
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Semantik 

 Jika dilihat dari sudut pandang linguistik, semantik dan pragmatik 

mempunyai kesamaan, misalnya dalam segi pembahasan makna. Sebetulnya, 

pragmatik merupakan turunan ilmu linguistik dari semantik. Maka, tidak heran 

jika membaca buku semantik; walaupun hanya sedikit pragmatik selalu 

dihubungkan. Semantik lebih menekankan pada makna suatu teks. Bagaimana 

sebuah kata dapat diartikan sesuai dengan konteks dalam teks tersebut.  

 Leech (1983: 6) mengungkapkan keterkaitan antara pragmatik dan 

semantik, yaitu: 

“Because of difficulties of terminology and definition, it is hard to pin 

down clear cases of semanticism and pragmaticism. In practice, one 

notices a preference of a semantic type of explanation to a pragmatic one 

or vice versa.”  

 

Taylor (1998: 81-82) juga mengungkapkan hal yang selaras dengan Leech, yaitu 

“Semantics, the tradition holds, is concerned with relations between words and 

things  while pragmatics is concerned with relations among words, things, and the 

speakers of a language.” Seiring dengan berkembangnya bahasa yang sangat 

pesat definisi semantik menjadi bermacam-macam dan pembahasannya pun 

semakin beragam. Namun, semantik tidak hanya berkutat dengan makna saja 

melainkan seperti macam-macam majas, ambiguitas, fuzzy concept, denotation, 
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connotation dan masih banyak lainnya.  Semantik lebih menekankan kepada 

makna kalimat dalam sebuah teks. Bagaimana kata, frasa atau kalimat tersebut 

mempengaruhi makna yang ada di dalamnya. Lyons (1995: 3) berpendapat bahwa 

“Semantics is traditionally defined as the study of meaning; and this is the 

definition which we shall initially adopt.”  Seperti yang penulis jelaskan 

sebelumnya bahwa pada dasarnya semua yang semantik pelajari merujuk pada 

makna yang merupakan esensi dalam proses berkomunikasi. Pendapat Lyons 

didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Fromkin (1993: 124) “The study of 

the linguistic meaning of words, phrases, and sentences is called semantics.”  

Berdasarkan teori-teori linguis di atas, dapat disimpulkan bahwa semantik 

merupakan cabang linguistik yang lekat dengan makna dan jenis-jenisnya, frasa, 

kalimat, referen, dan lain-lain. Dikarenakan keterkaitannya dengan pragmatik, 

penulis seringkali menjumpai buku-buku mengenai keduanya di perpustakaan dan 

di toko buku. Maka dari itu, keduanya selalu dikaitkan, misalnya mengenai makna 

yang dari sudut pandangnya pun berbeda dalam semantik maupun pragmatik.  

 

2.2 Makna 

 Definisi mengenai makna sangatlah luas dan beragam. Namun, dalam 

semantik bahasan mengenai makna itu sendiri dibatasi sesuai keterkaitannya 

dengan bahsan-bahasan lain dalam semantik; seperti makna kata, kalimat dan 

lain-lain.  

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lyons (1981: 136), yaitu 

“Meanings are ideas or concepts which can be transferred from the mind of the 
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hearer by embodying them as they were, in the form of one language or another.”  

Makna sangat penting dalam pembahasan semantik. Kita bisa saja merangkai 

kata-kata menjadi sebuah kalimat; namun apalah artinya jika kalimat itu tidak 

bermakna. 

Walaupun, kalimat tersebut baik secara tata bahasa; sudah jelas kalimat itu 

menjadi tidak bermakna. Ada beberapa contoh yang Parera (2004: 50-51) 

jelaskan, yaitu:  

(1) He is digging grammatically; 

(2) The potter looks barking; 

(3) The computer evaporates like cats; 

(4) He is digging slowly; 

(5) The potter looks angry; 

(6) The computer evaporates.  

Contoh di atas memenuhi kaidah tata bahasa atau gramatika. Pada kalimat (1), (2), 

dan (3) adalah kalimat yang gramatikal, namun tidak bermakna. Sedangkan, pada 

kalimat (4), (5), dan (6) bermakna dan gramatikal.  

Adapun pendapat yang selaras dari Trask (1999: 181), yaitu “The 

characteristic of a linguistic form which allows it to be used to pick out some 

aspect of the non-linguistic world.” Semua hal di dunia ini ada maknanya, tentu 

saja semua orang setuju dengan itu. Maka, dari kedua definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa makna mempunyai peranan yang teramat penting dalam 

berkomunikasi. Proses komunikasi dianggap gagal jika penutur dan lawan tutur 

tidak saling memahami apa yang mereka ucapkan satu sama lain. Bahkan, akan 



10 
 

ada kemungkinan penutur atau lawan tutur tidak menganggap adanya proses 

komuniksasi sebelumnya.    

