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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendekatan Pragmatik 

Pada mulanya pengertian pragmatikaadalah telaahhhubungan tanda dengan 

paraapenafsir atauiinterpretator. Tetapi pragmatik telah mengalami banyak 

pembaharuan hingga yang diketahui sekarang pragmatik adalah studi mengenai 

makna ujaran  di dalam situasi tertentu. Pragmatikssebagai telaahmmengenai 

tindak - tindak linguistikpbeserta konteks-konteksktempatnyaptampil. Dapat kita 

ketahui dari penjelasan diatas pengertian pragmatik tersebut adalah pengertian 

secara sederhana dan secara awal sejarah pragmatik. Kemudian dari pendapat 

itulah muncul pengertian-pengertian pragmatik dari para ahli yang lebih mudah 

dipahami dan dimengerti pada saat ini.  

Teori dari ahli yang menguatkan pemahaman dari pragmatik adalah teori 

Leech yaitu, mengungkapkan bahwa secara praktisppragmatik 

dapatddidefinisikan sebagaisstudi mengenaimmakna ujaran diddalam 

situasittertentu. Iaajuga berpengertian bahasa ppragmatik umumssebagaikkajian 

mengenai kkondisi-kondisii umummpenggunaan bahasassecara komunikatif. Jadi 

dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pragmatik disini membahas 

tentang makna yang terdapattdalam suatuuujaran atau proses tindakktutur 

yanggterjadiddalam situasi tertentu, misal pernikahan, rapat kantor, aktifitas 

sekolah, dan masih banyak lagi yang melibatkan penutur dan lawan tutur. 
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2.2 Tindak Tutur 

Sebelum membahas lebih menjauh tentang tindak tutur ilokusi, maka harus 

mengetahui tahapan atau proses dari tindak tutur itu sendiri. Masyarakat biasanya 

diartikan sebagai sekelompok orang, yang merasa sebangsa, seketurunan, 

sewilayah, tempat tinggal atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. 

Fishman (dalam Chaer dan Agustina 2010:36) menyebut masyarakat tutur adalah 

suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu 

variasi beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaanya. MenuruttWijana 

dan Rohmadii (2013:46), masyarakat tuturtadalah sekelompokoorang dalam 

lingkuppluas atau sempitgyang berinteraksi denganbbahasa tertentuyyang dapat 

dibedakanddengan kelompokkmasyarakat tuturryang lain atasddasar 

perbedaanbbahasa yanggbersifatgsignifikan.  

Yang dimaksud dengan mampu menggunakan bahasa dalam berbagai 

tindak komunikasi yang dikemukakan oleh Wijana dan Rohmadi yaitu adanya 

kemampuan seseorang dalam menyesuaikan bahasa yang dilihat pada status 

sosial, situasi dan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan bahasa antara si 

penutur dan mitra penutur. Misalnya dalam tradisi “Minang”, dalam 

tradisi”Minang”  pihak mempelai laki-laki menyambut mempelai perempuan dan 

keluarganya saat datang untuk mengantarkan mas kawin. Dengan begitu 

mempelai perempuan dan keluarga yang disambut dengan bahasa yang 

menyenangkan oleh pihak mempelai laki-laki merasa dihargai dan disambut 

dengan hangat, kemudian ada tradisi “Minang”, dalam hal ini pun kedua belah 

pihak keluarga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan status sosial dan 

juga situasi yang terjadi.  



13 

 

 
 

Setelah mengetahui tentang masyarakat tutur, maka selanjutnya adalah 

tindakktutur. Tindakktutur dapathdikatakan sebagaiisuatu yyang sebenarnyahkita 

lakukanmketika kitaoberbicara. Ketikaokita terlibat dalam suatukpercakapan 

kitalmelakukan beberapamtindakan sepertiomelaporkan, menjanjikan,, 

mengusulkan, menyarankanndan lain-lain. Pada dasarnya peristiwa tuturr dan 

tindak tutur adalah sama, hanya yang membedakannya adalah dari segi individual 

saja dan kemampuan berbahasanya. Yule (2006:82)  mengemukakan pendapat 

terkait tindak tutur dalam bukunya yang berjudul Pragmatik bahwa, tindakan-

tindakan yang ditampilkan lewat tuturan atau dipahami juga bahwa pristiwa tutur 

yang dilakukan oleh manusia biasa disebut tindak tutur. Dalam pristiwa tutur 

penutur mengharapkan pendengar atau mitra tutur akan dapat memahami maksud 

komunikatif atau maksud tuturan yang disampaikan. Untuk memahami maksud 

tuturan atau memahami komunikatif dari penutur pendengar akan terbantu oleh 

keadaan lingkungan atau keadaan yang berada disekitarnya. 

