
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pragmatik 

 Dalam kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2005 disebutkan bahwa 

pragmatik adalah yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi 

tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Pragmatik ialah berkenaan dengan 

syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya bahasa dalam komunikasi 

(KBBI, 1993: 177). 

 Sedangkan menurut International Pragmatics Association (IPRA) yang 

dimaksud dengan pragmatik ialah penyelidikan bahasa yang menyangkut seluk 

beluk penggunaan bahasa dan fungsinya (dalam Soemarmo, 1987: 3). Para pakar 

pragmatik mendefinisikan istilah pragmatik ini secara berbeda-beda. 

Yule (1996: 3) menyebutkan 4 definsi pragmatik, yaitu (1) bidang yang 

mengkaji makna pembicara, (2) bidang yang mengkaji makna menurut 

konteksnya; (3) bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, 

mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara, 

dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang 

membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Menurut Levinson 

(1983: 9), ilmu pragmatik didefinisikan sebagai berikut: (1) Pragmatik ialah 

kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan 

pengertian bahasa. Di sini, pengertian/pemahaman bahasa menghunjuk kepada 

fakta bahwauntuk mengerti sesuatu ungkapan/ujaran bahasa diperlukan juga 

pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni 



 

hubungannya dengan  konteks pemakaiannya. (2) Pragmatik ialah kajian tentang 

kemampuan  pemakai bahasa mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-

konteks yang  sesuai bagi kalimat- kalimat itu (Nababan, 1987: 2). 

Pragmatik juga diartikan sebagai syarat-syarat yang mengakibatkan serasi-

tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi; aspek-aspek pemakaian  bahasa 

atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada  makna ujaran 

(Kridalaksana, 1993: 177). Menurut Verhaar (1996: 14), pragmatik merupakan 

cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa 

sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan 

tanda- tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Purwo (1990: 

16) mendefinisikan pragmatik sebagai telaah mengenai makna tuturan (utterance) 

menggunakan makna yang terikat konteks. Sedangkan memperlakukan bahasa 

secara pragmatik ialah memper lakukan bahasa dengan mempertimbangkan 

konteksnya, yakni penggunaannya pada peristiwa komunikasi (Purwo, 1990: 31). 

Morris (1960) mengatakan bahwa pragmatik merupakan disiplin ilmu yang 

mempelajari pemakaian tanda, yang secara spesifik dapat diartikan sebagai cara 

orang menggunakan tanda bahasa dan cara tanda bahasa itu diinterpretasikan. 

yang dimaksud orang menurut definisi tersebut adalah pemakai tanda itu sendiri, 

yaitu penutur. 

Menurut Leech (1993:8), Pragmatik adalah studi tentang makna dalam 

hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situations) yang meliputi  unsur-

unsur penyapa dan yang disapa, konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan, waktu, 

dan tempat. 



 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan bagian dari ilmu 

linguistik yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam ujaran/ tindak 

tutur dalam tata bahasa. 

 

2.1.1 Tuturan 

 Leech (1983: 14) menjelaskan bahwa ujaran atau tuturan disebut sebagai 

suatu tindakan konkret dalam suasana tertentu "...the term utterance to refer to 

complete communicative units, which may consist of single words, phrases, 

clauses and clause combinations spoken in contexts" dengan kata lain suasana 

yang dimaksud disini adalah jati diri penutur dan petutur yang terlibat percakapan, 

waktu percakapan, tempat terjadinya percakapan yang diketahui dengan baik. 

Tuturan adalah penggunaan bahasa dalam bentuk lisan atau tulisan melalui 

struktur linguistik yang berhubungan atau tidak pada kalimat. Kridalaksana (1993: 

221) menjelaskan bahwa tuturan adalah wacana yang menonjolkan serangkaian 

peristiwa dalam serentetan waktu tertentu, bersama dengan partisipan dan keadaan 

tertentu. 

 

2.1.2 Aspek-aspek Situasi Tutur 

 Leech (1993:19) membagi aspek situasi tutur ke dalam lima bagian, yaitu: 

1.  Penutur dan Lawan Tutur 

 Penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi 

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

adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam pentuturan. 

