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ABSTRAK

Kenfitria Diah Wijayanti. C0105028. 2009. Tindak Tutur Direktif dalam
Pertunjukan Wayang Lakon Dewaruci oleh Dalang Ki Manteb  Soedharsono.
Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada tindak tutur direktif dalam 
pertunjukan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono. Tujuan 
yang ingin dicapai adalah untuk: (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif, 
(2) mendeskripsikan fungsi dan makna tindak tutur direktif, (3) mendeskripsikan 
faktor yang melatarbelakangi tindak tutur direktif. Pendekatan pragmatik 
digunakan untuk menjawab ketiga tujuan tersebut.

Teori yang dipergunakan antara lain: (1) pragmatik, (2) interpretasi 
pragmatik, (3) tindak tutur dan tindak tutur direktif, (4) situasi tutur, (5) teori 
kesantunan berbahasa, (6) praanggapan, implikatur, dan inferensi, (7) wayang, (8) 
lakon Dewaruci, (9) dalang.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini  
berupa CD rekaman pertunjukkan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb 
Soedharsono serta wawancara terbuka dengan informan yaitu dalang Ki Manteb 
Soedharsono. Penelitian ini menggunakan jenis data lisan dan data tulis sebagai 
data utama yang di dalamnya terdapat tindak tutur direktif, serta data lisan dari 
hasil wawancara terbuka dengan informan sebagai data pendamping. Populasi 
penelitian mencakup keseluruhan wujud tuturan bahasa Jawa dalam rekaman 
pertunjukkan wayang lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb Soedharsono.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik 
catat, serta teknik wawancara terbuka dengan informan yaitu dalang Ki Manteb 
Soedharsono. Analisis data dengan menggunakan metode kontekstual (contextual 
method), dan metode padan.

Setelah dilakukan analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal: (1) bentuk 
tindak tutur direktif dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci ini ditemukan dua 
puluh dua macam yaitu tindak tutur menyuruh, menasihati, meminta izin, 
menguji, meminta restu, mengingatkan, memaksa, merayu, menantang, 
menyarankan, memohon, memperingatkan, menganjurkan, mengharap, mengajak, 
menyela/interupsi, menegur, memarahi, menagih janji, mempersilakan, 
menginterogasi, melarang. (2) Fungsi dan makna tuturan tersebut dapat diketahui 
setelah tuturan itu digunakan dalam konteks pemakaian tuturan dalam peristiwa 
tutur. Ditemukan dua puluh dua fungsi dan makna yang digunakan dalam
pertunjukan wayang lakon Dewaruci yaitu tindak tutur menyuruh, menasihati, 
meminta izin, menguji, meminta restu, mengingatkan, memaksa, merayu, 
menantang, menyarankan, memohon, memperingatkan, menganjurkan, 
mengharap, mengajak, menyela/interupsi, menegur, memarahi, menagih janji,  
mempersilakan, menginterogasi, melarang. Setiap tindak tutur menghasilkan efek 
dari mitra tutur yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tiga macam tindak 
tutur yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terdapat dalam masing-
masing tuturan. (3) Faktor yang menentukan sebuah jenis tindak tutur sangat 
dipengaruhi oleh faktor penutur/mitra tutur, isi tuturan, tujuan pertuturan, situasi, 
status sosial, jarak sosial, dan intonasi. Sebuah tindak tutur dapat dipengaruhi oleh 
salah satu faktor tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

                                                                                                                                                                                                         

A. Latar Belakang Masalah

Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar 

suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar (Harimurti Kridalaksana, 

2001:171). Seperti dalam aktivitas sosial yang lain, kegiatan bertutur baru dapat 

terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya. Dalam bertutur, penutur dan mitra 

tutur saling menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, 

penggunaan bahasa dan interpretasi-interpretasi terhadap tindakan dan ucapan 

mitra tuturnya. Setiap peserta tutur bertanggung jawab terhadap tindakan, dan 

penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan dalam interaksi lingual tersebut. 

Terlebih lagi bahwa dalam bertutur, setiap peserta tutur banyak dipengaruhi oleh 

konteks yang menjadi latar belakang tuturan tersebut, karena konteks akan sangat 

menentukan bentuk tuturan. Di dalam suatu tuturan pastilah ada maksud serta 

faktor yang melatarbelakangi  penutur dalam menyampaikan tuturannya kepada 

mitra tutur.  

Masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa sebagai media tuturannya 

yang berfungsi sebagai sarana pengungkap kebudayaan Jawa. Kebudayaan 

tersebut antara lain berupa ludruk, ketoprak, wayang, dan sebagainya. Dalam 

pertunjukan wayang diperlukan bahasa sebagai sarana komunikasi antartokoh atau 

sering disebut ‘antawacana’ yaitu terdiri dari janturan, pocapan, serta suluk.

Janturan merupakan pengucapan dalang dalam bentuk prosa yang

menggambarkan suasana jejeran ‘adegan’, dengan diiringi gamelan dalam irama 
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rep ‘tenang dan perlahan’ (Dhanu Priyo Prabowo, 2007:123-124). Pocapan

adalah tuturan yang terjadi antara penutur dan mitra tutur yaitu antartokoh dalam 

pertunjukan wayang tanpa diiringi gamelan. Suluk ialah tembang yang 

dilantunkan oleh dalang sebelum mulai bercerita (Imam Sutardjo, 2006:17).

Dialog yang terjadi antartokoh dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci

menggunakan bahasa Jawa yang dapat dikategorikan ke dalam tindak tutur 

direktif.

 Kebudayaan merupakan cermin dari perilaku masyarakat 

pendukungnya, jadi apa yang tampil dalam wujudnya adalah cermin dari perilaku 

masyarakatnya. Demikian pula masyarakat Jawa, yang mempunyai banyak ragam 

budaya, baik yang berbentuk kesenian maupun yang lainnya. Wujud budaya 

tersebut mencerminkan pula perilaku berbahasa atau tindak tuturnya. Perilaku 

berbahasa akan sangat ditentukan oleh masyarakat tuturnya, artinya bahwa dalam 

berbahasa setiap peserta tutur akan diatur oleh kaidah bertutur maupun kaidah 

sosial. Kaidah bertutur akan tercermin dalam penggunaan aturan berbahasa yang 

berlaku pada bahasa tersebut (la langue). Kaidah sosial merupakan aturan 

penggunaan bahasa, yang dihubungkan dengan konvensi sosial yang berlaku pada 

masyarakatnya. Membicarakan masyarakat Jawa tentu tidak dapat lepas dari 

kebudayaannya, yang menurut banyak orang dikategorikan sebagai budaya yang 

adi luhung. Tetapi dari budaya yang luhur tersebut terselip sesuatu hal yang 

dipandang negatif, yaitu sudah menjadi kebiasaan bagi orang Jawa bahwa untuk 

menyatakan segala sesuatu biasanya secara terselubung. Sehingga apa yang 

sesungguhnya dimaksudkan atau dikehendaki sulit untuk dipahami. Jawa iku 

nggone pasemon, wong Jawa iku senenge ethok-ethok ‘Budaya Jawa itu penuh 

dengan perlambang, orang Jawa itu senang dengan berpura-pura’, itulah ungkapan 
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yang sering didengar mengenai masyarakat Jawa. Oleh karena itu, sebagai mitra 

tutur dalam percakapan, kita harus mampu menanggapi makna yang tersirat. 

Orang Jawa yang mengerti sopan santun tidak akan mengatakan boten ‘tidak’, 

untuk menolak sesuatu ajakan atau permintaan, tetapi akan mengatakan inggih 

‘ya’. Inggih tersebut dapat bermakna ‘ya’ atau ‘tidak’, maka sering muncul inggih 

boten kepanggih ‘iya tetapi sesungguhnya tidak’. Contoh lain apabila ada seorang 

tamu yang datang pada jam makan dan kita ajak makan bersama, dia akan 

mengatakan sampun tuwuk ‘sudah kenyang’ atau nembe kemawon sarapan ‘baru 

saja makan pagi’, padahal kenyataanya dia sama sekali belum makan atau sangat 

lapar (Ngadiman, 1996 dalam Agus Rinto Basuki, 2002: 3).

Masyarakat  Jawa merupakan salah satu komunitas yang mempunyai 

budaya bertindak tutur secara tak langsung, karena lebih bernuansa hormat dan 

sopan. Bentuk tindak tutur tersebut selain dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, 

juga sering dilakukan dalam berkesenian, yaitu dalam kesenian ketoprak dan 

wayang. Dalam kenyataannya, masyarakat Jawa tidak selalu dan tidak semua 

bertindak tutur secara tak langsung. Sebagai contoh dapat diamati dalam kalimat 

berikut.

(1) Pak, aku pundhutke klambi.
‘Pak saya belikan baju.’

(2) Pak, klambi kula sampun sesak.
‘Pak baju saya sudah kekecilan.’

(3) Yu, aku nyilih dhuwit.
‘Mbak, saya pinjam uang.’

(4) Yu, iki wis usum bayaran semesteran, ning kiriman saka bapak 
durung mudhun.
‘Mbak, ini sudah saatnya membayar uang semesteran, tetapi saya 
belum dapat kiriman dari Ayah. ’
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Tuturan (1) merupakan contoh tuturan langsung, yaitu tindak tutur 

‘meminta’ yang ditandai dengan kata pundhutke ‘belikan’. Tuturan yang kedua 

suatu contoh tuturan tidak langsung, anak tersebut meminta dibelikan baju tetapi 

tidak langsung meminta dibelikan, melainkan memberitahu bahwa bajunya sudah 

kekecilan. Dengan memberitahukan kondisi bajunya, diharapkan orang tua akan 

tanggap bahwa anaknya secara tidak langsung meminta dibelikan baju. Tuturan 

(2) adalah sebuah contoh tuturan sopan apabila dibandingkan dengan tuturan yang 

pertama, karena pada tuturan yang kedua tidak terdapat unsur ‘menyuruh’ kepada 

orang tua. Kata pundhutke  bermakna memerintah, sedangkan wis sesak bermakna 

memberitahu yang bernuansa meminta, dan ayah tahu keinginan anaknya, yaitu 

meminta baju.

Demikian pula, pada contoh tuturan (3) seorang adik ingin meminjam 

uang kepada kakaknya. Tuturan tersebut dilakukan dengan cara tindak tutur 

langsung. Bentuk tuturan (4), merupakan tuturan tidak langsung dari adik, dalam 

hal ingin meminjam uang kepada kakaknya. Tuturan (4) lebih sopan apabila 

dibandingkan dengan tuturan (3), karena pada tuturan keempat tidak terdapat 

unsur ‘menyuruh’ kepada orang yang lebih tua. Kata nyilih bermakna 

memerintah, sedangkan kiriman saka bapak durung mudhun bermakna 

memberitahu yang bernuansa meminta, dan kakak tahu keinginan adiknya, yaitu 

meminjam uang.

Bahasa Jawa yang dipergunakan sebagai sarana pengungkap kebudayaan 

Jawa tampak pada pemakaian bahasa Jawa dalam bentuk kesenian yaitu lagu 

(tembang), puisi (geguritan), ludruk, ketoprak, dan wayang. Sebagai salah satu 

kesenian daerah Jawa Tengah, wayang mampu mengundang banyak penonton 



5

atau pendengar karena isi cerita dan bahasanya yang telah menyatu dengan 

persepsi masyarakat. Wayang merupakan warisan kebudayaan yang harus 

dilestarikan, karena di dalamnya mengandung nilai luhur budaya bangsa 

khususnya budaya Jawa. Selain itu cerita yang diangkat menggambarkan cerita 

yang telah berakar, berdasarkan keteladanan yang luhur bangsa Indonesia pada 

masa silam, serta merupakan refleksi kehidupan sehari-hari.

Dunia wayang menjadi semakin populer karena dikemas dalam seni 

pertunjukan yang lebih modern sehingga cerita-cerita yang disampaikan lebih 

menarik. Misalnya saja untuk menambah efek dramatis digunakan tata 

pencahayaan (lighting), iringan musiknya tidak hanya berasal dari gamelan 

melainkan mendapat tambahan dari alat-alat musik modern seperti keyboard dan 

drum, sedangkan durasi wayang yang biasanya ditampilkan lebih dari tiga jam 

sekarang telah muncul wayang versi pakeliran padat yang hanya memakan waktu 

kurang lebih satu jam. Dewaruci merupakan salah satu cerita (lakon) wayang 

yang mengisahkan tokoh wayang yang ingin dekat dengan Tuhan atau mencari 

kesempurnaan hidup (wikan sangkan paran), agar dapat bersatu dengan Tuhan 

(manunggaling kawula Gusti). Dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci

tersebut terdapat tuturan yang sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. 

Wayang lakon Dewaruci yang dipentaskan oleh Dalang Ki Manteb Soedharsono 

di dalamnya memuat ajaran moral berupa petuah hidup. Status sosial merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi penggunaan ragam bahasa seseorang. Tetapi hal 

ini tidak terjadi antara murid dan gurunya yaitu Bratasena dengan Durna. 

Bratasena menggunakan bahasa ngoko dalam berkomunikasi dengan gurunya. 
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Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian antara 

lain yaitu : (1) Tindak Tutur Ekspresif dalam Adegan Gara-gara pada 

Pertunjukan Wayang Kulit oleh Dalang Ki. H. Anom Suroto oleh Farida 

Rachmawati (2005). Skripsi ini mengkaji empat kategori sintaksis sebagai 

penanda lingual yang menandai bentuk tindak tutur ekspresif. (2) Tindak Tutur 

Dagelan Basiyo (Suatu Kajian Pragmatik) oleh Harsono (2007). Skripsi ini 

mengkaji fungsi, tipe, dan interpretasi pragmatik yang ditimbulkan oleh penutur 

terhadap tuturannya sehingga mampu menghasilkan humor bagi pendengar. (3) 

Tindak Tutur Deklaratif Bahasa Jawa : Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo oleh 

Joko Sugiarto (1995). Skripsi ini mengkaji bentuk dan ciri tindak tutur deklaratif, 

makna yang ditimbulkan oleh penutur, efek tuturan dalam tindak tutur deklaratif, 

serta derajat kesopansantunan dalam tindak tutur deklaratif. (4) Tindak Ilokusif 

dalam Seni Pertunjukan Ketoprak oleh Agus Rinto Basuki (2002). Tesis ini 

mengkaji jenis tindak ilokusif, penanda lingual, serta faktor yang menentukan 

terjadinya sebuah tindak tutur.

Beberapa hasil penelitian tersebut, sangatlah bermanfaat untuk penelitian 

ini khususnya kedekatan ranah kajiannya. Referensi mengenai penelitian tersebut 

berguna sebagai acuan untuk menambah wawasan peneliti. Hal ini menunjukan 

bahwa penelitian tentang tindak tutur dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci

belum pernah diteliti. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai 

berikut.

Pertama, berdasarkan penggunaan bahasa di dalam masyarakat terdapat 

dua kemungkinan yaitu pemakaian bahasa sebagai sarana penyampaian informasi 

dalam komunikasi dan pemakaian bahasa sebagai sarana menyampaikan maksud-
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maksud tertentu dari penutur kepada mitra tutur seperti halnya tuturan yang terjadi 

antartokoh dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci ini. Selain itu, tuturan 

yang muncul dari tokoh-tokoh wayang tersebut dapat dikategorikan dalam suatu  

jenis tindak tutur.

Kedua, dalam penyampaian tuturannya penutur dipengaruhi beberapa

faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi ragam bahasa dalam pengujaran 

kalimatnya.

Ketiga, di dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci terdapat data yang 

relevan untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, kandungan ajaran moral yang 

tersirat dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan.

Keempat, Ki Manteb Soedharsono yang menjadi dalang dalam 

pertunjukan wayang lakon Dewaruci ini merupakan salah satu tokoh seniman di 

dunia pewayangan yang ternama. Beliau mendapat julukan dari para 

penggemarnya sebagai ”Dalang Setan”, karena keterampilannya dalam 

memainkan wayang. Beliau  juga dianggap sebagai pelopor perpaduan seni 

pedalangan dengan peralatan musik modern. Dalam hal antawacana ‘dialog 

antartokoh’, Ki Manteb Soedharsono memiliki keahlian catur ‘berbahasa’ yakni 

janturan, pocapan, suluk  yang sarat dengan pitutur luhur. Maka dari itu 

pertunjukan wayang yang dibawakannya bisa dijadikan sebagai tuntunan. Selain 

itu, masih terdapat keahlian lain yaitu keahlian Ki Manteb dalam olah sabet 

’menggerakan wayang’ tidak hanya sekadar adegan bertarung saja, namun juga 

meliputi adegan menari, sedih, gembira, terkejut, mengantuk, dan sebagainya. Ki 

Manteb Soedharsono juga mampu menciptakan adegan flashback yang 

sebelumnya hanya dikenal dalam dunia perfilman dan karya sastra saja. 
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Prestasi yang telah dicapai Ki Manteb Soedharsono dalam kancah 

pedalangan antara lain yaitu :

1. Pada tahun 1982 Ki Manteb menjadi juara Pakeliran Padat se-Surakarta. 

Prestasi tersebut membuat namanya mulai menanjak. 

2. Pada awal tahun 1998 Ki Manteb menggelar pertunjukkan kolosal di 

Museum Keprajuritan Taman Mini Indonesia Indah, dengan lakon Rama 

Tambak. Pergelaran yang sukses ini mendapat dukungan dari pakar 

wayang STSI. 

3. Pada tahun 2004 Ki Manteb memecahkan rekor MURI mendalang selama 

24 jam 28 menit tanpa istirahat. 

Kelima, berdasarkan penelitian terdahulu tentang tindak tutur dalam 

pertunjukan wayang lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb Soedharsono 

belum pernah dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang tindak tutur dalam 

pertunjukan wayang lakon Dewaruci dengan menggunakan tinjauan pragmatik.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu meluas, maka 

perlu dijelaskan mengenai batasan objek kajiannya. Hal ini diharapkan dapat 

mempertegas dan memperdalam terhadap pembahasan masalah tersebut. 

Penelitian ini dibatasi pada tindak tutur dalam bahasa Jawa, dengan mengambil 

tuturan keseluruhan adegan yang terjadi antartokoh dalam rekaman pertunjukkan 

wayang lakon Dewaruci. Analisis ini mengkaji bentuk tindak tutur direktif, fungsi 



9

dan makna tindak tutur direktif, serta faktor yang melatarbelakangi tindak tutur

direktif dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb 

Soedharsono.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis 

merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur direktif dalam pertunjukkan wayang lakon 

Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono? 

2. Bagaimanakah fungsi dan makna tindak tutur direktif dalam pertunjukkan 

wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono? 

3. Apakah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi tindak tutur direktif

dalam pertunjukkan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb 

Soedharsono?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif dalam pertunjukkan wayang

lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono.

2. Mendeskripsikan fungsi dan makna tindak tutur direktif dalam pertunjukkan 

wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono.

3. Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi tindak tutur direktif dalam 

pertunjukkan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teori pragmatik 

khususnya tindak tutur direktif  bahasa Jawa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para 

seniman pertunjukkan wayang dan menambah wawasan bagi masyarakat Jawa 

pada umumnya untuk mengetahui penggunaan bahasa Jawa yang digunakan 

dalam pertunjukkan wayang lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb 

Soedharsono. Selain itu dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya, serta bisa dimanfaatkan oleh guru bahasa dalam memperkaya materi 

kebudayaan di sekolah SLTA maupun SLTP.

F. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sistematika penulisan yang akan 

diterapkan adalah sebagai berikut. 

Bab pertama, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah,  pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori meliputi pengertian pragmatik, interpretasi 

pragmatik, tindak tutur dan tindak tutur direktif, situasi tutur, teori kesantunan 

berbahasa, pranggapan, implikatur, dan inferensi, wayang, lakon Dewaruci, 

dalang.   
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Bab ketiga, Metode Penelitian meliputi sifat penelitian, sumber data, data 

penelitian, alat penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, metode 

analisis data, metode penyajian hasil analisis data.

Bab keempat, Analisis Data yaitu menganalisis data tindak tutur direktif 

dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono.

Bab kelima, Penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pragmatik

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur 

(atau penulis) dan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini 

lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang 

dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa 

yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Atau dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa pragmatik adalah studi tentang maksud penutur (Yule, 2006:3). Batasan 

pengertian ilmu pragmatik juga dikemukakan oleh para ahli yang lain. Pragmatik 

menurut  Leech (1993:8) adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan 

situasi-situasi ujar (speech situations). Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan 

itu digunakan di dalam komunikasi (Parker, 1986:11 dalam I Dewa Putu Wijana 

1996:2).  Hal tersebut dapat diamati dalam kutipan berikut.

”Pragmatics is distinct from grammar, which is the study of the internal 
structure of language. Pragmatics is the study of how language is used
to communicate (Parker, 1986:11).”

Pragmatik berbeda dengan tata bahasa yang mempelajari struktur 
internal bahasa. Pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan 
untuk berkomunikasi.

Jadi menurut Parker bahwa studi tata bahasa dianggapnya sebagai studi 

bahasa secara internal, dan pragmatik studi bahasa secara eksternal. Batasan yang 

dikemukakan Parker tersebut dapat dikatakan pula bahwa studi kajian tata bahasa 

dianggap sebagai studi yang bebas konteks (context independent) sedang makna 
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yang dikaji oleh pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context 

dependent).

Levinson (1983) (dalam Muhammad Rohmadi, 2004:4) dalam bukunya 

yang berjudul Pragmatics mendefinisikan beberapa batasan tentang pragmatik. 

Beberapa batasan tersebut, antara lain menjelaskan bahwa pragmatik adalah 

kajian hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan 

pengertian bahasa. Selain itu Levinson juga mengemukakan bahwa pragmatik 

mengkaji tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat 

dengan konteks yang sesuai dengan kalimat-kalimat tersebut.

Definisi dari Levinson tersebut menekankan pada perhubungan antara 

bahasa dan konteks yang menyertai bahasa tersebut. Dengan demikian, kajian 

pragmatik menurut pandangan Levinson ditekankan pada pengkajian makna 

bahasa dengan konteks yang menyertai bahasa tersebut, dan telaah ini tidak dapat 

dijelaskan secara tuntas di dalam semantik.

Menurut pendapat Morris (1938) (dalam Muhammad Rohmadi, 2004:3), 

pragmatik adalah telaah mengenai hubungan tanda-tanda dengan para penafsir. 

Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda bahasa. Tanda-tanda bahasa 

dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sudut pandang 

penafsir bahasa sangat menentukan ketepatan makna yang dimaksud oleh 

penuturnya.

Carnap (1938) (dalam Muhammad Rohmadi, 2004:3) seorang filosof 

dan ahli logika menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari konsep-konsep abstrak 

tertentu yang menunjuk pada agents. Dengan kata lain, pragmatik mempelajari 

hubungan konsep yang merupakan tanda dengan pemakai tanda tersebut.



14

Sementara itu Yule (2006:4) menjelaskan pengertian pragmatik adalah 

studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang 

dituturkan, karena pragmatik merupakan studi pencarian makna yang tersamar. 

Tipe studi ini, menggali betapa banyak sesuatu yang tidak dikatakan ternyata 

menjadi bagian yang disampaikan. 

Dari beberapa batasan mengenai pragmatik tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pragmatik sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal yang ditentukan oleh konteks dan situasi yang 

melatarbelakangi pemakaian bahasa. Dalam ilmu pragmatik suatu tindak tutur 

lebih mengacu pada maksud penutur terhadap tuturannya.

B. Interpretasi Pragmatik

Leech (1993:54) beranggapan bahwa pragmatik mencakup kegiatan 

pemecahan masalah, baik dari sudut pandang penutur maupun dari sudut pandang 

petutur. Bagi penutur masalahnya adalah perencanaan : ’Seandainya saya ingin 

mengubah atau mempertahankan keadaan mental si petutur, apakah yang harus 

saya ucapkan agar saya berhasil?’. Bagi petutur masalahnya ialah masalah 

interpretasi ’Seandainya penutur mengucapkan tuturan,  apakah alasan penutur 

yang paling masuk akal untuk mengucapkan tuturan?’. Prosedur interpretasi 

mungkin merupakan prosedur ’meta pemecahan masalah’, karena masalah yang 

harus dipecahkan oleh petutur ialah ’masalah komunikasi apakah yang petutur 

pecahkan ketika penutur mengucapkan tuturan’.
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C. Tindak Tutur dan Tindak Tutur Direktif

1. Tindak Tutur

Tindak tutur (Speech Act) atau penuturan adalah pengujaran kalimat 

untuk mengatakan agar suatu maksud  dari pembicara diketahui pendengar, atau 

seluruh komponen linguistis dan nonlinguistis yang meliputi suatu perbuatan 

bahasa yang utuh, yang menyangkut partisipan, bentuk penyampaian amanat, 

topik, dan konteks amanat itu (Harimurti Kridalaksana, 2001:171). Dari pendapat 

tersebut dapat dijelaskan bahwa tindak tutur merupakan suatu tindakan berbahasa 

yang menekankan pada fungsi bahasa dan pemakaiannya dalam komunikasi. 

Sebuah tuturan tidak hanya dipahami juga makna kata-kata yang dikehendaki oleh 

penuturnya. 

Tindak tutur merupakan rangkaian dari percakapan yang terjadi dalam 

peristiwa tutur. Dalam tindak tutur sangat diperhitungkan suatu tuturan itu dapat 

mengekspresikan sikap penutur sehingga mitra tutur mampu menangkap pesan 

yang tersirat di dalamnya. 

Secara garis besar Austin merumuskan tiga macam tindak tutur yaitu:

1) Lokusi (locutionary), yaitu tindakan mengatakan sesuatu dan makna 

sesuatu yang dikatakan dalam arti ”berkata” atau tindak tutur dalam 

bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Searle (1969) 

menyebut tindak tutur lokusi ini dengan istilah tindak bahasa preposisi 

(prepositional act) karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna. 

2) Ilokusi (ilocutionary) yaitu apa yang dilakukan dalam tindak mengatakan 

sesuatu. Tindak tutur ilokusi biasanya diidentifikasikan dengan kalimat 

performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi dapat ditemukan dalam 
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tuturan yang berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima 

kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Makna tindak tutur 

ilokusi berkaitan dengan nilai, yang dibawakan oleh preposisinya.