Menurut Chaer dan Agustina (2010:48), tindak tutur merupakan gejala 

individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh 

kemampuan bahasaosi penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam 

peristiwa tuturrlebih dilihat padattujuan peristiwanya, tetapi dalammtindak 

tuturrlebih dilihat padammakna atau arti-artittindakan dalam tuturannya. Tindak 

tutur dalam peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada 

suatupproses, yakni proses komunikasi. Dengan artillain, dalam proses 

komunikasi yang dilakukan antar penutur dan penutur pada dasarnya merupakan 

rangkaian dari peristiwa tutur yang bahasan dalam bertutur lebih menitik beratkan 

pada tujuan yang disampaikan kemudian dilengkapi dengan tindak tutur yang 
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lebih menonjolkan status sosial tempat ia berutur dan makna yang disampaikan 

dalam setiap tuturannya.  

Dalam tindak tutur disini dapat disimpulkan bahawa penggunaan 

bahasa atau tutur dalam suatu masyarakat tutur, dapat dibedakan sesuai situasi 

dan masyarakat yang dihadapi. Tindak tutur pun memiliki beberapa bagian 

yang memiliki maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan apa yang ingin 

disampaikan, tindak tutur dibagi atas tiga yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur 

ilokusi dan tindak tutur perlokusi. 

2.3 JenissTindakkTutur 

Tindakktutur merupakanppandangan yanggmenegaskan bahwaasebuah 

ungkapannsuatu bahasaayang dapat dipahamiddan dimengertiddengan baik, 

apabilakdikaitakan denganysituasi konsteks yang terjadi, uungkapan tersebuttyang 

kemudianmmemunculkan sebuahhmakna. Pengertian tindak tuturritu 

sendiriaadalah hasilldari suatuikalimat dalammkondisi tertentu dannmerupakan 

satuanuterkecil darikkomunikasi bahasa. Tindak tutur secara pragmatis dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis tindak tutur. Ketiga tindakktutur tersebut 

terdiri dari tindakktutur lokusi (locutionaryyacts), tindakotutur ilokusi 

(illocutionary acts), dan tindakotutur perlokusii (perlocutionaryaacts). 

Tindakttutur lokusiaadalah penutur melakukanttindak bahasa dengan 

mengatakan sesuatuyyang pasti. Tindakotutur lokusikbisa juga dikatakan 

tindak bahsa untuk menyatakan sesuatu. Tindakan bahasa ini disebut juga The 

Act of Saying Something. Contoh dari tidak tutur ilokusi adalah; (1) Ikan Paus 

adalah binatang menyusui, (2) Jari tangan jumlahnya ada lima, dalam kedua 
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contoh ini dapat dilihat bahwa contoh (1) dan (2) merupakan informasi sesuatu 

tanpa tendensi melakukan sesuatu, apabila mempengaruhi lawan tutur. 

Tindak Tutur Ilokusi di sini mengungkapkan bahwa tindak tutur iloksi 

adalah tindakan dalam mengatakan sesuatu. Tindakan dalammmengatakan 

sesuatu dibedakan dari tindakan mengatakan sesuatu, sebabumelaksanakan isi 

tuturannya, sedangkan tindakanyyang kedua mengungkapkan sesuatu. Tindak 

tutur ilokusi memiliki arti jika sebuah tuturan selain berfungsi mengatakan atau 

menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan melakukan sesuatu. 

Tindak tutur ilokusi, menurut J.R Searle (dalam Tarigan, 2009:42), dibedakan atas 

lima hal, yaitu asertif (assertives), direktif (directives), komisif (commissives), 

ekspresif (expressives) dan deklaratif (declarations).  

Tindakttutur perlokusidadalah tindak tuturiyang diutarakanooleh 

seseorang dannseringkali mempunyaiddaya pengaruh (perlocution force) 

ataukefek bagi yangmmendengarkannya. Efek atauhdaya pengaruh ini 

dapatmsecara sengaja maupunotidak sengajaldikreasikan oleh penuturnya. 

Tindakotutur ini disebutljuga The Act of Affecting Someone (Wijana, 2009: 23).  