 

2.3 Pragmatik 

Pragmatik mempelajari cakupan mengenai tindak tutur, aspek tutur, situasi 

tutur, implikatur, konteks, tindak tutur langsung, tidak langsung dan masih banyak 

lainnya. Seiring dengan berkembangnya pragmatik, ada banyak pula definisinya; 

namun penulis hanya menggunakan beberapa definisi yang cocok dengan bahasan 

skripsi penulis. 

Saeed (1997: 8-9) mengungkapkan definisinya mengenai pragmatik, yaitu:  

“We shall see that listeners have a very active role, using what has been 

said, together with background knowledge, to make inferences about what 

the speaker meant. The study of these processes and the role in them of 

context, is often assigned to a special area study called pragmatics.”    

 

Jika menelaah pada buku-buku pragmatik yang sudah ada, definisi mengenai 

pragmatik sangatlah beragam dan banyak. Penulis menggunakan teori yang 

selaras dengan Saeed, yaitu Trask (1999: 243) yang berpendapat bahwa 

“Pragmatics, the branch of linguistics which studies how utterances communicate 

meaning in context.”  Mungkin dalam suatu situasi pertuturan, makna tuturan 

yang diucapkan penutur dapat diinterpretasikan dengan benar oleh lawan tutur. 

Namun, jika kita memperhatikan secara detil, konteks selalu menyertai situasi 

pertuturan tersebut dan maknanya pun berubah.  
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Dalam pragmatik, makna tuturan dapat juga dilihat dari situasi-situasi saat 

tuturan tersebut terjadi. Dengan mempelajari pragmatik, penulis dapat belajar 

untuk mengartikan makna dengan konteks yang sesuai. Adapun teori menurut 

Finegan dalam Nadar (2009: 12) “Utterances are the subject of investigation of 

another branch of linguistics called pragmatics” yang artinya tuturan dikaji 

dalam cabang ilmu bahasa yang disebut pragmatik.  

Yule (1996: 3) memiliki beberapa definisi mengenai pragmatik dan salah 

satunya adalah “Pragmatics is concerned with the study of meaning as 

communicated by a speaker (or writer) and interpreted by a listener (or reader).” 

Artinya, pragmatik adalah ilmu yang membahas makna yang dikomunikasikan 

oleh pembicara (atau penulis) dan makna yang diinterpretasikan oleh pendengar 

(atau pembaca).   

Pragmatik lebih memfokuskan pada tuturan itu sendiri dan makna suatu 

tuturan ketika berlangsungnya proses berkomunikasi antara penutur dan lawan 

tutur. Agar dapat berkomunikasi tanpa hambatan, harus diketahui makna dari 

suatu tuturan tersebut terlebih dahulu. Tentu saja, makna dalam setiap tuturan 

sangat berbeda. Maka dari itu, konteks suatu tuturan menentukan makna dalam 

cakupan pragmatik.  

Yule (1996: 4) juga sampai pada kesimpulannya bahwa ada beberapa 

keuntungan dalam mempelajari bahasa dari sudut pandang pragmatik, yaitu:  

“The advantage of studying language via pragmatics is that one can talk 

about people‟s intended meanings, their assumptions, their purposes r goals, and 

the kinds of actions (for example, requests) that they are performing when they 

speak.” 
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Keuntungan mempelajari bahasa melalui sudut pandang pragmatik adalah 

seseorang dapat mengatakan apa yang orang lain maksudkan, asumsi-asumsi 

mereka, tujuan-tujuan mereka, dan jenis tindak tutur apa yang dia lakukan ketika 

dia berbicara, misalnya memohon.  

Jadi, kesimpulannya adalah pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu 

linguistik yang secara keseluruhan mempelajari tentang makna tuturan yang 

sangat dipengaruhi oleh konteks disekitarnya. Dalam pragmatik, penulis tidak saja 

memahami makna yang dibicarakan oleh penutur; penulis juga memahami 

konteks untuk menginterpretasikan sebuah tuturan.  

Hal ini sangat penting dalam kegiatan berkomunikasi yang dimaksudkan 

agar penutur dan lawan tutur memahami satu sama lain dengan apa yang 

dibicarakannya. Pada intinya, pragmatik mempelajari makna yang dimaksud oleh 

penutur dan makna tersebut diartikan berdasarkan konteksnya oleh lawan tutur. 

Hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan struktur bahasa atau pun tata 

bahasa yang baik dan benar.     

 

2.4 Konteks 

Dalam melakukan proses komunikasi, penulis tidak hanya memerhatikan 

faktor internal yang terlibat dalam suatu percakapan; seperti penutur dan petutur. 

