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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Pragmatik  

Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan 

tingkah laku berbahasa atau menggunakan bahasa dalam berbagai situasi. 

Pragmatik juga berhubungan dengan bagaimana mitra tutur dapat memahami 

maksud yang disampaikan oleh penutur. Aitchison (2003:104) “Pragmatics is the 

branch of linguistics which studies those aspects of meaning which cannot be 

captured by semantics meaning.” Pragmatik juga mempelajari aspek-aspek makna 

yang tidak dapat diartikan melalui teori semantik. Di samping itu, pragmatik juga 

berfokus pada konteks yang terdapat dalam arti suatu tuturan. Hal ini 

dikemukakan oleh Leech (1982:1) “that we cannot really understand the nature 

of language itself unless we understand pragmatics: how language is used in 

communication.” Menurut Leech sifat dasar dari bahasa tidak akan sepenuhnya 

dapat dimengerti kecuali dengan memahami pragmatik: bagaimana bahasa 

digunakan dalam berkomunikasi. Dengan kata lain dasar dari bahasa adalah 

konteks yang terdapat dalam bahasa itu sendiri. 

Makna tuturan membutuhkan lebih dari sekadar interpretasi semantik agar 

dapat dipahami dengan baik. Untuk memahami sebuah tuturan secara utuh juga 

harus dimengerti konteks dari tuturan tersebut. Yule (1996:3) memiliki definisi 

mengenai pragmatik yang senada dengan definisi sebelumnya yaitu “Pragmatics 

is concerned with the study of meaning as communicated by a speaker (or writer) 

and interpreted by a listener (or reader).” Menurut Yule, Pragmatik berkaitan 
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dengan ilmu yang mempelajari makna tuturan yang dikomunikasikan oleh penutur 

(penulis) dan makna apa yang diinterpretasikan oleh mitra tutur (pembaca). Sesuai 

dengan ungkapan Yule di atas, disebutkan bahwa mempelajari pragmatik akan 

berkaitan dengan tuturan dalam konteksnya dan bagaimana pengguna bahasa yaitu 

penutur dan mitra tutur menggunakan serta mengartikannya dalam suatu proses 

komunikasi. Hal ini memungkinkan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa 

sesuai dengan konteksnya dan untuk memahami lebih dalam hubungan antar 

konteks terhadap makna suatu tuturan. Namun ketika penutur dan mitra tutur 

berada pada situasi konteks yang berbeda, hal ini dapat menyebabkan 

terhambatnya proses komunikasi yang sedang berlangsung sehingga apa yang 

berusaha dikomunikasikan oleh penutur mungkin akan diinterpretasikan dengan 

pengertian yang berbeda oleh mitra tutur. 

Dalam suatu proses komunikasi sangat penting untuk menyamakan 

persepsi pengetahuan dan latar belakang ketika terjadi suatu peristiwa tuturan 

dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman. Oleh karena itu, 

dalam pragmatik dipelajari tidak hanya makna pada sebuah tuturan tapi juga 

konteks yang diperlukan untuk menginterpretasikan tuturan tersebut. 

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang 

mempelajari interpretasi tuturan dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan 

konteks yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan latar belakang dari penutur dan 

mitra tutur untuk dapat memahami makna dan tujuan dari suatu tuturan secara 

menyeluruh.
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2.2 Tindak Tutur  

Salah satu pembahasan pragmatik adalah tindak tutur. Teori mengenai 

tindak tutur diungkapkan oleh Austin pada tahun 1965 sebagai materi perkuliahan 

yang kemudian dibukukan pada tahun yang sama dengan judul “How to do things 

with words”. Di kemudian hari teori ini berkembang dan terkenal pada tahun 

1969 setelah Searle mengembangkan teori Austin di atas. Austin (Nadar, 2009:11) 

menyebutkan bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu maka ia 

juga melakukan sesuatu. Misalnya, pada saat seseorang mengatakan “I must leave 

now” maka orang tersebut tidak hanya mengucapkan tetapi juga harus benar-

benar pergi dari tempat ia mengucapkan perkataan tersebut. Selanjutnya, Searle 

(Nadar, 2009:12) mengungkapkan bahwa unsur yang paling kecil pada suatu 

proses komunikasi adalah tindak tutur seperti menyatakan, membuat pernyataan, 

memberi perintah, menguraikan, menjelaskan, minta maaf, berterima kasih, 

mengucapkan selamat dan lain-lain. 

Dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu kegiatan yang 

diungkapkan melalui tuturan yang mengandung arti tindakan yang menjelaskan 

maksud penutur terhadap mitra tuturnya. 

2.2.1 Jenis Tindak Tutur  

Austin dalam Leech (1982:199) membagi tindak tutur menjadi tiga macam 

tindakan, yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai ketiga jenis tindak tutur tersebut.
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2.2.1.1. Tindak Lokusi 

Austin dalam How to do things with words (1962:100) menyatakan bahwa 

tindak ilokusi adalah “The act of saying something” maksudnya tindak lokusi 

adalah tuturan yang disampaikan oleh penutur sesuai dengan keadaan situasi yang 

sesungguhnya tanpa ada indikasi untuk mencapai tujuan lain dari tuturannya 

tersebut. Tuturan diungkapkan sesuai dengan makna yang terdapat di dalam 

kamus dan sesuai dengan makna sintaktis tanpa bermaksud menyatakan 

pernyataan lain di dalamnya.