3) Perlokusi (perlocutionary) yaitu pengaruh yang dihasilkan dengan 

mengatakan apa yang dikatakan. Dapat dikatakan juga bahwa tindak tutur 

perlokusi merupakan tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan 

orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik dari orang 

lain itu. Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak tutur perlokusi 

antara lain yaitu: membujuk, menipu, mendorong, membuat jengkel, 

menakut-nakuti, menyenangkan, melegakan, mempermalukan, menarik 

perhatian dan sebagainya (Abdul Chaer, Leonie Agustina, 2004:53).

Suatu tindak tutur melibatkan para pemakai (komunikator dan 

komunikan) dan pemakaian bahasa. Dalam hubungan tersebut terkandung nilai-

nilai sosial budaya tertentu. Artinya dari tuturan seseorang dapat ditentukan atau 

setidaknya dapat diperkirakan atau ditafsirkan identitas orangnya dan status 

(kelompok) sosialnya, perilaku dan pandangan hidupnya; tipe, arah, isi, dan 

makna tuturannya, dan sebagainya. Secara garis besarnya dapat diketahui bahwa, 

nilai-nilai yang terdapat dibalik tutur (bahasa) dapat diketahui dengan 

mengkajinya sebagai sistem dalam suatu kebudayaan menurut pemakainya.

2. Tindak Tutur Direktif 

Searle (1979) (dalam Leech, 1993:164-165) tidak berhenti pada 

penggolongan tindak tutur menjadi tiga, namun kemudian menggolongkan tindak 

tutur ilokusi menjadi lima macam bentuk tuturan, yang masing-masing memiliki 



17

fungsi komunikatif. Kelima jenis tindak tutur tersebut adalah tindak tutur asertif, 

tindak tutur komisif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur 

deklaratif. 

Tindak tutur direktif yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya 

dengan maksud agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam 

tuturan itu atau mendorong mitra tutur melakukan sesuatu. Dengan kata lain 

tindak tutur direktif menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur (Yule, 

2006:93).

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu tindak tutur direktif 

dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono, 

dimaksudkan sebagai perwujudan penggunaan bentuk-bentuk tuturan berbahasa 

Jawa yang dipergunakan oleh penutur dalam pertunjukan wayang khususnya 

lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb Soedharsono. Bentuk-bentuk tuturan 

tersebut antara lain yaitu tindak tutur menyuruh, menasihati, meminta izin, 

permisi, menguji, meminta restu, melamar, mengingatkan, melerai, memaksa, 

merayu, menantang, menyarankan, memohon, menyumpah, merekomendasi, 

memperingatkan, menganjurkan, mengharap, mengajak, mendesak, menyela atau 

interupsi, menegur, memarahi, menagih janji, membujuk, mempersilakan, 

mengusir, menginterogasi, melarang. Tuturan itu dikaji berdasarkan tindak ilokusi 

dengan kajian pragmatik. Kajian pragmatik dimaksudkan sebagai kajian makna 

tuturan dengan cara mengaitkan faktor lingual (yaitu bahasa sebagai lambang atau 

tanda) dan faktor nonlingual (seperti konteks dan situasi pemakaiannya). Berikut 

ini berturut-turut akan dijelaskan mengenai pengertian dari masing-masing bentuk 

tuturan tersebut.
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1). Tindak Tutur Menyuruh

Tindak tutur menyuruh merupakan tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu tuturan, agar mitra tutur melakukan perintah yang diucapkan penutur. 

2). Tindak Tutur Menasihati

Tindak tutur menasihati adalah tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu tuturan dengan memberikan sesuatu hal yang baik yaitu berupa nasihat 

kepada mitra tutur. 

3). Tindak Tutur Meminta Izin

Tindak tutur meminta ijin adalah tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu tuturan dengan tujuan agar permohonan penutur dapat dikabulkan oleh 

mitra tutur. 

4). Tindak Tutur Permisi

Tindak tutur permisi adalah tindakan penutur dalam mengujarkan sesuatu 

tuturan kepada mitra tutur sebelum memasuki suatu ruangan. 

5). Tindak Tutur Menguji

Tindak tutur menguji merupakan tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu tuturan dengan tujuan ingin mengetahui seberapa kuat kemantapan hati 

mitra tutur. 

6). Tindak Tutur Meminta Restu

Tindak tutur meminta restu merupakan tindakan penutur dalam 

mengujarkan sesuatu tuturan dengan tujuan ingin mendapatkan restu dari mitra 

tutur sebelum penutur melakukan suatu hal. 
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7). Tindak Tutur Melamar

Tindak tutur melamar adalah tindakan penutur dalam mengujarkan sesuatu 

tuturan karena menginginkan seseorang atau gadis (pada umumnya) kepada orang 

yang memiliki gadis tersebut untuk dijadikan isteri. 

8). Tindak Tutur Mengingatkan

Tindak tutur mengingatkan adalah tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu tuturan dengan tujuan memberitahu kepada mitra tutur agar 

mempertimbangkan sesuatu hal yang akan dilakukannya. 

9). Tindak Tutur Melerai

Tindak tutur melerai adalah tindakan penutur dalam mengujarkan suatu 

tuturan untuk menghentikan pertengkaran baik mulut maupun pertengkaran fisik. 

10). Tindak Tutur Memaksa

Tindak tutur memaksa merupakan tindakan penutur dengan mengujarkan 

sesuatu tuturan menginginkan sesuatu kepada mitra tutur dengan maksud mitra 

tutur harus melakukan sesuai dengan kehendak penutur.

11). Tindak Tutur Merayu

Tindak tutur merayu merupakan tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu dengan cara halus agar mitra tutur mau menuruti kemauan penutur. 

12). Tindak Tutur Menantang

Tindak tutur menantang merupakan tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu hal yang memancing emosi mitra tutur sehingga menimbulkan 

pertengkaran. 
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13). Tindak Tutur Menyarankan

Tindak tutur menyarankan merupakan tindakan penutur dalam 

mengujarkan sesuatu dengan tujuan memberitahukan kepada mitra tutur agar 

mempertimbangkan apa yang sudah menjadi keputusannya. 

14). Tindak Tutur Memohon

Tidak tutur memohon merupakan tindakan penutur dalam mengujarkan 

sesuatu karena menginkan sesuatu kepada mitra tutur dengan tujuan agar mitra 

tutur tersebut mengabulkannya. 

15). Tindak Tutur Menyumpah

Menyumpah adalah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain 

untuk mengetahui keberanian orang lain tersebut mengatakan sesuatu yang benar 

dengan cara bersumpah. Jadi tindak tutur menyumpah adalah tindak pertuturan 

yang dilakukan penutur kepada mitra tutur untuk melakukan perbuatan bersumpah 

di hadapan mitra tutur.  

16). Tindak Tutur Merekomendasi

Tindak tutur merekomendasi merupakan tindakan penutur dalam 

mengujarkan suatu usulan atau ide kepada mitra tutur tentang hal yang dibutuhkan 

oleh penutur. 

17). Tindak Tutur Memperingatkan

Tindak tutur memperingatkan adalah tindak dengan pertuturan yang 

dilakukan penutur, untuk memberitahu bahwa apa yang akan dilakukan mitra 

tutur tersebut tidak baik. 
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18). Tindak Tutur Menganjurkan

Tindak tutur menganjurkan adalah tindak pertuturan yang disampaikan 

penutur kepada mitra tutur agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan 

maksud baik penutur. 

19). Tindak Tutur Mengharap

Tindak tutur mengharapkan adalah tindak pertuturan yang disampaikan 

penutur kepada mitra tutur atau kepada yang lain di luar mitra tutur, dengan 

harapan mengabulkannya. 

20). Tindak Tutur Mengajak

Tindak tutur mengajak adalah tindak pertuturan yang dilakukan oleh 

penutur yang bertujuan menginginkan mitra tutur untuk bersama-sama melakukan 

sesuatu. 

21). Tindak Tutur Mendesak

Tindak tutur mendesak adalah tindak pertuturan yang disampaikan 

penutur, dengan cara memaksa mitra tutur untuk segera melakukan sesuatu, sesuai 

dengan kehendak penutur. 

22). Tindak Tutur Menyela atau Interupsi

Tindak tutur interupsi adalah tindak pertuturan yang dilakukan penutur 

terhadap mitra tutur, untuk diizinkan menyela pembicaraan yang sedang 

berlangsung. Pembicaraan tersebut biasanya dalam suasana resmi (rapat, 

pertemuan, diskusi, dan sebagainya). Bila dalam suasana yang tidak resmi, maka 

dapat dikatakan hanya merupakan suatu kegiatan bertutur yang bergantian
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23). Tindak Tutur Menegur

Tadi tindak tutur menegur adalah tindak pertuturan yang disampaikan 

penutur kepada mitra tutur, bahwa apa yang dilakukan atau diucapkan mitra tutur 

tersebut adalah salah. 

24). Tindak Tutur Memarahi

Tindak tutur memarahi adalah tindak pertuturan yang dilakukan penutur 

kepada mitra tutur untuk mengungkapkan perasaan marahnya, karena mitra tutur 

dianggap bersalah. 

25). Tindak Tutur Menagih Janji

Tindak tutur menagih janji adalah tindak pertuturan yang dilakukan 

penutur kepada mitra tutur untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang 

telah diucapkan atau dijanjikan sebelumnya. 

26). Tindak Tutur Membujuk

Tindak tutur membujuk adalah tindak pertuturan yang disampaikan 

penutur, untuk mempengaruhi mitra tutur agar mau melakukan sesuatu sesuai 

dengan kehendak penutur. 

27). Tindak Tutur Mempersilakan

Tindak tutur mempersilakan, adalah tindak pertuturan yang dilakukan

penutur, untuk menyuruh atau mengijinkan memasuki ruangan yang disediakan 

oleh penutur. 

28). Tindak Tutur Mengusir

Mengusir adalah menyuruh orang lain untuk meninggalkan tempat dengan 

cara paksa. Jadi tindak tutur mengusir adalah tindak pertuturan yang dilakukan 

penutur dengan tujuan agar mitra tutur meninggalkan tempat dengan cara paksa. 
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29). Tindak Tutur Menginterogasi

Tindak tutur menginterogasi adalah tindak pertuturan yang dilakukan 

penutur dengan tujuan agar mitra tutur mengungkapkan apa yang telah terjadi atau 

apa yang dirasakannya. 

30). Tindak Tutur Melarang

Melarang adalah mencegah orang lain untuk tidak melakukan sesuatu 

yang tidak diinginkan. Jadi tindak tutur melarang, adalah tindak pertuturan yang 

disampaikan penutur, untuk mencegah mitra tutur melakukan sesuatu yang tidak 

diinginkan oleh penutur.

D. Situasi Tutur

1. Aspek-Aspek  Situasi

Sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan representasi langsung 

elemen makna unsur-unsurnya (Sperber dan Wilson, 1989 dalam I Dewa Putu 

Wijana 1996:10). Suatu tuturan dapat digunakan untuk menyampaikan beberapa 

maksud dan sebaliknya satu maksud dapat disampaikan dengan beraneka ragam 

tuturan. Hal ini dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi tuturan tersebut. 

Sehubungan dengan bermacam-macamnya maksud yang mungkin 

dikomunikasikan  oleh penuturan dalam sebuah tuturan, Leech mengemukakan 

sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi 

pragmatik. Aspek-aspek itu adalah:

a. Penutur dan Lawan Tutur

Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca 

bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek 
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yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang 

sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya.

b. Konteks Tuturan

Konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek 

fisik atau seting sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan. Konteks yang 

bersifat fisik lazim disebut koteks (cotext), sedangkan konteks seting sosial 

disebut konteks (context). Di dalam pragmatik konteks itu pada hakikatnya adalah 

semua latar belakang pengetahuan (back ground knowledge) yang dipahami 

bersama oleh penutur dan lawan tutur.

c. Tujuan Tuturan

Bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk 

menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat 

diutarakan dengan tuturan yang sama. Di dalam pragmatik berbicara merupakan 

aktivitas yang berorientasi pada tujuan (goal oriented activities).

1) Tuturan sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas

Pragmatik berhubungan dengan tindak verbal (verbal act) yang terjadi 

dalam situasi tertentu. Dalam hal ini pragmatik menangani bahasa dalam 

tingkatannya yang lebih konkret dibanding dengan tata bahasa. Tuturan sebagai 

entitas yang konkret, jelas penutur dan lawan tuturnya, serta waktu dan tempat 

pengutaraannya.

2) Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal 

Tuturan yang digunakan di dalam kriteria keempat merupakan bentuk 

dari tindak tutur. Dengan demikian tuturan sebagai produk tindak verbal akan 
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terlihat dalam setiap percakapan lisan maupun tertulis antara penutur dan lawan 

tutur (Leech, 1983 dalam I Dewa Putu Wijana, 1996:10-12).

2. Peristiwa Tutur

Peristiwa tutur (speech event) adalah terjadinya atau berlangsungnya 

interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua 

pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, 

tempat, dan situasi tertentu (Abdul Chaer, Leonie Agustina, 2004:47). 

Menurut Dell Hymes suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan 

komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim  

SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah :

a) Setting and scene. Di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat 

tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan 

waktu, atau situasi psikologis pembicaraan.

b) Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa 

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan 

penerima (pesan).

c) End, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. 

d) Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran 

ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana 

penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik 

pembicaraan. 

e) Key, mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan 

disampaikan: dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan 
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sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga 

ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat.

f)   Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur 

lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities ini juga 

mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam, 

atau register.

g) Norm of Interaction and Interpretaton, mengacu pada norma atau aturan 

dalam berinteraksi.

h) Genre, mengacu pada  jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, 

pepatah, doa, dan sebagainya (Dell Hymes dalam Abdul Chaer dan Leonie 

Agustina, 2004:48-47).

3. Prinsip Kerja Sama

Berbahasa adalah aktivitas sosial. Seperti halnya aktivitas-aktivitas 

sosial yang lain, kegiatan berbahasa baru terwujud apabila manusia terlibat 

didalamnya. Di dalam berbicara, penutur dan lawan tutur sama-sama menyadari 

bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, 

dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. 

Setiap peserta tindak tutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan 

penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual itu (Allan, 

1986 dalam I Dewa Putu Wijana 1996:45).

 Apabila  orang berbicara kepada orang lain pasti ingin mengemukakan 

sesuatu. Selanjutnya orang lain diharapkan menangkap apa (hal) yang 

dikemukakan. Dengan adanya dua tujuan ini, maka orang akan berbicara sejelas 
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mungkin, tidak berbelit-belit, ringkas, tidak berlebihan, berbicara secara wajar 

(termasuk volume suara yang wajar). Hanya saja dalam pragmatik terdapat 

penyimpangan-penyimpangan, ada maksud-maksud tertentu, tetapi penutur harus 

bertanggung jawab atas penyimpangan itu, sehingga orang lain bisa mengetahui 

maksudnya. Mereka harus bekerja sama. 

Grice (1975) mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip 

kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan (convertation 

maxim), yakni:

a) maksim kuantitas (maxim of quantity), yaitu maksim yang menghendaki 

setiap pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak 

yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya.

b) maksim kualitas (maxim of quality), yaitu maksim yang mewajibkan 

setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi 

peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang 

memadai.

c) maksim relevansi (maxim of relevance), yaitu maksim yang 

mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang 

relevan dengan masalah pembicaraan.

d) maksim pelaksanaan (maxim of manner), yaitu maksim yang 

mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak 

kabur, dan tidak berlebihan, serta runtut (Grice, 1975 dalam I Dewa Putu 

Wijana, 1996:46-50).
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E. Teori Kesantunan Berbahasa

Ada sedikitnya tiga macam teori tentang kesantunan berbahasa, yaitu: (a)

teori kesantunan Robin Lakoff (1972), (b) teori kesantunan Geoffrey Leech 

(1983),  (c) teori kesantunan Brown dan Levinson (1987).

1. Teori Kesantunan Robin Lakoff

Dalam pandangan ini kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial 

(social indexing), dan dapat diidentifikasi dalam bentuk-bentuk referensi sosial, 

honorifik dan gaya bicara. Robin Lakoff (1972) (dalam Agus Rinto Basuki, 

2002:27-28) menjelaskan bahwa ada tiga ketentuan untuk dapat dipenuhinya 

kesantunan dalam kegiatan bertutur, yang disebut dengan skala kesantunan. 

Ketiga skala tersebut adalah : (1) skala formalitas, (2) skala ketidaktegasan, dan 

(3) skala kesamaan.

Di dalam skala kesantunan formalitas dinyatakan bahwa agar para peserta 

tutur dapat merasa nyaman dalam kegiatan bertutur, tuturan yang digunakan tidak 

boleh bernada memaksa, dan tidak boleh berkesan angkuh. Skala ketidaktegasan 

atau seringkali disebut skala pilihan (optionaly scale), mengisyaratkan bahwa agar 

penutur dan mitra tutur dapat saling merasa nyama dalam bertutur, pilihan-pilihan 

dalam bertutur harus diberikan oleh kedua belah pihak. Skala kesamaan 

mengisyaratkan bahwa penutur dapat bersikap santun, orang haruslah bersikap 

ramah, dan selalu mempertahankan persahabatan antara yang satu dengan pihak 

yang lain. Agar tercapai maksudnya, penutur haruslah dapat menganggap mitra 

tutur sebagai sahabat.
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2. Teori Kesantunan Geoffrey Leech

Teori kesantunan yang disampaikan oleh Leech berupa maksim-maksim. 

Rumusan tersebut tertuang dalam enam maksim interpersonal dan berskala lima 

macam. Rumusan Leech (1993:206-217) yang pertama adalah teori kesantunan 

yang terbagi menjadi enam maksim sebagai berikut.

a) Maksim Kebijaksanaan (Taxt maxim)

Pada maksim kebijaksanaan ditekankan pada ’kurangi kerugian mitra 

tutur’ dan ’tambahi keuntungan mitra tutur’ (minimize cost to other, 

maximize benefit to other). Maksim ini mengandung maksud bahwa 

hendaknya para peserta tutur berpegang pada prinsip untuk selalu 

mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan 

pada mitra tutur dalam kegiatan bertutur.

b) Maksim Kedermawanan (Generosity maxim)

Maksim kedermawanan menekankan pada ’kurangi keuntungan diri 

sendiri’ dan tambahi pengorbanan diri sendiri’ (minimize benefit to self, 

maximize cost to self). Maksim ini mengandung maksud agar para peserta 

tutur diharapkan dapat menghormati orang lain.

c) Maksim Penghargaan (Approbation maxim)

Maksim penghargaan menekankan pada ’kurangi cacian pada orang lain’ 

dan tambahi pujian pada orang lain’ (minimize dispraise to other, 

maximize praise to other). Maksim ini mengandung maksud bahwa orang 

akan dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan 

penghargaan kepada pihak lain.
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d) Maksim Kesederhanaan (Modesty maxim)

Maksim kesederhanaan menekankan pada ’kurangi pujian pada diri 

sendiri’ dan ’tambahi cacian pada diri sendiri’ (minimize praise of self, 

maximize dispaire of self). Maksim ini mengandung maksud bahwa 

peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara 

mengurangi pujian terhadap diri sendiri.

e) Maksim Permufakatan (Agreement maxim)

Maksim permufakatan menekankan pada ’kurangi ketidaksesuaian antara 

diri sendiri dengan mitra tutur’ dan ’tingkatkan persesuaian antara diri 

sendiri dengan mitra tutur’ (minimize disagreement between self and other, 

maximize agreement between self and other). Dalam maksim ini 

ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau 

kemufakatan dalam kegiatan bertutur.

f) Maksim Simpati (Sympaty maxim)

Maksim kesimpatisan menekankan pada ’kurangi antipati antara diri 

sendiri dengan mitra tutur’ dan ’perbesar simpati antara diri sendiri dengan 

mitra tutur’ (minimize antipathy between self and other, maximize 

sympathy between self and other). Dalam maksim ini diharapkan agar para 

peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati pada pihak lain.

Rumusan Leech (1993:194-199) yang kedua adalah skala kesantunan yang 

terbagi menjadi lima skala sebagai berikut.

a) Skala Untung-rugi (cost-benefit scale)

Skala untung rugi menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan 

keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur. Semakin tuturan 
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tersebut merugikan diri penutur, akan semakin santun tuturan itu. 

Sebaliknya, semakin tuturan itu menguntungkan diri penutur, semakin 

tidak santunlah tuturan itu.

b) Skala Pilihan (opotionaly scale)

Skala pilihan menunjuk pada banyak sedikitnya pilihan yang disampaikan 

oleh penutur. Semakin banyak pilihan yang diberikan oleh penutur, maka 

akan semakin santunlah tuturan itu. Sebaliknya, apabila semakin sedikit 

pilihan, maka akan semakin tidak santunlah tuturan itu.

c) Skala Ketidaklangsungan (Indirectness scale)

Skala ketidaklangsungan menunjuk pada peringkat langsung atau tidak 

langsungnya sebuah tuturan. Semakin langsung sebuah tuturan, maka akan 

semakin tidak santunlah tuturan itu. Sebaliknya, semakin tidak langsung 

sebuah tuturan, maka akan semakin santunlah tuturan itu.

d) Skala Keotoritasan (Authority scale)

Skala keotoritasan merupakan skala yang asimetris, artinya seseorang 

yang memiliki otoritas atau kekuasaan dapat menggunakan bentuk sapaan 

yang akrab kepada orang lain, tetapi orang yang disapa akan menjawab 

dengan bentuk sapaan yang hormat.

e) Skala Jarak Sosial (social distance scale)

Menurut skala ini derajat rasa hormat yang ada pada sebuah situasi ujar 

tertentu sebagian besar tergantung pada beberapa faktor yang relatif 

permanen, yaitu faktor-faktor status atau kedudukan, usia, derajat 

keakraban, dan sebagainya.  
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3. Teori Kesantunan Brown dan Levinson

Teori kesantunan Brown dan Levinson (1987) (dalam Agus Rinto Basuki, 

2002:31-32), kesantunan lebih dikenal dengan nosi ’penyelamatan muka’ (face 

saving). Terdapat tiga skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan 

sebuah tuturan. Skala-skala tersebut ditentukan secara kontekstual, sosial, dan 

kultural. Ketiga skala tersebut selengkapnya sebagai berikut : (1) skala jarak sosial 

antara penutur dengan mitra tutur, (2) skala status sosial antara penutur dengan 

mitra tutur, dan (3) skala peringkat tindak tutur.

Skala jarak sosial banyak ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis 

kelamin, dan latar belakang sosiokultural. Parameter perbedaan umur didapatkan 

bahwa semakin tua umur seseorang, peringkat kesantunannya semakin tinggi. 

Sebaliknya yang berusia muda cenderung memiliki kesantunan yang lebih rendah. 

Parameter jenis kelamin mengisyaratkan bahwa seorang  wanita memiliki 

peringkat kesantunan lebih tinggi dibandingkan pria. Hal yang demikian terjadi 

karena budaya, bahwa pria lebih mempunyai kekuasaan dibanding wanita, 

sehingga wanita cenderung bersikap hormat. Parameter latar belakang 

sosiokultural juga berperan dalam menentukan peringkat kesantunan. Orang yang 

memiliki jabatan lebih tinggi, akan memiliki kesantunan lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki jabatan (Kunjana Rahardi, 2000

dalam Agus Rinto Basuki, 2002:31-32).

Skala status sosial antara penutur dan mitra tutur didasarkan pada 

kedudukan asimetrik antara penutur dengan mitra tutur. Seorang Lurah memiliki 

peringkat kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang RT. Sejalan 
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dengan itu seorang Guru memiliki peringkat kekuasaan lebih tinggi dibandingkan 

dengan seorang murid.

Skala peringkat tindak tutur didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur 

yang satu dengan tindak tutur yang lainnya. Contohya apabila kita waktu tengah 

malam bertamu ke rumah seseorang hanya untuk mengobrol atau tidak ada 

kepentingan yang mendesak. Tindakan tersebut akan dikatakan sebagai tindakan 

yang tidak tahu sopan santun, bahkan melanggar norma kesantunan yang berlaku 

pada masyarakat itu (setidaknya dalam masyarakat Indonesia yang menganut 

budaya timur).

F. Praanggapan, Implikatur dan Inferensi

Makna pragmatik sebuah tuturan tidak selalu didapatkan dari tuturan yang 

sungguh-sungguh disampaikan oleh penutur. Dengan kata lain, makna yang 

tersurat pada sebuah tuturan, tidaklah selalu sama dengan makna yang tersirat. 

Makna yang tersirat dapat diperoleh dengan mencermati konteks yang menyertai 

munculnya tuturan itu. Untuk dapat membaca sebuah konteks pertuturan 

diperlukan piranti yang berupa teori : (a) praanggapan, (b) implikatur, (c) 

inferensi.

1. Praanggapan

Praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh 

penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan (Yule, 2006:43). 

Harimurti Kridalaksana (2001:176) mengemukakan bahwa praanggapan adalah 

syarat yang diperlukan bagi benar tidaknya suatu kalimat. Presuposisi hanya 

dimiliki oleh penutur. Penutur selalu merancang pesan-pesan bahasanya 
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berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah diketahui oleh mitra tutur. Penutur 

menganggap informasi tertentu sudah diketahui oleh pendengarnya. Karena 

informasi tertentu itu dianggap sudah diketahui, maka informasi yang demikian 

biasanya tidak akan dinyatakan dan akibatnya akan menjadi bagian dari apa yang 

disampaikan tetapi tidak dikatakan. Apa yang diasumsikan oleh penutur sebagai 

hal yang benar atau hal yang diketahui mitra tutur, dapat disebut praanggapan. 

Untuk memahami apa yang disebut praanggapan dapat dilihat contoh berikut.

(5) Putrane pun umur pinten?
’Anaknya sudah umur berapa?’

(6) Semahipun nengga enten njawi.
’Suaminya menunggu di luar.’

Apabila penutur bertanya kepada mitra tutur dengan tuturan (5), penutur 

tentunya memiliki praanggapan bahwa mitra tutur mempunyai anak. Apabila 

penutur memberitahu mitra tutur dengan tuturan (6), penutur tentunya memiliki 

praanggapan bahwa mitra tutur sudah bersuami.   

  

2. Implikatur

Implikatur atau penyiratan pembicaraan merupakan pengungkapan 

maksud lebih banyak daripada apa yang diucapkan secara harfiah (Harimurti 

Kridalaksana, 2001:167). Menurut Yule, implikatur adalah contoh utama dari 

banyaknya informasi yang disampaikan daripada yang dikatakan (Yule, 2006:62). 