Di dalam peristiwa tutur peran penutur dan lawan tutur dilakukan secara silih 



 

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

lawan tutur, demikian sebaliknya. Aspek-aspek yang terkait dengan komponen 

penutur dan lawan tutur antara lain usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, tingkat keakraban, dan sebagainya. 

2.  Konteks Tuturan 

 Istilah konteks didefinisikan oleh Mey (2001) (dalam Nadar, 2009: 3) 

sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan 

untuk dapat berinteraksi dan yang membuat ujaran mereka dapat dipahami. Di 

dalam tata bahasa, konteks tuturan mencakup semua aspek fisik atau latar sosial 

yang relevan dengan tuturan yang diekspresikan.Konteks yang bersifat fisik, yaitu 

fisik tuturan dengan tuturan lain, biasa disebut ko-teks. Sementara itu, konteks 

latar sosial lazim dinamakan konteks. Di dalam pragmatik konteks itu berarti 

semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan 

lawan tuturnya. Konteks ini berperan membantu lawan tutur di dalam menafsirkan 

maksud yang ingin dinyatakan oleh penutur. 

3.  Tindak Tutur sebagai Bentuk Tindakan 

 Tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktivitas adalah bahwa tindak 

tutur itu merupakan tindakan juga. 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. Tindak tutur sebagai suatu tindakan 

tidak ubahnya sebagai tindakan mencubit. Hanya saja, bagian tubuh yang 



 

berperan berbeda. Pada tindakan mencubit tanganlah yang berperan, sedangkan 

pada tindakan bertutur alat ucaplah yang berperan. 

4. Tujuan Tuturan 

 Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan 

tindakan bertutur. Komponen ini menjadikan hal yang melatarbelakangi tuturan 

karena semua tuturan memiliki suatu tujuan. Dalam hal ini bentuk tuturan yang 

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

sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. 

Bentuk-bentuk tuturan morning dan good morning dapat digunakan untuk 

menyatakan maksud yang sama, yakni menyapa lawan tutur yang ditemui pada 

pagi hari. Selain itu, good morning dengan berbagai variasinya bila diucapkan 

dengan nada tertentu, dan situasi yang berbeda-beda dapat juga digunakan untuk 

mengejek teman atau kolega yang terlambat datang ke pertemuan, atau siswa yang 

terlambat masuk kelas, dan sebagainya. 

5. Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal 

 Tuturan merupakan hasil suatu tindakan. 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. 

 

 



 

2. 2 Tindak Tutur 

Pada awalnya ide Austin (1962) dalam How to Do Things with 

Words membedakan tuturan deskriptif menjadi dua yaitu konstatif dan 

performatif. Saat itu Austin berpendapat bahwa tuturan konstatif dapat dievaluasi 

dari segi benar-salah yang tradisional (dengan menggunkan pengetahuan tentang 

dunia), sedangkan performatif tidak dievaluasi sebagai benar-salah yang 

tradisional tetapi sebagai tepat atau tidak tepat (dengan prinsip kesahihan). Austin 

(1962: 26-36) mengemukakan adanya empat syarat kesahihan, yaitu: (1) harus ada 

prosedur konvensional yang mempunyai efek konvensional dan prosedur itu harus 

mencakupi pengujaran kata-kata tertentu oleh orang-orang tertentu pada peristiwa 

tertentu, (2) orang-orang dan peristiwa tertentu di dalam kasus tertentu harus 

berkelayakan atau yang patut melaksanakan prosedur itu, (3) prosedur itu harus 

dilaksanakan oleh para peserta secara benar, dan (4) prosedur itu harus 

dilaksanakan oleh para peserta secara lengkap. 

Menurut Austin semua tuturan adalah performatif dalam arti bahwa semua 

tuturan merupakan sebuah bentuk tindakan dan tidak sekadar mengatakan sesuatu. 

Kemudian Austin ke pemikiran berikutnya (1962: 109) yaitu, Austin membedakan 

antara tindak lokusi (tindak ini kurang-lebih dapat disamakan dengan sebuah 

tuturan kalimat yang mengandung makna dan acuan) dengan tindak ilokusi 

(tuturan yang mempunyai daya konvensional tertentu). Kemudian Austin 

melengkapi kategori-kategori ini dengan menambah kategori ‘tindak perlokusi’ 

(tindak yang mengacu pada apa yang kita hasilkan atau kita capai dengan 

mengatakan sesuatu). Namun ide yang mendorong Austin untuk kemudian 



 

membuat klasifikasi mengenai tindak-tindak ilokusi ialah asumsinya bahwa 

performatif merupakan batu ujian yang eksplisit buat semua ilokusi. 