Ketika penutur menuturkan tomorrow is a holiday, ia menyatakan bahwa 

besok adalah hari libur tanpa ada indikasi untuk mengajak mitra tutur untuk 

berlibur, ataupun maksud dan tujuan lainnya

2.2.1.2 Tindak Ilokusi  

Austin lebih lanjut mendefinisikan tindak tutur ilokusi sebagai 

“performance of an act in saying something”. Menurut Austin, tindak ilokusi 

merupakan tindakan melalui tuturan. Rohmadi (2004:31) mengungkapkan bahwa 

tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan atau 

menginformasikan sesuatu dan digunakan untuk melakukan sesuatu. Tuturan 

dalam tindak ilokusi mengandung maksud dan fungsi tertentu, Tindak tutur 

ilokusi berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan dimana terjadinya 

dan apa maksud dari tuturan tersebut. 

Ketika sedang di dalam gua, seseorang berkata “mind your head” kepada 

mitra tutur. Tujuan tuturan ini adalah mengingatkan penutur bahwa atap gua itu 

rendah dan agar mitra tutur membungkuk atau merunduk ketika melewatinya.
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2.2.1.3. Tindak Perlokusi  

Austin (1962:114) menyatakan bahwa tindak perlokusi adalah “the 

achieving of certain effect by saying something” maksudnya adalah ketika tuturan 

yang diucapkan penutur memberi efek atau daya pengaruh (perlocutionary force) 

terhadap perasaan, pikiran maupun perilaku mitra tuturnya. Efek yang dihasilkan 

dari tuturan  itulah yang dinamakan tindak perlokusi. Efek atau daya tuturan itu 

dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja, dapat pula secara tidak sengaja. 

Tindak tutur yang tujuannya untuk memengaruhi mitra tutur inilah merupakan 

tindak perlokusi.

Contoh pada tindak tutur ilokusi pada bagian sebelumnya pada tuturan 

“mind your head”, ketika mitra tutur telah diperingatkan untuk berhati – hati 

karena atap gua yang rendah. Mitra tutur akan secara refleks menundukkan 

kepalanya. Efek tuturan berupa tindak waspada yang dilakukan oleh mitra tutur 

ini yang disebut dengan tindak perlokusi. 

Berikut ini merupakan contoh penjelasan mengenai ketiga jenis tindak 

tutur yang dijelaskan oleh Austin:

“Shoot her!” 

Act A or locutionary 

He said to me “Shoot her” meaning by “shoot” to shoot and reffering by “her” to 

her. 

Act B or illocutionary 

He argued (or advised, ordered, &c.) me to shoot her. 

Act C or perlocutionary  

He persuade me to shoot her 

(Austin,1962:107) 

 Penjelasan mengenai contoh Austin di atas adalah ketika seorang penutur 
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berkata “Shoot her!” kepada mitra tutur maka dapat dijelaskan  dari sisi tindak 

lokusi adalah sesuai dengan makna yg sesungguhnya yaitu penutur meminta mitra 

tutur untuk “shoot” menembak dan memiliki acuan yang pasti yaitu “her” dia 

yang menjadi objek tuturan antara penutur dan mitra tutur. Dari sisi tindak ilokusi 

“shoot her!” dapat diartikan bahwa penutur ingin mitra tutur melakukan suatu 

tindakan untuknya baik itu suatu usul, perintah, saran, maupun fungsi direktif 

lainnya, “shoot” bisa berarti menembak, memotret, mengambil gambar hidup, 

mengarahkan lampu sorot, atau menyuntik, tergantung dari konteks dimana 

tuturan tersebut terjadi. Dari sisi perlokusi dapat diartikan bahwa ketika penutur 

bertuturan “shoot her” maka mitra tutur akan mencapai efek berupa menuruti 

perintah tersebut, menjadi ragu atas perintah tersebut atau menjadi ketakutan 

karena tidak berani melaksanakan perintah tersebut.  

 Dalam penelitian ini penulis menfokuskan analisis data pada tindak 

ilokusi. Berikut merupakan penjelasan dari tindak tutur ilokusi tersebut. 

2.2.2 Klasifikasi Tindak Ilokusi

 Searle (1975:2) membagi tindak tutur ilokusi ke dalam lima jenis yaitu: 

deklaratif, representatif, ekspresif, direktif, dan komisif. Berikut merupakan 

penjelasan mengenai kelima jenis tindak tutur tersebut.

2.2.2.1. Deklaratif

  Tindak tutur deklaratif merupakan jenis tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal, status, atau keadaan yang baru. Jadi, dalam 

tuturan ini penutur menciptakan status baru terhadap mitra tuturnya melalui hal 



16 

yang ia tuturkan. Contoh tindak tutur deklaratif: 

Priest: “I now pronounce you as husband and wife”. 

Tuturan yang diucapkan pendeta “I now pronounce you…” mengubah status 

seorang wanita menjadi istri atau seorang pria menjadi suami. 

 Adanya perubahan status dan keadaan ini merupakan ciri khas dari tindak 

tutur ilokusi deklaratif ini. Searle menyatakan “it is the defining characteristic of 

this class that the successful performance of one of its member bring about the 

correspondence between the proportional content and reality” (1975:2). Menurut 

Searle, perubahan status merupakan ciri khas pada tindak tutur deklaratif, bahwa 

kesuksesan tuturan berkaitan dengan ketepatan konten tuturan dengan kenyataan 

yang terjadi. Jadi, pada tindak tutur deklaratif perubahan status atas seseorang atau 

lebih menjadi penentu keberhasilan tuturan tersebut. Perubahan status ini pun 

harus didukung dan diakui oleh lingkungan dan berlaku secara universal. 

 Mengenai tindak tutur deklaratif, Yule mengemukakan “the speaker has 

to have a special institutional role, in a specific context in order to perform a 

declaration appropriately”(1996:53). Menurut Yule, penutur dalam menuturkan 

sebuah deklarasi harus memiliki peranan institusional yang khusus, dalam arti 

yang spesifik agar tindak tuturan yang diucapkan dapat dideklarasikan secara 

tepat. Dalam tindak tutur deklaratif hanya pihak yang memiliki kewenangan, 

misalnya pendeta seperti pada contoh di atas, yang boleh mendeklarasikan suatu 

perubahan atas sesuatu hal di dalam masyarakat. 