Dengan mengatakan informasi, penutur berharap pendengar akan mampu 

menentukan implikatur yang dimaksud  dalam konteks berdasarkan pada apa yang 

sudah diketahui. Levinson (1983) dalam bukunya yang berjudul Pragmatics
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menjelaskan empat konsep penting yang berhubungan dengan implikatur, atau 

disebut juga implikatur percakapan, keempat konsep tersebut adalah : 

a. Implikatur memungkinkan penjelasan fakta-fakta kebahasaan yang tidak 

terjangkau oleh teori linguistik.

b. Implikatur memungkinkan penjelasan tentang makna yang berbeda dengan 

yang dikatakan secara lahiriah. Sebagai contoh, pertanyaan tentang waktu 

dapat dijawab tidak dengan menyebutkan waktunya secara langsung, 

tetapi dengan penyebutan peristiwa yang biasa terjadi pada waktu tertentu.

(7) A : Iki jam pira?
’ Ini jam berapa?’

B : Lagi wae adzan luhur.
’Baru saja adzan Dhuhur.’

Tampaknya kedua tuturan itu (7) tidak berkaitan secara konvensional, namun 

berkaitan secara maknawi (koherensif). Keterkaitan tersebut terlihat pada jawaban 

mitra tutur. Dengan jawaban ’Lagi wae adzan luhur.’, penutur mengetahui bahwa 

jawaban oleh mitra tutur sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penutur, sebab 

penutur sudah mengetahui jam berapa biasanya adzan Dhuhur dilakukan.

c. Implikatur dapat menyederhanakan struktur dan isi deskripsi semantik, 

contohnya :

(8) It’s possible that there’s life on Mars.
’Mungkin ada kehidupan di Planet Mars.’

(9) It’s possible that there’s life on Mars and It’s possible that there is no 
life on Mars. 

   ’Mungkin ada kehidupan di Planet Mars dan mungkin pula tidak ada  
kehidupan di Planet Mars.’

Dalam kajian implikatur, kalimat (8) sudah mengandung pengertian seperti yang 

terkandung dalam kalimat (9). Selain strukturnya, isi dalam kalimat (9) itu dapat 

dinyatakan secara lebih sederhana.
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d. Implikatur dapat menjelaskan beberapa fakta bahasa secara tepat. Sebagai 

contoh, tuturan ’makanannya enak’ yang berarti kebalikannya. Cara kerja 

metafora dan peribahasa dapat dijelaskan pula oleh konsep implikatur

(Levinson, 1983 dalam Agus Rinto Basuki, 2002:24-25).

3. Inferensi

Inferensi atau kesimpulan sering dibuat sendiri oleh mitra tutur, karena dia 

tidak mengetahui apa makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh penutur

(Yule, 2006:28). Karena jalan pikiran penutur mungkin berbeda dengan jalan 

pikiran mitra tutur, akan memungkinkan kesimpulan mitra tutur meleset atau 

bahkan salah sama sekali. Apabila hal ini terjadi, maka mitra tutur harus membuat 

inferensi lagi. Maka dari itu sebaiknya lebih banyak menggunakan kesimpulan 

yang bersifat pragmatik daripada  hanya yang bersifat logis. Inferensi diperlukan 

karena digunakan sebagai asumsi yang menjembatani dua ujaran yang terkait, 

tetapi kurang jelas keterkaitannya, hal ini dapat diamati melalui contoh  tuturan 

sebagai berikut.

(10) Mampir mas, enek sing anyar.
      ’Singgah mas, ada yang baru.’
(11) Anyar neng kene, neng kana lawas.
      ’Baru di sini, tetapi di sana bekas. ’ (Agus Rinto Basuki, 2002:26)

Tuturan (10) dan (11) akan sangat sulit dimengerti maksudnya oleh orang 

lain, tanpa mengetahui konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut. Untuk 

memahami maksudnya diperlukan asumsi yang menjembatani ’bridging 

assumption’. Wujud bridging assumption tersebut adalah konteks ’penawaran 

barang dagangan’ yang mempunyai fitur semantik [human, animate, female, 

adult, wanton], dan dalam konteks situasi tempat tertentu pula.
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G. Wayang

1. Pengertian Wayang

Hazeu (dalam Imam Sutardjo, 2006:49) berpendapat bahwa kata wayang 

berkaitan dengan kata Hyang, yang berarti leluhur. Akar kata Hyang atau Yang, 

maksudnya bergerak berkali-kali, simpang siur, lalu lalang, melayang. Oleh 

karena itu, wayang dapat berarti suksma, roh, yang melayang atau mengitar. Di 

dalam sebuah pertunjukan wayang purwa akan menghasilkan bayangan 

(wayangan), sehingga dinamakan wayang atau shadow play ’pertunjukan atau 

permainan bayangan’. 

Kata purwa berasal dari bahasa Sansekerta purwa, yang berarti pertama, tua, 

permulaan. Kata purwa juga pengubahan dari perkataan parwa (Sansekerta), yang 

berarti bagian dari cerita epos Mahabarata, atau yang digunakan untuk merujuk 

buku-buku atau bagian di dalam wiracarita Mahabarata (Victoria, 1979 dalam 

Imam Sutardjo, 2006:49).  

Dalam menentukan asal mula wayang hingga sekarang ini masih terjadi 

kerancuan dan tidak adanya kesepahaman. Beberapa sarjana mengatakan bahwa 

wayang berasal dari India, ada pula yang mengatakan dari Indonesia (khususnya 

dari Jawa), dan pendapat lain mengatakan bahwa wayang merupakan pruduk 

Hindu-Jawa. Kerancuan dalam menentukan dan menetapkan asal mula wayang itu 

dikarenakan kurangnya data konkret, perbedaan disiplin ilmu yang digunakan 

dalam mendekati masalah, serta perbedaan tentang maksud dari asal-usul wayang 

tersebut. Hazeu berpendapat bahwa asal mula wayang berasal dari Jawa asli, 



38

bukan meniru atau mencontoh dari Hindu. Hal ini diperkuat dengan adanya lima 

argumen, yaitu :

(a) nama-nama peralatan wayang semua adalah kata asli Jawa

(b) wayang itu telah ada semenjak sebelum bangsa Hindu datang ke Jawa

(c) struktur lakon wayang digubah menurut model yang amat tua

(d) cara bercerita Ki Dalang (tinggi rendah suara, bahasa, dan ekspresi-

ekspresinya) juga mengikuti tradisi yang amat tua

(e) desain teknis, gaya susunan lakon-lakon juga bersifat atau bercirikhas 

Jawa.

Sejalan dengan konsep tersebut Brandes memperkuatnya dengan 

berpendapat bahwa  wayang adalah asli Jawa, seperti juga gamelan, batik, dan 

sebagainya. Wayang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial, kultural 

dalam religius bangsa Jawa. Misalnya tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong 

berasal dari Jawa, yakni para nenek moyang yang diper-Tuhan-kan. Bangsa India 

mempunyai bentuk wayang yang sangat berbeda dengan wayang Jawa, dan semua 

istilah teknis dalam pertunjukan wayang adalah istilah-istilah Jawa dan bukan 

Sansekerta (Hamzah Amir, 1991 dalam Imam Sutardjo, 2006:51 ).

2.  Pertunjukkan Wayang

Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan drama tradisional yang 

dimainkan oleh seorang Dalang, dengan alur ceritanya mengadopsi dari Epos 

Ramayana dan Mahabarata. Kedua epik ini berasal dari India, tetapi ceritanya 
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sudah digubah berdasarkan cerita Indonesia lama seperti cerita Kala Rau dan 

cerita Panji.

Di pulau Jawa dan Bali terdapat beberapa macam wayang. Yang paling 

terkenal adalah wayang kulit yang dimainkan dengan boneka wayang yang dibuat 

dari kulit. Boneka wayang yang dibuat dari kayu dipakai dalam pertunjukan 

wayang golek dan wayang klitik. Hanya wayang kulit yang biasanya dimainkan 

pada malam hari. Di belakang sebuah kelir dipasangi lampu yang berfungsi untuk 

membentuk bayangan dari boneka wayang tersebut. Orang yang menonton 

pertunjukan wayang kulit duduk di depan kelir. Mereka hanya bisa melihat 

bayangan boneka wayang. Suatu pertunjukan wayang biasanya memakan waktu 

yang  lama bahkan hingga sampai sembilan jam.

Sebuah pertunjukan wayang dimainkan oleh seorang dalang, yang 

bertugas  menceritakan tokoh wayang beserta alur ceritanya. Dalang selalu 

berperan ganda, selain bercerita dan memainkan boneka wayang, seorang dalang 

juga harus bernyanyi.

Dalam satu set wayang terdapat beberapa ratus watak; ada yang baik, ada 

yang jahat. Wayang yang berwatak baik selalu dimainkan di sebelah kanan 

dalang, sedangkan yang berwatak jahat dimainkan di sebelah kiri dalang. Boneka 

wayang yang tidak dipakai dipasang di sebuah batang pohon pisang yang berada 

di depan dalang..

Alat musik yang paling penting dalam gamelan wayang adalah alat pukul 

yang namanya gender. Musik yang dimainkan berubah mengikuti cerita. Untuk 
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memberitahu kepada pemain gamelan, musik macam apa yang harus dimainkan, 

seorang dalang biasanya memberikan kode dengan suara ketukan memakai 

pemukul kayu (cempala) dan kotak kayu besar, 

Meskipun asal usul wayang belum dapat ditemukan dengan pasti, namun 

para penulis Indonesia cenderung mengikuti teori Hazeau yang mengatakan 

wayang berasal dari suatu acara keagamaan untuk memuja arwah nenek moyang 

yang disebut Hyang. 

H. Lakon Dewaruci

Imam Sutardjo (2006) dalam bukunya Serpihan Mutiara Pertunjukan 

Wayang mengemukakan bahwa lakon atau cerita wayang dinamakan lakon lebet

karena di dalam cerita tersebut banyak mengandung makna filosofis yang tinggi, 

berisi ajaran hidup manusia yang sangat dalam serta berguna dalam tuntunan 

kehidupan manusia. Cerita lebet itu biasanya menggambarkan tokoh wayang yang 

ingin dekat dengan Tuhan atau mencari kesempurnaan hidup (wikan sangkan 

paran), agar dapat bersatu dengan Tuhan (manunggaling kawula Gusti).

Cerita Dewaruci menggambarkan satria penegak Pandawa yang bernama 

Bratasena atau Bima. Bima adalah satria penenggak Pandawa ’anak nomor dua 

dari lima bersaudara’, yang merupakan putra dari Prabu Pandhu dengan Dewi 

Kunthi. Seorang pemuda yang gagah perkasa, sentosa pribadinya tidak mudah 

terombang-ambing oleh keadaan. Tindakannya tepat, sebab segalanya telah 

dipikir dengan cermat dan sungguh-sungguh. Bratasena seorang pemuda yang 

selalu rindu terhadap kebenaran dan patuh kepada guru, sehingga segala yang 

diyakini itu benar, dia tidak pernah melepaskan keyakinannya. Bima  yakin bahwa 
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guru itu pasti berbuat baik terhadap muridnya, maka dia sangat hormat dan patuh 

kepada Resi Durna (guru Pandawa dan Kurawa). Bima  ingin mencari ilmu 

sangkan paraning dumadi dengan berguru kepada Begawan Durna. Syarat untuk 

menerima ilmu tersebut, Bima harus mencari tirta perwitasari mahening suci 

yang letaknya di samodra minangkalbu ’dasar laut’. Dengan menyingkirkan 

berbagai rintangan yang menghalanginya, Bratasena masuk samudra dan akan 

dimangsa oleh seekor naga yang amat ganas dan sakti yaitu Nemburnawa. Namun 

berkat ajian kuku Pancanaka, Bratasena berhasil membunuh Naga Nemburwana, 

dan muncullah bocah bajang ’anak kecil’ dengan wajah serta bentuknya sama 

dengan Bima. Itulah yang dinamakan guru sejati, kemudian Bima segera 

menyembah serta mendapatkan berbagai wejangan ’petuah’ tentang 

kasampurnaning dumadi (hidup berasal dari Tuhan dan akan kembali  kepada-

Nya).

I. Dalang

Dalang adalah orang yang memainkan serta menceritakan wayang 

(Poerwadarminta, 1939:101). Menurut Imam Sutardjo dalam bukunya yang 

berjudul Serpihan Mutiara Pertunjukan Wayang menjelaskan bahwa dalang 

adalah pemimpin pertunjukan wayang purwa yang berperan sebagai pemain 

sekaligus sutradara, karena selain berperan mengatur sanggit atau garap sajian 

pementasan, juga berperan sebagai pemain bahkan seorang dalang dapat 

dikatakan sebagai ”pemain tunggal” dalam seni pertunjukan wayang. Istilah 

dalang  tersimpul dari kata weda dan wulang atau mulang. Weda adalah kitab suci 

orang beragama Hindu yang ditulis dalam bahasa  Sansekerta. Di dalam Weda 
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termuat peraturan tentang hidup dan kehidupan manusia di tengah masyarakat 

ketika berinteraksi dengan sesama manusia menuju kesempurnaan (setelah 

meninggal dunia). Wulang berarti ajaran atau petuah. Mulang berarti memberi 

pelajaran. Berdasarkan hal itu, dhalang dapat digambarkan sebagai seseorang 

yang mempunyai tugas suci untuk memberi pelajaran, wejangan, uraian atau 

tafsiran tentang isi kitab suci Weda beserta maknanya kepada khalayak ramai. 

Menurut sejarahnya, pada jaman dahulu, dalang tidak mengharapkan upah dalam 

bentuk apa pun atas karyanya itu. Hal itu diungkapkan dalam peribahasa sepi ing 

pamrih, rame ing gawe ‘tiada mengharap imbalan, sungguh-sungguh bekerja’. 

Segala pikiran dan tenaga dalang hanya dipusatkan kepada tugasnya tersebut, 

yaitu menanamkan benih kesempurnaan dan keluhuran budi pekerti pada orang-

orang yang mengikuti jejaknya melalui pertunjukkan cerita wayang kulitnya. 

Seorang dalang mempunyai kedudukan sederajat dengan guru yang luhur dan luas 

pengetahuannya. Pada saat ini pekerjaan mendalang merupakan suatu mata 

pencaharian, bukan semata-mata suatu bentuk pengabdian seperti jaman dahulu.

Pada umumnya menjadi dalang merupakan suatu bawaan, bersifat turun-

temurun, dari kakek ke bapak, dari bapak ke anaknya. Pendidikan untuk menjadi 

dalang supaya dapat mencapai tingkat dalang dilakukan secara sambil lalu. Dalam 

arti kata, sang anak turut serta dalam setiap pertunjukkan wayang kulit yang 

diselenggarakan oleh ayahnya atau oleh dalang lainnya.

Saat ini telah didirikan sekolah Pedalangan, lengkap dengan berbagai 

mata pelajarannya, misal Pamulangan Dalang Habiranda Karaton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Para siswa setelah lulus ujiannya mendapat ijazah. Dengan ijazah itu 
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mereka berhak menamakan dirinya dalang dan juga melangsungkan pertunjukkan 

wayang kulit atas dasar menerima upah. 

Menurut  Imam Sutardjo (2006), peranan dalang di dalam masyarakat 

mendapat kedudukan yang tinggi dan terhormat, maka seorang dalang perlu 

memiliki sifat atau watak mahambeg guru, mahambeg bapa, mahambeg pandhita, 

dan mahambeg satriya. Lebih jelasnya keempat sifat ‘hambeg’ tersebut yaitu 

sebagai berikut.

a. Mahambeg Guru ‘berwatak guru’

Mahambeg guru ‘berwatak guru’ yaitu berperan sebagai guru para 

penonton atau masyarakat, dalam setiap menyajikan pertunjukan selalu 

memberikan ajaran atau piwulang kehidupan, sehingga sikap dan perbuatan 

seorang dalang di dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memberikan 

keteladanan atau contoh-contoh yang baik kepada masyarakat (dapat digugu dan 

ditiru).

b. Mahambeg Bapa ‘berwatak bapak’

Mahambeg Bapa ‘berwatak bapak’ berarti bahwa segala pemikirannya 

lebih dewasa atau matang, berwawasan luas dan ilmunya lengkap, seperti kata 

bapak (bab apa-apa pepak ‘mengerti dan meguasai berbagai masalah 

kehidupan’). Terbukti setiap mementaskan pertunjukan wayang selalu 

menjabarkan berbagai masalah hidup beserta penyelesaiannya yang bermanfaat 

bagi penonton ataupun pendengarnya. 

c. Mahambeg Pandhita ‘berwatak pendeta atau brahmana’

Mahambeg Pandhita yaitu seorang dalang memiliki kecerdasan spiritual 

yang tinggi, karena dalam kehidupannya sering melakukan tirakat atau olah batin 
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agar diberi kepekaan rohani (tanggap ing sasmita, lantip batine). Hal ini terbukti 

saat mementaskan pertunjukan wayang disaksikan oleh banyak orang dari 

berbagai kalangan dan karakter, sehingga perlu memiliki kepekaan batin (lantip 

ing sasmita), agar selama menggelar pertunjukannya dapat menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi daerah tersebut sehingga pagelaran dapat berjalan lancar, 

sukses, selamat, dan terhindar dari berbagai gangguan.

d. Mahambeg Satria ‘berwatak satria’

Maksudnya seorang dalang selalu memotivasi kepada para penonton agar 

selalu menegakkan kebenaran, bersifat pemberani, serta melindungi dan 

menolong orang yang teraniaya. Hal itu dapat terlihat saat dalang mengemukakan 

wejangan ‘nasihat’ dalam dialog antartokoh, kritik sosial, alur cerita selama dalam 

menyajikan pertunjukannya.

Dalang pada masa lampau mempunyai tugas suci, yaitu memberi 

wejangan ‘nasihat’ kepada masyarakat agar dapat menjadi manusia utama dan 

mencapai keluhuran budi. Hal tersebut memunculkan lima kriteria atau tingkatan 

dalang yaitu : dalang sejati, dalang purba, dalang wasesa, dalang guna, dan 

dalang wikalpa (Seno Sastroamidjojo, 1964 dalam Imam Sutardjo, 2006:11,12).  

Lebih jelasnya kelima tingkatan dalang tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Dalang Sejati

Berarti bahwa seorang dalang dalam mementaskan pertunjukannya selalu 

menitikberatkan pada pendidikan spiritual atau kerohanian (ngelmu kasepuhan). 

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat memimiki kecerdasan spiritual ‘lantip

panggrahitane dan tanggap ing semu’.
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b. Dalang  Purba

Berarti bahwa seorang dalang dalam sajian pedalangannya harus pandai 

menampilkan berbagai cerita yang dapat digunakan sebagai teladan masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam pertunjukannya selalu 

diselipkan berbagai petuah (wejangan) dan pelajaran keutamaan tentang 

kehidupan manusia.

c. Dalang Wasesa

Berarti dalang yang ahli dalam menyajikan cerita wayang yang dapat 

menawan hati, menghancurkan perasaan atau dapat menimbulkan rasa cemas, 

bimbang, prihatin, cinta, khawatir, dan sebagainya yang disanggit ‘dikreasi’ lewat 

catur ‘bahasa’.

d. Dalang Guna

Yaitu dalang yang pandai mengemas sajian cerita dalam melayani selera 

penonton pada umumnya. Dengan kata lain seorang dalang yang digemari oleh 

masyarakat karena dalam sajiannya selalu mengikuti selera dan mampu membaca 

situsi serta kondisi penontonnya.

e. Dalang Wikalpa

Yaitu dalang yang pandai menyajikan cerita wayang menurut pakem

‘patokan, aturan’, atau dalang pandai menirukan sanggit ‘kreasi’ dalang lain, baik 

meniru mengenai sabet, ginem, pocapan, janturan, suluk, iringan gending, 

maupun banyolan atau humor.

Fungsi dalang di dalam masyarakat sejak dahulu hingga sekarang masih 

dianggap penting, karena merupakn juru penerang masyarakat. Maka dari itu, 

seorang dalang dengan seni pertunjukannya mempunyai tugas suci, yaitu selalu 
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hamemayu budi rahayu, memayu hayuning raga, sesama, bebrayan agung, nusa 

bangsa lan bawana. Soetjipto Wirosardjono (1992) (dalam Imam Sutarjo, 

2006:14,15) menjelaskan bahwa fungsi dalang selain sebagai juru penerang 

adalah sebagai berikut.

a. Budayawan, karena menguasai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Maka dalam 

setiap sajian pementasannya selalu mengajak yang disampaikan dan 

disebarkan untuk dilihat dan didengarkan kepada masyarakat.

b. Kritikus, penegak hukum dan kebenaran, artinya ikut meluruskan berbagai 

penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan 

wewenang dan aturan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain 

dalang sebagai kontrol masyarakat melalui sindiran-sindiran, guyon parikena 

‘hiburan yang sehat dan mengena’ dalam sajian pementasan atau 

pertunjukannya, baik melalui adegan paseban njaba, limbukan ataupun gara-

gara.

c. Guru atau pendidik, yaitu melalui garab atau sajian pertunjukan selalu 

memberi wejangan ‘nasihat’ tentang filsafat, keutamaan hidup kepada 

masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi manusia utama 

dan berbudi luhur, berkepribadian mulia, serta berguna terhadap 

pembangunan bangsa dan negara.  

d. Agen dan Motivator Pembangunan, Juru Penerang, yaitu selalu 

mensosialisasikan program-proram pemerintah kepada masyarakat. Menjadi 

juru penerang kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai problema 

hidup, agar semua warga negara mau bekerja keras, antang menyerah, 

rumangsa handarbeni ‘merasa memiliki’ dan bertanggung jawab terhadap 
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kemajuan dan keberhasilan pembangunan nasional, baik secara lahir (materiil) 

maupun batin (spiritual).

Wignjawirjanto (1961) (dalam Imam Sutardjo, 2006:16-18) mengatakan 

bahwa seorang dalang dalam menyajikan pertunjukan wayang kulit agar baik dan 

sempurna pagelarannya, hendaknya berbekal sembilan hal sebagai berikut.

a. Regu yaitu semenjak dalang duduk di panggung harus tenang penuh wibawa, 

percaya diri, tidak rongeh ‘senang menoleh atau melihat penonton ke arah 

kanan dan kiri dalang’. Dalang harus memiliki pendirian, tidak mudah 

terpengaruh dan melayani kata-kata atau ucapan penonton.

b. Greget yaitu pada waktu menggelar pertunjukan wayang benar-benar hidup 

dan semarak serta dapat memukau dan membangkitkan semangat penonton. 

Sewaktu adegan sereng ‘marah’ benar-benar dapat menakutkan para 

penonton.

c. Sem berarti dalam adegan kasmaran ‘kasih sayang, cinta kasih’ sungguh-

sungguh dapat menjiwai, sehingga para penonton dapat larut dan terbawa 

dalam adegan kasih sayang tersebut. 

d. Nges artinya sewaktu menyajikan adegan sedih atau kesusahan benar-benar 

dapat menimbulakn rasa trenyuh ‘terharu, susah’, bahkan para penonton dapat 

meneteskan air matanya.

e. Renggep maksudnya sungguh-sungguh, serius, dan selalu tegar dalam 

mendalang sejak awal hingga akhir, tidak memandang sedikit banyaknya 

jumlah penonton. Terlebih apabila pentas wayang RRI harus selalu prima dan 

bertahan, baik dalam segi suara, sabet, maupun garap gending tidak 

semaunya.
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f. Antawacana yaitu dalam menyajikan dialog antartokoh wayang, janturan, 

pocapan, dan suluk sesuai dan runtut dengan wanda wayang, pathet, dan 

suasana adegan.

g. Cucut artinya sangat lucu atau penuh humor sehat dan mendidik, kritik sosial, 

dan sebagainya sehingga para penonton tertarik dan tidak jenuh.

h. Unggah-ungguh maksudnya paham terhadap udanagara ‘aturan, tatacara’ 

dalam menyajikan pertunjukan wayang, baik bahasa (dalam dialog, janturan, 

pocapan), cara memegang dan memainkan wayang, maupun dalam menata 

iringan atau gending.

i. Tutuk  berarti menguasai dan terampil dalam mengatur  atau menjalankan 

sajian pertunjukan wayang, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Gerak-gerik wayang kelihatan lebih hidup, bersih, dan jelas.

2. Memanjangpendekkan cerita, janturan, pocapan, ginem, sulukan, 

gendhing, keprakan karena suasana tetapi alur cerita dan pendukungnya 

tetap utuh tidak ada yang tertinggal begitu saja.

3. Diksi atau pilihan kata-kata sewaktu menyajikan pertunjukan dapat 

memilih dan memilah kata-kata yang tepat untuk didengarkan oleh para 

penonton yang heterogen.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara mendekati, mengamati, menganalisis, 

dan menjelaskan suatu fenomena (Harimurti Kridalaksana, 2001:136). Dalam 

metode penelitian ini akan dijelaskan beberapa hal, yaitu : (1) Sifat Penelitian, (2) 

Sumber Data, (3) Data Penelitian, (4) Alat Penelitian, (5) Populasi, (6) Sampel, 

(7) Metode Pengumpulan Data, (8) Metode Analisis Data, (9) Metode Penyajian 

Hasil Analisis Data.

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Maksudnya, suatu penelitian 

yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fenomena yang memang secara 

empiris hidup pada penutur-penuturnya atau fakta yang ada, sehingga dihasilkan 

atau yang dicatat berupa pemerian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya 

sebagaimana adanya (Sudaryanto, 1992:62). Penelitian ini berusaha untuk 

mendeskripsikan data kebahasaan terutama mengenai tuturan-tuturan 

sebagaimana adanya. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cermat, 

sehingga menghasilkan penafsiran yang kuat dan objektif.

B. Sumber Data

Sumber data adalah hal-hal yang dapat dijadikan serta menghasilkan data 

yang lengkap, benar dan sahih. Sumber data penelitian ini  berupa CD rekaman 

pertunjukkan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb Soedharsono 
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dengan durasi satu jam lebih empat menit yang termasuk dalam kategori pakeliran 

padat serta wawancara dengan informan yaitu dalang Ki Manteb Soedharsono.

C. Data Penelitian

Data merupakan fenomen lingual khusus yang mengandung dan berkaitan 

langsung dengan masalah yang dimaksud dan data dapat diidentifikasikan sebagai 

bahan suatu penelitian (Sudaryanto, 1993:5). Penelitian ini menggunakan jenis 

data lisan dan data tulis sebagai data utama, serta data lisan dari hasil wawancara 

dengan informan sebagai data pendamping. Data lisan berwujud tuturan yang di 

dalamnya terdapat tindak tutur direktif bahasa Jawa dari dialog antartokoh dalam 

wayang lakon Dewaruci yang dimainkan oleh seorang dalang yaitu Ki Manteb 

Soedharsono yang terdapat pada sumber data berupa CD. Data tulis berwujud 

transkrip tuturan yang di dalamnya terdapat tindak tutur direktif bahasa Jawa dari 

dialog antartokoh dalam wayang lakon Dewaruci yang dimainkan oleh seorang 

dalang yaitu Ki Manteb Soedharsono yang terdapat pada sumber data berupa CD.