Ketika Searle (1976) mengemukakan klasifikasi yang serupa dalam A 

Taxonomy of Illocutionary Acts, ia sengaja memisahkan diri dari asumsi Austin 

tadi, yaitu yang mengatakan bahwa terdapat kesepadanan antara verba dan tindak 

ujar. Searle berpendapat bahwa “defferences in illocutionary verb are a good 

guide, but by no means a sure guide to defferences in illocutionary acts”yang 

berarti perbedaan-perbedaan yang ada antara verba-verba ilokusi merupakan 

pedoman yang baik tetapi sama sekali bukan pedoman yang pasti untuk 

membedakan tindak-tindak ilokusi.  Walaupun begitu, cukup jelas bahwa dasar 

pemikiran Searle ini bertolak dari verba ilokusi. Kita memang harus mengakui 

taksonomi Searle lebih berhasil dan lebih sistematis daripada taksonomi Austin, 

namun kita dapat mengamati bahwa Searle pun lagi-lagi menyebut performatif 

eksplisit yang terdapat pada masing-masing kategori ini. Searle tidak berusaha 

mengemukakan dasar-dasar prosedurnya ini, tetapi menerima begitu saja. Ia 

bertolak dari prinsip keekspresifan (principle of expressibility), yang menyatakan 

bahwa apapun yang mempunyai makna dapat diucapkan. Prinsip ini juga 

digunakannya dalam Speech Acts (1969: 19-21) yang menjelaskan tindak tutur 

merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik. Prinsip keekspresifan ini 

memang merupakan tesis yang sangat memudahkan dan membantu penjelasan 

kita, terutama bila kita ingin menunjukkan bahwa dengan membubuhkan awalan 

performatif yang sesuai, daya ilokusi tuturan selalu dapat dibuat lebih jelas. 

Dalam aspek-aspek lain Searle (1969: 30) tampaknya mengandalkan pada 

kekeliruan performatif, walaupun ia membenarkan bahwa daya ilokusi dapat 



 

diungkapkan dengan penanda daya ilokusi (illocutionary-force indicating device), 

baik dengan intonasi, tanda baca, dan sebagainya, maupun dengan verbal 

performatif. Searle juga mengakui bahwa terdapat ketidakjelasan  yang sangat 

besar (enormous unclearity) dalam penggolongan tuturan-tuturan ke dalam 

kategori-kategori ilokusi. Namun ia tetap mempertahankan pendapatnya bahwa 

bila kita menggunakan titik ilokusi sebagai pengertian dasar bagi klasifikasi 

penggunaan bahasa, itu berarti kita melakukan sejumlah hal dasar dengan bahasa. 

Selanjutnya Searle (dalam Gunarwan 1994: 47-48) secara lebih 

operasional merinci syarat kesahihan untuk tindak tutur menjadi lima, yaitu: (1) 

penutur mestilah bermaksud memenuhi apa yang ia janjikan, (2) penutur harus 

berkeyakinan bahwa lawan tutur percaya bahwa tindakan yang dijanjikan 

menguntungkan pendengar, (3) penutur harus berkeyakinan bahwa ia mampu 

memenuhi janji itu, (4) penutur mestilah memprediksi tindakan yang akan 

dilakukan pada prediksi tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan 

datang, (5) penutur harus mampu memprediksi tindakan yang akan dilakukan oleh 

dirinya sendiri. 

Sejauh ini alasan-alasan Leech untuk menentang tesis kekeliruan Verba-

Ilokusi bersifat deskriptif: mengkotak-kotakkan tindak ujar ke dalam kategori-

kategori tertentu seperti yang dilakukan oleh kekeliruan verba ilokusi terlalu 

mengatur rentangan potensi komunikatif manusia, dan ini tidak dapat di benarkan 

kalau hanya berdasarkan pengamatan saja. Dalam hal perilaku percakapan 

manusia dan pengalaman-pengalaman lain, bahasa kita menyediakan sejumlah 

kosakata yang menandakan adanya perbedaan-perbedaan kategorikal. 