Namun, harus pula memerhatikan faktor eksternal, yaitu konteks. Istilah konteks 

didefinisikan oleh Mey (1993: 38), yaitu “The surroundings, in the widest sense, 

that enable the participants in the communication process to interact, and that 

make the linguistic expressions of their interaction intelligible.” Yang artinya, 
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situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk 

dapat berinteraksi, dan yang membuat ujaran mereka dapat dipahami.  

Seperti halnya dalam kajian pragmatik, konteks juga sangat penting dalam 

pemahaman tindak tutur. Jika lawan tutur tidak memahami konteks ketika 

berkomunikasi dengan penutur, maka proses tersebut tidak berjalan dengan baik. 

Ini karena tidak ada koneksi diantara mereka. Mereka tidak memahami tuturannya 

satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, Brown dan Yule dalam Soetikno (1996: 36) 

memberikan contoh keterkaitan antara konteks dan makna, yaitu:  

Suatu sore seorang Ibu melihat anaknya, Anne keluar dari sebuah toko 

sambil menenteng bungkusan roti. Menyadari ibunya memerhatikan 

bungkusan yang dibawanya, Anne berkata:  

(7) I got this on the shop; 

Petra membukakan pintu untuk Thomas, suaminya yang baru pulang dari 

kantor. Thomas menunjukkan pena yang sejak kemarin dicarinya sambil 

berkata:  

(8) I got this in office; 

Kedua kalimat di atas memakai kata got dan this, namun konteksnya 

berbeda. Pada (7) kalimatnya bisa bermakna bahwa Anne membeli roti di toko 

dan pada kalimat (8) bermakna bahwa Thomas menemukan penanya di kantor.   

Seorang Ibu dan temannya pada sore hari di tengah ladangnya 

menyaksikan Dave, anak laki-lakinya yang berumur tiga tahun menggiring 

ayam masuk ke kandang. Si Ibu berkata:  
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(9) I do think Dave‟s quick; 

Siang hari di ruang kelas, Dave bersama teman-temannya bersanda gurau. 

Taylor mengatakan sebuah lelucon. Dave adalah orang pertama yang 

mendengar lelucon itu. Salah satu dari mereka ada yang berkata:  

(10) I do think Dave‟s quick. 

 Meskipun kata yang digunakan sama, yaitu quick; namun berdasarkan 

konteksnya bisa dilihat adanya perbedaan. Kalimat (9) dapat bermakna bahwa 

Dave adalah anak yang cepat dalam pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. 

Kalimat (10) bermakna bahwa Dave adalah seseorang yang cepat tanggap, cepat 

bereaksi, dan cepat merespon sesuatu.  

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konteks menentukan 

pemahaman suatu tuturan. Dengan mempelajari konteks, dapat dengan tepat 

menginterpretasikan maknanya. Lebih lanjut Leech (1983: 13) mendefinisikan 

konteks sebagai “…… background knowledge assumed to be shared by s and h 

and which contributes to h‟s interpretation of what s means by a given utterance.”  

Artinya latar belakang yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur 

sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud 

oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu. S berarti speaker (penutur); h 

berarti hearer (lawan tutur).  

Definisi konteks diungkapkan pula oleh Trask (1999: 243), yaitu: 

“But there is a second kind of meaning, one which is not intrinsic to the 

linguistic expression carrying it, but which rather results from the 
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interaction of the linguistic expression with the context in which is it 

used.”     

 

Jadi, kesimpulannya adalah konteks sangat menentukan makna dalam 

setiap tuturan yang diucapkan oleh penutur dan lawan tutur ketika berkomunikasi. 

Konteks mempunyai peran penting dalam pemahaman tuturan karena jika 

konteksnya berbeda, maka maknanya pun berbeda. Makna suatu tuturan dapat 

diartikan dengan tepat jika sudah mengetahui konteksnya. Jadi, dalam 

mengartikan makna tuturan tersebut, penulis tidak bisa mengabaikan konteks yang 

melatarbelakangi proses suatu pertuturan. 

  

2.5 Tindak Tutur 

 Seperti yang linguis banyak kemukakan bahwa tindak tutur dipelajari dan 

diperdalam dalam ruang lingkup pragmatik. Maka dari itu, semua bahasan dalam 

pragmatik tidak terlepas dari tindak tutur. Tindak tutur diartikan Lyons (1995: 

235) sebagai “The term „utterance‟ can be used to refer either to the process (or 

activity)….. Utterances in the first of these two senses are commonly referred to 

nowadays as speech act; ….”  

 Dalam proses pertuturan, aktivitas yang dimaksud adalah tindak 

tutur antara penutur dan lawan tutur itu sendiri. Tindak tutur bukan hanya tuturan 

semata melainkan tindak tutur yang terdapat dalam kajian pragmatik.