 Tuturan yang termasuk kedalam jenis tuturan deklaratif adalah tuturan 

dengan maksud memaafkan, mengampuni, menghukum, menamai, membatalkan, 

melarang, mengizinkan, memecat, mengucilkan, mengabulkan, mengangkat, 
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memecat, melarang, mengizinkan, membatalkan, mengucilkan, menunjuk, 

menamai, memutuskan dan mengesahkan. 

2.2.2.2. Representatif  

Tindak tutur ilokusi representatif adalah jenis tindak tutur yang mengikat 

penuturnya atas ujaran yang diucapkan. “The point or purpose of the members of 

the representatives class is to commit the speaker (in varying degrees) to 

something’s being the case, to the truth of the expressed proportion” 

(Searle,1975:14) Searle menjelaskan bahwa tujuan dari tindak tutur representatif 

adalah untuk mengikat penutur (dalam berbagai tingkat) terhadap suatu 

permasalahan, terhadap kebenaran ata keadaan yang sedang dibicarakan. Tindak 

tutur jenis ini berupa ungkapan untuk menyatakan, menyimpulkan, 

menggambarkan, mengeluh, melaporkan, menuntut, mengakui, dan memberi 

kesaksian. 

Contoh tindak tutur representatif:  

Margaret: You didn’t even call him, did you?

Bob: But…

Margaret: I know, I know. Frank can be a little scary to deal with.  

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur representatif sebab berisi 

informasi yang penuturnya terikat dan bertanggungjawab atas kebenaran 

tuturannya tersebut. Margaret mengkonfirmasi pada Frank bahwa ia tidak 

menelepon Bob karena Margaret baru saja menelepon Bob. Bob menyatakan 
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bahwa Frank tidak pernah meneleponnya. Hal ini membuat Bob tidak bisa 

mengelak karena Margaret dapat membuktikan tuturan yang diucapkannya pada 

Bob. 

2.2.2.3. Ekspresif  

 Tindak tutur ini merupakan tindak tutur yang menyatakan perasaan 

penuturnya. Searle menyatakan “it is to express psychological state specified in 

the sincerity condition about a state of affairs specified in the proportional 

context” (1975:13). Menurut Searle, tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur 

yang digunakan untuk menyatakan kondisi psikologis tertentu dalam keadaan 

yang sebenarnya mengenai sebuah permasalahan yang ditentukan oleh konteks 

yang tepat. Pada tindak tutur ekspresif penutur menyatakan apa yang ia rasakan, 

seperti yang lebih lanjut dijelaskan oleh Yule “they can be caused by something 

that the speaker does or the hearer does, but they are about the speaker 

experience” (1996:53). Menurut Yule, tindak tutur ekspresif dapat disebabkan 

oleh sesuatu yang dilakukan oleh penutur atau yang dilakukan oleh mitra tutur, 

namun secara menyeluruh adalah mengenai pengalaman penutur.  Tuturan yang 

termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif adalah ungkapan rasa senang, sakit, suka, 

benci, bahagia, nyaman, sedih, meminta maaf, memuji, mengucapkan terima kasih 

dan memberi selamat.  

Contoh tindak tutur ekspresif: 

 a. “I am really sorry” 

 b. “Congratulations, for your baby boy” 

 Tuturan (a) mengindikasikan rasa penyesalan penutur yang dapat 

disebabkan karena telah berbuat suatu kesalahan. Ketika penutur menuturkan “I 
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am really sorry” maka ia juga sedang melakukan tindakan meminta maaf 

terhadap mitra tuturnya. Tuturan (b) merupakan ungkapan memberi selamat dari 

penutur terhadap mitra tutur yang baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. 

Ketika penutur menuturkan“Congratulations”, ia sekaligus melakukan tindakan 

memberi selamat dan turut berbahagia. Kedua tuturan tersebut di atas termasuk 

dalam tindak tutur ilokusi ekpresif karena sama-sama menyatakan keadaaan 

psikologis yang sedang dirasakan oleh penutur baik itu yang disebabkan oleh 

pengalaman penutur sendiri (a) ataupun berdasarkan pengalaman yang dialami 

oleh mitra tuturnya (b). 

2.2.2.4. Direktif  

 Tindak tutur direktif digunakan oleh penutur supaya mitra tutur 

melakukan suatu tindakan seperti yang diinginkan oleh penutur. Searle 

menyatakan “the illocutionary point of this consist in the fact that by speaker to 

get the hearer to do something” (1975:12). Dijelaskan Searle bahwa poin ilokusi 

dari tindak tutur direktif adalah fakta bahwa penutur menginginkan mitra tutur 

untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pernyataan Searle di atas dapat dikatakan 

bahwa tujuan tindak  tutur direktif adalah menyuruh mitra tutur untuk melakukan 

sesuatu. Hal ini senada dengan Yule yang menyatakan “They express what the 

speakers want” (1996:54) artinya menurut Yule tindak tutur ekspresif 

menyatakan keinginan penutur. Leech, seperti halnya Searle dan Yule memiliki 

pendapat yang sama mengenai tindak tutur direktif. Menurut Leech “directives 

are intended to produce some effect through action by the hearer” (1982:106). 

Leech menyatakan bahwa tindak tutur direktif bertujuan untuk menghasilkan 
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beberapa dampak melalui tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur. Berbeda 

dengan tindak tutur lainnya, pada tindak tutur direktif kesuksesan tuturan terletak 

pada tanggapan mitra tutur yang melaksanakan tindakan yang diinginkan oleh 

penutur. 