 

Perhatian Austin dan Searle pada performatif secara implisit memengaruhi 

mereka untuk berasumsi bahwa analisis yang teliti mengenai makna verbal-ilokusi 

dapat membawa ke pemahaman daya ilokusi. 

Pembedaan-pembedaan yang dibuat oleh Austin, Searle dan lain-lainya 

dalam mengklasifikasi tindak tutur akan sangat berguna bila kita mengkaji verba 

tindak tutur. Pernyataan ini didasarkan atas fakta bahwa sebetulnya filsuf-filsuf 

tindak tutur cenderung memusatkan perhatian mereka pada makna verba tindak 

tutur, walaupun kelihatannya mereka seakan-akan mengkaji tindak tutur. 

Tambahan lagi, tanpa bersikap terlalu teoretis (doktriner) dapat diasumsikan 

bahwa ada kemungkinan terdapat kesamaan antara berbagai perbedaan yang 

penting bagi analisis verba tindak tutur dengan berbagai perbedaan yang penting 

untuk perilaku tindak tutur yang diperikan oleh verba-verba tindak tutur. 

Tindak tutur yang pertama-tama dikemukakan oleh Austin (1956) yang 

merupakan teori yang dihasilkan dari studinya dan kemudian dibukukan oleh J.O. 

Urmson (1965) dengan judul How to Do Thing with Words? Kemudian teori ini 

dikembangkan oleh Searle (1969) dengan menerbitkan sebuah buku Speech Acts: 

An Essay in the Philosophy of Language. Ia berpendapat bahwa komunikasi 

bukan sekadar lambang, kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut 

produk atau hasil dari lambang, kata atau kalimat yang  berwujud perilaku tindak 

tutur (teh performance of speech acts). 

Leech (1994: 4) menyatakan bahwa sebenarnya dalam tindak tutur 

mempertimbangkan lima aspek situasi tutur yang mencakup; penutur dan lawan 

tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak tutur sebagai sebuah 

tindakan/aktivitas dan tuturan sebagai produk tindak verbal. 



 

Tindak tutur atau tindak ujar (speech act) merupakan entitas yang bersifat 

sentral dalam pragmatik sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur 

merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti praanggapan, 

perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerja sama, dan prinsip kesantunan. 

Kajian pragmatik yang tidak mendasarkan analisisnya pada tindak tutur bukanlah 

kajian pragmatik dalam arti yang sebenarnya (Rustono, 1999: 33). 

Suwito dalam bukunya Sosiolinguistik: Teori dan 

Problem mengemukakan jika peristiwa tutur (speech event) merupakan gejala 

sosial dan terdapat interaksi antara penutur dalam situasi dan tempat tertentu, 

maka tindak tutur lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis 

dan ditentukanm oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi 

tertentu. Jika dalam peristiwa tutur orang menitikberatkan pada tujuan peristiwa, 

maka dalam tindaktuturorang lebih memperhatikan makna atau arti tindak dalam 

tuturan itu (Rohmadi, 2004: 30). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang 

mengandung tindakan sebagai suatu fungsidalam komunikasi yang 

mempertimbangkan aspek situasi tutur. 

 

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Tutur 

 Searle (1969) dalam bukunya Act: An Essay in the Philoshopy of 

Language mengemukakan bahwa secara pragmatis ada tiga jenis tindakan yang 

dapat diwujudkan oleh seorang penutur (Rohmadi 2004: 30) yakni tindak 

lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act), dan tindak tutur 



 

perlokusi (perlocutionary act). Hal ini senada dengan pendapat Austin yang juga 

membagi jenis tindak tutur menjadi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

 

1. Tindak Tutur Lokusi. 

Yule (1966: 48) dalam bukunya Doing Pragmatics mengatakan “There is 

first a locutionary act, which is the basic act of utterance, or producing a 

meaningful linguistic expression” dengan kata lain tindak tutur lokusi hanya 

merupakan bagian dasar dari ujaran atau hanya merupakan ekspresi yang 

memiliki arti dalam linguistik. 