 Menurut Trask (1999: 285) tindak tutur adalah “An attempt at doing 

something purely by speaking. There are very many things that we can do, or 

attempt to do, simply by speaking.” Pembahasan mengenai tindak tutur hanya ada 
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dalam kajian pragmatik. Ini karena pragmatik pada intinya lebih memfokuskan 

bagaimana tindak tutur tersebut digunakan dalam berkomunikasi. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa tindak tutur dapat dilihat dengan jelas dalam sebuah 

percakapan. Adapula tindak tutur langsung, tidak langsung, literal maupun tidak 

literal. Jadi, tindak tutur lebih pada aktivitas verbal yang berupa kalimat-kalimat 

(proses berkomunikasi) antara penutur dan lawan tutur. 

 

2.6 Felicity Conditions  

 Austin dalam Nadar (2009: 11-12) menjelaskan agar tuturan dapat 

terlaksana ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Ini disebut dengan felicity 

conditions, yaitu: 

1. The person and circumstances must be appropriate (pelaku dan situasi 

harus sesuai); 

Adapun contoh dan penjelasannya, yaitu: 

(11) I pronounce you man and wife. 

 (Saya nyatakan saudara-saudara sebagai suami istri) 

 Tuturan di atas hanya dapat dipenuhi bila yang mengucapkan adalah 

seseorang yang memang berwenang untuk mengucapkan tuturan tersebut, 

misalnya pendeta atau pastur. Sebaliknya, tuturan seorang pasturpun yang 

berbunyi I pronounce you man and wife (Saya nyatakan Anda berdua sebagai 

suami istri) tidak dapat dianggap berlaku jika pengantinnya bukan sepasang pria 

dan wanita.  
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2. The act must be executed completely and correctly by all participants 

(tindakan harus dilaksanakan dengan lengkap dan benar oleh semua 

pelaku); 

Contoh tuturan di atas seperti yang dijabarkan berikut  

(12) You are totally wrong. 

 (Anda betul-betul salah).  

 Tuturan di atas dikatakan oleh seorang pimpinan yang mengatakan kepada 

bawahannya. Namun, tidak mampu menunjukkan kesalahannya ataupun peraturan 

apa yang membuatnya dianggap salah. Tuturan ini merupakan tuturan yang tidak 

valid.   

3. The participants must have the appropriate intensions (pelaku harus 

mempunyai maksud yang sesuai).    

Adapun contoh tuturannya sebagai berikut  

(13) I‟ll see you in the office at three. 

 (Saya akan menemui Anda di kantor pukul tiga). 

 Tuturan di atas sebetulnya pada pukul tiga penutur ada janji lain dengan 

pihak tertentu. Maka, tuturan I‟ll see you in the office at three adalah tuturan yang 

tidak valid.   

 Trask (1999: 285) menyatakan felicity conditions sebagai “The conditions 

required for a speech act to be successful are accordingly often called felicity 

conditions.”  
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Dalam percakapan tersebut kita mengetahui apakah tuturan-tuturan yang 

terjadi merupakan tuturan langsung, tidak langsung atau literal, tidak literal. Jika  

tindak tutur ini dikaji lebih dalam akan terlihat keterkaitannya dengan bahasan 

lain dalam pragmatic; salah satunya makna dan konteks terutama. Jika salah satu 

syarat dalam felicity conditions tidak terpenuhi, maka tuturan antara penutur dan 

lawan tutur tidak dapat dilaksanakan. Ini dikarenakan banyaknya ketidaksesuaian 

maksud, situasi, dan pertuturannya tidak dilakukan dengan benar. 

 

2.7  Situasi Tutur 

 Untuk memahami tuturan lebih lanjut kita harus mengetahui beberapa 

aspek yang terlibat dalam tuturan tersebut. Leech (1983: 8) memberikan 

pendapatnya mengenai situasi tutur, yaitu “The study of meaning connected with  

speech situation.” Situasi tutur ikut andil dalam menginterpretasikan makna. 

Dapat dikatakan bahwa suatu pertuturan dapat terjadi jika situasinya mendukung 

untuk melakukan pertuturan tersebut. Hal ini karena pada setiap pertuturan yang 

terjadi pasti selalu ada situasi tertentu. Entah sebuah pertuturan yang terjadi di 

pesta, dalam kelas dan masih banyak lainnya.  Leech juga (1983: 13-14) 

mengemukakan bahwa ada lima aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Addressers or adressees yang menyapa dan yang disapa); 

“I shall refer to addressers addressees, as a matter of convenience, as s 

(speaker) and h (hearer).” Leech menggunakan simbol n untuk penutur dan t 

untuk petutur.  Addresser menyangkut bagaimana hubungan penutur kepada 

petutur.   
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2. The context of an utterance (konteks sebuah tuturan); 

“I shall consider context to be any background knowledge assumed to be 

shared by s and h which contributes to h’s interpretation of what s means by a 

given utterance.” Leech mengartikan konteks sebagai latar belakang yang dimiliki 

oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi 

mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu. 