2.4 Tindak Tutur Ilokusi 

Dalam penelitian ini tindak tutur yang digunakan dalam penelitian 

tradisi “Minang” adalah tindak tutur ilokusi sebab, dalam tradisi “Minang” 

terdapat kalimat-kalimat yang mempunyai makna yang mempengaruhi lawan 

tutur dan menyebabkan lawan tutur melakukan sesuatu tindakan dari tuturan 

yang disampaikan. Tindak tutur ilokusi, menurut J.R Searle (dalam Tarigan, 

2009:42), dibedakan atas lima hal, yaitu asertif (assertives), direktif (directives), 

komisif (commissives), ekspresif (expressives) dan deklaratif (declarations).  



16 

 

 
 

1. Tindak tutur asertif (assertives), melibatkan pembicara pada kebenaran 

preposisi yang dieskpresikan, misalnya menyatakan, memberitahukan, 

menyarankan, mambanggakan, mengeluh, menuntut dan melaporkan. 

2. Tindak tutur direktif (directives),  dimaksudkan untuk menimbulkan 

beberapa efek melalui tindakan sang penyimak, misalnya memesan, 

memerintahkan, memohon, meminta, menyarankan, mengajukan,  dan 

menasehati. 

3. Tindak tutur komisif (commissives), melibatkan pembicaraan pada beberapa 

tindakan yang akan datang, misalnya menjanjikan, bersumpah, 

menawarkan, dan memanjatkan (doa).  

4. Tindak tutur ekspresif (expressives),  mempunyai fungsi untuk 

mengekspresikan, mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis 

pembicra menuju suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi. 

Contohnya adalah mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, 

memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji dan menyatakan 

belasungkawa.  

5. Tindak tutur deklaratif (declarations),  adalah ilokusi yang bila 

performansinya berhasil akan mengakibatkan korespondensi yang baik 

antara isi proposional dengan realitas. Contohnya adalah menyerahkan diri, 

memecat, membebaskan, membaptis, memberi nama, menamai, 

mengucilkan, mengangkat, menunjuk, menentukan, menjatuhkan hukuman 

dan memvonis. 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode tindak tutur ilokusi 

dengan bagian-bagian dari tindak tutur ilokusi ini saat melakukan penelitian. 
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Dalam penelitian ini akan lebih diperinci lagi bagian-bagian yang sesuai dengan 

tindak tutur ilokusi. Penulis akan mengklasifikasikan data Tindak Tutur sesuai 

dengan bagian ilokusinya masing-masing dan keterangan dari pembagian 

tersebut.  

2.5 Makna Denotatif Dalam Tindak Tutur Ilokusi 

Sebuahkkata mengandunglkata denotatif, bilackata itu mengacuoatau 

menunjukanppengertian atausmakna yangmsebenarnya. Katamyang mengandung 

maknaddenotatif digunakanodalam bahasa ilmiah, karena itu dalamlbahasa 

ilmiahmseseorang inginpmenyampaikan gagasannya. Agar gagasanpyang 

disampaikandtidak menimbulkanltafsiran ganda, ia harusmmenyampaikan 

gagasannyagdengan kata-kata yangpmengandung makna denotatif. Menurut Keraf 

(2010:28) menjelaskan bahwa makna denotasi menyatakan arti yang sebenarnya 

dari sebuah kata. Makna denotasi berhubungan dengan bahasa ilmiah. Makna 

denotasi dapath dibedakan atasmdua macam relasi, pertama relasi antarapsebuah 

kata denganmbarang individual yang diwakilinya, dan kedua relasi antaramsebuah 

kata dan ciri-ciri atau perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. 

MaknaOdenotatif bisa jugaOdisebut sebagai maknaOdasar, umum, apaOadanya, 

netral tidak mencampuriOnilai rasa, danOtidak berupa kiasan. 

Menurut harimurti (dalam pateda 2001:98), makna denotatif (denotative 

meaning) adalah maknaMkata atau kelompok kataPyang didasarkan 

atasLhubungan lugas antaraMsatuan bahasa danLwujud di luar,bahasa yang 

diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Makna denotatif adalah makna polos, 

makna apa adanya, sifatnya objektif. Makna denotatif didasarkan 

atasPpenunjukkan yang lugasHpada sesuatu di luar bahasaDatau yang didasarkan 
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pada konvensiKtertentu. Denotasi adalah hubunganLyang digunakan di 

dalamPtingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebasMmemegang peranan 

penting diGdalam ujaran. MaknaGdenotatif menunjuk pada acuanKtanpa embel-

embel. Misalnya, kataBuang yang mengandungBmakna benda kertas atauDlogam 

yang digunakanBdalam transaksi jual beli. MaknaGyang terkandung pada 

kataVuang tidak dihubungkanHdengan hal-hal lain, tidakMditafsirkan 

dalamKkaitannya dengan bendaBatau peristiwa yang lain. MaknaNdenotatif apat 

disebut maknaLsebenarnya. Makna denotatifpadalah maknamyang sebenarnya, 

umum, apa adanya, tidakpmencampuri nilaikrasa, dan tidakoberupa kiasan. 