Austin (1962) menjelaskan “uttering a sentence with determinate ‘sense’ 

(i.e non-ambiguous meaning) and reference – locution” yang berarti bahwa 

ujaran dalam satu kalimat yang memiliki arti tertentu (tidak termasuk arti yang 

ambigu) dan referensi tersendiri disebut dengan lokusi. 

Tidak tutur lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatu; tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat 

sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut 

kaidah sintaksisnya (Gunarwan dalam Rustono, 1999: 37). Fokus lokusi adalah 

makna tuturan yang diucapkan, bukan mempermasalahkan maksud atau fungsi 

tuturan itu. Rahardi (2003: 71) mendefinisikan bahwa lokusi adalah tindak 

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

oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Lokusi dapat dikatakan sebagai the act of saying 

something. Tindak lokusi merupakan tindakan yang paling mudah diidentifikasi 

karena dalam pengidentifikasiannya tidak memperhitungkan konteks tuturan 

(Rohmadi, 2004: 30). Contoh tindak tutur lokusi adalah ketika seseorang berkata: 



 

“I am tired” 

Penutur tuturan ini tidak merujuk kepada maksud tertentu kepada lawan 

tutur. Tuturan ini bermakna bahwa si penutur sedang dalam keadaan lelah, tanpa 

bermaksud meminta untuk diperhatikan dengan cara misalnya dipijit oleh si lawan 

tutur. Penutur hanya mengungkapkan keadaannya yang tengah dialami saat itu. 

Contoh lain misalnya: 

“Sandy is playing guitar” 

Kalimat ini dituturkan semata-mata untuk menginformasikan sesuatu 

tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu apalagi untuk memengaruhi lawan 

tuturnya. 

 

2. Tindak Tutur Ilokusi 

Menurut pendapat Austin (1986) (dalam Rustono, 1999: 37) ilokusi 

adalah tindak melakukan sesuatu yang mengandung maksud dan fungsi atau daya 

tuturan. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan tindak ilokusi adalah 

“untuk apa ujaran itu dilakukan” dan sudah bukan lagi dalam tataran “apa 

makna tuturan itu?”. Rohmadi (2004: 31) mengungkapkan bahwa tindak ilokusi 

adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan 

sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh tindak tutur ilokusi: 

“It’s hot here” 

Tuturan ini mengandung maksud bahwa si penutur meminta agar pintu 

atau jendela segera dibuka, atau meminta kepada lawan tutur untuk 

menghidupkan kipas angin. Jadi jelas bahwa tuturan itu mengandung maksud 

tertentu yang ditujukan kepada lawan tutur. Contoh lain: 



 

 “Patrick is sick” 

Jika kalimat ini dituturkan kepada lawan tutur yang sedang menyalakan 

televisi dengan volume yang sangat tinggi, berarti tuturan ini tidak hanya 

dimaksudkan untuk memberikan informasi, tetapi juga menyuruh agar 

mengecilkan volume atau bahkan mematikan televisi. 

 

3. Tindak Tutur Perlokusi 

Tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya 

pengaruh (perlocutionary force). Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan 

sesuatu itulah yang oleh Austin (1962: 101) dinamakan perlokusi. Efek atau daya 

tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara segaja, dapat pula secara tidak 

sengaja. Tindak tutur yang pengujaran dimaksudkan untuk memengaruhi lawan 

tutur inilah merupakan tindak perlokusi. 

Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak perlokusi. Beberapa 

verba itu antara lain membujuk (persuading), menipu (cheating), mendorong 

(pushing), menakut-nakuti (scarying), menyenangkan (delighting), 

mempermalukan (embarrassing), menarik perhatian (attracting), dan lain 

sebagainya (Leech, 1983). Contoh tuturan yang merupakan tindak perlokusi: 

1. “there’s a ghost!” 

2. “go get them” 

3. “he’s okay, mom” 

Tiga kalimat tersebut masing-masing memiliki daya pengaruh 

yaitumenakut-nakuti, mendorong, dan melegakan (Rustono, 1999). 