S berarti speaker (penutur); h berarti hearer (lawan tutur). Hal ini termasuk juga 

aspek fisik yang relevan dengan tuturan.  

3. The goal(s) of an utterance (tujuan sebuah tuturan); 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penutur ketika mengucapkan suatu tuturan. 

Tujuan dalam hal ini hampir sama dengan makna yang dimaksud.   

4. The utterance as a form of act or activity: a speech act (tuturan sebagai 

bentuk tindakan atau kegiatan: tindak tutur); 

Jenis keempat ini mengenai tindak tutur yang berperan dalam situasi 

tertentu dan dilatarbelakangi oleh aktivitas yang sedang berlangsung.  

5. The utterance as a product of a verbal act (tuturan sebagai produk tindak 

verbal).   

“There is another sense in which the word „utterance‟ can be used in 

pragmatics: it can refer to the product of a verbal act, rather than to the verbal 

act itself.” Selain sebagai tindak tutur atau tindak verbal itu sendiri, dalam 

pragmatik kata „tuturan‟ dapat digunakan dalam arti yang lain, yaitu sebagai 

produk suatu tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri). Jadi, tuturan sebagai 
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hasil dari suatu tindak tutur yang menunjukkan hubungan antara bentuk tuturan 

yang dituturkan secara verbal dengan makna yang akan disampaikan.  

Dapat disimpulkan bahwa situasi tuturan merupakan hal yang juga penting 

bagi penutur yang akan berkomunikasi dengan lawan tutur. Penutur harus 

memerhatikan situasi yang melatarbelakangi setiap tuturan. Ini dimaksudkan agar 

lawan bicara dapat menangkap pesan yang akan disampaikan oleh penutur. Dari 

penjelasan penulis di atas, terlihat bahwa bahasan mengenai situasi tuturan ini 

sangat berkaitan dengan konteks.     

 

2.8 Tindak Tutur Langsung  

 Dalam tindak tutur langsung, tuturan difungsikan konvensional sesuai 

dengan arti kalimatnya secara literal. Kalimat tanya fungsinya untuk bertanya, 

kalimat perintah untuk menyuruh dan sebagainya. Menurut Cutting (2002: 19) 

tindak tutur langsung ialah”Searle said that a speaker using direct speech act 

wants to communicate the literal meaning that the words conventionally express; 

there is a direct relationship between the form and the function.” Seperti yang 

Austin ungkapkan bahwa ada tiga syarat yang yang harus dipenuhi agar tuturan 

dapat terlaksana. Namun, ada hal penting yang harus ditekankan, ada pula tindak 

tutur tidak langsung serta literal dan tidak literal (Parker, 1986). 

 Menurut Yule (1996: 54-55) sebagai teori yang selaras, yaitu “Whenever 

there is a direct relationship between a structure and a function, we have a direct 

speech act.” Yang artinya, apabila ada hubungan langsung antara struktur dengan 

dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur langsung.  
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 Selain teori menurut Yule, adapula teori menurut Kroeger (2005: 197) 

sebagai pendukung “Direct speech acts are these in which this expected 

correlation is preserved: two form of the sentence matches the purpose, or 

intended force, of the utterance.” Tindak tutur langsung merupakan tindak tutur 

yang sesuai dengan tujuan kalimatnya, misalnya untuk menginformasikan sesuatu 

menggunakan kalimat berita, menanyakan sesuatu menggunakan kalimat tanya, 

dan sebagainya.  

    Yule (1996: 96) memberikan contoh dan penjelasannya sebagai berikut 

(14) It‟s cold outside; 

 (Di luar dingin) 

(15) I   hereby tell you about the weather. 

(Dengan ini saya mengatakan kepada Anda tentang cuaca) 

 Seperti yang digambarkan dalam tuturan (14) yang berbentuk deklaratif. 

Jika tuturan ini digunakan untuk membuat suatu pernyataan, seperti yang 

diparafrasakan dalam (15). Tuturan ini berfungsi sebagai suatu tindak tutur 

langsung. 

 Jadi, bentuk deklaratif dari contoh sebelumnya; yang digunakan untuk 

membuat suatu pernyataan disebut tindak tutur langsung. Crystal (1997: 194-195) 

mengungkapkan “If, in the other hand, someone produced the same sentence to 

express, literally, the fact that he or she was feeling cold, then the speech act 

would be direct .…” Kesimpulannya adalah kalimat langsung merupakan tindak 

tutur yang langsung pada inti pesan yang ingin disampaikan penutur kepada lawan 
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tutur tanpa basa-basi atau pemilihan kata. Terkadang, tindak tutur langsung 

dianggap kurang sopan oleh beberapa kalangan linguis. 

