rusminto, 2015: 79) menjelaskan bahwa tindak tutur komisif, 

yakni penutur terikat pada suatu tindakan yang akan datang, seperti menjanjikan, 

menawarkan, dan bernazar. Pendapat lain dari Leech (dalam Tarigan, 2009: 47) 

menjelaskan bahwa tindak ilokusi komisif melibatkan pembicara pada beberapa 

tindakan yang akan datang, misalnya menjanjikan, bersumpah, menawarkan, dan 

berniat. Penelitian ini, peneliti lebih memilih pasar sebagai objek penelitian. 

Pasar merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan 

interaksi jual-beli. Sarana yang digunakan dalam melakukan transaksi tersebut 

ialah bahasa. Peristiwa tutur dalam wacana penjual dan pembeli di pasar 

mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menyampaikan maksud dan 

tujuan dari dua belah pihak 

 

Pasar Kali Rejo yang terletak di Dusun Kali Rejo, Desa Kali Rejo, Kecamatan 

Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dijadikan lokasi penelitian karena pasar ini 
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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 Negeri Katon seperti masyarakat dari 

Dusun Kalirejo, Karang Rejo, Negeri Katon, Kamuliyan, Tanjung Rejo, 

Simbaretno, Wayhanda, Srimulyo, maupun masyarakat sekitar Adimulyo. Letak 

pasarnya sangat strategis, yang terletak di tengah pusat Kecamatan Negeri Katon, 

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 Kali Rejo 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 

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 
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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 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. 
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Penelitian ini pasar yang menjadi tempat penelitian ialah Pasar Tradisional Kali 

Rejo Kecamatan Negeri Katon yang peneliti jadikan lokasi penelitian, karena 

pasar tersebut merupakan pasar yang sering dikunjungi oleh masyarakat yang 

tinggal di sekitar kecamatan Negeri Katon. Letak Wilayah pasar tradisional Kali 

Rejo sangat strategis dekat dengan pemukiman masyarakat. Penelitian di pasar 

tersebut belum pernah ada yang melakukan penelitian perihal tidak tutur. 

 

Adapun alasan peneliti memilih pasar tradisional Kali Rejo dijadikan objek 

penelitian karena variasi bentuk tuturan yang dipakai disebabkan keragaman 

bentuk yang dijual dipasar tersebut sehingga peneliti lebih mudah memahami 

tindak tutur yang diujarkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seperti apa penggunaan tindak tutur dalam interaksi jual-beli di pasar tersebut. 

Penelitian sejenis yang berkaitan dengan tindak tutur dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Supriyati (2010), Prihatini 

(2011), dan Linda (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati, dan Prihatini 

mengklasifikasikan tindak tutur khusus memerintah, sedangkan Linda mengkaji 

tindak tutur asertif pada pedagang dan Rian Andri Prasetya (2014) mengkaji 

tindak tutur Literal pada iklan makanan cepat saji. Hal ini tentu saja berbeda 

dengan yang dikaji dalam penelitian ini, fokus kajian dalam penelitian ini adalah 

tindak tutur komisif pedagang pasar tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri 

Katon. Penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam tindak tutur, penulis 

memfokuskan penelitian pada tindak tutur komisif dengan ekspresi menawarkan, 

berjanji, berniat, dan bersumpah. 

 

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 3.11 

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. 
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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. 

 

Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Tindak Tutur Komisif Penjual dan 

Pembeli di Pasar Tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimanakah tindak tutur komisif penjual dan pembeli di pasar 

tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimanakah implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini terdapat tujuan penelitian sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan tindak tutur komisif penjual dan pembeli di pasar 

tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. 

2. Mendeskripsikan Implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA. 
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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. Bagi pembaca dan peneliti, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai 

informasi mengenai tindak tutur khususnya tindak tutur komisif. 

2. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan rujukan mengenai tindak tutur komisif 

sebagai sumber belajar, khususnya pada pembelajaran teks negosiasi. 

3. Bagi penulis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan mengenai 

deskripsi tindak tutur komisif di pasar tradisional Kali Rejo Kecamatan 

Negeri Katon dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah penjual dan pembeli di pasar tradisional Kali 

Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. 

2. Objek penelitian adalah tindak tutur pedagang berjenis kelamin laki- 

laki ataupun perempuan dengan berbagai macam suku yang berjualan 

bermacam- macam jenis barang dan tuturan pembeli saat transaksi jual 

beli di pasar tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon. Tindak 

tutur tersebut ialah jenis-jenis tindak tutur komisif meliputi 

menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. Diklasifikasikan sesuai dengan 

kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturan, serta modus tanya, perintah, 

maupun berita dijadikan sebagai objek penelitian. 