 



 

2.2.2 Tindak Tutur Ilokusi 

 Sehubungan dengan pengertian tindak tutur di atas, tindak tutur ilokusi 

digolongkan menjadi lima jenis oleh Searle (Rohmadi, 2004:32; Rustono, 1999: 

39). Kelima jenis itu adalah tindak tuturrepresentatif, direktif, ekspresif, komisif, 

dan deklaratif. Berikut penjelasan kelimanya: 

1. Representatif 

Representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada 

kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan 

tindak tutur asertif. Yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan 

menyatakan (stating), menuntut (demanding), mengakui (acknowledging), 

menunjukkan (showing), melaporkan (reporting), menyebutkan (mentioning), 

berspekulasi (speculating), menegaskan (asserting), dan lain-lain. 

2. Direktif 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar lawan 

tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak 

tutur direktif disebut juga dengan tindak tutur impositif. Yang termasuk ke dalam 

tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta (asking), mengajak (inviting), 

mendesak (urging), dan lain sebagainya. 

3. Ekspresif 

Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Tindak tutur ekspresif 

adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan 

sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, meliputi tuturan 

mengucapkan terima kasih (thanking), memuji (commending), meyalahkan 

(blaming), dan lain sebagainya. 



 

4. Komisif 

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya bersumpah 

(swearing), berjanji (promising), mengancam (threatening), dan lain sebagainya. 

5. Deklaratif 

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

utuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Tindak tutur 

ini disebut juga dengan istilah isbati. Yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini 

adalah tuturan dengan maksud mengesankan (impressing), membatalkan 

(canceling), memaafkan (forgiving), dan lain sebagainya. 

 

2.2.3 Tindak Ilokusi Representatif 

 Kreidler (1998:83) bahwa pada tindak tutur representatif (disebut juga 

asertif) berkaitan dengan fakta dan tujuannya adalah memberikan informasi. 

Tindak tutur ini berkaitan dengan pengetahuan, data, apa yang ada atau diadakan, 

atau telah terjadi atau tidak terjadi. Pada tindak ilokusi representatif ini penutur 

terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan 

(stating), mengusulkan (suggesting), mengeluh (complaining), dan lain-lain. 

Menurut Searle (1978: 12), tujuan dari tindak tutur representatif ini yaitu 

menitikberatkan pada penutur untuk mengutarakan sesuatu yang sedang menjadi 

masalah dan terhadap kebenaran ungkapan yang di utarakan. Semua jenis tindak 

tutur representatif ini wajib berada pada dimensi taksiran yang mencakup benar 

atau salah. 



 

 Adapun pengertian pada jenis tindak ilokusi representatif yang 

dikemukakan oleh Searle dari menuntut (demanding), mengakui (acknowledging), 

dan mengklaim (claiming) menurut Oxford Dictionary, yaitu: 

1. Menuntut (demanding) : to ask for something very firmly. 

2. Mengakui (acknowledging) : to accept that something is true. 

3. Mengklaim (claiming) : to say that something is true although it 

has not been proved and other people may not believe it. 

Adapun contohnya sebagai berikut: 

“I demand you to ignore his call.” (demanding) 

Pernyataan tersebut merupakan bentuk tindak ilokusi representatif bentuk 

menuntut (demanding). Dalam pernyataan ini, penutur menuntut lawan tuturnya 

untuk menolak panggilannya “his call” karena sesuatu hal pada situasi tertentu 

yang penutur rasa itu adalah hal yang benar baginya. 

Untuk memperjelas penelitian, penulis juga menyiapkan beberapa 

kelompok kata/sinonim dari masing-masing bentuk tindak tutur ilokusi 

representatif yang akan dibahas menurut Family Word Finder Thesaurus, yaitu: 

 

Tabel 2.1 Family Word Finder Thesaurus 

Types Synonyms 

Demanding Call for, Ask, Push, Appeal, Challenge, Expect, Force, 

Order to, Press, Request, Require, Urge, Need, Take, 

Involve, Want, Insist, Stipulate. 

Acknowledging Accept, Agree to, Defend, Endorse, Recognize, 

Support, Concede, Confess, Declare, Profess, Allow, 



 

Grant, Own, Admit, Appreciate, Realize, Greet, Salute, 

Address, Hail, Answer, Return, Reply to, Respond to, 

React to. 