  Keinginan penutur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara 

halus berupa memerintah, mengajak, meminta izin, meminta bantuan, memohon, 

mengundang, dan menyarankan namun dapat juga dilakukan dengan cara 

mengancam, memaksa, melarang.  

Contoh tindak tutur direktif : 

Paramedic: pulse is 100 over 60 and dropping 

Lydia: is that bad? Is he going to be okay? 

Paramedic: (loading him in) Ma’am, I need you to step back.

Lydia: where are you taking him? 

Paramedic: Southampton (he shuts the doors and the ambulances takes off) 

 Tuturan di atas adalah tindak tutur jenis direktif sebab penutur menuntut 

lawan tutur agar melakukan tindakan yang sesuai yang dituturkannya. Paramedik 

yang sedang memberikan pertolongan pertama pada seorang yang terkena 

serangan jantung meminta Lydia untuk mundur agar tidak terlalu dekat dengan 

pasien karena akan dinaikkan ke dalam mobil dan  dibawa ke rumah sakit. 

Tindak tutur paramedik ini berhasil tercapai bila dilihat dari Lydia yang langsung 

mundur ketika diminta untuk melakukannya. 
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2.2.2.5. Komisif  

  Tindak tutur komisif adalah jenis tindak tutur yang membutuhkan  

komitmen dari penutur untuk melakukan suatu tindakan di masa yang akan 

datang. Searle mendefinisikan tindak tutur komisif sebagai “those illocutionary 

acts whose point is to commit the speaker to some future course of action”

(1975:12). Menurut Searle tindak tutur komisif adalah tuturan ilokusi yang 

menitikberatkan pada komitmen penutur terhadap tindakannya di masa yang akan 

datang.  Tindak tutur ini menyatakan maksud penutur terhadap lawan tuturnya. 

Leech menuturkan “… being performed in the interest of someone other than the 

speaker” (1982:106). Menurut Leech tindak tutur ini dituturkan dengan tujuan 

untuk memenuhi kepentingan pihak lain daripada penutur itu sendiri. Penutur 

menuturkan tindakan yang akan dilakukan namun mitra tutur adalah pihak yang 

harus diyakinkan agar percaya bahwa penutur akan  melakukan tindakan yang 

telah dituturkannya. Yule menyatakan bahwa “they  can be performed by the 

speaker alone, or by a speakers as a member of a  group”(1996:54). Menurut 

Yule tindak tutur komisif dapat dituturkan oleh penutur sebagai dirinya sendiri, 

atau penutur sebagai bagian dari sebuah kelompok. Tuturan komisif selain sebagai 

tuturan peseorangan dapat juga merupakan tuturan yang dituturkan oleh seseorang 

yang mewakili sebuah organisasi atau kelompok yang kelak di masa yang akan 

datang dilaksanakan oleh organisasi atau kelompok tersebut.

Tindak tutur yang termasuk kedalam jenis komisif adalah berjanji, 

mengancam, menolak, bersumpah dan menyatakan kesanggupan.

Contoh tindak tutur komisif: 

Mr. Gilberston: Ok, fine. I will see you both at 11.00 Monday morning for  
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          your schedule interview.

Margaret: Ok, thank you

 Tuturan di atas merupakan jenis tindak tutur ilokusi ekpresif karena  

mengikat penutur untuk melaksanakan tuturannya. Mr. Gilberstone menjanjikan 

bahwa ia akan melakukan wawancara terhadap Margaret dan suaminya pada hari 

Senin jam 11 pagi. Tuturan ini diucapkan oleh penutur dan akan dilakukan 

olehnya namun sebenarnya tujuan dari tuturan ini adalah untuk kepentingan mitra 

tutur bukan untuk kepentingan si penutur. 

2.3 Jenis Kalimat  

Tuturan yang diungkapkan pada umumnya terangkai dalam bentuk 

kalimat, menurut Rothstein dan Rothstein (2009) “a sentence is a word or group 

of words that conveys meaning to the listener, can be responded to or its a part of 

a response, and is punctuated”. Rothstein dan Rothstein menyatakan bahwa 

kalimat adalah kata atau serangkaian kata – kata yang menyampaikan makna 

kepada pendengarnya, dapat dijawab atau bagian dari sebuah jawaban dan 

memiliki tanda baca. Kemudian, Quirk et.al menyatakan “Simple sentence may be 

divided into four major syntactic types differentiated by their form” (1999:803) 

artinya bahwa kalimat dapat dibedakan menjadi empat jenis sintaksis utama yang 

dibedakan berdasarkan bentuknya. Quirk et.al juga menambahkan penggunaan 

kalimat tersebut berkaitan erat dengan fungsi sebuah wacana. Berikut merupakan 

penjelasan masing – masing jenis kalimat tersebut. 
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2.3.1 Imperatif 

Kalimat imperatif adalah kalimat yang memiliki tujuan untuk meminta 

mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. Quirk et.all (1999:804) 

mengemukakan bahwa kalimat imperatif adalah kalimat yang memerintah atau 

menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Hai ini senada dengan Swan (1995: 254) 

yang menyatakan “imperative are use, for example, to tell or ask people what to 

do, to make suggestions, to give advice or instruction, to encourage and offer and 

to express wishes for people’s welfare. Menurut Swan imperatif digunakan untuk 

memberitahu atau meminta seseorang melakukan sesuatu, membuat saran, 

memberi nasihat atau instruksi, untuk menyemangati dan menawarkan dan untuk 

mengekspresikan ucapan selamat terhadap orang lain. Celce-Murcia (1999:232) 

menyatakan “Commands are imperatives, also known as directives, whose 

function is to get someone to do something” Menurut Celce-Murcia perintah 

merupakan jenis imperatif yang juga dikenal sebagai direktif yang memiliki 

fungsi membuat orang lain melakukan sesuatu. 