3. Tempat penelitian ialah pasar tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri 

Katon Kabupaten Pesawaran. 

4. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pragmatik 

Pragmatik adalah penganalisisan studi bahasa dengan pertimbangan- 

pertimbangan konteks dan dalam analisis wacana di samping memperhatikan 

sintaksis dan   semantiknya,   pragmatiknya   lebih   dipertimbangkan   lagi 

(Lubis, 1991: 20). Sedangkan, menurut Rahardi (2005: 50) bahwa 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. 

 
Menurut Yule (2006: 3-4)  mengemukakan bahwa pragmatik memiliki empat 

definisi, yang pertama pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur, 

yang ke dua pragmatik merupakan studi tentang makna kontekstual, ketiga 

pragmatik merupakan studi tentang bagaimana supaya lebih banyak yang 

disampaikan daripada yang dituturkan dan yang terakhir pragmatik merupakan 

studi tentang ungkapan dari jarak jauh, sedangkan menurut Verhaar dalam 

Rahardi (2005: 47) mengemukakan bahwa pragmatik mempelajari apa saja yang 

termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan mitra tutur 

serta sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa yang sifatnya ekstralinguistik 

Levinson dalam Nadar (2008: 5-6) mengatakan bahwa beranekaragamannya 

deifinisi pragmatik tersebut bukanlah sesuatu yang janggal atau   sesuatu yang perlu

dirisaukan karena satu definisi sering tidak sepenuhnya memuaskan sebagaimana 



9 
 

 
 

dijelaskan dalam pernyataan sebagai “Keanekaragaman definisi yang mungkin 

dipakai dan kurang jelasnya batas- batas dalam definisi tersebut mungkin saja 

membingungkan tetapi keanekaragaman tersebut bukanlah sesuatu yang aneh: 

bidang akademis merupakan kumpulan metode yang disukai, asumsi yang bersifat 

implisit, dan masalah-masalah atau bidang kajian yang menjadi fokus. Oleh 

karena itu, usaha-usaha untuk mendefinisikan semuanya itu jarang sekali dapat 

memusakan secara menyeluruh dan mungkin memang definisi tidak perlu menjadi 

masalah, sebagaimana sintaksis secara tradisional didefinisikan sebagai kajian 

kombinasi kata-kata dan bagian-bagiannya, serta semantik sebagai kajian 

tentang makna, maka pragmatik   adalah   kajian   tentang penggunaan 

bahasa”. 

 
Berbeda dengan Levinson (dalam Nadar), Carnap dalam Wijana dan 

Rohmadi, (2011: 4) menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari konsep- konsep 

abstrak tertentu yang menunjuk pada ‘agents’. Dengan kata lain, pragmatik 

mempelajari hubungan konsep yang merupakan tanda dengan pemakai tanda 

tersebut. Ahli yang lain, Montague dalam Wijana dan Rohmadi, (2011: 4) 

menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi bahasa yang mempelajari ‘idexical’ 

atau deictic’. Artinya, pragmatik berkaitan dengan teori rujukan atau deiksis, 

yaitu pemakaian bahasa yang menunjuk pada rujukan tertentu menurut 

pemakainya. Rujukan atau referent akan memberi petunjuk eksternal bagi lawan 

tutur untuk memahami maksud penutur. Maksud penutur dapat dipahami secara 

tersirat maupun tersurat dengan memahami referent-referent yang diacu oleh 

para penutur dan lawan tutur. 

 
Wijana dan Rohmadi, (2011: 27) mengemukakan bahwa pragmatik adalah kajian 

bahasa yang terikat konteks. Sebuah tuturan dapat digunakan untuk 

menyampaikan sebuah maksud tertentu dan menggunakan beraneka ragam 

tuturan sebagai media penyampaian. Konteks memiliki peranan kuat dalam 

menentukkan maksud penutur dalam   berinteraksi   dengan   lawan   tutur. 

Senada dengan pernyataan tersebut Leech (dalam Wijana dan Rohmadi 2010: 2) 
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mengungkapkan bahwa pragmatics studies meaning in relation to speech 

situation. 

 
Artinya, 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) mengemukakan bahwa 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. Jadi, 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. 