Serta data lisan yang berwujud wawancara terbuka dengan informan yaitu Ki 

Manteb Soedharsono sebagai data pendamping.

D. Alat Penelitian

Alat yang menjadi penunjang dalam penelitian ini meliputi alat elektronik 

dan alat tulis-menulis. Alat elektronik berupa Komputer,  MP4, Headphone, dan 

printer. Alat tulis-menulis di antaranya berupa bolpoint, kertas HVS, tipe-x, serta 

alat lain yang dapat membantu jalannya penelitian.
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E. Populasi

Populasi adalah tuturan yang sudah ada atau diadakan, baik yang nantinya 

terpilih sebagai sampel ataupun tidak sebagai satu kesatuan (Sudaryanto, 

1998:21). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan wujud tuturan bahasa 

Jawa dalam rekaman pertunjukkan wayang  lakon Dewaruci dengan dalang Ki 

Manteb Soedharsono.

F. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang dijadikan objek langsung 

(Sudaryanto, 1992:32). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) (Sudaryanto, 

1993:29). Sampel data penelitian ini adalah tuturan yang mengandung tindak tutur

direktif dalam pertunjukkan wayang  lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb 

Soedharsono yang terdapat pada CD rekaman pertunjukan wayang yang 

berbentuk pakeliran padat. Jumlah sampel data yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 41 tindak tutur direktif.

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak 

yaitu dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993:133) dari rekaman 

video CD pertunjukkan wayang lakon Dewaruci dan selanjutnya menggunakan 

teknik catat. Metode simak atau penyimakan adalah metode pengumpulan data 

dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993:133). Metode simak 

dipergunakan untuk menyimak bahasa  yang dipakai dalam pertunjukkan wayang 
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lakon Dewaruci. Di dalam metode simak, teknik yang dipergunakan adalah teknik 

dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasarnya adalah teknik sadap yaitu teknik yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara menggunakan pikiran dan 

menyadap data, sedangkan teknik lanjutannya adalah teknik catat artinya data-

data berhasil disadap kemudian dicatat dalam bentuk kartu data atau dalam bentuk 

buku yang ada untuk diseleksi dan diklasifikasikan (Sudaryanto, 1993:135).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara terbuka dengan 

informan yaitu Ki Manteb Soedharsono.

Setelah mendapat data berupa rekaman video CD pertunjukan wayang 

lakon Dewaruci langkah selanjutnya adalah menyimak rekaman tersebut. Proses 

penyimakan dilakukan berulangkali yang kemudian dilanjutkan dengan proses 

pencatatan atau pengalihbahasaan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Sampel 

data penelitian ini ditetapkan pada tuturan yang mengandung tindak tutur direktif 

dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb 

Soedharsono. Untuk mengetahui makna tuturan yang terdapat dalam pertunjukan 

wayang lakon Dewaruci dengan dalang Ki Manteb Soedharsono, peneliti 

mengadakan wawancara terbuka yaitu menanyakan pertanyaan kunci kepada 

informan, kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sehingga situasi 

wawancara tetap terarah.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Patton dalam Harsono, 

2007:32) . Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kontekstual 

(contextual method) dan metode padan. Metode kontekstual (contextual method) 
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adalah cara analisis yang diterapkan pada data dengan mendasarkan, 

memperhitungkan, dan mengaitkan konteks. Perlu ditegaskan bahwa lingkungan 

fisik tuturan dapat disebut co-text (koteks), sedangkan lingkungan sosial tuturan 

disebut context (konteks). Konteks adalah segala latar belakang pengetahuan yang 

dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur (I Dewa Putu Wijana, 1996:11).

Metode padan adalah metode analisis data yang alat penentuannya di luar, terlepas 

dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 

1993:13). Penggunaan metode padan pada penelitian ini adalah metode padan 

pragmatik dengan penentunya adalah penutur dan mitra tutur. Dalam metode 

padan ini digunakan teknik dasar dan teknik lanjutan. Adapun teknik dasarnya 

adalah teknik pilah unsur penentu (PUP) yang menggunakan alat berupa daya 

pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya (Sudaryanto, 1993:21). 

Teknik lanjutannya berupa teknik hubung banding (HB) piranti bagi alatnya 

berupa daya banding yang bersifat mental. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

penggunaan metode-metode tersebut, maka dapat diterapkan dalam contoh tuturan 

dalam pertunjukkan wayang lakon Dewaruci sebagai berikut.

Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dilakukan penuturnya 

dengan maksud agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam 

tuturan tersebut. Tindak tutur direktif terbagi menjadi 30 macam, salah satunya 

yaitu tindak tutur meminta izin. Meminta izin adalah menginginkan sesuatu 

kepada orang lain agar sesuatu tersebut dikabulkan. Jadi tindak tutur meminta 

izin, adalah tindak pertuturan yang disampaikan oleh penutur agar mitra tutur 

tersebut mengizinkan terhadap apa yang dikehendaki penutur. Untuk 

menggambarkan tindak tutur tersebut dapat dilihat pada contoh berikut. 
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Konteks tuturan :

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh gurunya yaitu Durna, bahwa di 

puncak Gunung Candramuka terdapat kayu gung susuhing angin, Bratasena 

bergegas hendak mengambilnya .

Bentuk tuturan :

B   : Yen pancen ngono, Bapa Guru aku njaluk pamit sarta njaluk pangestumu 
Bapa Guru.
  ‘Jika demikian, Bapa Guru  aku minta ijin serta minta doa restumu Bapa 
Guru.’

PD : Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-
muga kalakon panjangkamu ngger, Bratasena.
  ‘Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 
keinginanmu nak, Bratasena.’

Penutur memohon izin kepada mitra tutur agar diijinkan pergi ke puncak 

gunung Candradimuka. Mitra tutur nampaknya memberi izin, yaitu dengan 

mengatakan “Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-muga kalakon 

panjangkamu ngger, Bratasena.”  ‘Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 

keinginanmu nak, Bratasena.’. Dengan perkataan tersebut mitra tutur telah 

memberikan izin kepada penutur untuk mencari kayu gung susuhing angin di 

puncak Gunung Candramuka.

Frasa “njaluk pamit” ‘minta izin’ merupakan wujud penanda lingual dari 

tindak tutur meminta izin.  Dalam hal ini yang meminta izin adalah seorang murid

yaitu Bratasena, kehadiran frasa tersebut sangat mutlak, karena bila tidak hadir, 

tuturan yang disampaikan penutur akan bermakna lain.

Dalam tuturan tersebut jarak sosial menjadi faktor penentu tindak tutur 

meminta izin walaupun penutur tidak mematuhi Prinsip Kesantunan (skala jarak 

sosial), karena telah mengatakan sesuatu dengan orang yang lebih tua dengan cara 
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memakai ragam ngoko. Hal ini terjadi karena tingkat keakraban yang tinggi antara 

Bratasena dengan Durna, walaupun status sosial mereka berbeda yaitu antara 

murid dengan guru.

I. Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Metode penyajian hasil analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah metode informal. Metode informal yaitu metode penyajian hasil analisis 

data dengan menggunakan kata-kata biasa atau sederhana agar mudah dipahami 

(Sudaryanto, 1993:145). 



BAB IV

ANALISIS DATA

Deskripsi hasil penelitian dalam Bab IV ini merupakan pembahasan 

tentang tindak tutur direktif dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci oleh 

dalang Ki Manteb Soedharsono. Secara lebih rinci akan mengulas tentang bentuk 

tindak tutur direktif, fungsi dan makna, dan faktor yang melatarbelakangi tindak 

tutur direktif dalam pertunjukkan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki Manteb 

Soedharsono.

A. Bentuk Tindak Tutur Direktif dalam Pertunjukkan Wayang 

Dewaruci oleh Dalang Ki Manteb Soedharsono

Seperti yang dijelaskan pada bab II, bahwa tindak tutur direktif terdiri 

dari : tindak tutur menyuruh, menasihati, meminta izin, menguji, meminta restu, 

mengingatkan, memaksa, merayu, menantang, menyarankan, memohon, 

merekomendasi, memperingatkan, menganjurkan, mengharap, mengajak,  

menyela atau interupsi, menegur, memarahi, menagih janji, membujuk, 

mempersilakan, menginterogasi, melarang. Dijelaskan pula mengenai pemerian 

tuturan yang didasarkan atas tindakannya, diantaranya adalah tindak lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, dalam tinjauannya menggunakan kajian pragmatik, maka dari 

ketiga jenis tindakan tersebut yang dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk 

menganalisis data hanya menggunakan tindak ilokusi. 
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Dalam hubungannya dengan sistem komunikasi dua arah, maka 

keberadaan penutur dan mitra tutur dalam penelitian ini dapat berperan ganda. 

Maksudnya, kedudukan penutur pada saat tertentu bisa berperan sebagai mitra 

tutur, begitu juga dengan mitra tutur pada saat tertentu bisa berperan sebagai 

penutur. Untuk mengidentifikasi kedudukan penutur dan mitra tutur dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan data dalam tindak tutur direktif. Artinya, 

kedudukan penutur dalam penelitian ini adalah seseorang yang menuturkan suatu 

tuturan dalam tindak tutur direktif (yaitu tindak tutur menyuruh, menasihati, 

meminta izin, menguji, meminta restu, dsb). Sebaliknya, seseorang yang berperan 

sebagai mitra tutur adalah seseorang  yang diajak bertutur atau yang menjadi 

pendengar dalam tuturan tindak tutur direktif. Penjelasanan mengenai bentuk 

tindak tutur direktif dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci oleh dalang Ki 

Manteb Soedharsono sebagai berikut.

1. Tindak Tutur Menyuruh

Menyuruh adalah memerintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan keinginan yang memerintah. Jadi tindak tutur menyuruh adalah 

tindak tutur yang dilakukan penutur kepada mitra tutur agar melakukan sesuatu 

sesuai dengan keinginan penutur. Contoh berikut akan memberikan gambaran 

tentang tindak tutur menyuruh.

Konteks tuturan :

Bratasena mengeluh kepada Pandhita Durna karena ayah dan ibunya harus 

masuk ke dalam kawah Candradimuka. Maka itu Pandhita Durna menyuruh 

Bratasena untuk mencari kayu gung susuhing angin sebagai salah satu syarat 

mendapatkan ilmu kesempurnaan hidup.
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Bentuk tuturan :

PD : Upadinen kayu gung susuhing angin!
’Carilah kayu besar sarang nafsu!’

B : Kayu gung susuhing angin kuwi tegese apa?
’Kayu besar sarang nafsu itu apa artinya?’

PD : Aku ora ngerti tegese, jalaran kuwi mung wangsite dewa.
’Saya tidak tahu artinya, karena itu hanya wangsit dari dewa.’(1)

Tuturan tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Pandhita Durna dan 

Bratasena. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, secara status sosial dan tingkat 

pendidikan Pandhita Durna berkedudukan lebih tinggi karena seorang guru dan 

Bratasena hanya seorang murid. Pokok pembicaraan tuturan tersebut adalah 

membicarakan tentang kayu gung susuhing angin ’kayu besar sarang nafsu’, 

dilakukan dalam situasi yang serius. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan 

adanya tindak direktif (selanjutnya disingkat TTD) dalam bentuk tuturan 

menyuruh seperti pada tuturan ”Upadinen kayu gung susuhing angin!” ’Carilah 

kayu besar sarang nafsu!’. Dari tuturan tersebut Pandhita Durna dalam hal ini 

sebagai penutur (selanjutnya disingkat P) menyuruh mitra tutur (selanjutnya 

disingkat MT) yaitu Bratasena agar mencari kayu gung susuhing angin. Maksud P 

menyuruh MT mencari kayu gung susuhing angin yaitu untuk melengkapi syarat 

agar Bratasena mampu mendapatkan ilmu kesempurnaan.

Kata upadinen ’carilah’ menjadi penanda lingual tindak tutur menyuruh. 

Dalam hal ini penutur menyuruh kepada mitra tutur untuk mencari kayu gung 

susuhing angin ’kayu besar sarang angin’. Mitra tutur cukup tanggap terhadap apa 

yang dikatakan oleh penutur, hal ini nampak pada tuturan mitra tutur yang 

kemudian menanyakan apa yang dimaksud dengan kayu gung susuhing angin

tersebut kepada penutur. 
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Atribut P merupakan seorang guru sedangkan MT adalah muridnya adalah 

faktor yang menentukan terjadinya TT menyuruh. Status sosial di antara keduanya 

adalah faktor utama, jadi sudah sewajarnya apabila P menyuruh MT. Selain itu

intonasi yang ditandai dengan nada naik juga melatarbelakangi terjadinya TT 

tersebut.

    

Konteks tuturan:

Sengkuni ingin mengetahui keadaan Bratasena saat berupaya mencari 

kayu gung susuhing angin yang kemudian menyuruh Dursasana serta para 

Kurawa untuk melacaknya.

Bentuk tuturan:

S : Dursasana parentahna kadang-kadangmu Kurawa budhal dina iki!
  ’Dursasana perintahkan saudara-saudaramu Kurawa berangkat hari ini!’

D : Teng pundi Man?
  ’ Kemana Paman?’

S : Nglacak lakune Bratasena.
  ’Melacak kepergian Bratasena.’

D : Nggih sendika kula dherekaken, Man.
  ’Baiklah, Paman.’(2)

Tindak tutur tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Sengkuni dan 

Dursasana. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, secara status sosial Sengkuni 

berkedudukan lebih tinggi karena Sengkuni adalah seorang patih sedangkan 

Dursasana hanya seorang prajurit. Pokok pembicaraan tuturan tersebut adalah 

membicarakan tentang pelacakkan Bratasena, dilakukan dalam situasi yang serius. 

Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya tindak tutur direktif dalam bentuk 

tuturan menyuruh yang dilakukan oleh Sengkuni seperti pada tuturan ”Dursasana 

parentahna kadang-kadangmu Kurawa budhal dina iki!” ’Dursasana, perintahkan 
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saudara-saudaramu Kurawa berangkat hari ini!’. Dari tuturan tersebut Sengkuni 

dalam hal ini sebagai penutur menyuruh keponakannya yaitu Dursasana agar  

melacak keberadaan Bratasena. Maksud penutur menyuruh Dursasana beserta 

saudara-saudaranya yaitu untuk memastikan Bratasena masih hidup atau sudah 

mati.

Kata parentahna ’perintahkan’ menjadi penanda lingual tindak tutur 

menyuruh. Penutur dalam dialog tersebut menyuruh mitra tutur bersama saudara-

saudaranya untuk berangkat hari ini. Tanggapan mitra tutur berupa pertanyaan 

”Teng pundi Man?” ’Kemana Paman?’ merupakan salah satu bentuk persetujuan 

terhadap perintah penutur.

Faktor jarak sosial mempengaruhi terjadinya tuturan tersebut. Sengkuni 

merupakan paman dari Dursasana, sehingga terasa wajar apabila orang yang lebih 

tua menyuruh kepada yang lebih muda. Selain itu Sengkuni merupakan patih 

negara Astina sedangkan Dursasana hanya seorang prajurit, sehingga faktor status 

sosial sangat kental mempengaruhi tuturan tersebut. Intonasi yang ditandai dengan 

nada naik atau keras juga melatarbelakangi terjadinya TT tersebut.

Konteks tuturan :

Bratasena ingin segera mendapat penjelasan mengenai ilmu kesempurnaan 

yang kemudian menyuruh Pandhita Durna untuk menerangkannya.

Bentuk tuturan :

B : Bapa, daya-daya enggal kowe wedharna ngelmu kasampurnan kuwi 
karepe kepriye Bapa?
 ’Bapak, segeralah anda jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu 
maksudnya bagaimana Bapak?’

PD : Ya, ya kulup.
  ’Iya, iya anakku.’(3)
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Tuturan tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Bratasena dan Pandhita 

Durna, dilakukan  dalam situasi setelah kepulangan Bratasena mencari kayu gung 

susuhing angin. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, secara status sosial Pandhita 

Durna berkedudukan lebih tinggi karena seorang guru sedangkan Bratasena hanya 

seorang murid. Pokok pembicaraan dalam tuturan tersebut yaitu membicarakan 

tentang ilmu kesempurnaan. Dalam tuturan tersebut terjadi TTD menyuruh yang 

dilakukan P (Bratasena) seperti pada tuturan ”Bapa, daya-daya enggal kowe

wedharna ngelmu kasampurnan kuwi karepe kepriye Bapa?”  ’Bapak, segeralah 

jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu maksudnya bagaimana Bapak?’. 

Klausa ”daya-daya enggal kowe wedharna” ’segeralah anda jelaskan’ 

menjadi penanda lingual tindak tutur menyuruh. Dalam dialog tersebut penutur 

menyuruh mitra tutur agar segera menerangkan apa yang dimaksud dengan ilmu 

kesempurnaan. Mitra tutur menanggapinya dengan kalimat ”Ya, ya kulup.”  ’Iya, 

iya anakku.’ yang berarti menyetujuinya. 

Faktor tujuan pertuturan sangat mendominasi TT menyuruh. Bratasena 

menginginkan segera mendapatkan keterangan mengenai ilmu kesempurnaan. 

Walaupun di sini Bratasena hanya seorang murid sedangkan Pandhita Durna 

adalah guru, tetapi layaknya seperti murid lainnya yang ingin mendapat 

penjelasan dari gurunya sehingga Bratasena tidak sungkan-sungkan menyuruh 

gurunya untuk segera menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu 

kesempurnaan itu.



62

Konteks tuturan :

Sengkuni menyuruh  Kurawa untuk merebut Pandhita Durna dari tangan 

Anoman.

Bentuk tuturan :

S : Kurawa, Kurawa, rebuten Begawan Durna!
  ’Kurawa, Kurawa, rebutlah Begawan Durna!’

Kt : Inggih sendika, Man.
  ’Baik, Paman.’(4)

Tindak tutur tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Sengkuni dan pihak 

Kurawa yang diwakili oleh Kartamarma. Berdasarkan tingkat status sosial dan 

jarak sosial, Sengkuni berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan 

Kartamarma karena Sengkuni adalah seorang patih dan berusia lebih tua daripada 

Kartamarma. Pokok pembicaraan tuturan mengenai perebutan Pandhita Durna, 

dilakukan dalam situasi yang serius. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan 

adanya tindak TTD dalam bentuk tuturan menyuruh yang dilakukan oleh 

Sengkuni seperti pada tuturan ”Kurawa, Kurawa, rebuten Begawan Durna!” 

’Kurawa, Kurawa, rebutlah Begawan Durna!’. Dari tuturan tersebut Sengkuni 

dalam hal ini sebagai penutur menyuruh Kurawa agar  merebut Pandhita Durna. 

Maksud P menyuruh MT  yaitu agar pihak Kurawa tidak mengalami kerugian 

karena kehilangan Pandhita Durna yang akan memihak Pandhawa setelah sadar 

nantinya.

Kata rebuten ’rebutlah’ menjadi penanda lingual tindak tutur menyuruh. 

Tindak tutur ini tergolong tindak tutur langsung. Penutur menyuruh mitra tutur 

untuk merebut Pandhita Durna dari tangan Anoman. Mitra tutur menanggapinya 
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dengan tuturan ”Inggih sendika, Man.” ’Baik, Paman.’ yang berarti tanda 

persetujuan MT  terhadap perintah P.

Faktor jarak sosial mempengaruhi terjadinya tuturan tersebut. Sengkuni 

merupakan paman dari Kurawa, sehingga terasa wajar apabila orang yang lebih 

tua menyuruh kepada yang lebih muda. Selain itu Sengkuni merupakan patih 

negara Astina, sedangkan Kurawa hanya seorang prajurit, sehingga faktor status 

sosial sangat kental mempengaruhi tuturan tersebut. Intonasi yang ditandai dengan 

nada naik atau keras juga melatarbelakangi terjadinya TT tersebut.

Konteks tuturan :

Sengkuni menghentikan langkah Pandhita Durna karena ingin meminta 

pertanggungjawaban.

Bentuk tuturan :

S : Mandheg!
  ’Berhenti!’

PD : Lho, sampeyan Dhi?
  ’Lho, kamu to Dik?’

S : Inggih Kakang.
  ’Iya Kakak.’ (5)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Sengkuni dengan Pandhita Durna, 

dilakukan dalam situasi serius. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan 

status sosial Sengkuni berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Pandhita 

Durna, karena Sengkuni adalah seorang patih sedangkan Pandhita Durna hanya 

seorang guru. Dalam tuturan tersebut terdapat TTD dalam bentuk menyuruh yang 

dilakukan oleh Sengkuni (P) dengan tuturan ”Mandheg!” ’Berhenti!’. Karena 



64

sedikit terkejut, maka MT  menanggapinya dengan tuturan ”Lho sampeyan Dhi?”

’Lho kamu to Dik?’yang berupa kalimat tanya. 

Kata ”mandheg” ’berhenti’ menjadi penanda lingual TTD dalam bentuk 

tuturan menyuruh. Tindak tutur tersebut termasuk dalam tindak tutur langsung. P 

dalam dialog tersebut menyuruh MT untuk menghentikan langkahnya. MT cukup 

tanggap terhadap apa yang dikatakan oleh penutur, hal ini nampak pada tuturan 

MT dan langsung menghentikan langkahnya walaupun agak sedikit terkejut.

Faktor status sosial merupakan faktor penentu terjadinya tuturan tersebut.   

P sebagai patih negara Astina menguatkan tuturan tersebut, karena MT hanya 

seorang guru. Jadi sudah sewajarnya apabila MT menuruti perintah P. Selain itu 

faktor intonasi juga sangat berpengaruh, karena intonasi diakhiri dengan nada 

yang naik atau keras.

2. Tindak Tutur Menasihati

Menasihati adalah memberikan suatu petunjuk yang baik kepada orang 

lain, dengan tujuan agar orang lain tersebut mengikuti apa yang dikatakannya. 

Jadi tindak tutur menasihati adalah tindak pertuturan yang dilakuan penutur 

kepada mitra tutur untuk memberikan sesuatu yang baik agar mitra tutur tidak 

terjerumus ke dalam sesuatu yang menyesatkan. Untuk lebih jelasnya dapat 

diamati pada contoh berikut. 

Konteks tuturan :

Bratasena bertanya kepada Pandhita Durna, apakah dapat mencapai cita-

citanya.
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Bentuk tuturan : 

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
  ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita saya?’

PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
  ’Semua tergantung niatnya, begitu.’

B : Mengkono Bapa?
  ’Begitu Bapak?’

PD : Iya ngger.
  ’Iya nak.’(6)

Tuturan yang terjadi antara Bratasena dan Pandhita Durna dilakukan 

dalam situasi serius. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. P yang juga guru MT 

hendak memberikan sesuatu yang baik yaitu menasihati MT apabila semua cita-

cita dapat tercapai tergantung niat masing-masing individunya dengan 

mengatakan ”Kabeh gumantung ana niyate, ngono.” ’Semua tergantung niatnya, 

begitu.’. Kalimat tersebut  merupakan penanda lingual dari tindak tutur 

menasihati. Orang yang menasihati biasanya adalah orang yang sudah tua atau 

sebaya, jadi tidak mungkin anak-anak akan menasihati orang tua. MT tanggap 

terhadap apa yang dikehendaki P, terbukti dengan mengatakan ”Mengkono 

bapa?” ’Begitu bapak?’.

Tujuan pertuturan dari P merupakan faktor yang menentukan TT 

menasihati. Sebagai orang tua, P bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baik, 

yaitu berwujud nasihat. Selain itu, faktor P dan MT juga menjadi penentu TT 

menasihati. Demikian pula faktor suasana yang juga turut menentukan TT 

tersebut. Seandainya tuturan tersebut dituturkan oleh dua orang yang sama-sama 

statusnya dan kemudian dituturkan dalam suasana yang santai, maka tuturan 

tersebut akan bermakna menenangkan saja. Karena tuturan tersebut dituturkan 
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oleh seorang ajar ’guru’ kepada muridnya, maka tuturan tersebut bermakna 

menasihati.  

Konteks tuturan :

Bratasena merasa pasrah akan hidupnya karena pada akhirnya akan seperti 

kedua orangtunya yang berada dalam kawah Candradimuka. Mendengar keluhan 

Bratasena tersebut, kemudian Pandhita Durna mencoba menasihati agar tidak 

berhenti berharap dan tetap berusaha.

Bentuk tuturan :

B : Apa gunane aku urip ora wurung ya mung mapan ing kawah 
Candradimuka.
  ’Apa gunanya saya hidup kalau hanya berakhir di dalam kawah 
Candradimuka.’

PD : Lho...lho...lho...lho, aja mupus muluk. Aja kaya mengkono ngger, swarga 
apa neraka iku mung ana rasa takkandhani. Jane kowe kuwat kedunungan 
ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane.
 ’Lho...lho...lho...lho, jangan pasrah. Jangan seperti itu nak, surga atau 
neraka itu hanya ada dalam perasaan. Sebenarnya kamu kuat mendapatkan 
ilmu kesempurnaan, apabila kamu bisa mengupayakan syaratnya.’

B : Sranane apa Bapa Guru? 
  ’Syaratnya apa Bapak Guru?’(7)

Tuturan yang terjadi antara Bratasena (MT) dan Pandita Durna (P), 

dilakukan dalam situasi serius. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. P yang juga 

guru MT hendak memberikan sesuatu yang baik yaitu menasihati MT bahwa 

surga atau neraka itu hanya ada dalam perasaan dan sebenarnya MT kuat 

mendapatkan ilmu kesempurnaan apabila mau mengupayakan syaratnya. Orang 

hidup itu harus tetap semangat dan terus berjuang demi kebahagiaan, hal itu dapat 

terlihat dalam tuturan ”Lho...lho...lho...lho, aja mupus muluk. Aja kaya mengkono 

ngger, swarga apa neraka iku mung ana rasa takkandhani. Jane kowe kuwat 

kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane” 
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’Lho...lho...lho...lho, jangan pasrah. Jangan seperti itu nak, surga atau neraka itu 

hanya ada dalam perasaan. Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu 

kesempurnaan, apabila kamu bisa mengupayakan syaratnya.’. Kalimat tersebut  

merupakan penanda lingual dari tindak tutur menasihati. Atribut P (Pandhita 

Durna)  yaitu sebagai guru MT (Bratasena) menjadi penentu tindak tutur 

menasihati. Orang yang menasihati biasanya adalah orang yang sudah tua atau 

sebaya, jadi tidak mungkin anak-anak akan menasihati orang tua. MT tanggap 

terhadap apa yang dikehendaki P, terbukti dengan mengatakan ”Sranane apa 

Bapa Guru?” ’Syaratnya apa Bapak Guru?’.