Kalimat imperatif terdiri dari dua jenis yaitu kalimat imperatif positif dan 

kalimat imperatif negatif. Kalimat imperatif positif adalah kalimat perintah yang 

secara sintaksis berstruktur positif, sedangkan imperatif negatif merupakan negasi 

dari imperatif. Kalimat ini dibentuk dengan menambahkan “do not” di depan kata 

kerja pada kalimat positif. 

Imperatif positif:     Imperatif negatif: 

“Look at me”,     “Do not look at me”,

“Talk to me”     “Don’t talk to me”

“Step on the grass”                      “Do not step on the grass”
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“be silly”     “don’t be silly”

“be smart”     “don’t be stupid”

 Perihal penutur dan mitra tutur dalam tuturan kalimat imperatif, Quirk et.al 

mengemukakan “imperatives are sentences which normally have no-overt 

grammatical subject and whose verb have the base form. Menurut Quirk et.al 

kalimat imperatif biasanya tidak memiliki subjek gramatikal yang jelas dan 

menggunakan verba dalam bentuk dasar, seperti: 

Eat.

Be Carefull.

Be quite.

Close the window.

Wake up.

 Hal ini senada dengan Celce-Murcia (1999) yang menyatakan “when we 

analysis a command like “go away” or “be quite” we are struck by the fact that 

there is no obvious (overt) subject noun phrase.” Celce-Murcia menyatakan 

bahwa ketika menganalisis kalimat perintah seperti “go away” atau “be quite”

seringkali terhambat dengan fakta tidak adanya subjek frasa nomina yang jelas 

pada kalimat tersebut. Pada tuturan imperatif, penutur pada umumnya tidak 

menyebutkan mitra tutur sebagai subjek tuturannya secara langsung.  

 Selanjutnya Swan (1995) menuturkan “the imperative does not ussualy 

have a subject, but we can use noun or pronoun to make it clear who we are  

speaking to”. Swan menyatakan bahwa imperatif bisanya tidak memiliki subjek, 

untuk mengetahui mitra tutur sebagai subjek yang dimaksud, dapat menggunakan 

nomina atau pronominal untuk mengetahui dengan jelas siapa bertutur kepada 
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siapa. Contoh: “stay away!” apabila diberi subjek nomina dapat menjadi (a) 

Dann, stay away!” dan apabila diberi subjek pronomina dapat menjadi 

(b)“everybody stay away!”

 Berdasarkan (a) dan (b) terdapat perbedaan subjek mitra tutur yang dituju 

oleh penutur, yaitu pada tuturan (a) subjek secara spesifik disebutkan oleh 

penutur, sedangkan pada tuturan (b) penutur menujukkan tuturannya tidak kepada 

seseorang tertentu. Kalimat tutur (a) disebut kalimat imperatif vokatif yaitu 

kalimat perintah yang subjek secara spesifik mengacu pada seseorang. Kalimat 

tutur (b) disebut kalimat imperatif difusi yaitu kalimat perintah yang subjek 

tuturannya ditujukan kepada siapa saja yang mendengarkan tuturan tersebut. 

Kalimat imperatif vokatif          Kalimat imperatif difusi 

“Emily, listen to me!”    “Everybody silent!”

“Lydia, let’s go shopping!”   “Somebody help!”

“Diane, open the window!”   “Anyone stand up!”

 Penggunaan pronomina pada beberapa contoh berikut ini dapat 

menyatakan ekpresi penutur melalui tuturannya. Pada tuturan “You, silent!”

penutur menuturkan perintah secara tegas.  Pada tuturan “You have to see it, it is 

realy beautiful” penutur mengungkapkan rasa kekaguman terhadap sesuatu yang 

telah dilihatnya sekaligus mengingkan mitra tutur untuk turut melihatnya juga. 

 Quirk et.al juga menjelaskan bahwa kalimat imperatif bisa terbentuk 

dengan menggunakan verba let yang diikuti oleh subjek, seperti: 

Let me think about it.

Let us go!

Let us pray! 
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Let me see!

Let’s go!

 Quirk et.al lebih lanjut menjelaskan bahwa kalimat imperatif juga 

diungkapkan dengan question tag seperti Will you? Won’t you? Can you? Can’t 

you? Would you? Wouldn’t you. Quirk menyatakan “Tag question can be 

appended also to imperative sentences, where they invite the listener’s consent”.

Menurut Quirk et.al tag question bisa juga ditambahkan pada kalimat imperatif 

yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar atau mitra tutur. 

Don’t disturb me, will you? 

Stay with me, wont’t you? 

Sit down, would you? 

Be quite, can’t you? 

Don’t make a noise, will you? 

Let’s play another game, shall we? 