 

2.8.1 Tindak Tutur Literal Langsung  

Parker dalam Nadar (2009: 20) menjelaskan bahwa tindak tutur ini dapat 

dijumpai dalam tuturan seorang dokter kepada seorang pasiennya sebagai berikut  

(16) Coba, buka mulutnya lebar-lebar. Saya akan melihat 

tenggorokannya. 

Dokter ini sedang memeriksa seorang anak yang diantar ibunya. Tuturan di atas 

dapat diklasifikasikan sebagai tuturan literal dan langsung. Dikarenakan dokter 

tersebut menggunakan modus kalimat perintah untuk menyuruh. Tuturan 

langsung karena dokter betul-betul ingin agar anak ini membuka mulutnya lebar-

lebar untuk diperiksa.  

Wijana (1996: 33) berpendapat bahwa “Tindak tutur langsung literal 

(direct literal speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus 

tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya.” Tindak tutur 

literal langsung sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hanya saja 

banyak orang tidak menyadari dan mengetahui bahwa tuturan yang diucapkan itu 

termasuk ke dalam kategori ini. Tindak tutur literal langsung seringkali dijumpai 

pada situasi dalam kelas, misalnya seorang murid bertanya pada gurunya. Dalam 

proses belajar mengajar, jika murid tidak tahu atau tidak mengerti; maka dia harus 
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bertanya. Tuturan spontan seperti itulah yang biasanya berupa tuturan literal 

langsung.   

Tindak tutur ini, dapat pula dijumpai dalam sebuah presentasi pada 

perkuliahan. Ketika presentasi, biasanya para mahasiswa/i diharapkan untuk 

bertanya untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai isi presentasi tersebut. 

Untuk lebih jelasnya, Wijana (1996: 33) memberikan contoh dan penjelasanya 

sebagai berikut 

(17) Orang itu sangat pandai; 

(18) Buka mulutmu! 

(19) Jam Berapa sekarang?  

Tuturan (17), (18), dan (19) merupakan tindak tutur literal langsung bila 

secara berturut-turut dimaksudkan untuk memberitakan bahwa orang yang 

dibicarakan sangat pandai, menyuruh lawan tutur membuka mulut, dan 

menanyakan pukul berapa ketika itu. Maksud memberitakan diutarakan dengan 

kalimat berita. Maksud memerintah dengan kalimat perintah dan maksud bertanya 

dengan kalimat tanya.  

   Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tuturan literal langsung 

seringkali digunakan dan didengar dalam situasi dan kondisi manapun. Dan juga 

dengan tujuan dan konteks yang berbeda dalam setiap pertuturannya. Jika 

diperhatikan, masih banyak tuturan literal langsung dalam berbagai situasi; seperti 

dalam tanya jawab seminar, kuliah umum, dan sebagainya.   
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2.8.2 Tindak Tutur Tidak Literal Langsung  

Menurut Parker dalam Nadar (2009: 20) tuturan dalam kelompok ini dapat 

dilihat dalam contoh tuturan di bawah ini 

Seorang mahasiswa mendapat nilai B untuk mata kuliah sintaksis. Dia   

mengatakan kepada teman dekatnya sebagai berikut  

(20) Wah, saya gagal lagi dalam ujian sintaksis. Saya hanya mendapat 

nilai B. 

Tuturan ini tidak literal karena yang dia maksudkan adalah pada lulus dan bukan 

gagal. Namun, tuturan tersebut juga termasuk ke dalam tindak tutur langsung 

karena menggunakan kalimat berita untuk memberitakan; yaitu hasil ujian 

sintaksis kepada teman dekatnya.  

Wijana (1996: 35) mengemukakan bahwa “Tindak tutur langsung tidak 

literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai 

dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna 

yang sama dengan maksud penuturnya.” Dalam percakapan sehari-hari, penutur  

kadangkala mendengar dan juga berbicara dengan maksud yang berbeda. Itu tidak 

masalah selama penutur dan lawan tutur memahaminya. Untuk lebih jelasnya 

Wijana (1996: 35) memberikan contoh dan penjelasannya sebagai berikut 

(21) Suaramu bagus, kok; 

(22) Kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutmu! 
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Pada contoh (21) maksudnya suara lawan tutur tidak bagus. Pada contoh 

(22) penutur menyuruh lawan tuturnya yang mungkin dalam hal ini anaknya atau 

adiknya untuk menutup mulut sewaktu makan agar terlihat sopan.  

Tuturan ini sangat berkaitan dengan konteksnya, yaitu apa yang ingin 

disampaikan oleh penutur kepada lawan tuturnya. Dan lawan tutur juga harus 

dapat menangkap maksud penutur. Maka dari itu, penutur berkata pada lawan 

tutur yang tidak lain adalah anak atau adiknya sendiri. Mungkin, jika tidak 

mengenal baik lawan tuturnya, penutur tidak akan berani berkata seperti itu. 