Tujuan pertuturan dari P merupakan faktor yang menentukan TT 

menasihati. Sebagai orang tua, P bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baik, 

yaitu berwujud nasihat. Selain itu, faktor P dan MT juga menjadi penentu TT 

menasihati. Demikian pula faktor suasana yang juga turut menentukan TT 

tersebut. Seandainya tuturan tersebut dituturkan oleh dua orang yang sama-sama 

statusnya dan kemudian dituturkan dalam suasana yang santai, maka tuturan 

tersebut akan bermakna menenangkan saja. Karena tuturan tersebut dituturkan 

oleh seorang ajar ’guru’ kepada muridnya, maka tuturan tersebut bermakna 

menasihati.  

Konteks tuturan :

Semar menasihati anak-anaknya mengenai cara memperoleh ilmu dan 

mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. 

Bentuk tuturan :

Smr : Eee ngene thole, ngelmu kuwi kalakone kanthi  laku tegese becike kudu 
dilakoni, sakangel-angele wong golek isih angel le nindakake. Sebab 
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nduwea ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora eneng 
gunane sebab ngelmu kuwi kalamangsane ya malati.
  ’Eee begini nak, ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar sebaiknya harus 
dilakukan, sesulit-sulitnya mencari masih lebih sulit lagi untuk 
menindakkannya. Sebab walaupun memiliki ilmu apabila tidak 
ditindakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan ada gunanya 
sebab ilmu itu suatu ketika juga membahayakan.’

Ptrk : Eee ngaten nggih Pak.
  ’Eee begitu ya Pak.’

Smr : E iya.
  ’E iya.’(8)

Tuturan tersebut  terjadi antara Semar (P) dan Petruk (MT), dilakukan 

dalam situasi santai. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak 

sosial, Semar berkedudukan lebih tinggi karena Semar adalah ayah dan berusia 

lebih tua dari Petruk. Pokok pembicaraan diantara keduanya mengenai bagaimana 

cara mendapatkan ilmu serta cara mengaplikasikannya ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Walaupun tuturan tersebut terjadi dalam suasana santai tetapi tidak 

mengubah tujuan pertuturan dari P merupakan faktor yang menentukan TT 

menasihati. P yang juga ayah MT hendak memberikan sesuatu yang baik, guna 

masa depan anaknya kelak dengan mengatakan  ”ngelmu kuwi kalakone kanthi  

laku” ’ ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar’. Klausa tersebut merupakan 

penanda lingual dari TTD dalam bentuk tuturan menasihati. Orang yang 

menasihati biasanya adalah orang yang sudah tua atau sebaya, jadi tidak mungkin 

anak-anak akan menasihati orang tuanya. MT tanggap terhadap apa yang 

dikehendaki P, terbukti dengan mengatakan ”ngaten nggih pak” ’begitu ya Pak’.
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Konteks tuturan :

Semar dan Bagong  sedang berbincang santai, di tengah obrolannya Semar 

memberikan nasihat kepada Bagong bahwa ilmu itu tidak bisa ditukar/dijual 

dengan uang. Apabila menolong harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan pamrih.

Bentuk tuturan :

Bg : Napa malih ngelmu nek diijolke dhuwit nggih pak, niku mboten 
kena nggih?
  ’Apalagi kalau ilmu ditukar dengan uang ya Pak, itu tidak boleh  
ya ?’

Smr : Eeh ora kena, ee kudu tulus, nek tetulung ya tetulung. Ee nek 
golek rejeki, golek dhuwit aja adol ngelmu. Tegese, ee ngelmu sing 
piningit lho le.
’Eeh tidak boleh, ee harus tulus, kalau menolong ya menolong. Ee 
kalau mencari rejeki, mencari uang jangan menjual ilmu. 
Maksudnya, ee ilmu yang bersifat magis/spiritual.’

Bg : Oo ngaten nggih pak.
  ’Oo begitu ya Pak.’

Smr : Ee iya.
  ’Ee iya.’(9)

Tindak tutur tersebut dilakukan oleh  Semar (P) dan Bagong (MT). 

Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial, Semar 

berkedudukan lebih tinggi karena Semar adalah ayah dan berusia lebih tua dari 

Bagong. Pokok pembicaraan dalam dialog tersebut yaitu bahwa ilmu tidak bisa 

ditukar dengan uang. Apabila kita menolong harus ikhlas, tidak boleh mengharap 

imbalan. P yang juga ayah MT hendak memberikan sesuatu yang baik, guna masa 

depan anaknya kelak dengan mengatakan  ”nek tetulung ya tetulung” ’kalau 

menolong ya menolong’ serta ”Ee nek golek rejeki, golek dhuwit aja adol 

ngelmu.”  ’Kalau mencari rejeki, mencari uang jangan menjual ilmu.’. Klausa dan 

kalimat tersebut merupakan penanda lingual dari TTD menasihati. MT tanggap  
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terhadap apa yang dikehendaki P, terbukti dengan mengatakan ”Oo ngaten nggih 

pak.” ’Oo begitu ya Pak.’.

Tujuan pertuturan dari P merupakan faktor yang menentukan TT 

menasihati. Sebagai orang tua, P bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baik 

yaitu berwujud nasihat. Selain itu, faktor P dan MT juga menjadi faktor penentu 

TT menasihati. Demikian pula faktor suasana, yang juga turut menentukan TT 

tersebut. Seandainya tuturan tersebut dituturkan oleh dua orang yang sama-sama 

statusnya maka tuturan tersebut akan bermakna memberitahu tentang suatu hal 

saja. Karena tuturan tersebut dituturkan oleh seorang ayah kepada anaknya, maka 

tuturan tersebut bermakna menasihati.

Konteks tuturan :

Bratasena bertanya mengapa dia tidak boleh  tinggal selamanya di dalam 

gua garbaning ’perut’ Dewaruci. Kemudian Dewaruci menasihati Bratasena agar 

segera keluar, karena memang belum saatnya.

Bentuk tuturan :

B : Sebabipun menapa?
  ’Sebabnya apa?’

DR : Sumurupa, sepisan isih ana sesanggeman kang kudu sira rampungake, 
kapindhone ibarat wong memangan dhapur sira icip-icip. Mbesuk yenta 
wis titi wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta 
langgeng. Wis enggal metua Bratasena!
 ’Ketahuilah, pertama masih ada keperluan yang harus diselesaikan, yang 
kedua ibarat orang makan kamu hanya baru mencicipi. Besuk apabila 
sudah saatnya, kamu akan mendapat ketentraman yang lebih serta abadi. 
Sudah kamu segera keluarlah Bratasena.’

B : Inggih, bapa.
  ’Iya, bapak.’(10)
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Tindak tutur tersebut terjadi antara Bratasena dengan Dewaruci, dilakukan 

dalam situasi yang serius. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, Dewaruci 

berkedudukan lebih tinggi karena seorang dewa dan berusia lebih tua 

dibandingkan dengan Bratasena yang hanya seorang manusia biasa. Pokok 

pembicaraan dalam dialog tersebut yaitu mengenai  keinginan Bratasena untuk 

tetap tinggal di dalam gua garbaning ’perut’ Dewaruci, yang kemudian ditentang 

oleh Dewaruci karena memang belum saatnya. P menggunakan tuturan 

”Sumurupa, sepisan isih ana sesanggeman kang kudu sira rampungake, 

kapindhone ibarat wong memangan dhapur sira icip-icip. Mbesuk yenta wis titi 

wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta langgeng. Wis 

enggal metua Bratasena!” ’Ketahuilah, pertama masih ada keperluan yang harus 

diselesaikan, yang kedua ibarat orang makan kamu hanya baru mencicipi. Besuk 

apabila sudah saatnya, kamu akan mendapat ketentraman yang lebih serta abadi. 

Sudah kamu segera keluarlah Bratasena.’ yang secara halus bertujuan untuk 

menasihati MT (Bratasena) agar segera keluar, karena masih ada beberapa hal 

yang harus diselesaikan MT di kehidupannya. MT tanggap akan tuturan tersebut 

dengan mengatakan ”inggih bapa” ’iya bapak’ yang merupakan tanda persetujuan 

atas tuturan P.

Tujuan pertuturan dari P merupakan faktor yang menentukan TT 

menasihati. Sebagai guru, P bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baik, yaitu 

yang berwujud nasihat. Selain itu faktor P dan MT juga menjadi penentu TT 

menasihati. Demikian pula faktor suasana, yang juga turut menentukan TT 

tersebut.  
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3. Tindak Tutur Meminta Izin

Meminta izin adalah menginginkan sesuatu kepada orang lain agar sesuatu 

tersebut dikabulkan. Jadi tindak tutur meminta izin, adalah tindak pertuturan yang 

disampaikan oleh penutur agar mitra tutur tersebut mengizinkan terhadap apa 

yang dikehendaki penutur. Untuk menggambarkan tindak tutur tersebut dapat 

dilihat pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Bratasena meminta izin kepada Pandhita Durna, karena ingin segera 

mencari tirta pawitrasari. 

Bentuk tuturan : 

B   : Yen pancen ngono, Bapa Guru aku njaluk pamit sarta njaluk pangestumu 
Bapa Guru.
  ‘Jika memang demikian, Bapa Guru  aku minta ijin serta minta doa 
restumu Bapa Guru.’

PD : Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-
muga kalakon panjangkamu ngger, Bratasena.
  ‘Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 
keinginanmu nak,    Bratasena.’(11)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena (P) dengan Pandhita Durna (MT).

Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial, Pandhita Durna 

berkedudukan lebih tinggi karena seorang guru sedangkan Bratasena hanya 

seorang murid. P dengan rendah hati meminta izin kepada gurunya agar diizinkan 

segera berangkat mencari tirta pawitrasari. MT nampaknya memberi izin, yaitu 

dengan mengatakan “Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-muga kalakon 

panjangkamu ngger, Bratasena.” ‘Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 

keinginanmu nak, Bratasena.’. Dengan mengatakan tuturan tersebut, MT telah 

memberikan izin kepada P untuk segera berangkat mencari tirta pawitrasari. 
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Frasa njaluk pamit ‘minta izin’ merupakan penanda lingual dari TT 

meminta izin. Dalam hal ini yang meminta izin adalah seorang murid yang 

berstatus sosial  lebih rendah. Jadi kehadiran frasa tersebut sangat mutlak, karena 

apabila tidak hadir, tuturan yang disampaikan penutur akan bermakna lain.

Dalam tuturan tersebut status sosial menjadi faktor penentu tindak tutur 

meminta izin walaupun penutur tidak mematuhi Prinsip Kesantunan (skala jarak 

sosial), karena telah mengatakan sesuatu dengan cara memakai ragam ngoko. Hal 

ini terjadi karena tingkat keakraban yang tinggi antara Bratasena dengan Durna,

walaupun status sosial mereka berbeda yaitu antara murid dengan guru.

Konteks tuturan :

Bratasena meminta izin agar bisa tetap tinggal di guwa garbaning ‘perut’

Dewaruci.

Bentuk tuturan :

DR : Bratasena aja kaget cahya mancorong maneka warna iku. Iku minangka 
pratandha lamun sira wis kasembadan mbingkas harbane hawa nepsu 
lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa.
 ’Bratasena jangan terkejut dengan cahaya yang berkilauan beraneka warna 
itu. Itu adalah pertanda bahwa kamu sudah bisa membuang hawa nafsu 
melalui sembah raga, sembah cipta, sembah rasa dan sembah jiwa.’

B : Waah bingah manah kula, menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waah senang hati saya, apabila begitu izinkan saya berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
           ’Jangan nak, itu belum saatnya.’(12)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena dengan Dewaruci, dilakukan 

dalam situasi serius. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status 

sosial dan jarak sosial, Dewaruci berkedudukan lebih tinggi karena Dewaruci 

adalah dewa dan berusia lebih tua dibandingkan dengan Bratasena. Pokok 
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pembicaraan di antara keduanya yaitu membicarakan tentang keinginan Bratasena 

agar bisa tetap tinggal di guwa garbaning ’perut’ Dewaruci. P dengan rendah hati 

memohon kepada MT agar diperkenankan tinggal di guwa garbaning ’perut’

Dewaruci. Dengan mengatakan ”Aja ngger, iku durung wancine.” ’Jangan nak, 

itu belum saatnya.’, MT tampak tidak menyetujui keinginan P. 

Kata ”dipunparengna” ’diizinkan’ merupakan penanda lingual dari TT 

meminta izin. Seandainya kata tersebut dilesapkan, maka yang terjadi adalah TT 

memberitahu. Dalam hal ini yang meminta izin adalah seorang murid yang 

berstatus sosial lebih rendah. Jadi kehadiran kata tersebut sangat mutlak, karena 

bila tidak hadir, tuturan yang disampaikan P akan bermakna lain.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya TT meminta izin adalah faktor 

tujuan pertuturan. Dalam hal ini P bermaksud ingin tetap tinggal di dalam guwa 

garba ’perut’ Dewaruci karena merasa lebih bahagia, akan tetapi MT tidak 

mengizinkannya. Selain itu faktor status sosial juga ikut menguatkan terjadinya 

TT meminta izin.

Konteks tuturan :

Sengkuni meminta izin kepada Pandhita Durna karena ingin melacak 

kepergian Bratasena.

Bentuk tuturan :

S : Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula buktekake lelakon iki.
  ’Yang paling utama saya mau mengikuti Bratasena, saya buktikan 
tindakan ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak 
ing pengati-ati.

‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap 
berhati-hati.’

S : Nyuwun pamit kakang.
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  ‘Minta ijin kakak.’(13)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Pandhita Durna dengan Sengkuni, 

pokok pembicaraan di antara keduanya yaitu Sengkuni meminta izin kepada 

Pandhita Durna untuk melacak kepergian Bratasena. Berdasarkan jarak sosial, 

Pandhita Durna berkedudukan lebih tinggi karena usianya lebih tua daripada 

Sengkuni. Frasa “nyuwun pamit” ‘minta izin’ merupakan penanda lingual dari TT 

meminta izin. Nampaknya MT menanggapinya dengan sinis melalui tuturan 

“Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak ing 

pengati-ati.” ‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap 

berhati-hati.’. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya TT meminta izin adalah 

faktor isi tuturan. Selain itu, di dalam tuturan tersebut Pandhita Durna memanggil 

Sengkuni dengan sebutan Dhi yang berarti P berusia lebih muda daripada MT, 

sehingga faktor jarak sosial juga mempengaruhi terjadinya tuturan tersebut.   

4. Tindak Tutur Menguji

Menguji adalah mencoba keteguhan hati seseorang, dalam hal yang 

bersangkutan dengan kesungguhan niat. Jadi tindak tutur menguji adalah tindak 

tutur yang diucapkan penutur kepada mitra tutur dengan maksud untuk menguji 

keteguhan atau kesungguhan tentang sesuatu niat yang akan dilakukan oleh mitra 

tutur. Untuk memahami tindak tutur tersebut, dapat diamati pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Anoman ingin menguji keteguhan tekad Bratasena untuk pergi mencari 

tirta pawitrasari yang berada di dalam samudra minangkalbu. 
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Bentuk tuturan : 

A : Bali!
  ’Kembali!’

B : Bacut!
  ’Terlanjur!’

A :Bali, kudu bali! Wee lha dalah pancen sentosa rasamu dhuh adhiku, 
sejatine pun kakang ora mambengi nanging kepengin nodhi sepira bobot 
anteping tekadmu, prasetyamu. 
  ’Kembali, harus kembali! Wee lha dalah memang sentosa perasaanmu 
duh adikku, sejatinya kakak tidak menghalangi hanya ingin menguji 
seberapa kemantapan tekadmu.’(14) 
Tuturan tersebut terjadi antara Anoman dengan Bratasena, dilakukan 

dalam situasi serius. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak 

sosial, Anoman berkedudukan lebih tinggi karena usianya lebih tua daripada 

Bratasena. Tuturan P tersebut mengandung makna untuk menguji P dalam hal ini 

kesungguhannya untuk mencari tirta pawitrasari yang berada dalam samudra 

minangkalbu. Hal ini nampak dari penanda lingualnya yang berwujud kalimat  

”Bali, kudu bali!” ’Kembali, harus kembali!’. Sebetulnya P bangga melihat 

keteguhan hati MT yang tetap pada pendiriannya, namun untuk memastikannya P 

menguji kesungguhan dari niat MT tersebut.

Faktor yang menentukan tuturan tersebut sebagai tindak tutur menguji, 

adalah faktor tujuan penutur yang merupakan saudara seperguruan MT yang harus 

bertanggungjawab apabila nantinya terjadi sesuatu terhadap MT.

  

5. Tindak Tutur Meminta Restu

Meminta restu adalah meminta sesuatu yang berhubungan dengan doa 

atau keselamatan. Jadi tindak tutur meminta restu adalah tindak pertuturan yang 

dilakukan penutur dengan tujuan mendapatkan doa atau keselamatan dari mitra 

tutur. Untuk memahami jenis tutur ini, dapat diamati pada contoh berikut.
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Konteks tuturan :

Setelah mendapat penjelasan dari Bathara Indra, ternyata Bratasena belum 

merasa puas. Kemudian Bathara Indra menyuruh Bratasena untuk kembali 

bertanya kepada Durna mengenai kayu gung sushing angin ’kayu besar sarang 

nafsu’. 

Bentuk tuturan : 

BI : Nadyan mengkono mau apa sira wis rumangsa marem?
  ’Apabila seperti itu tadi apa kamu sudah merasa puas?’

B : Waah durung Bapa, yen mung kaya mangkono aku durung rumangsa 
marem.
  ’Waah belum Bapak, kalau hanya seperti itu saya belum merasa puas.’

BI : Wah Bratasena, yen mengkono sira balia takona marang gurumu karana 
iku dudu kuwajiban ulun sakaloron.
  ’Wah Bratasena, kalau begitu kamu kembalilah bertanya kepada gurumu 
karena itu bukan kewajiban kami berdua.’

B : Yen mengkono aku daya-daya njaluk pangestumu.
  ’Kalau begitu saya meminta restumu.’(15)

Setelah menjelaskan apa arti kayu gung susuhing angin ’kayu besar sarang 

nafsu’, kemudian Bathara Indra bertanya kepada Bratasena, apakah dia sudah 

merasa puas dengan penjelasannya tersebut. Apabila merasa belum puas Bathara 

Indra menyuruh Bratasena untuk kembali menanyakan kepada gurunya yaitu 

Pandhita Durna. Kemudian Bratasena undur diri dan meminta restu kepada 

Bathara Indra.

Frasa ”njaluk pangestumu”  ’minta restumu’ merupakan penanda lingual 

TT meminta restu. Faktor yang menentukan tuturan tersebut sebagai TT meminta 

restu adalah jarak sosial. Bratasena usianya lebih muda daripada Bathara Indra, 

karena dalam dialog tersebut Bratasena memanggil Bathara Indra dengan sebutan 

bapa ’bapak’. Maka sudah selayaknya Bratasena meminta restu kepada orang 

yang lebih tua.
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Konteks tuturan :

Setelah mendapat penjelasan dari Pandhita Durna, Bratasena bergegas

untuk segera berangkat dan meminta restu kepadanya. 

Bentuk tuturan :

B : Waaah Bapa, yen pancen mengkono daya-daya budhal. Pangestumu 
lumuntura Bapa.   
 ’Waaah Bapak, kalau memang begitu saya segera berangkat. Restumu 
mengalirlah Bapak.’

PD : Bratasena, anteping atimu anjalari katekan sedyamu, Bratasena.
’Bratasena, teguhnya hatimu membuat cita-citamu berhasil,   

Bratasena.’(16)

Setelah mendapat penjelasan tentang ngelmu kasampurnan dan syarat 

untuk mendapatkannya. Maka Bratasena bergegas segera berangkat dan meminta 

restu dari gurunya dengan tuturan ”Waaah Bapa, yen pancen mengkono daya-

daya budhal. Pangestumu lumuntura Bapa.” ’Waaah Bapak, kalau memang 

begitu saya segera berangkat. Restumu mengalirlah Bapak.’. Tindak tutur tersebut 

dibalas oleh MT dengan tindak tutur merestui dengan tuturan ”Bratasena, 

anteping atimu anjalari katekan sedyamu, Bratasena.” ’Bratasena, teguhnya 

hatimu membuat cita-citamu berhasil,  Bratasena.’.

Frasa ”pangestumu lumuntura” ’restumu mengalirlah’ merupakan penanda 

lingual TT meminta restu. Seandainya frasa tersebut dilesapkan, maka yang 

terjadi adalah TT memberitahu. Dalam hal ini yang meminta restu adalah seorang 

murid yang berstatus sosial lebih rendah daripada gurunya. Jadi kehadiran frasa 

tersebut sangat mutlak, karena bila tidak hadir tuturan yang disampaikan penutur 

akan bermakna lain.

Faktor yang menentukan tuturan tersebut sebagai TT meminta restu adalah 

status sosial. Bratasena adalah murid dari Pandita Durna, sudah selayaknya 
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apabila Bratasena meminta restu kepada gurunya sebelum dia berangkat mencari 

sesuatu hal yang diinginkannya.  

6. Tindak Tutur Mengingatkan

Mengingatkan adalah memberitahu kepada orang lain agar 

mempertimbangkan dengan apa yang akan dilakukannya. Jadi tindak tutur 

mengingatkan adalah tindak pertuturan yang dilakukan seorang penutur kepada 

mitra tutur dengan tujuan agar mitra tutur mempertimbangkan tentang apa yang 

akan dilakukannya. Contoh berikut akan menjadikan lebih jelas tentang tindak 

tutur. 

Konteks tuturan :

Perrmadi mengingatkan Pandhita Durna untuk segera menyusul Bratasena, 

karena sudah tengah hari Bratasena belum juga muncul ke permukaan.

Bentuk tuturan : 

PD : Eneng apa ngger, Permadi?
  ’Ada apa nak, Permadi?’

P : Bapa, menika sampun wanci bedhug tengah ari dhawuh paduka menawi 
wanci tengah bedhug kakang Bratasena mboten timbul, paduka sumedya 
sumusul.
 ’Bapak, sekarang sudah tengah hari, perintah anda apabila sudah tengah 
hari kakak Bratasena tidak keluar, anda bersedia menyusul.’

PD : Oiya yah ukarane tembungmu kang mangkono mau tegese bubukake 
kangmasmu Bratasena marang Bapa. Ya, taksusule kangmasmu.
 ’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya menyerahkan kakakmu 
Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu.’(17)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Pandita Durna (MT) dengan Permadi 

(P). Tuturan yang disampaikan P mempunyai mksud untuk mengingatkan kepada 

MT, bahwa sekarang sudah menginjak waktu tengah hari. Padahal MT telah 

berkata kalau dia akan menyusul Bratasena apabila sampai waktu tengah hari 
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belum keluar dari samudra. MT  tanggap dengan apa yang dikatatan oleh P, hal ini 

nampak pada tuturan MT  ”Oiya yah ukarane tembungmu kang mangkono mau 

tegese bubukake kangmasmu Bratasena marang Bapa. Ya, taksusule 

kangmasmu.” ’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya menyerahkan 

kakakmu Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu.’ yang bersedia untuk 

menyusul Bratasena. 

Klausa ”menika sampun wanci bedhug tengah ari” ’sekarang sudah 

tengah hari’  merupakan peringatan P yang pertama. Dipertegas dengan klausa 

kedua ”menawi wanci tengah bedhug kakang Bratasena mboten timbul, paduka 

sumedya sumusul” ’ apabila sudah tengah hari kakak Bratasena tidak keluar, anda 

bersedia menyusul’, dengan maksud agar MT ingat dan segera menyusul 

Bratasena karena sudah tengah hari tidak muncul juga. Kedua klausa tersebut 

menjadi penanda lingual TT mengingatkan.

Sebagai faktor penentunya, berupa tujuan pertuturan dari P dan wacana 

MT sebelumnya, yang bersedia menyusul Bratasena ke dalam samudra apabila 

sudah waktu tengah hari belum juga muncul ke permukaan.

7. Tindak Tutur Memaksa

Memaksa adalah menginginkan sesuatu kepada orang lain, dengan 

maksud orang lain tersebut harus melakukan sesuai dengan kehendak yang 

menginginkan. Jadi tindak tutur memaksa adalah tindak melalui pertuturan yang 

dilakukan penutur kepada mitra tutur, dengan maksud mitra tutur harus mau 

melakukan apa yang menjadi kehendak dari penutur. Untuk mendapatkan 

gambaran dari tindak tutur tersebut, dapat diamati pada contoh berikut.
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Konteks tuturan :

Anoman memaksa Bratasena agar membatalkan kepergiannya, tetapi 

Bratasena tidak mau.

Bentuk tuturan : 

A : Bali!
  ’Kembali!’

B : Bacut!
  ’Terlanjur!’

A : Bali, kudu bali!
  ’Kembali, harus kembali!’(18)

Tuturan tersebut terjadi antara Anoman (P) dan Bratasena (MT). Keduanya 

berjenis kelamin laki-laki. Anoman memaksa Bratasena agar mengurungkan niat 

kepergiannya dengan tuturan ”Bali!” ’Kembali!’, karena Anoman tidak ingin 

Bratasena celaka apabila tetap pergi. Tetapi MT menanggapinya dengan tuturan 

”Bacut!” ’Terlanjur!’ yang bermakna dia tetap mantap dengan pendiriannya. 

Maka dari itu setelah beradu mulut, keduanya pun sempat beradu fisik.   

Kata ”kudu” ’harus’ yang dituturkan P merupakan penanda lingual TT 

memaksa. Biasanya orang yang menginginkan sesuatu, ada yang sabar ada pula 

yang tidak sabar. Dalam hal ini P sudah tidak sabar, karena khawatir akan terjadi 

apa-apa apabila MT tetap pergi.

Faktor penentu TT memaksa tersebut adalah tujuan pertuturan. P tidak 

ingin melihat MT celaka apabila tetap pergi, karena itulah P memaksa MT agar 

kembali. Selain itu faktor suasana juga mempengaruhi TT memaksa tersebut.  