 
2.2 Peristiwa Tutur 

Hymes (dalam Chaer, 2010:62) mengemukakan peristiwa tutur adalah terjadinya 

atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih 

yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu 

pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Ia pun menyatakan 

bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai yang disebutnya dengan akronim 

SPEAKING. 

1) Setting, berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan secara langsung, 

sedangkan Scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi 

psikologis pembicara. Waktu, tempat dan situasi tuturan yang berbeda dapat 

menyebabkan   penggunaan   variasi    bahasa    yang    berbeda.    Berbicara 

di lapangan sepak bola dalam situasi ramai akan berbeda dengan 

pembicaraan di ruang perpustakaan pada saat ramai orang membaca dan 

keadaan sunyi. 

2) Participants, adalah pihak-pihak yang terlibat   dalam   peristiwa   tutur, 

bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan 

penerima (pesan). Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran 

sebagai pembicara atau pendengar. 
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3) 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. 

4) Act sequences, mengacu pada bentuk dan isi pesan yang disampaikan. 

Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan. Bagaimana 

penggunaannya. Bentuk ujaran dalam kuliah, dalam percakapan biasa, dan 

dalam pesta berbeda, begitu juga dengan isi yang dibicarakan. 

5) Keys, cara yang berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh 

penutur (serius, kasar, atau main-main), hal ini juga dapat ditunjukkan 

dengan gerak tubuh dan isyarat. 

6) Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dalam bentuk tuturan yang 

dipakai, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. 

7) Norms, yaitu norma-norma yang dipakai dalam peristiwa tutur, juga 

mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. 

8) Genres, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, 

pepatah, doa dan sebagainya. 

 
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 Tindak Tutur 

 
 

Menurut Austin (dalam Rusminto 2015: 66) mengemukakan bahwa aktivitas 

bertutur tidak hanya terbatas pada  penuturan   sesuatu,   tetapi   juga 

melakukan sesuatu atas dasar tuturan ini. Pendapat ini didukung oleh Searle 

dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan 

tidakan tuturan, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan 

permintaan. Searle dalam Rusminto (2015: 66) mengemukakan bahwa tindak 

tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada 

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

utama komunikasi dan (2) tuturan 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 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). 

 
Secara ringkas Austin dalam Rusminto (2015: 67) mengklasifikasikan tindak 

tutur atas tiga klasifikasi,yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. 

Selain| pendapat para pakar di atas, Djajasudarma (2012: 53) juga 

berpendapat bahwa tindak ujar (speech act) akan berkembang dalam analisis 

wacana dan merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara-pendengar 

atau penulis- pembaca serta yang dibicarakan. Berdasarkan   penjelasan tersebut 

penulis mengacu pada teori Austin (dalam Rusminto). 

 
Pemilihan penulis memilih teori yang disampaikan Austin karena pada teori 

tersebut dinyatakan bahwa tindak tutur diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tindak 

tutur lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. 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 Kali Rejo. 

 
1. Tindak Lokusi 

Menurut Rahardi (2005: 35) tindak lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, 

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

kalimat itu. Tindak tutur ini dapat disebut sebagai the act of saying 

something. Dalam tindak lokusi tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi 

tuturan yang disampaikan oleh penutur. 
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Contohnya: 

Tuturan tanganku gatal, semata-mata hanya dimaksudkan untuk memberitahu 

mitra tutur bahwa pada saat dimunculkannya tuturan itu tangan penutur 

sedang dalam keadaan gatal 

 
Menurut 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. 

Berikut ini merupakan contoh tuturan lokusi. 

a. Anjing adalah hewan karnivora. 

b. Motor itu berwarna merah. 

 
 

Kedua kalimat tersebut diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi 

untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Dari beberapa pendapat pakar di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang hanya bertujuan 

untuk mengatakan atau memberitahu sesuatu tanpa adanya maksud terselubung 

di dalamnya. 

 
2. Tindak Ilokusi 

Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Artinya, membahas tentang 

maksud, fungsi atau daya tuturan yang bersangkutan dan bertanya untuk apa 

tuturan itu dilakukan. Tindak ilokusi adalah suatu tindakan linguistik (bentuk) 

yang diucapkan dalam konteks  tertentu. 

Di bawah ini merupakan sebuah contoh tuturan ilokusi. 

a. Saya kemarin tidak masuk kerja. 

b. Awas anjing galak. 