Apabila seseorangxmengatakan tanganfkanannya sakit, maka yangpdimaksudkan 

adalahgtangannya yang sebelahmkanan sakit. Denotatif adalah makna 

yangmmenunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. 

Makna denotatif ini memiliki arti yang sebenarnya atau sesuai dengan yang 

dilihat, tidak mengandung makna yang tersembunyi. Menurut Keraf (2010:28), 

makna denotatifOdisebut dengan beberapa istilah lainOseperti: 

maknaGdonatisional,makna kognitif,maknaPkonseptual, makna ideasional, 

makna refrensial. Disebut makna denotasional, referensial, konseptual, atau 

idesional karena makna ituOmenunjuk (denote) kepada suatuOreferen, konsep, 

atau ide tertentu dariOsuatu referen. Disebut makna kognitif karenaOmakna itu 

bertalian dengan kesadaran atauOpengetahuan, stimulus (dari pihak pembicara) 

danOrespon (dari pihak pendengar) menyangkutOhal-hal yang dapat 

diserapOpancaindera (kesadaran) dan rasio manusia. Makna denotatif 

disebut5juga makna denotasional,  maknaPkonseptual, atau maknaLkognitif. Pada 

dasarnyaKseperti makna referensial sebabLmakna denotatif lazim 
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diberiKpenjelasan sebagaiLmakna yang sesuai dengan hasilOobservasi menururt 

penglihatan, penciuman,Opendengaran, perasaanOatau pengalaman lainnya. 

Makna denotasiOmerupakan makna yangOdigunakan sesuai denganOmakna 

leksikal yang ada, dapatOdisebut juga maknaOsebenarnya atau makna 

lugas.OMakna yang demikian, kita jumpai dalamObahasa surat kabar,Omajalah, 

buku-buku pelajaran,Okarangan ilmiah dan sebagainya, denganOmaksud supaya 

tidak terjadiOsalah pengertian.  

2.6 Fungsi Tindak Tutur Ilokusi 

Fungsi tindak tutur ilokusi yang akan dibahas disini, merupakan tindak 

tutur yang dilakukan saat tradisi “Minang” berlangsung. Leech (dalam 

Wawan:2010), mengklasifikasikan fungsi ilokusi, menjadi empat jenis, yaitu: 

pertama kompetitif (Competitif), kedua yakni menyenangkan (convivial), ketiga 

Bekerjasama (collaborative), keempat yakni bertentangann(conflictive).   

1. Fungsipilokusi kompetitif (bersaing) 

Fungsi kompetitif adalah tuturan yang tidak bertatakrama (discourteous). 

Tujuan lokusiObersaing dengan tujuan sosial. Tuturan yang 

berfungsiOkompetitif sopan santun memilikiOsifat negatif, hal tersebut 

bertujuanOuntuk mengurangi ketidakOharmonisan antara apa yang ingin 

dicapaiOoleh penutur dengan apaOyang dituntut oleh sopan santun, 

misalnya: memerintah,Omeminta, menuntut, mengemis.  

2. Fungsi ilokusi konvival (menyenangkan) 

Fungsi konvivalOadalah tuturan yangObertatakrama. Tujuan ilokusi 

bersamaanOdengan tujuan sosial. PadaOfungsi ini sopan santunOlebih 

positif bentuknyaOdan bertujuan mencari kesempatanOuntuk beramah-
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tamah, misalnya : menawarkan, mengajak, mengundang, menyapa, 

mengucapkanOterima kasih, mengucapkan selamat.  

3. Fungsi ilokusi kolaboratif (kerja sama)  

Fungsi kolaboratif adalah tujuanOilokusi yang tidakOmelibatkan sopan 

santunOkarena pada fungsi iniOsopan santun tidak relevan. Tujuan 

ilokusinya mengacuhkan tujuan sosial, misalnya: menyatakan, melapor, 

mengumumkan, dan mengajarkan. 

4. Fungsi ilokusi konfliktif (bertentangan) 

Fungsi konfliktif adalahOtujuan ilokusi yangObertentangan dengan tujuan 

sosial. UnsurOsopan santun tidak ada samaOsekali karena fungsi ini 

padaOdasarnya bertujuan menimbulkanOkemarahan, misalnya; 

mengancam, menuduh,Omengumahi, memarahi. 

 