Penutur merasa sungkan dan juga tidak sopan untuk menuturkan seperti pada 

contoh (21) dan (22). Dalam setiap tuturannya ada makna yang tersirat di 

dalamnya. Dengan melihat konteks lah, penutur dapat mengartikan maknanya 

dengan tepat. Ini karena dalam pragmatik, menentukan makna sangatlah 

tergantung pada konteks suatu tuturan.  

 

2.9 Tindak Tutur Tidak Langsung  

 Berbeda dengan tindak tutur langsung, dalam tindak tutur tidak langsung 

erat kaitannya dengan prinsip sopan santun dalam percakapan. Kalimat perintah 

dapat diungkapkan melalui kalimat tanya atau kalimat berita agar orang yang 

diperintah tidak merasa dirinya diperintah. Tindak tutur tidak langsung merupakan 

tindak tutur yang tidak sesuai dengan fungsi kalimatnya. Berdasarkan definisi 

Kroeger (2005: 197) “Indirect speech acts are those in which there is a mismatch 

between the sentence type and the intended force.”  

Adapun contoh menurut Parker dalam Nadar (2009: 18) sebagai berikut  
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(23)  Bring me my coat? 

Contoh di atas merupakan tindak ilokusioner bertanya yang secara tidak langsung 

merupakan tindak ilokusioner meminta. Maka tuturan bring me my coat? 

merupakan tindak tutur tidak langsung. Verschuren dalam Griffiths (1999: 149) 

berpendapat “When a sentence type is used in the performative of speech acts 

different from their default kind, we have what are called indirect speech acts.”  

 Penulis menyimpulkan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak 

tutur yang tidak sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh penutur kepada 

lawan tutur. Biasanya, tindak tutur tidak langsung lebih sopan digunakan ketika  

berkomunikasi daripada tindak tutur langsung. Hal tersebut karena penutur 

melakukan strategi-strategi dan pemilihan kata sebelum berbicara dengan lawan 

tuturnya.  

 Yule (1996: 96-97) memberikan contoh dan menjelaskannya, yaitu:  

(24) I hereby request of you that you close the door.  

(Dengan ini saya memohon Anda agar Anda menutup pintu) 

Tuturan ini digunakan untuk membuat suatu perintah atau permohonan, 

seperti yang diparafrasakan dalam (24). Ada pula tuturan yang berfungsi sebagai 

suatu tindak tutur tidak langsung. 

(25) Move out the way!  

(Keluarlah dari jalan)  

(26) Do you have to stand in front of the TV?  

(Haruskan Anda berdiri di depan TV?) 
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(27) You‟d make a better door than a window. 

(Anda sebaiknya membuat pintu yang lebih baik daripada jendela)  

 Yule memberikan penjabarannya, yaitu struktur yang berbeda dapat 

digunakan untuk menyempurnakan fungsi yang sama. Ini terlihat seperti contoh di 

atas, dimana penutur menginginkan orang yang dituju agar tidak berdiri di depan 

TV. Fungsi dasar dari seluruh tuturan tersebut ialah perintah atau permohonan, 

tetapi hanya struktur imperatif dalam (25) yang mewakili tindak tutur. Struktur 

deklaratif dalam (26) dan (27) juga termasuk ke dalam permohonan tidak 

langsung. 

 Adapula definisi yang selaras menurut Yule (1996: 55), yaitu “Whenever 

there is an indirect relationship between a structure and a function, we have an 

indirect speech act.” Yang artinya, apabila ada hubungan tidak langsung antara 

srtuktur dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur tidak langsung. 

Yule (1996: 97) menjelaskan lebih rinci dengan contohnya sebagai berikut      

(28) Could you pass the salt? 

(Bisakah Anda mengambilkan garam itu?) 

(29) Would you open this? 

(Maukah Anda membuka ini?) 

Contoh tersebut memiliki bentuk interogatif, tetapi secara khusus tidak 

dipakai untuk menyanyakan suatu pertanyaan (karena tidak hanya mengharapkan 

suatu jawaban, akan tetapi mengharapkan suatu tindakan). Contoh  pada (28) dan 

(29) biasanya dipahami sebagai bentuk permohonan. 
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Cutting (2002: 19) berpendapat bahwa “Searle explained that someone 

using an indirect speech act wants to communicate a different meaning from the 

apparent surface meaning; the form and function are not directly related.” Dalam 

tindak tutur tidak langsung, seseorang berusaha mengkomunikasikan maksud 

yang berbeda dari tuturan yang diucapkan, bentuk dan fungsi tuturan tidak secara 

langsung berhubungan.  