Suasana yang tegang karena keduanya sempat beradu fisik menambah kuat 

adanya unsur TT memaksa.   
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8. Tindak Tutur Merayu

Merayu adalah menyampaikan keinginkan kepada orang lain dengan cara 

membujuk, agar orang lain tersebut mau menerima apa yang diinginkannya. Jadi 

tindak tutur merayu adalah tindak melalui tuturan yang disampaikan penutur 

kepada mitra tutur dengan cara membujuk dengan tujuan agar mitra tutur 

menerima apa yang diinginkan oleh penutur. Untuk lebih jelasnya dapat diamati 

pada contoh berikut. 

Konteks tuturan :

Pandhita Durna mencoba merayu Bratasena agar mau mengutarakan 

bebannya, karena melihat raut muka Bratasena yang sedih berbeda sekali dengan 

kesehariannya.

Bentuk tuturan : 

PD : Bratasena, anakku wong bagus, eneng apa Bratasena kok beda temen 
lawan padatan? Bratasena yenta pancen kowe ki nduweni gegayuhan, 
gegayuhan apa? Mara prasajakna!
 ’Bratasena, anakku yang tampan, ada apa Bratasena kok berbeda sekali 
dengan keseharianmu? Bratasena kalau memang kamu itu punya cita-cita, 
cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
  ’Bapak guru, apa kira-kira saya akan mampu meraih cita-cita?’ (19)

Tuturan yang terjadi antara Pandhita Durna dan Bratasena tersebut 

dilakukan dalam situasi yang serius. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. 

Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, Pandhita Durna berkedudukan lebih 

tinggi karena Pandhita Durna adalah guru dan usianya lebih tua daripada 

Bratasena. Pandhita Durna bingung melihat raut muka Bratasena yang tampak 
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sedih, kemudian dia mencoba untuk mencari tahu sebabnya dengan merayu 

Bratasena agar mau mengatakan apa yang membuatnya bersedih hati. Nampaknya 

MT luluh hatinya, dengan tuturan ”Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa 

kasembadan yenta darbe gegayuhan?” ’Bapak guru, apa kira-kira saya akan 

mampu meraih cita-cita?’ MT mencoba mengungkapkan apa yang menjadi beban 

hidupnya.

Klausa yang pertama ”anakku wong bagus” ’anakku yang tampan’ 

merupakan penanda lingual terjadinya TT merayu pertama. Dipertegas dengan 

penanda lingual kedua yang berupa kalimat ”Bratasena yenta pancen kowe ki 

nduweni gegayuhan, gegayuhan apa? Mara prasajakna!” ’Bratasena kalau 

memang kamu itu punya cita-cita, cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’ dengan 

maksud agar MT mau mengutarakan apa yang membuatnya bersedih hati 

Faktor yang menentukan terjadinya TT merayu adalah tujuan pertuturan. 

Sebagai guru, P mencoba meluluhkan hati MT yang merupakan muridnya, dengan 

tujuan agar MT mau berbicara mengenai hal apa yang membuatnya bersedih. 

Selain itu faktor P dan MT juga menjadi penentu TT merayu.  Selain itu intonasi 

yang menurun juga melatarbelakangi terjadinya TT tersebut.

9. Tindak Tutur Menantang

Menantang adalah mengajak orang lain untuk beradu fisik. Jadi tindak 

tutur menantang adalah tindak melalui pertuturan yang dilakukan penutur 

terhadap mitra tutur untuk beradu fisik. Untuk memahaminya dapat diperhatikan 

pada contoh berikut.
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Konteks tuturan :

Saat situasi sedang kalut karena Bratasena sampai tengah hari belum juga 

muncul. Kartamarma secara tidak sengaja bertemu dengan Anoman yang sedang 

dalam keadaan bingung. Maka dari itu terjadilah adu mulut. 

Bentuk tuturan : 

K : Keparat, Anoman ki?
  ’Keparat, kamu ya Anoman?’

A : Iya, arep ngapa Kartamarma?
  ’Iya, mau apa  Kartamarama?’ (20)

Tuturan tersebut terjadi antara Kartamarma dengan Anoman, yang 

dilakukan dalam suasana tegang. Keduanya berjenis kelamin laki-laki.

Kartamarma merupakan salah satu pihak Kurawa sedangkan Anoman berada 

dalam pihak Pandawa, sehingga aroma permusuhan di antara dua kubu tersebut 

sangat kental. Pada saat Anoman sedang kebingungan, secara tidak sengaja 

bertemu dengan Kartamarma. Maka peristiwa adu mulut pun terjadi.

Kata ”keparat”  ’keparat’ merupakan kata umpatan yang dituturkan oleh P 

untuk menantang MT. Sedangkan penanda lingual kedua berupa klausa ”arep 

ngapa Kartamarma” ’mau apa Kartamarma’ dituturkan MT untuk membalas 

tantangan yang dilontarkan P. Kedua penanda lingual tersebut memperkuat 

terjadinya TT menantang.

Faktor yang menentukan terjadinya TT menantang adalah faktor suasana. 

Suasana yang tegang dapat memicu terjadinya adu mulut. P yang memulainya 

dengan menuturkan kata umpatan kepada MT. Nampaknya MT terpancing dengan 

tuturan tersebut, maka dari itu MT membalasnya dengan kata tantangan.  Selain 
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itu intonasi yang naik pada akhir kalimat juga melatarbelakangi terjadinya TT 

tersebut.

10. Tindak Tutur Menyarankan

Menyarankan adalah memberitahukan kepada orang lain dengan tujuan 

agar orang lain tersebut mempertimbangkan masak-masak apa yang menjadi saran 

penutur. Jadi tindak tutur menyarankan adalah tindak melalui pertuturan yang 

disampaikan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan agar mitra tutur 

mempertimbangkan masak-masak apa yang menjadi saran penutur. Untuk lebih 

jelasnya dapat diamati pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Pandhita Durna menyarankan Bratasena untuk mencari syarat 

mendapatkan ilmu kesempurnaan.

Bentuk tuturan : 

PD : Jane kowe kuwat kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa 
ngupaya sranane.
  ’Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu kesempurnaan, asalkan kamu 
bisa mencari syaratnya.’

B : Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!
  ’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’ (21)

Tuturan tersebut terjadi antara Pandita Durna (P) dan Bratasena (MT).

Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, 

Pandhita Durna berkedudukan lebih tinggi karena Pandhita Durna adalah guru dan 

usianya lebih tua daripada Bratasena. Penutur memberikan masukan kepada MT 

dengan penanda lingual ”waton kowe bisa ngupaya sranane” ’asalkan kamu bisa 

mencari syaratnya’. Nampaknya saran P tersebut diterima oleh MT dengan 
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menanggapi lewat tuturan ”Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!” 

’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’. 

Permintaan P kepada MT merupakan penentu tidak tutur menyarankan. 

Dalam hal ini MT menginginkan ilmu kesempurnaan, nampaknya P tanggap akan 

keinginan MT tersebut. Jadi faktor tujuan pertuturan merupakan penentu TT 

menyarankan. Selain itu faktor jarak sosial juga ikut menentukan TT 

menyarankan. Dalam dialog tersebut, yang memberikan saran adalah orang yang 

lebih tua. Maka sudah selayaknya yang berusia lebih muda mau mendengarkan 

bahkan menjalankannya.

11. Tindak Tutur Memohon

Memohon adalah menginkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan 

orang lain tersebut mengabulkannya, dan biasanya dilakukan oleh orang yang 

status sosialnya lebih rendah kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Jadi 

tindak tutur memohon adalah tindak pertuturan yang dilakukan penutur kepada 

mitra tutur untuk mengabulkan sesuatu yang diinginkannya. Untuk lebih jelasnya 

dapat diamati pada contoh berikut. 

Konteks tuturan :

Bratasena memohon kepada Bathara Indra agar diberi penjelasan 

mengenai kayu gung susuhing angin ’kayu besar sarang nafsu’ seperti yang telah 

diperintahkan oleh gurunya yaitu Pandhita Durna.

Bentuk tuturan : 

B : Waaaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen mangkono 
aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin kaya kang wus 
kadhawuhake guruku Resi Durna.
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’Waaaah terima kasih sekali kakekku Indra. Kalau memang begitu saya 
minta tolong  jelaskan artinya kayu besar sarang nafsu seperti yang sudah 
diperintahkan guru saya Resi Durna.’

BI : Kayu kuwi tegese karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku telenging 
napas maknane karep sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan 
kudu sinartan alinging napas, weninging cipta, meneping pancadriya, 
sumelehing rasa.
’Kayu itu bermakna keinginan, gung bermakna besar, susuh angin itu 
pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang besar dapat terlaksana 
harus dengan menutup nafas, heningnya cipta, tenangnya panca indra, 
pasrahnya hati.’ (22)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena (P) dan Bathara Indra (MT). 

Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, 

Bathara Indra berkedudukan lebih tinggi karena Bathara Indra adalah dewa dan 

usianya lebih tua daripada Bratasena. Bratasena memohon kepada Bathara Indra 

untuk menjelaskan apa arti kayu gung susuhing angin ’kayu besar sarang nafsu’

dengan tuturan ”Waaaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen 

mangkono aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin kaya kang 

wus kadhawuhake guruku Resi Durna.” ’Waaaah terima kasih sekali kakekku 

Indra. Kalau memang begitu saya minta tolong jelaskan artinya kayu besar sarang 

nafsu seperti yang sudah diperintahkan guru saya Resi Durna.’. Permohonan 

tersebut mendapat tanggapan yang positif, karena MT dengan senang hati 

menjawab pertanyaan P tersebut.

Klausa bangeting panarimaku ’terima kasih sekali’ merupakan penanda 

lingual TT memohon yang pertama. Dipertegas dengan kata ”njaluk”  ’minta’ 

yang keduanya bermakna memohon dengan sangat. Faktor yang mempengaruhi 

terjadinya TT  memohon adalah faktor tujuan pertuturan serta faktor satus sosial.

Selain itu intonasi yang menurun juga melatarbelakangi terjadinya TT tersebut.
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Konteks tuturan :

Bratasena memohon kepada Dewaruci agar ditunjukkan di mana jalan 

menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup.

Bentuk tuturan :

B : Waah dhuh Dewaruci, dewaningsun babar pisan mugi kababarna pundi 
ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang menika!
 ’Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan menuju 
kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu!’

DR : Iya Sena, ingsun turuti. Manjinga guwa garbaningsun yen sira madhep 
mantep muga-muga Gusti angijabahi.
 ’Iya Sena, saya turuti.  Masuklah ke perutku, kalau kamu mantap semoga 
Tuhan mengijabahi.’(23)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena (P) dengan Dewaruci (MT). 

Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, 

Dewaruci berkedudukan lebih tinggi karena Dewaruci adalah dewa dan usianya 

lebih tua daripada Bratasena. Bratasena memohon kepada Dewaruci agar 

ditunjukkan di mana letak jalan menuju kesempurnaan serta kebahagiaan hidup 

dengan tuturan ”Waah dhuh Dewaruci, dewaningsun babar pisan mugi 

kababarna pundi ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang 

menika!” ’Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan 

menuju kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu!’. Nampaknya MT tanggap 

dengan tuturan yang disampaikan P, MT mengabulkan dengan mengizinkannya 

masuk ke guwa garbaning ’perut’ Dewaruci. 

Kata mugi ’semoga’merupakan penanda lingual TT memohon. P sadar

betul dengan siapa dia berbicara, sehingga pilihan kata yang dipakai disesuaikan. 

Padahal biasanya P selalu menggunakan ragam bahasa ngoko jika dia 
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berkomunikasi, karena sekarang sedang berhadapan dengan Dewa, maka dia 

menggunakan ragam bahasa krama.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya TT memohon adalah faktor  

tujuan pertuturan. Selain itu faktor status sosial juga erat kaitannya dalam 

memperkuat terjadinya TT tersebut. P yang hanya seorang manusia sudah 

selayaknya menaruh hormat kepada Dewanya. Intonasi yang menurun juga 

melatarbelakangi terjadinya TT tersebut.

12. Tindak Tutur Memperingatkan

Memperingatkan adalah memberitahukan sesuatu kepada orang lain agar 

orang lain tersebut tidak jadi melakukan sesuatu, karena sesuatu tersebut akan 

berakibat tidak baik. Jadi tindak tutur memperingatkan adalah tindak dengan 

pertuturan yang dilakukan penutur, untuk memberitahu bahwa apa yang akan 

dilakukan mitra tutur tersebut tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada 

contoh berikut.

Konteks tuturan :

Bratasena sangat senang apabila diperbolehkan tinggal selamanya di 

dalam guwa garba ’perut’ Dewaruci, tetapi Dewaruci memperingatkan Bratasena 

bahwa sekarang belum saatnya.

Bentuk tuturan : 

B : Waaaah, bingah manah kula menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
 ’Waaaah, bahagia hati saya apabila saya diizinkan berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
  ’Jangan nak, itu belum saatnya.’ (24)
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Tindak tutur tersebut dilakukan oleh Bratasena (P) dan Dewaruci (MT). 

Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, 

Dewaruci berkedudukan lebih tinggi karena Dewaruci adalah dewa dan usianya 

lebih tua daripada Bratasena. P memberitahukan keinginannya untuk tetap tinggal 

di dalam guwa garba ’perut’ Dewaruci. MT menanggapinya dengan melarang. 

Tuturan  MT tidak dimaksudkan untuk memberitahu tetapi lebih dimaksudkan 

untuk memperingatkan  P agar mempertimbangkan keinginannya, karena memang 

belum saatnya P tinggal di tempat tersebut. 

Kalimat ”Aja ngger, iku durung wancine.” ’Jangan nak, itu belum 

saatnya.’ merupakan penanda lingual TT memperingatkan. Faktor yang 

mempengaruhi terjadinya TT memperingatkan adalah faktor tujuan pertuturan. 

MT berniat untuk memperingatkan kepada P, bahwa belum saatnya tinggal di 

tempat tersebut. Apabila sudah saatnya nanti P pasti akan mendapatkan tempat 

yang diinginkannya itu. 

13. Tindak Tutur Menganjurkan

Menganjurkan adalah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan niat baik penutur. Jadi tindak tutur menganjurkan adalah tindak pertuturan 

yang disampaikan penutur kepada mitra tutur agar mitra tutur melakukan sesuatu 

sesuai dengan maksud baik penutur. Untuk memahami jenis tindak tutur ini dapat 

diperhatikan contoh berikut.

Konteks tuturan :

Madrim sebenarnya berat hati menjalankan apa yang menjadi suratan 

takdirnya, yaitu harus masuk ke dalam kawah Candradimuka. Namun Pandhu 
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menganjurkan agar jangan mengeluh, karena nasib seperti apapun harus tetap 

dijalani. 

Bentuk tuturan : 

M : Sinuwun, boten nyana menawi nyabrang nglampahi ingkang nggegirisi 
sinuwun.     
 ’Sinuwun, tidak menyangka kita melewati hal-hal yang mengerikan 
seperti ini sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi Madrim, aja nggresula. Lelakon ngono adile yen mung 
dilakoni.
’Sudah, sudah dik Madrim, jangan mengeluh. Nasib seperti ini adilnya 
kalau hanya dilakukan.’(25)

Tuturan yang terjadi antara Madrim dan Pandhu  tersebut dilakukan dalam 

suasana tegang. P berjenis kelamin wanita sedangkan MT berjenis kelamin laki-

laki. Madrim mengeluh atas nasib yang menimpa mereka, dan berat hati untuk 

menjalaninya. Namun dengan sifat ksatria, Pandhu berbesar hati menerima 

keadaan ini dan menganjurkan kepada istrinya (Madrim) agar jangan mengeluh, 

tetap tabah dan menjalankannya dengan ikhlas.

Frasa ”aja nggresula” ’jangan mengeluh’ merupakan penanda lingual TT 

menganjurkan yang pertama. Kemudian diperkuat dengan kalimat berikutnya 

”Lelakon ngono adile yen mung dilakoni.”  ’Nasib seperti ini adilnya kalau hanya 

dilakukan.’sekaligus sebagai penentu TT menganjurkan yang kedua. Faktor 

suasana merupakan faktor yang mempengaruhi mitra tutur melakukan TT 

menganjurkan. Dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain, lebih baik kondisi 

seperti ini dijalani dengan ikhlas. Daripada terus menyiksa batin dengan meratapi 

nasib dan terus mengeluh. 
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14. Tindak Tutur Mengharap

Mengharap adalah menginginkan sesuatu yang belum jelas, tetapi dengan 

harapan bahwa yang diinginkan itu terlaksana. Yang diharapkan mengabulkan 

biasanya mitra tutur, atau pihak ketiga di luar mitra tutur. Jadi tindak tutur 

mengharapkan adalah tindak pertuturan yang disampaikan penutur kepada mitra 

tutur atau kepada yang lain di luar mitra tutur, dengan harapan mengabulkannya. 

Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Petruk berharap semoga Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan 

payung agung.

Bentuk tuturan : 

Ptrk : Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ilmu entuka payung 
agung.
’Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan payung 

agung.’
G : O... ngono.

  ’O...begitu.’
Ptrk : Ya.

  ’Ya.’ (26)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Petruk dan Gareng. Keduanya berjenis 

kelamin laki-laki. Pokok pembicaraan diantara keduanya yaitu mengenai harapan 

Petruk semoga tuannya dalam mencari ilmu mendapatkan payung agung ’payung 

besar’ yang bermakna perlindungan dari Yang Kuasa. MT nampaknya cukup 

tanggap dengan tuturan P, walaupun hanya dengan bertutur ”O...ngono.” 

’O...begitu.’.

Frasa ”muga-muga” ’semoga’ merupakan penanda lingual TT mengharap. 

Walaupun belum mengetahui bagaimana hasilnya, Petruk mengharapkan tuannya 
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agar selamat. Faktor isi tuturan merupakan faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya TT mengharap. Selain itu intonasi yang menurun juga melatarbelakangi 

terjadinya TT tersebut.

15. Tindak Tutur Mengajak

Mengajak adalah menginginkan orang lain untuk bersama-sama 

melakukan sesuatu. Jadi tindak tutur mengajak adalah tindak pertuturan yang 

dilakukan oleh penutur yang bertujuan menginginkan mitra tutur untuk bersama-

sama melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya  dapat diperhatikan contoh berikut.

Konteks tuturan :

Pandhu mengajak Madrim untuk segera terjun ke dalam kawah 

Candradimuka, karena memang tidak ada pilihan lain.

Bentuk tuturan : 

M : Yen sira sampun kakang, nampa lelakon iki kanthi legawa, muga-muga 
antuka pangapura.
 ’Kalau kamu sudah kakang, menerima nasib ini dengan ikhlas, semoga 
mendapatkan ampunan.’

Pnd : Wis ayo enggal manjing kawah Candradimuka yayi!
 ’Sudah ayo cepat terjun ke kawah Candradimuka dinda!’(27)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Madrim dengan Pandhu. P berjenis 

kelamin wanita dan MT berjenis kelamin laki-laki. Pandhu mengajak Madrim 

agar segera terjun ke dalam kawah Candradimuka dengan tuturan ”Wis ayo enggal 

manjing kawah Candradimuka yayi!” ’Sudah ayo cepat terjun ke kawah 

Candradimuka dinda!’. Klausa ”ayo enggal manjing” ’ayo cepat terjun’ 

merupakan penanda lingual TT mengajak. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

terjadinya TT mengajak adalah faktor tujuan pertuturan yang disampaikan oleh 

MT.
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Konteks tuturan :

Kunthi mengajak Permadi untuk mendoakan Bratasena agar selamat.

Bentuk tuturan :

K : Ayo ngger padha nyenyuwun ana ing ngarsaning Gusti muga-muga 
pinaringan karaharjan kadangmu Bratasena.
  ’Ayo nak berdoa kepada Tuhan semoga diberi keselamatan kakakmu 
Bratasena.’

Prmd : Mekaten kanjeng ibu?
  ’Begitu kanjeng ibu?’

K : Iya.
  ’Iya.’ (28)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Kunthi dan Permadi. P berjenis 

kelamin wanita dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial 

Kunthi berkedudukan lebih tinggi karena Kunthi adalah ibu dan usianya lebih tua 

dari Permadi. Kunthi mengajak Permadi agar mendoakan saudaranya semoga 

selamat sampai tujuan. Klausa ”ayo ngger padha nyenyuwun” ’ayo nak berdoa’ 

merupakan penanda lingual TT mengajak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya 

TT mengajak adalah faktor suasana. Dalam hal ini, suasana cemas yang meliputi 

hati Kunthi sebagai ibu Bratasena.

Konteks tuturan :

Kunthi mengajak Puntadewa untuk mendoakan Bratasena agar selamat.

Bentuk tuturan :

K : Hayo dina iki padha ndongakake marang kadangmu kareben wilujeng 
tanpa pambengan.
  ’Ayo hari ini kita sama-sama mendoakan saudaramu agar selamat tanpa 
halangan.’

Pntd : Inggih kula dherekaken kanjeng ibu.
  ’Iya saya ikuti ibu.’ (29)
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Tuturan tersebut terjadi di antara Kunti dan Puntadewa. P berjenis kelamin 

wanita dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial Kunthi 

berkedudukan lebih tinggi karena Kunthi adalah ibu dan usianya lebih tua dari 

Puntadewa. Kunthi mengajak Puntadewa agar mendoakan saudaranya semoga 

selamat sampai tujuan. Klausa ”hayo dina iki padha ndongakake kadangmu”  

’ayo hari ini kita sama-sama mendoakan saudaramu’ merupakan penanda lingual 

TT mengajak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya TT mengajak adalah faktor 

suasana. Dalam hal ini, suasana cemas yang meliputi hati Kunthi sebagai ibu 

Bratasena.

Konteks tuturan :

Anoman mengajak saudaranya yaitu Bayu, Maenaka, Jajag Wreka, dan 

Gajah Situbanda untuk menghalangi kepergian Bratasena.

Bentuk tuturan :

A : He kadang Bayu, kadang Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dipambengi Bratasena iki.
  ’He saudara Bayu. Saudara Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dihalangi Bratasena ini.’

Mnk : Ya.
  ’Ya.’

JW : Ayo.
  ’Ayo.’

GS : Ya.
’Ya.’ (30)

Tuturan tersebut terdiri dari satu penutur dan tiga mitra tutur. Anoman 

sebagai P, sedangkan Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda berperan sebagai 

MT. P dan MT semua berjenis kelamin laki-laki. P mengajak MT untuk bersama-

sama menghalangi langkah Bratasena agar tidak melanjutkan perjalanannya.
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Frasa ”ayo dipambengi” ’ayo dihalangi’  merupakan penanda lingual TT 

mengajak. MT tanggap dengan ajakan P, dengan serentak mereka mengatakan 

kesediaanya untuk menghalangi langkah Bratasena. Faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya TT mengajak adalah suasana. Dalam hal ini suasana ketegangan saat 

akan menghalangi kepergian Bratasena. Selain itu faktor tujuan pertuturan juga 

mempengaruhi terjadinya TT  mengajak.

16. Tindak Tutur Menyela atau interupsi

Menyela atau interupsi adalah menyela pembicaraan dengan meminta izin 

terlebih dahulu kepada orang yang sedang berbicara. Jadi tindak tutur interupsi 

adalah tindak pertuturan yang dilakukan penutur terhadap mitra tutur, untuk 

diizinkan menyela pembicaraan yang sedang berlangsung. Untuk mengetahui 

gambaran tindak tutur ini dapat diperhatikan contoh berikut. 

Konteks tuturan :

Semar bertanya kepada anak-anaknya yaitu Petruk dan Bagong, pernah 

mendengar lagu Pocung selain yang dinyanyikannya tadi. Tiba-tiba Gareng 

datang lalu menyela pertanyaan tersebut karena dia tahu dan kemudian 

menyanyikannya.

Bentuk tuturan : 

S : Ee...thole kajaba tembang Pocung sing nyandra karo bapak iki mau, 
ee...kowe tau krungu tembang Pocung liyane apa ora?
 ’Ee...thole selain lagu Pocung yang seperti dengan bapak tadi, ee...kamu 
pernah dengar lagu Pocung lainnya apa tidak?’

Ptrk : Mboten ngertos pak.
  ’Tidak tahu pak.’

Bg : Kula nggih mboten ngertos.
  ’Saya juga tidak tahu pak.’

G : Kula ngertos Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 
tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.
  ’Saya tahu Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 
tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.’ (31)
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Tindak tutur tersebut terjadi antara Semar dan Gareng. P dengan MT 

sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial, Semar 

berkedudukan lebih tinggi karena Semar usianya lebih tua daripada Gareng. 

Semar bertanya kepada anak-anaknya siapa yang mengetahui lagu Pocung selain 

lagu yang baru saja dinyanyikannya. Kemudian tiba-tiba Gareng muncul dan 

menyela pertanyaan ayahnya tersebut, karena dia mengetahui syairnya, dan 

kemudian dia menyanyikannya. Frasa ”kula ngertos” ’saya tahu’ merupakan 

penanda lingual TT menyela/interupsi. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya TT menyela/interupsi adalah isi pertuturan.

17. Tindak Tutur Menegur

Menegur adalah memberitahukan sesuatu kepada orang lain, bahwa 

tindakannya atau ucapannya salah. Jadi tindak tutur menegur adalah tindak 

pertuturan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur, bahwa apa yang 

dilakukan atau diucapkan mitra tutur tersebut adalah salah. Untuk memahami 

jenis tindak tutur ini dapat diamati pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Kunthi mencoba menegur Bratasena agar tidak terlalu larut dalam 

pencarian ilmunya. Apalagi ilmu tersebut  berasal dari Durna, yang bukan rahasia 

lagi bahwa Durna bukan guru kebatinan melainkan guru perang.

Bentuk tuturan : 

K : Anakku ngger, anakku bocah bagus Bratasena aja banget-banget 
anggonmu kesengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru ngelmu, 
nanging gurune wong perang Bratasena.
 ’Anakku nak, anakku yang tampan Bratasena jangan terlalu terlena oleh 
ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, tetapi gurunya orang perang.’
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B : Babu Kunthi, yen ora kleru sing paring piwulang laku bekti karo guru 
rak ya babu Kunthi. Ya gene kenapa saiki kowe mambengi?
 ’Ibu Kunthi, kalau tidak salah yang mengajarkan patuh pada guru kan 
juga ibu Kunthi. Mengapa sekarang kamu menghalangi?’ (32)

Tuturan tersebut terjadi antara Kunthi dan Bratasena. Sebagai seorang ibu 

pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya, tidak akan rela melihat anaknya 

celaka. Kunthi menegur Bratasena agar tidak terlalu larut dalam ilmunya, apalagi 

Durna itu bukan guru ilmu melainkan gurunya orang perang. Teguran tersebut 

dimaksudkan untuk mengingatkan MT bahwa dia sedang terlena dengan ajaran 

gurunya.