Kata bantu won’t, can’t, wouldn’t menunjukan negatif tag dan will, can, 

would menunjukan positif tag. Penggunaan negartif tag berkesan memaksa, 

sedangkan penggunaan positif tag berkesan persuasif dan meningkatkan 

penekanan terhadap perintah yang dituturkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat imperatif 

pada tuturan direktif bermaksud untuk meminta mitra tutur untuk melakukan 

sesuatu dan dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan menyebutkan subjek, 

tanpa subjek, permintaan sopan, dan permintaan kasar juga sekaligus dalam cara 

tertentu dapat mengekpresikan perasaaan penutur terhadap mitra tuturnya.
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2.3.2 Interogatif

Kalimat interogatif adalah tuturan yang bermaksud menanyakan sesuatu 

atau meminta informasi dari mitra tutur. “question are primarily use to seek 

information on a specific point” (Quirk et.al, 1999:804). Menurut Quirk et.al 

pertanyaan pada intinya digunakan untuk mencari informasi secara spesifik 

mengenai sesuatu. Rahardi (2005:76) menyatakan bahwa kalimat interogatif 

adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada si mitra 

tutur Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tujuan kalimat interogatif adalah 

untuk mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan. Jawaban untuk kalimat 

interogatif umumnya merupakan tuturan berupa kalimat deklaratif. Namun, 

kalimat interogatif yang dimaksud dalam tuturan imperatif bukanlah untuk 

mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan, tetapi merupakan tuturan perintah 

yang dimaksud untuk dilakukan oleh mitra tutur. Quirk et.al menyatakan bahwa 

“question primarily have the illocutionary force of inquiries. But they are often 

use as directives, conveying request, offers, invitation, and advice.” Menurut 

Quirl et.al pertanyaan pada intinya memiliki efek ilokusi atas pertanyaan. Tapi 

pertanyaan juga sering digunakan sebagai direktif, menyampaikan permintaan, 

menawarkan, mengundang, dan menasihati. Hal ini juga diungkapkan oleh 

Richard, et.al (1985:148) bahwa “a sentence which is in the form of interrogative 

sentence, do not, however, always have a function of a question”. Menurut 

Richard, et.al sebuah kalimat dalam bentuk interogatif tidak selalu berfungsi 

sebagai pertanyaan. 

Kalimat interogatif dalam bahasa Inggris dapat dibentuk dengan 

menggunakan 5W+1H, yaitu What, Who,Why, When, Where, dan How. Kata 
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tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penutur atas jawaban atas suatu 

peristiwa. Kalimat intergatif juga dapat dibentuk dengan menggunakan kata bantu, 

seperti do, did, can, could, shall, should, may, might, will, would. 

Berdasarkan pemaparan di atas, Quirk et.al (1999:807) membagi kalimat 

interogatif menjadi dua, yaitu:

1. Interogatif terbuka

Kalimat interogatif terbuka mengandung salah satu dari 5W+1H, sehingga 

jawabannya dapat bermacam-macam tergantung dari pertanyaan yang diajukan 

dan bukan merupakan jawaban ya atau tidak.

Contoh:  (1) Q: “What do you like to eat?” 

   A: “I’d like omellete” 

  (2) X: “Why is she upset?” 

   Y: “She failed the exam” 

  (3) A: “How old is he?” 

   B: “11.” 

2. Interogatif tertutup

Kalimat interogatif tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya 

merupakan ya atau tidak (yes/no question). Mitra tutur tidak memiliki pilihan 

jawaban lain atas pertanyaan yang diajukan oleh penutur.

Contoh:  (1) H : “Are you okay?” 

   W: “No.”

  (2) S: “Do you want ice cream?”

   H: “Yes”

 Kalimat interogatif terbuka dan tertutup dalam kaitannya dengan tuturan 
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deklaratif adalah sebagai berikut: 

a. Kalimat interogatif terbuka yang mengandung Why-question dapat 

menjadi kalimat yang berfungsi deklaratif dan memiliki arti tuturan yang 

menyarankan. Kalimat interogatif terbuka dalam tuturan direktif tidak 

membutuhkan jawaban spesifik dari mitra tutur, melainkan dengan 

tindakan yang diinginkan oleh penutur untuk dilakukan mitra tuturnya. 

 Contoh :  (1) “Why don’t you take this box out?” 

   (2) “Why not see him tonigh?” 

b. Kalimat interogatif tertutup menjadi kalimat tuturan direktif apabila 

menggunakan kata bantu seperti, can you, will you, would you mind, 

would you like menjadikan tuturan deklaratif menjadi tidak seperti perintah 

sehingga mitra tutur merasa tidak diperintah dan tidak keberatan 

melakukan apa yang diinginkan oleh penutur. 

2.3.3 Deklaratif

 Kalimat deklaratif adalah kalimat dalam bentuk pernyataan, hal ini 

disampaikan oleh Richards, et.al (1985:72) “Declarative sentence is a sentence in 

the form of statement”. Quirk et.al menyatakan “statements are primarily use to 

convey information”. Menurut Quirk et.al pernyataan pada intinya digunakan 

untuk menyampaikan informasi. Quirk et.al juga menyampaikan deklaratif adalah 

kalimat dimana terdapat subjek yang biasanya terletak sebelum verba.  Tuturan 

kalimat deklaratif adalah tuturan yang memiliki tujuan untuk memberitahukan 

sesuatu, memberi informasi dari penutur  kepada mitra tutur. Namun, Richard, 

et.al menyatakan bahwa tuturan deklaratif yang berbentuk pernyataan tidak selalu 
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berfungsi menyatakan.  

 Pada tuturan “I’d like a cup of coffee, please” penutur tidak hanya 

menyatakan bahwa ia ingin secangkir kopi tapi juga agar dibuatkan secangkir 

kopi.  Tuturan tersebut secara sintaksis adalah kalimat tuturan deklaratif namun 

secara tuturan tersebut merupakan perintah berupa saran agar mitra tutur 

mebuatkan segelas kopi untuk penutur. 

 Pada tuturan “dinner is ready” penutur tidak hanya menyatakan bahwa 

makan malam telah siap dihidangkan tetapi juga mengajak mitra tuturnya untuk 

menikmati hidangan. 

 Pada tuturan “I’d sell your car if I were you” merupakan jenis tuturan 

deklaratif yang memilik fungsi menyarankan agar mitra tutur menjual mobilnya. 