 
 

Kalimat pertama, bila diutarakan oleh seseorang kepada rekan kerjanya yang baru 

saja datang ke kantor, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, 
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tetapi untuk melakukan sesuatu, yakni meminta maaf. Informasi ketidakhadiran 

penutur pada hal ini kurang begitu penting karena besar kemungkinan lawan 

tutur sudah mengetahui hal itu. Kalimat kedua menyatakan keberadaan anjing 

yang biasa ditemui di pintu pagar atau dibagian depan rumah pemilik anjing. 

Kalimat tersebut tidak hanya berfungsi untuk membawa informasi, tetapi untuk 

memberi peringatan. Akan tetapi, bila ditujukan kepada pencuri, tuturan itu 

mungkin pula diutarakan untuk menakut-nakuti. Berdasarkan pendapat para 

pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur 

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

mengatakan dan memberitahu saja, tetapi terdapat makna lain di dalam 

ujarannya. 

 
3. Tindak Perlokusi 

Tindak perlokusi menurut Rahardi (2005: 36) adalah tindak menumbuhkan 

pengaruh (effect) kepada mitra tutur. Tindak tutur ini dapat disebut dengan the 

act of affecting someone. Contohnya, tuturan tanganku gatal dapat digunakan 

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

itu muncul, misalnya, karena yang menuturkan tuturan itu berprofesi sebagai 

seorang tukang pukul yang pada kesehariannya sangat erat dengan kegiatan 

memukul dan melukai orang lain. Wijana dan Rohmadi (2011: 24) mengatakan 

bahwa tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi 

lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Menurut Rahyono (2012: 214) 

tindak perlokusi dapat digunakan sebagai penanda berlangsungnya komunikasi 

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

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

dikatakan bahwa tindak perlokusi berhubungan dengan tindak ilokusi. Selain itu, 

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

mempengaruhi lawan tutur seperti memalukan, mengintimidasi, membujuk, dan 

lain-lain. 

Berikut ini merupakan contoh tuturan perlokusi. 

a. Rumahnya jauh. 

b. Kemarin saya sangat sibuk. 
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Kedua kalimat tersebut tidak hanya mengandung ilokusi. Jika kalimat pertama 

diutarakan oleh seseorang kepada ketua perkumpulan maka ilokusinya adalah 

secara tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang dibicarakan tidak 

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

agar ketua tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya. 

 
Kalimat kedua diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan 

rapat kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini merupakan tindak 

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

orang yang mengundang dapat memakluminya. Berdasarkan pengertian tindak 

perlokusi menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak 

perlokusi adalah tindak tutur yang menimbulkan dampak atau efek terhadap 

mitra tutur karena isi tuturan yang diucapkan oleh penutur. Dampak atau efeknya 

bisa besifat positif maupun negatif. 

 
Searle (dalam Rusminto, 2015: 69) menggolongkan tindak tutur atau tindak 

ujaran atas lima jenis yang akan dipaparkan sebagai berikut. 

1. Deklaratif 

Deklaratif adalah tindak tutur yang dilakukan penutur dengan tujuan untuk 

menciptakan status, keadaan, dan sebagainya sebagai sesuatu yang baru. 

Misalnya, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi 

maaf, mengesankan, mengabulkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni. 

 
2. Representatif/asertif 

Representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada 

kebenaran yang dikatakannya. Misalnya, menyuruh, memohon, menuntut, 

menyarankan, dan menantang, menyatakan, mengakui, menunjukkan, 

melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi. 
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3. Ekspresif 

Ekspresif adalah tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan oleh 

penuturnya. Misalnya, memuji, mengucapkan terima kasih, mengancam, 

mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, menyalahkan, dan mengkritik. 

 
4. Direktif 

Direktif yaitu tindak tutur yang digunakan pembicara untuk meminta seorang atau 

orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya berupa ujaran yang   di 

inginkan oleh pembicara seperti menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan 

menantang, meminta, mengajak, memaksa, menagih, memerintah, mendesak dan 

memberi aba-aba. 

 
5. 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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2.4 Fungsi Komunikasi Tindak Tutur 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) tindak tutur komisif yakni bentuk tuturan yang berfungsi 

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

(vowing), dan menawarkan sesuatu (offering). 

 
1. Fungsi Komunikasi Menjanjikan 

Menjanjikan merupakan Menyatakan kesedihan dan kesanggupan untuk 

berbuat sesuatu kepada orang lain. 

 
Contoh: “buah pirnya sekalian, asli seger gak mengecewakan.” 

Disebut menjajikan karena terdapat tuturan kata “manis” untuk memancing 

pembeli dan kata “gak mengecewakan” mengandung sebuah janji, yang membuat 

pembeli semakin tertarik. 