Kalimat ”Anakku ngger, anakku bocah bagus Bratasena aja banget-

banget anggonmu kesengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru ngelmu, 

nanging gurune wong perang Bratasena.” ’Anakku nak, anakku yang tampan 

Bratasena jangan terlalu terlena oleh ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, 

tetapi gurunya orang perang.’ merupakan penanda lingual TT menegur. Faktor 

tujuan pertuturan melatarbelakangi terjadinya TT menegur. Seorang ibu seperti 

Kunthi tidak ingin melihat anaknya sengsara, sebelum terlanjur maka Kunthi 

menegur Bratasena. 

18. Tindak Tutur Memarahi

Memarahi adalah mengungkapkan perasaan marah (jengkel, kesal, sakit 

hati, dan sebagainya) kepada orang lain, karena orang lain tersebut dianggap 

bersalah. Jadi tindak tutur memarahi adalah tindak pertuturan yang dilakukan 

penutur kepada mitra tutur untuk mengungkapkan perasaan marahnya, karena 

mitra tutur dianggap bersalah. Untuk mengetahui jenis tindak tutur ini, dapat 

diperhatikan contoh berikut.  
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Konteks tuturan :

Pandhita Durna merasa kesal kepada Sengkuni karena selalu  

menyangsikannya. Pada suatu ketika saat membicarakan tentang ilmu kebatinan, 

Sengkuni tidak memahaminya. Hal ini menjadi kesempatan Pandhita Durna untuk 

melampiaskan rasa kesalnya dengan memarahi Sengkuni.

Bentuk tuturan : 

S : Kula kok malah bingung ta nampa ngendikane sampeyan.
’Saya kok malah bingung menerima perkataan anda.’

PD : Lho nggih mesthi bingung, wong sampeyan ora tau mikir bab perkara 
rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah bareng 
saya tuwa dadi pikun, bingung.
 ’Lho ya pasti bingung, lha kan kamu tidak pernah memikirkan bab 
kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda yang banyak, nah 
semakin tua jadi pikun, bingung.’

S : Ah mbel gedhes.
  ’Ah omong kosong.’ (33)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Sengkuni (P) dengan Pandita Durna 

(MT). P dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial, Pandhita 

Durna berkedudukan lebih tinggi karena usianya lebih tua dari Sengkuni. P 

merasa tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh MT, padahal MT sudah 

berkata jelas dan gamblang. Hal ini membuat MT marah, dan berkata dengan 

kata-kata yang pedas.

Kalimat ”Lho nggih mesthi bingung, wong sampeyan ora tau mikir bab 

perkara rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah bareng 

saya tuwa dadi pikun, bingung.” ’Lho ya pasti bingung, lha kan kamu tidak 

pernah memikirkan bab kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda 

yang banyak, nah semakin tua jadi pikun, bingung.’ merupakan penanda lingual 

TT memarahi. Kata-kata yang keluar dari mulut MT sangat pedas untuk memarahi 

P. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya TT memarahi adalah faktor suasana 
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dan faktor wacana. Selain itu faktor intonasi juga melatarbelakangi terjadinya TT 

tersebut.

19. Tindak Tutur Menagih Janji

Menagih janji adalah meminta pertanggungjawaban seseorang tentang hal 

yang telah diucapkan atau dijanjikan sebelumnya. Jadi tindak tutur menagih janji 

adalah tindak pertuturan yang dilakukan penutur kepada mitra tutur untuk 

meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diucapkan atau dijanjikan 

sebelumnya. Untuk memahaminya dapat diperhatikan contoh berikut.

Konteks tuturan :

Sengkuni menagih janji Pandhita Durna untuk mencelakakan Bratasena, 

karena dinilai terlalu pilih kasih kepada Pandhawa terutama Bratasena.

Bentuk tuturan : 

S : Ora sah selak, ora sah kumbi, ketok sampeyan mban cindhe mban 
ciladan tresna karo Pandhawa utamane Bratasena. Panjenengan lak 
sampun nampi dhawuhe ingkang Sinuwun Prabu Duryudana kapurih 
ngloropaken Bratasena, ning napa buktine?
’Tidak usah mengelak, tidak usah sombong, kamu pilih kasih dengan 
Pandhawa terutama Bratasena. Anda kan sudah mendapat mandat Prabu 
Duryudana supaya mencelakakan Bratasena, tetapi apa buktinya?’

PD : Lho, yen pancen sampeyan niku ngerti, niku rak mpun kula loropaken.
  ’Lho, kalau memang kamu itu tahu, itu kan sudah saya celakakan.’ (34)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Sengkuni (P) dengan Pandhita Durna 

(MT). P dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial, Pandhita 

Durna berkedudukan lebih tinggi karena usianya lebih tua dari Sengkuni. P 

menagih janji MT untuk mencelakakan Bratasena. Namun ternyata MT telah 

menepati janjinya tersebut, tetapi P tidak mengetahuinya. Klausa ”ning napa 

buktine”  ’tetapi apa buktinya’ merupakan penanda lingual TT menagih janji. 
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Klausa tersebut mempunyai daya untuk menagih janji, karena ada wacana 

pendahulu yang diucapkan oleh MT.  

Wacana pendahulu yang diucapkan oleh MT tentang janjinya untuk 

mencelakai Bratasena menjadi penentu terjadinya TT menagih janji. Seandainya 

MT tidak berjanji, maka tuturan tersebut akan bermakna menanyakan tentang 

sesuatu. Selain itu faktor tujuan pertuturan juga ikut melatarbelakangi TT tersebut. 

20. Tindak Tutur Mempersilakan

Mempersilakan adalah menyuruh orang lain untuk memasuki ruangan 

yang disediakan oleh penutur atau menyuruh sesuatu hal yang menjadi kehendak 

mitra tutur. Jadi tindak tutur mempersilakan, adalah tindak pertuturan yang 

dilakukan penutur, untuk menyuruh atau mengijinkan memasuki ruangan yang 

disediakan oleh penutur atau menyuruh sesuatu hal yang menjadi kehendak mitra 

tutur. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Pandhita Durna mempersilakan Bratasena untuk duduk agar lebih tenang.

Bentuk tuturan : 

PD : Kene-kene Bratasena lungguh sing kepenak ngger ben jenak rasane 
Bratasena!
’Sini-sini Bratasena duduk yang nyaman nak biar tenang rasanya  

Bratasena!’
B : Iya bapa Guru.

’Iya bapak Guru.’ (35)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Pandita Durna (P) dengan Bratasena 

(MT). P dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak 

sosial, Pandhita Durna berkedudukan lebih tinggi karena Pandhita Durna adalah 
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guru dan usianya lebih tua dari Bratasena. P mempersilakan MT untuk duduk agar 

lebih tenang dalam berbicara. MT tanggap dengan tuturan P, lalu menanggapinya 

dengan tuturan ”Iya bapa Guru.” ’Iya bapak Guru.’. Dalam tuturan tersebut P 

menggunakan kata ”kene-kene” ’sini-sini’ sebagai penanda lingual terjadinya TT 

mempersilakan, yang merupakan sebuah kata persilaan untuk seorang tamu yang 

sudah dikenal akrab. Sebagai penentunya terjadinya TT mempersilakan adalah 

tujuan pertuturan.

Konteks tuturan :

Pandhita Durna mempersilakan Sengkuni untuk melacak kepergian 

Bratasena. 

Bentuk tuturan :

S : Perkara niku urusan kula. Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula 
buktekake lelakon iki.
 ’Masalah itu urusan saya. Yang  penting saya mau melacak Bratasena, 
saya buktikan tindakan ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak 
ing pengati-ati.
  ’Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tetapi tetap waspada dan berhati-
hati.’ (36)

Tuturan tersebut terjadi antara Pandita Durna dengan Sengkuni. P dan MT 

berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial, Pandhita Durna 

berkedudukan lebih tinggi karena usianya lebih tua dari Sengkuni. Sengkuni 

berkeinginan untuk melacak keberadaan Bratasena yang pergi mencari kayu gung 

susuhing angin. Sengkuni tetap kukuh pada pendiriannya, padahal tempat yang 

dituju adalah tempat yang angker. Kemudian Pandhita Durna mempersilakannya.
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Frasa ”mangga mawon” ’silakan saja’ merupakan penanda lingual  TT 

mempersilakan. Faktor yang mempengaruhi TT mempersilakan adalah faktor 

penutur. Dalam hal ini penutur merasa penasaran mengenai keadaan Bratasena. 

21. Tindak Tutur Menginterogasi

Menginterogasi adalah tindak pertuturan yang dilakukan penutur dengan 

tujuan agar mitra tutur mengungkapkan apa yang telah terjadi atau apa yang 

dirasakannya. Untuk memahami jenis tindak tutur ini, dapat diperhatikan pada 

contoh tuturan berikut.

Konteks tuturan :

Pandhita Durna menginterograsi Bratasena mengenai usahanya dalam 

mencari kayu gung susuhing angin ’kayu besar sarang nafsu’.

Bentuk tuturan : 

PD : Oh lole-lole putraku ngger Bratasena, piye-piye kabare? Mara matura 
gus!
  ’Oh lole-lole anakku nak Bratasena, bagaimana kabarnya? Kemari 
bicaralah gus!’

B : Waaah pengestumu bapa, wis ketemu kayu gung susuhing angin 
tandhane aku ketemu dewa bapa Bayu lan kaki Indra kepara aku 
diparingi sesupe arane Sesotya Mustika Manik Candrama.
  ’Waaah berkat restumu bapak, sudah menemukan kayu besar sarang 
nafsu tandanya saya bertemu Dewa bapak Bayu dan Kakek Indra, 
malahan saya diberi cincin Sesotya Mustika Manik Candrama.’ (37)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Pandhita Durna dengan Bratasena. P 

dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, 

Pandhita Durna berkedudukan lebih tinggi karena Pandhita Durna adalah guru dan 

usianya lebih tua dari Bratasena. Pandhita Durna merasa penasaran bagaimana 

usaha Bratasena dalam mencari kayu gung susuhing angin ’kayu besar sarang 
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nafsu’. Klausa ”piye-piye kabare” ’bagaimana kabanya’ merupakan penanda 

lingual TT menginterogasi. Klausa tersebut bermakna menginterogasi MT.  

Faktor tujuan pertuturan menjadi faktor penentu terjadinya TT  menginterogasi.

Konteks tuturan :

Dewaruci mengintrogasi mengapa Bratasena berada di dalam samudra.

Bentuk tuturan :

DR : Bratasena sira manjing telenging samudra ana wigati apa?
  ’Bratasena kamu berada di dalam samudra ada perlu apa?’

B : Waaah upaya tirta pawitra.
  ’Waaah mencari tirta pawitra.’ (38)

Tuturan tersebut dilakukan oleh Dewaruci dengan Bratasena. P dan MT 

berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan status sosial dan jarak sosial, Dewaruci 

berkedudukan lebih tinggi karena Dewaruci adalah dewa dan usianya lebih tua 

dari Bratasena. Dewaruci menginterogasi Bratasena, mengapa dia sampai 

menyelam ke dalam samudra, ada keperluan apa.  MT tanggap dengan interogasi 

dari P, maka dari itu MT menjawab dengan tuturan ”upaya tirta pawitra.”  

’mencari tirta pawitra’. Klausa ”ana wigati apa” ’ada perlu apa’ merupakan 

penanda lingual TT menginterogasi. Faktor tujuan pertuturan menjadi faktor 

penentu terjadinya TT  menginterogasi.

22. Tindak Tutur Melarang

Melarang adalah mencegah orang lain untuk tidak melakukan sesuatu 

yang tidak diinginkan. Jadi tindak tutur melarang, adalah tindak pertuturan yang 

disampaikan penutur, untuk mencegah mitra tutur melakukan sesuatu yang tidak 
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diinginkan oleh penutur. Untuk mengetahui jenis tidak tutur ini, dapat 

diperhatikan pada contoh berikut.

Konteks tuturan :

Pandhu melarang Madrim mengeluh, karena memang tidak ada gunanya.

Bentuk tuturan : 

M : Sinuwun boten nyana menawi nyabrang lelampahan ingkang nggegirisi 
sinuwun.
  ’Sinuwun tidak menyangka kalau akan mengalami peristiwa yang 
mengerikan Sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi, Madrim, aja nggresula.
  ’Sudah, sudahlah dinda  Madrim, jangan mengeluh.’ (39)

Tuturan tersebut terjadi antara Madrim (P) dan Pandhu (MT). P berjenis 

kelamin wanita dan MT berjenis kelamin laki-laki. P merasa sedih dan kecewa 

karena mendapati nasibnya yang buruk. Kemudian MT menanggapinya dengan 

melarang P untuk mengeluh karena sudah tidak ada gunanya lagi. Frasa ”aja 

nggresula” ’jangan mengeluh’ merupakan penanda lingual TT melarang. Faktor 

tujuan pertuturan menjadi penentu terjadinya TT melarang. 

Konteks tuturan :

Bratasena memaksa Kunthi untuk memberinya izin pergi mencari tirta 

pawitrasari di dasar samudra minangkalbu.

Bentuk tuturan :

Knt : Aku eman kelangan kowe Bratasena.
  ‘Saya sayang dan tidak mau kehilangan kamu Bratasena.’

B : Wong eman kuwi ora kudu mambengi. Wis Babu Kunthi relakna yen 
pancen aku kudu mati, aku dudu duwekmu nanging kagungane Gusti. Wis 
Babu aku budhal Babu Kunthi.
‘Orang sayang itu tidak harus menghalangi. Sudahlah Ibu Kunthi, kalau 
memang saya harus mati, saya bukan kepunyaanmu tetapi kepunyaan 
Tuhan. Sudahlah Ibu, saya berangkat ibu.’ (40)
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Tuturan tersebut terjadi antara Kunthi dan Bratasena. P berjenis kelamin 

wanita dan MT berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jarak sosial, Kunthi 

berkedudukan lebih tinggi karena Kunthi adalah ibu dan usianya lebih tua dari 

Bratasena. Kunthi melarang Bratasena untuk pergi mencari tirta pawitrasari, 

karena khawatir akan keselamatan Bratasena. Nampaknya MT menentangnya, dan 

tetap teguh pada pendiriannya. Klausa “aku eman kelangan kowe” ‘saya sayang 

dan tidak mau kehilangan kamu’ merupakan penanda lingual TT melarang. 

Klausa tersebut menjadi penanda lingual yang masih semu, artinya masih 

diperlukan konteks yang melatarbelakangi munculnya tuturan tersebut. Faktor 

tujuan pertuturan merupakan faktor penentu terjadinya TT melarang. 

Konteks tuturan :

Anoman menyuruh Bratasena untuk kembali, karena mengkhawatirkan 

keselamatan Bratasena.

Bentuk tuturan :

A : He Bratasena, bali!
  ’Hei Bratasena, kembali!’

B : Bacut!
  ’Terlanjur!’ (41)

Tuturan tersebut terjadi antara Anoman dengan Bratasena, dilakukan 

dalam suasana yang serius. P dan MT berjenis kelamin laki-laki. Anoman 

melarang Bratasena untuk melanjutkan kepergiannya. Kata ”bali” ’kembali’ 

merupakan penanda lingual TTD melarang dengan intonasi naik di akhir kalimat 

merupakan faktor penentu tuturan. Selain itu tujuan pertuturan juga 

melatarbelakangi terjadinya TT tersebut. 
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B. Fungsi dan Makna Tindak Tutur Direktif

dalam Pertunjukkan Wayang Lakon Dewaruci

oleh Dalang Ki Manteb Soedharsono

Fungsi dan makna didasarkan dari maksud tuturan penutur, dan maksud 

tersebut ditangkap dengan benar oleh mitra tutur. Tindak tutur direktif memiliki 

fungsi dan makna antara lain yaitu : menyuruh, menasihati, meminta izin, 

menguji, meminta restu, mengingatkan, memaksa, merayu, menantang, 

menyarankan, memohon, memperingatkan, menganjurkan, mengharap, mengajak, 

menyela/interupsi, menegur, memarahi, menagih janji, mempersilakan, 

menginterogasi, melarang. Setiap tindak tutur menghasilkan efek dari mitra tutur 

yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tiga macam tindak tutur yaitu 

tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terdapat dalam masing-masing tuturan. 

Berikut ini merupakan paparan tentang fungsi dan makna tindak tutur direktif 

yang terjadi dalam pertunjukan wayang lakon Dewaruci.

1. Tindak Tutur Menyuruh

Data (1)

PD : Upadinen kayu gung susuhing angin!
’Carilah kayu gung susuhing angin!’

B : Kayu gung susuhing angin kuwi tegese apa?
’Kayu gung susuhing angin itu apa artinya?’

PD : Aku ora ngerti tegese, jalaran kuwi mung wangsite dewa.
’Saya tidak tahu artinya, karena itu hanya wangsit dari dewa.’(1)

Tuturan itu dilakukan oleh dua orang yaitu antara Pandhita Durna (P) 

dengan Bratasena (MT). Dari percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi 

adanya tindak tutur ilokusi (selanjutnya disingkat dengan TI) dengan fungsi 

menyuruh yang dilakukan oleh Pandhita Durna seperti pada tuturan ”Upadinen 
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kayu gung susuhing angin!” ’Carilah kayu besar sarang nafsu!’. Tuturan tersebut 

bermakna, P menyuruh MT agar mencari kayu gung susuhing angin ’kayu besar 

sarang nafsu’ yang dia sendiri tidak mengetahui di mana keberadaannya karena itu 

hanya wangsit dari dewa. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena 

dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan tindak perlokusi 

(selanjutnya disingkat dengan TP) yaitu menjawab dengan tuturan ”Kayu gung 

susuhing angin kuwi tegese apa?” ’Kayu gung susuhing angin itu apa artinya?’ 

yang antusias terhadap tuturan P.

Data (2)

S : Dursasana parentahna kadang-kadangmu Kurawa budhal dina iki!
  ’Dursasana perintahkan saudara-saudaramu Kurawa berangkat hari ini!’

D : Teng pundi Man?
  ’ Kemana Paman?’

S : Nglacak lakune Bratasena.
  ’Melacak kepergian Bratasena.’

D : Nggih sendika kula dherekaken, Man.
  ’Baiklah, Paman.’(2)

Tuturan tersebut terjadi antara Sengkuni (P) dengan Dursasana (MT). 

Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi menyuruh yang 

dilakukan oleh Sengkuni seperti pada tuturan ”Dursasana parentahna kadang-

kadangmu Kurawa budhal dina iki!” ’Dursasana perintahkan saudara-saudaramu 

Kurawa berangkat hari ini!’. Tuturan tersebut bermakna, P menyuruh MT agar 

memerintahkan saudara-saudaranya berangkat hari ini untuk mencari tahu 

bagaimana keadaan Bratasena. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Dursasana 

dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan 

tuturan ”Teng pundi Man?” ’ Kemana Paman?’ yang antusias terhadap tuturan P.
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Data 3

B : Bapa, daya-daya enggal kowe wedharna ngelmu kasampurnan kuwi 
karepe kepriye bapa?
 ’Bapak, segeralah jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu maksudnya 
bagaimana  Bapak?’

PD : Ya, ya kulup.
  ’Iya, iya anakku.’(3)

Tindak tutur itu terjadi antara Bratasena (P) dengan Pandhita Durna (MT). 

Dari percakapan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi menyuruh 

yang dilakukan oleh Bratasena seperti pada tuturan  ”Bapa, daya-daya enggal 

kowe wedharna ngelmu kasampurnan kuwi karepe kepriye Bapa?” ’Bapak, 

segeralah jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu maksudnya bagaimana  

Bapak?’. Tuturan tersebut bermakna, P menyuruh MT agar segera menjelaskan 

mengenai ilmu kesempurnaan. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Pandhita 

Durna dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab 

dengan tuturan ”Ya, ya kulup.” ’Iya, iya anakku.’sebagai tanda persetujuan.

Data 4

S : Kurawa, Kurawa, rebuten Begawan Durna!
  ’Kurawa, Kurawa, rebutlah Begawan Durna!’

Kt : Inggih sendika, man.
  ’Baik, Paman.’(4)

Tindak tutur itu terjadi antara Sengkuni (P) dengan Kurawa (MT). Dalam 

tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi menyuruh yang 

dilakukan oleh Sengkuni seperti pada tuturan ”Kurawa, Kurawa, rebuten 

Begawan Durna!”  ’Kurawa, Kurawa, rebutlah Begawan Durna!’. Dari tuturan 

tersebut P menyuruh MT agar segera merebut Begawan Durna dari tangan 
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Anoman. P melakukan tuturan itu bermaksud agar Pandhita Durna tetap memihak 

kepadanya setelah sadar nanti. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Kurawa 

dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan 

tuturan ”Inggih sendika, man.”  ’Baik, Paman.’ sebagai tanda persetujuan.

Data 5

S : Mandheg!
  ’Berhenti!’

PD : Lho, sampeyan Dhi?
  ’Lho, kamu to Dik?’

S : Inggih Kakang.
  ’Iya Kakak.’ (5)

Tuturan itu terjadi antara Sengkuni (P) dengan Pandhita Durna (MT), 

dilakukan dalam situasi tegang karena P ingin meminta pertanggungjawaban atas 

janji MT sebelumnya. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan 

fungsi menyuruh yang dilakukan oleh Sengkuni seperti pada tuturan ”Mandheg!” 

’Berhenti!’. Tuturan tersebut bermakna, P menyuruh MT agar segera 

menghentikan langkahnya karena Sengkuni ingin menyampaikan suatu hal. 

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Pandhita Durna dalam hal ini sebagai 

MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Lho, 

sampeyan Dhi?” ’Lho, kamu to Dik?’ MT agak terkejut sambil menghentikan 

langkahnya.
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2. Tindak Tutur Menasihati

Data 6

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
  ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita saya?’

PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
  ’Semua tergantung niatnya, begitu.’

B : Mengkono bapa?
  ’Begitu Bapak?’

PD : Iya ngger.
  ’Iya nak.’(6)

Tuturan tersebut terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Bratasena (MT) 

dilakukan dalam situasi penuh kegundahan yang meliputi MT. Dalam tuturan itu 

terdapat tindak lokusi (selanjutnya disingkat dengan TL) yang dituturkan oleh 

Bratasena yaitu ”Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta 

darbe gegayuhan?”   ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita 

saya?’. Kemudian Pandhita Durna menanggapinya dengan TI yang berfungsi 

menasihati yaitu ”Kabeh gumantung ana niyate, ngono.”  ’Semua tergantung 

niatnya, begitu.’. Tuturan tersebut bermakna, semua hal yang menjadi harapan 

dan cita-cita akan terlaksana tergantung niatnya. Tanggapan tersebut 

menimbulkan TP dari Bratasena dengan tuturan ”Mengkono bapa?” ’Begitu 

Bapak?’ yang secara tidak langsung menyetujui tuturan Pandhita Durna.

Data 7

B : Apa gunane aku urip ora wurung ya mung mapan ing kawah 
Candradimuka.
  ’Apa gunanya saya hidup kalau hanya berakhir di dalam kawah 
Candradimuka.’

PD : Lho...lho...lho...lho, aja mupus muluk. Aja kaya mengkono ngger, swarga 
apa neraka iku mung ana rasa takkandhani. Jane kowe kuwat kedunungan 
ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane.
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 ’Lho...lho...lho...lho, jangan pasrah. Jangan seperti itu nak, surga atau 
neraka itu hanya ada dalam perasaan. Sebenarnya kamu kuat mendapatkan 
ilmu kesempurnaan, apabila kamu bisa mengupayakan syaratnya.’

B : Sranane apa Bapa Guru? 
  ’Syaratnya apa Bapak Guru?’(7)

Dari percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi adanya TT 

menasihati yang dituturkan oleh Pandhita Durna. Bratasena melakukan TL dengan 

menuturkan ”Apa gunane aku urip ora wurung ya mung mapan ing kawah 

Candradimuka.”   ’Apa gunanya saya hidup kalau hanya berakhir di dalam kawah 

Candradimuka.’. Kemudian mendapat tanggapan dari Pandhita Durna berupa TI 

dengan memunculkan tuturan yang berfungsi menasihati yaitu ”Aja kaya 

mengkono ngger, swarga apa neraka iku mung ana rasa takkandhani. Jane kowe 

kuwat kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane.” 

’Jangan seperti itu nak, surga atau neraka itu hanya ada dalam perasaan. 

Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu kesempurnaan, apabila kamu bisa 

mengupayakan syaratnya.’. Tuturan tersebut bermakna, P tidak ingin melihat MT 

putus asa dengan keadaannya. Maka dari itu muncul tuturan Pandhita Durna yang 

menjadi penyemangat Bratasena. Berdasarkan reaksi yang dimunculkan oleh 

Bratasena dengan tuturan ”Sranane apa Bapa Guru?”  ’Syaratnya apa Bapak 

Guru?’ maka telah terjadi TP, karena MT antusias terhadap tuturan P.

Data 8

Smr : Eee ngene thole, ngelmu kuwi kalakone kanthi  laku tegese becike kudu 
dilakoni, sakangel-angele wong golek isih angel le nindakake. Sebab 
nduwea ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora eneng 
gunane sebab ngelmu kuwi kalamangsane ya malati.
  ’Eee begini nak, ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar sebaiknya harus 
dilakukan, sesulit-sulitnya mencari masih lebih sulit lagi untuk 
menindakkannya. Sebab walaupun memiliki ilmu apabila tidak 
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ditindakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan ada gunanya 
sebab ilmu itu suatu ketika juga membahayakan.’

Ptrk : Eee ngaten nggih pak.
  ’Eee begitu ya Pak.’

Smr : E iya.
  ’E iya.’(8)

Tuturan tersebut merupakan TT direktif menasihati yang dilakukan oleh 

Semar  dan Petruk. Tuturan tersebut bermakna, Semar sebagai P  menasihati MT 

bahwa ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar serta sesulit-sulitnya mencari 

masih lebih sulit lagi untuk menindakkannya. P melakukan TI dengan 

memunculkan tuturan yang berfungsi menasihati yakni ”ngelmu kuwi kalakone 

kanthi  laku tegese becike kudu dilakoni, sakangel-angele wong golek isih angel le 

nindakake”  ’ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar sebaiknya harus dilakukan, 

sesulit-sulitnya mencari masih lebih sulit lagi untuk menindakkannya’. Dari 

tuturan itu, MT menanggapinya dengan TP yaitu ”Eee ngaten nggih pak.”   ’Eee 

begitu ya Pak.’ yang antusias terhadap tuturan P.