Maka dari itu, dibutuhkan pemahaman makna yang cepat ketika 

berkomunikasi agar penutur dan lawan tutur tidak kebingungan menangkap 

maknanya. Crystal (1997: 194) memberikan definisinya, yaitu “In the 

classification of speech acts, the term refers to an untterance whose linguistic 

form does not directly reflect its communicative purpose, as when I‟m feeling cold 

functions as a request for someone to close a door.” Dapat disimpulkan bahwa 

tindak tutur tidak langsung merupakan tindak tutur yang lebih halus digunakan 

dalam pertuturan. Dalam tindak tutur tidak langsung ada maksud yang tersirat, 

seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Sehingga, seseorang yang diperintah, 

misalnya; tidak merasa diperintah. 

 

2.9.1 Tindak Tutur Literal Tidak Langsung  

 Parker dalam Nadar (2009: 21) memberikan contoh yang dapat ditemukan 

dalam situasi sebagai berikut  

Suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang sedang 

makan malam bersama. Sang suami suka pedas dan menginginkan sambal 

yang terletak jauh darinya. Sehingga, dia berkata kepada istriya, yaitu:  
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(30) Bu, boleh minta sambalnya? 

Tuturan suami kepada istrinya ini dapat diklasifikasikan sebagai tuturan literal 

karena suaminya memang meminta sambal. Tuturan ini tidak langsung karena 

menggunakan kalimat tanya untuk membuat suatu tindak ilokusi tidak langsung; 

menyuruh istrinya mengambilkan sambal.   

Wijana (1996: 34) memberikan definisinya, yaitu:  

“Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan 

dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, 

tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang 

dimaksudkan penutur.”  

 

Adapun contoh yang Wijana (1996: 34) kemukakan ialah sebagai berikut   

(31) Lantainya kotor; 

(32) Dimana handuknya?  

Dalam konteks seorang Ibu rumah tangga berbicara dengan pembantunya (31). 

Tuturan ini tidak hanya informasi tetapi terkandung maksud memerintah yang 

diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat berita. Makna kata-kata yang 

menyusun sama dengan maksud yang dikandungnya. Dalam konteks seorang 

suami bertutur dengan istrinya (32), maksud memerintah untuk mengambilkan 

handuk diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat tanya dan makna kata-

kata yang menyusunnya sama dengan maksud yang dikandung. 

Tuturan pada contoh sebelumnya, tentu saja dapat dengan mudah diartikan 

karena memang situasinya tepat untuk berbicara seperti itu. Dalam percakapan 
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sehari-hari pun begitu, dengan melihat konteks; dapat langsung paham maksud 

penutur.  

 

2.9.2 Tindak Tutur Tidak Literal Tidak Langsung  

 Menurut Parker dalam Nadar (2009: 21) tindak tutur tidak literal tidak 

langsung ini dapat dijumpai dalam konteks berikut  

Seorang kakak yang kebetulan seorang mahasiswa mengatakan kepada 

adiknya yang masih Sekolah Menengah Pertama. Dia sedang menghadapi 

ulangan umum dan kakaknya berkata:  

(33) Terus saja nonton TV, besok kan bisa mengerjakan ulangan. 

Tuturan kakaknya merupakan tuturan tidak literal karena bukan demikian maksud 

yang sebenarnya. Yang dimaksudkan kakak tersebut; sebaiknya adiknya berhenti 

menonton TV karena besok ada ulangan umum. Tuturan ini juga merupakan 

tuturan tidak langsung karena kalimat yang digunakan adalah kalimat tanya yang 

bertujuan untuk menyuruh.    

Wijana (1996: 35) mengemukakan pendapatnya, yaitu “Tindak tutur tidak 

langsung tidak literal ini adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus 

kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak 

diutarakan.” Untuk menyuruh seorang pembantu menyapu lantai yang kotor, 

seorang majikan dapat saja dengan nada tertentu mengutarakan kalimat (34). 

Demikian pula untuk menyuruh tetangga mematikan atau mengecilkan volume 
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radionya, penutur dapat mengutarakan kalimat berita (35) dan kalimat tanya (36) 

sebagai berikut    

(34) Lantainya bersih sekali; 

(35) Radionya terlalu pelan, tidak kedengaran; 

(36) Apakah radio yang pelan seperti itu dapat kau dengar? 

(Wijana, 1996: 36) 

Jika ditelaah sepintas, tuturan tidak literal dan tidak langsung merupakan 

tuturan yang mengarah kepada sindiran halus. Hal ini dapat dilihat dari contoh 

yang penulis jabarkan sebelumnya. Ini dikarenakan dalam tuturan tersebut ada 

makna tersembunyi didalamnya. Biasanya, tuturan seperti itu dikatakan oleh 

penutur yang sudah mengetahui kondisi lawan tutur. Antara majikan dan 

pembantu yang sudah tentu sudah saling mengenal dan mengetahui kondisi 

masing-masing. Dengan tetangganya pun begitu, jika diperhatikan dengan 

saksama; dapat disimpulkan bahwa kalimat di atas sangat menyindir tetangganya.   