 
2. Fungsi Komunikasi Menawarkan 

Menawarkan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud 

seupaya dibeli, dikontrak diambil, dan dipakai. 

 
Contoh : “tomatnya Pak, mampir sini bagus-bagus.” 

Terlihat sekali dari tuturan dapat dianggap sebagai tindakan menawarkan yaitu 

menawarkan dagangan berbentuk bawang yang cantik siap untuk dibeli. 

 
3. Fungsi Komunikasi Berkaul 

Berjanji hendak melakukan sesuatu, jika permintaanya dikabulkan seperti 

bernazar. 

Contoh : ditambah empat buah kalo beli sekilo. 

Dikatakan sebagai berkaul disebabkan perjanjian akan meberikan tiga biji lagi 

jika pembeli membeli dagangan dari penjual sebanyak satu kilo. 
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2.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Pembelajaran   Bahasa   Indonesia    di    SMA    dengan    menggunakan 

Kurikulum 2013 pembelajaran berbasis pada teks. dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia berbasis teks, bahasa Indonesia diajarkan bukan hanya sebagai 

pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban fungsi untuk 

menjadi sumber aktualisasi dari penggunaannya pada konteks sosial budaya 

akademis. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa yang mengungkapkan makna 

kontekstual. Kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan untuk 

menghadapi era globalisasi dan MEA yang penuh dengan persaingan dan pasar 

bebas. Masalah- masalah yang menyangkut usaha untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelaah. 

Belajar berbahasa adalah belajar berkomunikasi. Dalam berbagai kondisi 

berkomunikasi manapun, kita dituntut untuk memiliki keterampilan berbahasa 

yang luwes. Semua tujuan percakapan yang hendak kita sampaikan kepada 

orang lain sangat bergantung pada kualitas bahasa yang kita tuturkan. 

 
Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik 

pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi 

pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata 

pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi 

inti. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip bahwa bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan 

semata-mata hanya kumpulan kata atau kaidah kebahasaan sebab penggunaan 

bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk 

mengungkapkan makna. Bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa 

yang tidak pernah lepas dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu 

mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunaannya. Setiap teks 

memiliki struktur tersendiri yang satu sama lain berbeda. Sementara itu struktur 

teks merupakan cerminan struktur berfikir. Untuk itu, semakin banyak jenis teks 

yang dikuasai siswa, semakin banyak pula struktur berpikir yang digunakannya 

dalam kehidupan social dan akademinya. 
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Dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia sangant penting sebagai wahana untuk 

mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis. Bahasa dituntut 

efisien dalam menyampaikan gagasan secara objektif dan logis agar mudah 

dicerna oleh penerimanya. Sebagai bagian dari kurikulum 2013, yang 

menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan, kemampuan bahasa yang dituntut tersebut dibentuk melalui 

pembelajaran berkelanjutan. Dimulai dengan, meningkatkan pengetahuan tentang 

jenis, kaidah, dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan keterampilan 

menyajikan suatu teks tulis dan lisan, juga pembentukan sikap kesantunan dan 

kejelian berbahasa serta sikap penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai 

warisan budaya bangsa. 

 
Teks dapat diperinci kedalam berbagai jenis, seperti deskripsi, penceritaan, 

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

negosiasi, pantun, dongeng, anekdot, dan fiksi sejarah. Semua jenis teks dapat 

dikelompokkan ke dalam teks cerita, teks faktual, dan teks tanggapan. Materi 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang sesuai dengan 

penelitian ini ialah materi tentang teks negosiasi. Dalam silabus, Teks Negosiasi 

terdapat dalam kelas X dengan Kompetensi Dasar 3.11 Menganalisis isi, struktur 

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

negosiasi dan 4.11 Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, 

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

 
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah untuk mencapai   suatu 

kesepakatan. Negosiasi bertujuan meyakinkan seseorang agaar melakukan 

sesuatu yang dikehendaki salah satu atau kedua belah pihak. Dalam bernegosiasi 

kemampuan persuasif sangat dibutuhkan sehingga teks negosiasi juga disebut 

dengaan teks persuasi. Teks negosiasi adalah bentuk karangan yang bertujuan 

untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca atau pendengar agar melakukan 

sesuatu yang dikehendaki penulis. Berdasarkan pemaparan tersebut, tujuan dari 
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pembelajaaran teks negosiasi adalah peserta didik dapat memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Hal ini 

berarti dalam membina kemampuan berkomunikasi harus memperhatikan etika 

dalam penggunaannya. Etika yang dimasudkan berkaitan dengan penggunaan 

tindak tutur dalam berkomunikasi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, objek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

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. 