Claiming Allege, Ask, Assert, Believe, Call for, Collect, Declare, 

Hold, Need, Take, Profess, Maintain, State, Affirm, 

Avow, Protest. 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap verba dari masing-

masing jenis tindak ilokusi representatif memiliki kelompok kata tersendiri yang 

mana akan digunakan dalam membantu menentukan bentuk tindak tutur tersebut. 

 

2.3 Konteks 

 Definisi konteks menurut Leech (1983: 13) "Any background of 

knowledge assumed to be shared by speaker and hearer and which contributes to 

hearer's interpretation on what speaker mean by a given utterance", maksudnya 

konteks merupakan latar belakang pengetahuan yang dibagi bersama-sama oleh 

penutur dan lawan tutur yang menolong lawan tutur untuk mengartikan maksud 

tuturan penutur. Cruse (2006: 35) mengemukakan bahwa konteks merupakan 

elemen yang harus ada dalam interpretasi ujaran dan perasaan. 

Cutting (2003: 3) membagi konteks kedalam 3 bagian: 

a. Situational Context 

 Dalam konteks situasi terdapat tuturan penutur sehubungan dengan hal-hal 

yang dilihat disekitarnya saat melakukan percakapan. Cutting (2005) 

mengemukakan “the situational context is the immediate physical co-pressence, 



 

the situation where the interaction is taking place at the moment of speaking” 

yang berarti bahwa konteks situasi melibatkan bahasa tubuh saat berinteraksi. 

Contoh sebagai berikut. 

“This is what you have to do to respect him” (giving applause) 

“This” disini merupakan kata ganti demonstratif yang digunakan ketika 

berbicara untuk menunjukkan suatu perumpamaan yaitu bertepuk tangan agar 

penutur dan lawan tutur dapat melihat dan mengerti maksudnya. 

b. Background Knowledge Context 

 Konteks ini terbagi menjadi dua yaitu Cultural knowledge dan 

Interpersonal Knowledge Context. Cultural knowledge merupakan pengetahuan 

umum yang dimiliki setiap orang dalam pikirannya mengenai berbagai bidang 

kehidupan dengan kata lain merupakan pengetahuan bersama tentang hal yang 

sedang dibicarakan. Interpersonal Knowledge merupakan pengetahuan yang 

spesifik dan merupakan pengetahuan pribadi mengenai partisipan yang ada dalam 

percakapan atau dengan kata lain merupakan hubungan antar partisipan. Contoh: 

In Cuba, for example, between friends there cannot be distance at all. If a 

friend said 'thank you' when presented a cup of coffee, it can lead 

misunderstanding and creates a barrier between them. 

Di Cuba, antara teman tidak boleh ada jarak sama sekali. Jarak yang 

dimaksud disini merupakan ucapan terimakasih yang mana hanya diucapkan 

kepada orang yang belum kenal. Maka ketika seorang teman mengatakan ‘terima 

kasih’ ketika disuguhkan secangkir kopi atau sebagainya dapat menyebabkan 

kesalahpahaman. Seharusnya si penerima kopi tersebut bersikap biasa dan dapat 

meminumnya langsung begitu saja.  



 

2.4 Pidato 

 Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan 

kepada orang banyak.Pidato juga berarti kegiatan seseorang yang dilakukan di 

hadapan orang banyak dengan mengandalkan kemampuan bahasa sebagai alatnya. 

 Berpidato pada dasarnya merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran 

dalam bentuk kata-kata (lisan) yang ditujukan kepada orang banyak dalam sebuah 

forum.Seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato 

pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. 

 Menurut Emha Abdurrahman dalam bukunya Tehnik dan Pedoman 

Berpidato, pidato adalah penyampaian uraian secara lisan tentang sesuatu hal 

(masalah) dengan mengutarakan keterangan sejelas-jelasnya di 

hadapan massa atau orang yang banyak pada suatu waktu tertentu. 

 Namun, dalam abad modern ini saluran-saluran berpidato tidak terbatas 

kepada pidato secara langsung di depan massa melainkan bisa menggunakan 

saluran-saluran lain, misalnya pidato di saluran radio, saluran televisi, atau 

rekaman pada kaset. 

 