2.3.4 Eksklamatif 

“Exclamative are primarily used for expressing the extent to which the 

speakers in impressed by something.” Quirk et.al (1999:804). Menurut Quirk 

et.al, eksklamatif pada dasarnya digunakan untuk menyatakan ungkapan terkesan 

penutur atas sesuatu. Penggunaan ekslamatif dalam kalimat terbatas pada yes or 

no question dan How and What. Eksklamatif dalam bentuk pertanyaan memiliki 

struktur seperti kalimat tanya namun mengandung daya ilokusi yang mengandung 

seruan. Tuturan ini dimaksudkan penutur untuk mendapatkan persetujuan dari 

mitra tuturnya. Pada pertanyaan ekslamatif negatif justru mengandung makna 

postif, seperti pada contoh berikut ini: 

Wasn’t it a marvelous concert!

 Pada tuturan di atas penutur ingin mengungkapkan bahwa konser yang 
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sudah ditontonnya merupakan konser yang sangat bagus dan ia meminta 

persetujuan kepada mitra tuturnya yang juga menonton konser tersebut. 

 Sedangkan, pada tuturan eksklamatif positif justru mengandung makna 

negatif, seperti pada contoh di bawah ini: 

Am I hungry!  

Are you fool!

 Kedua tuturan di atas merupakan tuturan berupa jawaban atas suatu 

kondisi dimana penutur memberikan konfirmasi kepada mitra tutur. 

 Pengunaan wh-question pada tuturan eklsamatif pada umumnya 

berfungsi menyatakan pujian, pernyataan, ungkapan rasa kesal, kekaguman dan 

berbagai jenis ungkapan perasaan lainnya. Seperti yang terdapat pada contoh 

berikut ini: 

What a wonderful world!

What a delicious cake! 

What a mess you made!

How that could be happened!

How I used to hate math!

How quickly you come!

 Tuturan eksklamatif yang menyatakan ungkapan perasaan tidak memiliki 

fungsi sebagai direktif, oleh karena itu jenis kalimat ini tidak termasuk sebagai 

bagian dari kajian analisis data dalam penelitian ini. 

 2.4 Aspek Situasi Tutur 

 Dalam memahami sebuah tuturan, Leech (1982:13-14) mengemukakan 
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aspects of the speech situation (i) Addressers or addressees, (ii) The context of an 

utterance, (iii) The goal of an utterance, (iv) The utterance as a form of act or 

activity, (v) The utterance as a product of a verbal act.”. Menurut Leech aspek 

situasi tutur adalah penutur atau mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, 

tuturan sebagai bentuk tindakan, dan tuturan sebagai produk tindak verbal, berikut 

adalah penjelasannya:  

2.4.1 Penutur atau mitra tutur (Addressers or Addressees) 

  Penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi 

pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara itu, mitra tutur 

adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam peristiwa 

tutur. Leech (1982:13) yang merujuk pada Searle menyatakan bahwa penutur dan 

mitra tutur dalam literatur secara umum dilambangkan dengan S (speaker) atau 

penutur dan H (hearer) atau mitra tutur. Penggunaan lambang S dan H untuk tidak 

membatasi pragmatik sebagai ilmu yang hanya mempelajari ragam lisan saja 

tetapi juga dapat dipelajari sebagai ragam bahasa tulisan.  

  Leech juga menyatakan aspek yang berhubungan dengan S dan H adalah 

latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan usia yang menentukan hubungan 

antara penutur dan mitra tutur juga penggunaan keformalitasan bahasa dalam 

suatu proses komunikasi. Holmes (2001:9) menyatakan “Social role may also be 

important and is often a factor contributing to status differences between two 

people. Typical role relationships are teacher - pupil, doctor - patient, soldier -

civilian, priest - parishioner, official - citizen. The first - name role is often the 

more statusful. The same person may be spoken to in a different code depending 
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on whether they are acting as a teacher, as a father, or as a costumer in the 

market-place.” Menurut Holmes faktor sosial bisa menjadi penting dan seringkali 

merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pembeda status diantara kedua 

belah pihak. Jenis peran hubungan adalah guru-murid, dokter-pasien, tentara-sipil, 

pastor-jemaah, pegawai negeri-masyarakat. Peran pertama seringkali lebih 

memiliki peran yang kuat. Satu orang yang sama dapat berbicara dengan berbagai 

cara yang berbeda tergantung pada peran mereka apakah sebagai guru, ayah, atau 

sebagai pelanggan di sebuah tempat jual-beli. 

  Di dalam peristiwa tutur peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara 

silih berganti, yang semula berperan penutur pada tahap tutur berikutnya dapat 

menjadi mitra tutur, demikian sebaliknya. Perlu dipahami bahwa mitra tutur 

berbeda dengan penerima tutur. Penerima tutur adalah orang yang ada dan turut 

mendengarkan pada saat terjadinya peristiwa tutur namun bukan orang yang 

dituju oleh penutur.  

2.4.2 Konteks tuturan (The context of an utterance) 

 Pada bagian sebelumnya selalu dijelaskan bahwa konteks merupakan inti dari 

analisis pragmatik. Leech (1982:13) menyatakan “context to be any background 

kmowledge assumed to be shared by s and h and which contributes to h’s 

interpretation of what s means by given an utterance” artinya bahwa konteks 

merupakan segala macam latar ilmu pengetahuan yang diasumsikan dibagi oleh 

penutur  dan mitra tutur dan berkontribusi terhadap interpretasi mitra tutur atas 

apa yang dimaksud oleh penutur melalui tuturannya.  

  Konteks didefinisikan oleh Mey (dalam Nadar, 2009:3) sebagai situasi 
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lingkungan yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan 

yang membuat tuturan mereka dapat dipahami. Konteks adalah cakupan 

pengetahuan yang dianggap sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur dan 

mempengaruhi intepretasi mitra tutur terhadap tuturan yang disampaikan oleh 

penutur. 