 
3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan penjual dan pembeli yang 

mengandung fokus penelitian tindak tutur komisif yaitu tindak tutur 

menawarkan, menjanjikan, bersumpah, dan berkaul, juga kelangsungan dan 

ketidaklangsungan dan modus berita, tanya, maupun perintah dalam tindak 

tutur komisif. Sumber data pada penelitian ini adalah penjual yang berjualan 

berbagai jenis macam barang, sayur-mayur, juga buah-buahan, dan pembeli 

yang sedang bertransaksi jual beli dengan penjual tersebut. 

 
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 
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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. 

 
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 

hipotesis yang teruji kebenarannya, yaitu hipotesis yang tidak bertentangan dengan 

eviden yang ada). 
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Masalah 

Hipotesis 

Pemeriksaan 

Interpretasi Default 

 
 

Teknik analisis heuristik merupakan proses berpikir seseorang untuk memaknai 

sebuah tuturan tindak langsung. Dalam analisis heuristik, analisis berawal dari 

masalah berupa tuturan pedagang dan pembeli, dilengkapi proposisi, informasi 

latar belakang konteks tuturan yang dilakukan pedagang dan pembeli saat 

transaksi jual beli, dan asumsi dasar bahwa penutur menaati prinsip- prinsip 

pragmatik. Kemudian, mitra tutur yang dilakukan pembeli merumuskan hipotesis 

tujuan tuturan, yaitu tujuan pembeli atau penutur mengungkapkan tuturannya. 

Berdasarkan data tuturan pedagang 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 yangberterima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pengujian Gagal 

Pengujian Berhasil 
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Mengacu pada teori di atas, maka data-data penelitian yang telah diperoleh akan 

dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut 

Menyimak dan mencatat langsung data tuturan penjual dan pembeli secara 

alamiah yang muncul. 

1. Tuturan yang didapat kemudian dianalisis menggunakan catatan lapangan 

dan dianalisis menggunakan catatan reflektif, semua itu menggunakan 

analisis heuristik. 

Mengidentifikasi data yang berupa tindak tutur komisif dalam jual beli di 

pasar tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon. 

2. Mengklasifikasikan jenis tindak tutur komisif yang berupa komisif 

menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. 

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

penarikan kesimpulan sementara. 

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

5. Menarik simpulan akhir. 

6. Mendeskripsikan implikasi tindak tutur komisif pada transaksi jual beli di 

pasar tradisional Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak tutur komisif penjual dan pembeli 

di pasar tradisional Kali Rejo, tuturan yang dimunculkan bervariasi dan 

bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi penjual atau pembeli. Hasil 

penelitian menunjukkan, terdapat 21 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 9 tuturan tindak tutur komisif menjanjikan. Tindak tutur ini 

dituturkan dalam dua bentuk tuturan, yaitu secara langsung yang berjumlah 6 

tuturan dan tindak tutur tidak langsung yang berjumlah 3 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 8 

tuturan tindak tutur komisif menawarkan, yang dituturkan dalam dua bentuk 

tuturan, yaitu secara langsung yang berjumlah 4 tuturan dan secara tidak 

langsung yang berjumlah 4 tuturan. Modus yang digunakan meliputi modus 

berita berjumlah 2 dan tuturan menggunakan modus Tanya sebanyak 6 tuturan. 
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c. Tindak tutur komisif berkaul bertujuan untuk bernazar, yaitu berupa 

janji penutur untuk melakukan sesuatu, jika permintaannya dikabulkan 

oleh mitra tutur. Ditemukan sebanyak 4 tuturan tindak tutur komisif 

berkaul dan semuanya dituturkan dalam bentuk tuturan secara langsung, 

sehingga tidak menggunakan modus berita dalam bertutur. 

 
2. Tidak tutur komisif dapat diimplikasikan pada rancangan pelaksanaan 

pembelajaran bahasa yang sesuai dengan KD 3.11 Menganalisis isi, struktur 

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

negosiasi dan 4.11 Mengkontruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan 

isi struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) dan 

kebahasaan teks negosiasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan untuk menganalisis dan mengkontruksi teks negoisasi dengan 

memperhatikan isi struktur dan kebahasaan dalam teks tersebut.  

 
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.
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