   Konteks yang bersifat linguistik yaitu seperangkat kata – kata yang 

memiliki makna yang berbeda dan digunakan dalam kalimat yang sama disebut 

ko-teks. Sedangkan konteks latar sosial disebut konteks. Pada contoh berikut ini 

tuturan “the pupil is really bright” memiliki dua asosiasi makna dengan pupil

sebagai murid dan pupil sebagai bagian dari mata. Apabila pupil digunakan dalam 

kalimat dan terdapat kata teacher, study, classroom, maka pupil ini berarti murid, 

namun apabila pupil berdampingan dengan kata eye, face, irritation atau iris

maka pupil yang dimaksud adalah pupil mata. Dua asosiasi makna yang berbeda 

ini disebut ko-teks. Sedangkan untuk melihat konteks fisik tuturan “the pupil is 

really bright” dapat dilihat dari latar dimana tuturan tersebut terjadi, apabila 

terjadi di sekolah, oleh guru maka yang dimaksud adalah murid. Namun apabila 

dilihat dari konteks fisik apabila tuturan diatas terjadi di klinik, oleh dokterr maka 

yang dimaksud adalah pupil mata. 

2.4.3 Tujuan Tuturan (The goal of an utterance) 

  Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan 

tindakan bertutur yang melatarbelakangi tuturan karena semua tuturan memiliki 

tujuan. Bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk 
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menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat 

diutarakan dengan tuturan yang sama.  

Contoh :  

(1)  Alex : “Good Morning, Donna” 

  Donna : “Mornin’ Alex, breakfast?” 

Bentuk-bentuk tuturan “Good morning” dan “Mornin’” dapat digunakan untuk 

menyatakan maksud yang sama, yakni menyapa lawan tutur di pagi hari.  

(2)  Teacher : “Good morning, Mr. Levine” 

  Student : “I am so sorry for being late sir, can I come in?” 

Pada tuturan di atas Good morning diucapkan oleh seorang guru yang sedang 

mengajar di kelas ketika mendapati seorang siswanya datang terlambat. Good 

morning yang diucapkan dalam situasi ini bukanlah sapaan selamat pagi tapi 

sapaan yang digunakan untuk mengejek siswa yang terlambat masuk kelas. 

2.4.4 Tuturan sebagai bentuk tindakan (The utterance as a form of act or  

      activity: a speech act) 

  Tuturan sebagai bentuk tindakan adalah bahwa tuturan itu merupakan 

tindakan juga. Leech menyatakan “pragmatics deal with verbal act or 

performances which take place in particular situation, in time”. Menurut Leech 

pragmatik berhubungan dengan tindak verbal atau tindakan yang berlangsung 

pada situasi tertentu, secara tepat.  

Contoh:   

Max : “Could you lend me a pen?” 

Sara : “Sure”
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 Pada percakapan di atas ketika Max  menuturkan Could you lend me a pen?

maka Max sedang melakukan tindakan meminjam, meskipun tindakan tersebut 

hanya diwakili oleh tuturan saja. Jika tata bahasa menangani unsur-unsur 

kebahasaan yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam 

studi semantik, dan sebagainya, pragmatik berhubungan tindak verbal yang lebih 

konkret yang terjadi dalam situasi tertentu. 

2.4.5 Tuturan sebagai produk tindak verbal (The utterance as a product of a   

     verbal act) 

  Tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan 

tindakan nonverbal. Berbicara atau bertutur itu adalah tindakan verbal. Karena 

tercipta melalui tindakan verbal, tuturan itu merupakan produk tindak verbal. 

Tindak verbal adalah tindak mengekpresikan kata-kata atau bahasa. Yule 

menjelaskan pada kalimat “Would you please be quite?” dapat diartikan sebagai 

kalimat, pertanyaan, atau permintaan. Apabila dilihat dari sisi gramatikal maka 

kalimat diatas dapat diartikan sebagai kalimat dan pertanyaan. Dari sisi pragmatik 

kalimat di atas merupakan tuturan berupa permintaan. Tuturan merupakan elemen 

yang maknanya dipelajari dalam pragmatik. Pragmatik mempelajari makna 

tuturan, sedangkan sematik mempelajari makna kalimat. 

  Selain pendapat Leech diatas, Hymes dalam Thomas (1996:188) membuat 

akronim SPEAKING yang terdiri dari setting, participants, ends, act of sequence, 

key, instrumentalities, norms dan genres atau tempat, peserta tutur, tujuan tuturan, 

urutan tuturan, cara, media, norma yang berlaku dan genre. Menurut Hymes 
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peritiwa tutur harus memenuhi delapan syarat di atas agar penutur dan mitra tutur 

dapat saling memahami. 

  Secara singkat  dapat dijelaskan bahwa tempat adalah lokasi dan waktu 

terjadinya peristiwa tutur, peserta tutur adalah orang – orang yang terlibat dalam 

suatu proses komunikasi yaitu penutur dan mitra tutur, tujuan tuturan adalah 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu peristiwa tutur, urutan tuturan 

adalah saluran tutur yang dapat berupa lisan maupun tulisan juga dengan bentuk 

dan isi tuturan, cara merupakan penjiwaan, dapat berupa nada suara dan sikap saat 

tuturan diucapkan yang dapat diungkapkan dengan gerak tubuh dan isyarat, media 

adalah saluran yang digunakan dalam peristiwa tutur,norma adalah aturan-aturan 

yang harus dipahami dalam suatu proses peristiwa tutur,sedangkan genre 

merupakan bentuk penyampain sebuah tuturan dapat berupa surat, puisi, artikel 

dan lain-lain. 