Data 9

Bg : Napa malih ngelmu nek diijolke dhuwit nggih pak, niku mboten 
kena nggih?
  ’Apalagi kalau ilmu ditukar dengan uang ya Pak, itu tidak boleh  
ya ?’

Smr : Eeh ora kena, ee kudu tulus, nek tetulung ya tetulung. Ee nek 
golek rejeki, golek dhuwit aja adol ngelmu. Tegese, ee ngelmu sing 
piningit lho le.
’Eeh tidak boleh, ee harus tulus, kalau menolong ya menolong. Ee 
kalau mencari rejeki, mencari uang jangan menjual ilmu. 
Maksudnya, ee ilmu yang bersifat magis/spiritual.’

Bg : Oo ngaten nggih pak.
  ’Oo begitu ya Pak.’

Smr : Ee iya.
  ’Ee iya.’(9)
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Tuturan tersebut terjadi antara Semar (P) dan Bagong (MT). Tuturan 

tersebut bermakna, apabila menolong harus tulus dan dalam mencari rejeki 

sebaiknya jangan menjual ilmu apalagi ilmu yang bersifat magis atau spiritual. 

Dalam percakapan itu dapat dianalisis adanya TL yang dituturkan oleh Bagong 

”Napa malih ngelmu nek diijolke dhuwit nggih Pak, niku mboten kena nggih?” 

’Apalagi kalau ilmu ditukar dengan uang ya Pak, itu tidak boleh  ya ?’. Kemudian 

tuturan tersebut ditanggapi oleh Semar dengan TI yang berfungsi menasihati 

yakni ”Eeh ora kena, ee kudu tulus, nek tetulung ya tetulung. Ee nek golek rejeki, 

golek dhuwit aja adol ngelmu. Tegese, ee ngelmu sing piningit lho le.”  ’Eeh tidak 

boleh, ee harus tulus, kalau menolong ya menolong. Ee kalau mencari rejeki, 

mencari uang jangan menjual ilmu. Maksudnya, ee ilmu yang bersifat 

magis/spiritual.’. Berdasarkan reaksi yang dimunculkan oleh Bagong dengan 

tuturan ”Oo ngaten nggih pak.”   ’Oo begitu ya Pak.’ maka telah terjadi TP, 

karena MT mempercayai  tuturan P.

Data 10

B : Sebabipun menapa?
  ’Sebabnya apa?’

DR : Sumurupa, sepisan isih ana sesanggeman kang kudu sira rampungake, 
kapindhone   ibarat wong memangan dhapur sira icip-icip. Mbesuk yenta 
wis titi wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta 
langgeng. Wis enggal metua Bratasena!
 ’Ketahuilah, pertama masih ada keperluan yang harus diselesaikan, yang 
kedua ibarat orang makan kamu hanya baru mencicipi. Besuk apabila 
sudah saatnya, kamu akan mendapat ketentraman yang lebih serta abadi. 
Sudah kamu segera keluarlah Bratasena.’

B : Inggih, bapa.
  ’Iya, bapak.’(10)
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Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena dengan Dewaruci, tuturan itu 

dilakukan dalam samudra tempat di mana Dewaruci berada. Tuturan Dewaruci

tersebut bermakna, menasihati Bratasena supaya tidak menempati gua garba

’perut’ Dewaruci untuk selamanya, karena masih ada urusan yang harus 

diselesaikan selain itu apabila sudah pada waktunya nanti Bratasena akan 

mendapatkan ketentraman yang abadi.  Dari percakapan tersebut dapat dianalisis 

bahwa terjadi adanya  TI dengan fungsi menasihati yang dilakukan oleh Dewaruci 

seperti pada tuturan ”Sumurupa, sepisan isih ana sesanggeman kang kudu sira 

rampungake, kapindhone ibarat wong memangan dhapur sira icip-icip. Mbesuk 

yenta wis titi wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta 

langgeng. Wis enggal metua Bratasena”  ’Ketahuilah, pertama masih ada 

keperluan yang harus diselesaikan, yang kedua ibarat orang makan kamu hanya 

baru mencicipi. Besuk apabila sudah saatnya, kamu akan mendapat ketentraman 

yang lebih serta abadi. Sudahlah kamu segera keluar Bratasena.’. Dari tuturan 

tersebut P menasihati MT agar segera keluar dari guwa garba ’perut’ Dewaruci. 

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, 

maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan  ”Inggih, bapa.”  

’Iya, bapak.’sebagai tanda persetujuan terhadap tuturan P. Selain itu tindakan 

Bratasena dengan meninggalkan gua garba ’perut’ Dewaruci juga merupakan TP.

3. Tindak Tutur Meminta Izin

Data 11

B   : Yen pancen ngono, Bapa Guru aku njaluk pamit sarta njaluk pangestumu 
Bapa Guru.
  ‘Jika memang demikian, Bapa Guru  aku minta izin serta minta doa
restumu Bapa Guru.’
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PD : Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-
muga kalakon panjangkamu ngger, Bratasena.
  ‘Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 
keinginanmu nak, Bratasena.’(11)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena dengan Pandhita Durna. Tuturan 

Bratasena tersebut bermakna, meminta izin kepada Pandhita Durna karena ingin 

segera berangkat mencari kayu gung susuhing angin.  Dari percakapan tersebut 

dapat dianalisis bahwa terjadi adanya  TI dengan fungsi meminta izin yang 

dilakukan oleh Bratasena seperti pada tuturan ”Yen pancen ngono, Bapa Guru aku 

njaluk pamit sarta njaluk pangestumu Bapa Guru.” ‘Jika memang demikian, 

Bapa Guru  aku minta izin serta minta doa. Dari tuturan tersebut P meminta izin 

kepada MT karena segera berangkat mencari kayu gung susuhing angin ’kayu 

besar sarang nafsu’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Pandhita Durna 

dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan 

tuturan ”Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-muga kalakon 

panjangkamu ngger, Bratasena.” ‘Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 

keinginanmu nak, Bratasena.’ sebagai tanda mengizinkan atas tuturan P.

Data 12

DR : Bratasena aja kaget cahya mancorong maneka warna iku. Iku minangka 
pratandha lamun sira wis kasembadan mbingkas harbane hawa nepsu 
lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa.
 ’Bratasena jangan terkejut dengan cahaya yang berkilauan beraneka warna 
itu. Itu adalah pertanda bahwa kamu sudah bisa membuang hawa nafsu 
melalui sembah raga, sembah cipta, sembah rasa dan sembah jiwa.’

B : Waah bingah manah kula, menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waah senang hati saya, apabila begitu izinkan saya berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
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           ’Jangan nak, itu belum saatnya.’(12)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena dengan Dewaruci. Tuturan 

Bratasena tersebut bermakna meminta izin kepada Dewaruci agar diizinkan tetap 

tinggal di dalam guwa garba ’perut’ Dewaruci. Dari percakapan tersebut dapat 

dianalisis bahwa terjadi adanya TL yang dituturkan oleh Dewaruci yaitu  

”Bratasena aja kaget cahya mancorong maneka warna iku. Iku minangka 

pratandha lamun sira wis kasembadan mbingkas harbane hawa nepsu lumantar 

laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa.”  ’Bratasena 

jangan terkejut dengan cahaya yang berkilauan beraneka warna itu. Itu adalah 

pertanda bahwa kamu sudah bisa membuang hawa nafsu melalui sembah raga, 

sembah cipta, sembah rasa dan sembah jiwa.’. Tuturan tersebut kemudian

ditanggapi oleh MT dengan TI dengan fungsi meminta izin yang dilakukan oleh 

Bratasena seperti pada tuturan ”Waah bingah manah kula, menawi tetela mekaten 

dipunparengna kula mapan wonten ing ngriki selaminipun.” ’Waah senang hati 

saya, apabila begitu izinkan saya berada di sini selamanya.’. Berdasarkan reaksi 

yang dilakukan oleh Dewaruci dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah 

melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan  ”Aja ngger iku durung wancine.”

’Jangan nak, itu belum saatnya.’ sebagai tanda tidak mengizinkan atas tuturan P.

Data 13

S : Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula buktekake lelakon iki.
  ’Yang penting saya mau mengikuti Bratasena, saya buktikan tindakan 
ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak 
ing pengati-ati.
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     ‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap berhati-
hati.’

S : Nyuwun pamit kakang.
  ‘Minta ijin kakak.’(13)

Tuturan tersebut terjadi antara Sengkuni (P) dengan Pandhita Durna (MT). 

Tuturan yang dilakukan Sengkuni tersebut bermakna meminta izin kepada 

Pandhita Durna karena ingin segera berangkat mencari Bratasena. Dari 

percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi adanya TL yang dituturkan 

oleh Sengkuni yaitu  ”Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula buktekake 

lelakon iki.”  ’Yang paling utama saya mau mengikuti Bratasena, saya buktikan 

tindakan ini.’. Kemudian tuturan tersebut ditanggapi oleh Pandhita Durna dengan  

TI yaitu  ”Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak

ing pengati-ati.” ‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap 

berhati-hati.’. Setelah mendengar tuturan tersebut, Sengkuni melakukan TP 

dengan fungsi meminta izin yaitu menjawab dengan tuturan  ’Nyuwun pamit 

kakang.’ ‘Minta izin kakak.’ yang kemudian pergi meninggalkan tempat 

terjadinya  tuturan tersebut.

4. Tindak Tutur Menguji

Data 14

A : Bali!
  ’Kembali!’

B : Bacut!
  ’Terlanjur!’

A :Bali, kudu bali! Wee lha dalah pancen sentosa rasamu dhuh adhiku, 
sejatine pun kakang ora mambengi nanging kepengin nodhi sepira bobot 
anteping tekadmu, prasetyamu. 
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  ’Kembali, harus kembali! Wee lha dalah memang sentosa perasaanmu 
duh adikku, sejatinya kakak tidak menghalangi hanya ingin menguji 
keteguhan tekadmu.’(14) 

Tuturan tersebut terjadi antara Anoman dengan Bratasena. Tuturan yang 

dilakukan Anoman tersebut bermakna ingin menguji kemantapan hati Bratasena.

Dari percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi adanya TI yang dituturkan 

dengan fungsi menguji oleh Anoman yaitu  ”Bali!” ’Kembali!’. Berdasarkan 

reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah 

melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan  ”Bacut!”  ’Terlanjur!’ sebagai 

tanda tidak setuju atas tuturan P. Kemudian diikuti dengan tindakkan Bratasena 

yang tetap pergi untuk mencari ilmu kesempurnaan.

5. Tindak Tutur Meminta Restu 

Data 15
BI : Nadyan mengkono mau apa sira wis rumangsa marem?

  ’Apabila seperti itu tadi apa kamu sudah merasa puas?’
B : Waah durung Bapa, yen mung kaya mangkono aku durung rumangsa 

marem.
  ’Waah belum Bapak, kalau hanya seperti itu saya belum merasa puas.’

BI : Wah Bratasena, yen mengkono sira balia takona marang gurumu karana 
iku dudu kuwajiban ulun sakaloron.
  ’Wah Bratasena, kalau begitu kamu kembalilah bertanya kepada gurumu 
karena itu bukan kewajiban kami berdua.’

B : Yen mengkono aku daya-daya njaluk pangestumu.
  ’Kalau begitu saya meminta restumu.’(15)

Tuturan tersebut terjadi antara Bathara Indra  (P) dengan Bratasena (MT). 

Setelah mendapat penjelasan dari Bathara Indra mengenai kayu besar sarang 

nafsu, Bratasena bermaksud meminta restu kepada P karena ingin segera kembali 

menemui gurunya yaitu Pandhita Durna. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan 
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adanya TL  yang dilakukan oleh Bratasena  seperti pada tuturan ”yen mung kaya 

mangkono aku durung rumangsa marem”  ’kalau hanya seperti itu saya belum 

merasa puas’. Dari tuturan tersebut P menanggapinya dengan TI yaitu ”Wah 

Bratasena, yen mengkono sira balia takonna marang gurumu karana iku dudu 

kuwajiban ulun sakaloron.”  ’Wah Bratasena, kalau begitu kamu kembalilah 

bertanya kepada gurumu karena itu bukan kewajiban kami berdua.’. Berdasarkan 

reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah 

melakukan TP dengan fungsi meminta restu yaitu menjawab dengan tuturan ”Yen 

mengkono aku daya daya njaluk pangestumu.” ’Kalau begitu saya meminta 

restumu.’ yang kemudian diikuti dengan tindakkan meninggalkan tempat 

terjadinya tuturan.

Data 16

B : Waaah bapa, yen pancen mengkono daya-daya budhal. Pangestumu 
lumuntura Bapa.     
  ’Waaah bapak, kalau memang begitu saya segera berangkat. Restumu 
mengalirlah bapak.’

PD : Bratasena, anteping atimu anjalari katekan sedyamu, Bratasena.
’Bratasena, teguhnya hatimu membuat cita-citamu berhasil, 

Bratasena.’(16)

Peristiwa tutur itu terjadi antara Bratasena  (P) dengan Pandhita Durna 

(MT). Setelah mendapat penjelasan dari Pandhita Durna mengenai ngelmu 

kasampurnan, Bratasena bermaksud meminta restu kepada MT karena ingin 

segera berangkat mencari ilmu kesempurnaan yang berada di telenging samudra. 

Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TL yang dilakukan oleh 

Bratasena seperti pada tuturan ”Waaah Bapa, yen pancen mengkono daya-daya 

budhal.” ’Waaah bapak, kalau memang begitu saya segera berangkat.’. Tuturan 
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tersebut kemudian diikuti dengan TI yang dilakukan oleh P dengan fungsi 

meminta restu yaitu ”Pangestumu lumuntura Bapa.” ’Restumu mengalirlah 

Bapak.’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Pandhita Durna dalam hal ini 

sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan 

”Bratasena, anteping atimu anjalari katekan sedyamu, Bratasena.” ’Bratasena, 

teguhnya hatimu membuat cita-citamu berhasil, Bratasena.’ sebagai tanda 

memberikan restu kepada P.

6. Tindak Tutur Mengingatkan

Data 17

PD : Eneng apa ngger, Permadi?
  ’Ada apa nak, Permadi?’

P : Bapa, menika sampun wanci bedhug tengah ari dhawuh paduka menawi 
wanci tengah bedhug kakang Bratasena mboten timbul, paduka sumedya 
sumusul.
 ’Bapak, sekarang sudah tengah hari, perintah anda apabila sudah tengah 
hari kakak Bratasena tidak keluar, anda bersedia menyusul.’

PD : Oiya yah ukarane tembungmu kang mangkono mau tegese bubukake 
kangmasmu Bratasena marang Bapa. Ya, taksusule kangmasmu.
 ’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya menyerahkan kakakmu 
Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu.’(17)

Tuturan tersebut terjadi antara Permadi  (P) dengan Pandhita Durna   

(MT). Tuturan yang dilakukan Permadi tersebut bermakna mengingatkan 

Pandhita Durna sesuai dengan perintahnya. Apabila sudah tengah hari Bratasena 

belum muncul ke permukaan maka Pandhita Durna bersedia menyusulnya ke 

dalam samudra. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI  yang 

dilakukan oleh Permadi dengan fungsi mengingatkan seperti pada tuturan ”Bapa, 

menika sampun wanci bedhug tengah ari dhawuh paduka menawi wanci tengah 

bedhug kakang Bratasena mboten timbul, paduka sumedya sumusul.” ’Bapak, 
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sekarang sudah tengah hari, perintah anda apabila sudah tengah hari kakak 

Bratasena tidak keluar, anda bersedia menyusul.’. Berdasarkan reaksi yang 

dilakukan oleh Pandhita Durna dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah 

melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan  ”Oiya yah ukarane tembungmu 

kang mangkono mau tegese bubukake kangmasmu Bratasena marang Bapa. Ya, 

taksusule kangmasmu.” ’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya 

menyerahkan kakakmu Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu.’ yang 

kemudian bergegas untuk menyusul Bratasena ke dalam samudra.

7. Tindak Tutur Memaksa

Data 18

A : Bali!
  ’Kembali!’

B : Bacut!
  ’Terlanjur!’

A : Bali, kudu bali!
  ’Kembali, harus kembali!’(18)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Anoman dengan Bratasena. Tuturan 

yang dilakukan Anoman tersebut bermakna memaksa Bratasena agar 

menghentikan keinginannya untuk mencari ilmu kesempurnaan yang berada di 

telenging samudra. Dari percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi 

adanya TI dengan fungsi memaksa yang dituturkan oleh Anoman yaitu  ”Bali, 

kudu bali!”  ’Kembali, harus kembali!’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh 

Bratasena dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu 

menjawab dengan tuturan  ”Bacut!”  ’Terlanjur!’ sebagai tanda tidak setuju atas 
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tuturan P. Kemudian diikuti dengan tindakkan Bratasena yang tetap pergi untuk 

mencari ilmu kesempurnaan.

8. Tindak Tutur Merayu

Data 19

PD : Bratasena, anakku wong bagus, eneng apa Bratasena kok beda temen 
lawan padatan? Bratasena yenta pancen kowe ki nduweni gegayuhan, 
gegayuhan apa? Mara prasajakna!
 ’Bratasena, anakku yang tampan, ada apa Bratasena kok berbeda sekali 
dengan keseharianmu? Bratasena kalau memang kamu itu punya cita-cita, 
cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
  ’Bapak guru, apa kira-kira saya akan mampu meraih cita-cita?’ (19)

Tuturan itu terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Bratasena (MT). 

Pandhita Durna penasaran melihat wajah Bratasena yang resah dan tampak 

berbeda dengan biasanya. Dengan sedikit merayu Pandhita Durna mencoba 

menanyai Bratasena, dengan maksud ingin mengetahui hal apa yang

menjadikannya seperti itu. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI 

yang dilakukan oleh Pandhita Durna dengan fungsi merayu yaitu ”Bratasena 

yenta pancen kowe ki nduweni gegayuhan, gegayuhan apa? Mara prasajakna!”  

’Bratasena kalau memang kamu itu punya cita-cita, cita-cita apa? Ke sini 

ungkapkanlah!’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini 

sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Bapa 

guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe gegayuhan?” ’Bapak 

guru, apa kira-kira saya akan mampu meraih cita-cita?’ yang antusias terhadap 

tuturan  P.
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9. Tindak Tutur Menantang

Data 20

Kt : Keparat, Anoman ki?
  ’Keparat, kamu ya Anoman?’

A : Iya, arep ngapa Kartamarma?
  ’Iya, mau apa Kartamarama?’ (20)

Tuturan tersebut terjadi antara Kartamarma (P) dengan Anoman (MT). 

Tuturan yang dilakukan Kartamarma tersebut bermakna menantang Anoman, 

karena situasi tegang maka terjadilah adu mulut yang kemudian berlanjut dengan 

adu fisik. Dari percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi adanya TI 

dengan fungsi menantang yang dituturkan oleh Kartamarma yaitu  ”Keparat, 

Anoman ki?” ’Keparat, kamu ya Anoman?’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan 

oleh Anoman dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu 

menjawab dengan tuturan ”Iya, arep ngapa Kartamarma?”  ’Iya, mau apa 

Kartamarama?’ sebagai tanda membenarkan atas tuturan P. 

10. Tindak Tutur Menyarankan 

Data 21

PD : Jane kowe kuwat kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa 
ngupaya sranane.
  ’Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu kesempurnaan, asalkan kamu 
bisa mencari syaratnya.’

B : Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!
  ’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’ (21)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Bratasena 

(MT). Tuturan yang dilakukan Pandhita Durna tersebut bermakna menyarankan 



125

Bratasena untuk mencari syarat ilmu kesempurnaan, karena P melihat Bratasena 

mampu memiliki ilmu kesempurnaan. Dari percakapan tersebut dapat dianalisis 

bahwa terjadi adanya TI dengan fungsi menyarankan yang dilakukan oleh 

Pandhita Durna seperti pada tuturan ”Jane kowe kuwat kedunungan ngelmu 

kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane.”  ’Sebenarnya kamu kuat 

mendapatkan ilmu kesempurnaan, asalkan kamu bisa mencari syaratnya.’. 

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, 

maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan  ”Sranane apa 

bapa guru, enggal dawuhna!”  ’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’ 

yang antusias terhadap tuturan P.

11. Tindak Tutur Memohon

Data 22

B : Waaaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen mangkono 
aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin kaya kang wus 
kadhawuhake guruku Resi Durna.
’Waaaah terima kasih sekali kakekku Indra. Kalau memang begitu saya 
minta tolong  jelaskan artinya kayu besar sarang nafsu  seperti yang sudah 
diperintahkan guru saya Resi Durna.’

BI : Kayu kuwi tegese karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku telenging 
napas maknane karep sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan 
kudu sinartan alinging napas, weninging cipta, meneping pancadriya, 
sumelehing rasa.
’Kayu itu bermakna keinginan, gung bermakna besar, susuh angin itu 
pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang besar dapat terlaksana 
harus dengan menutup nafas, heningnya cipta, tenangnya panca indra, 
pasrahnya hati.’ (22)

Tuturan tersebut terjadi antara Bratasena (P) dengan Bathara Indra (MT). 

Setelah menerima cincin pemberian Bathara Indra, Bratasena bermaksud 

memohon kepadanya agar mau menjelaskan tentang kayu gung susuhing angin. 
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Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI  dengan fungsi memohon yang 

dilakukan oleh Bratasena seperti pada tuturan ”Yen pancen mangkono aku babar 

pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin kaya kang wus kadhawuhake 

guruku Resi Durna.” ’Kalau memang begitu saya minta tolong  jelaskan artinya 

kayu besar sarang nafsu seperti yang sudah diperintahkan guru saya Resi Durna.’.

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bathara Indra dalam hal ini sebagai MT, 

maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Kayu kuwi tegese 

karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku telenging napas maknane karep sing 

gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu sinatan alinging napas, 

weninging cipta, meneping pancadriya, sumelehing rasa.”  ’Kayu itu bermakna 

keinginan, gung bermakna besar, susuh angin itu pusatnya pernafasan maknanya 

keinginan yang besar dapat terlaksana harus dengan menahan nafas, heningnya 

cipta, tenangnya panca indra, pasrahnya hati.’ yang antusias terhadap tuturan 

Bratasena.

Data 23

B : Waah dhuh Dewaruci, dewaningsun babar pisan mugi kababarna pundi 
ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang menika!
 ’Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan menuju 
kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu!’

DR : Iya Sena, ingsun turuti. Manjinga gua garbaning ingsun yen sira 
madhep mantep muga-muga Gusti angijabahi.
 ’Iya Sena, saya turuti.  Masuklah ke perutku, kalau kamu mantap semoga 
Tuhan mengijabahi.’(23)

Tuturan itu terjadi antara Bratasena (P) dengan Dewaruci (MT). Tuturan 

yang dilakukan Bratasena tersebut bermakna memohon kepada Dewaruci agar 

mau menunjukkan di mana letak ”margining kasampurnan sarta kabagyaning 
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agesang” ’jalan menuju kesempurnaan serta kebahagiaan hidup’. Dalam tuturan 

tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi memohon yang dilakukan oleh 

Bratasena seperti pada tuturan ”Waah dhuh Dewaruci, dewaningsun babar pisan 

mugi kababarna pundi ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang 

menika!” ’Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan 

menuju kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu!’. Berdasarkan reaksi yang 

dilakukan oleh Dewaruci dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan 

TP yaitu menjawab dengan tuturan ’Iya Sena, ingsun turuti. Manjinga gua 

garbaning ingsun yen sira madhep mantep muga-muga Gusti angijabahi.’ ’Iya 

Sena, saya turuti.  Masuklah ke perutku, kalau kamu mantap semoga Tuhan 

mengijabahi.’ yang menuruti permintaan Bratasena.

12. Tindak Tutur Memperingatkan

Data 24

B : Waaaah, bingah manah kula menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
 ’Waaaah, bahagia hati saya apabila saya diizinkan berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
  ’Jangan nak, itu belum saatnya.’ (24)

Tuturan  itu terjadi antara Bratasena (P) dengan Dewaruci (MT). Tuturan 

yang dilakukan Dewaruci tersebut bermakna  memperingatkan Bratasena agar 

tidak tinggal selamanya di dalam perut Dewaruci karena itu belum saatnya. Dalam 

tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI  yang dilakukan oleh Bratasena

seperti pada tuturan ”Waaaah, bingah manah kula menawi tetela mekaten 

dipunparengna kula mapan wonten ing ngriki selaminipun.”  ’Waaaah, bahagia 
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hati saya apabila saya diizinkan berada di sini selamanya.’. Berdasarkan reaksi 

yang dilakukan oleh Dewaruci dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah 

melakukan TP dengan fungsi memperingatkan yaitu menjawab dengan tuturan 

”Aja ngger, iku durung wancine.” ’Jangan nak, itu belum saatnya.’ sebagai tanda 

tidak setuju atas tuturan Bratasena.

13. Tindak Tutur Menganjurkan

Data 25

M : Sinuwun, boten nyana menawi nyabrang nglampahi ingkang nggegirisi 
sinuwun.      
 ’Sinuwun, tidak menyangka kita melewati hal-hal yang mengerikan 
seperti ini sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi Madrim, aja nggresula. Lelakon ngono adile yen mung 
dilakoni.
’Sudah, sudah dinda Madrim, jangan mengeluh. Nasib seperti ini adilnya 
kalau hanya dilakukan.’(25)

Tuturan itu terjadi antara Pandhu (P) dengan Madrim (MT), dilakukan 

dalam situasi serius karena keduanya harus segera masuk ke dalam kawah 

candradimuka. Tuturan yang dilakukan Pandhu tersebut bermakna menganjurkan 

Madrim agar tidak lagi mengeluh. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya 

TL yang dituturkan oleh Madrim yaitu ”Sinuwun, boten nyana menawi nyabrang 

nglampahi ingkang nggegirisi sinuwun.” ’Sinuwun, tidak menyangka kita 

melewati hal-hal yang mengerikan seperti ini sinuwun.’. Kemudian tuturan 

tersebut mendapat tanggapan dari Pandhu berupa TI yang berfungsi 

menganjurkan  seperti pada tuturan ”Wis, wis yayi Madrim, aja nggresula.

Lelakon ngono adile yen mung dilakoni.” ’Sudah, sudah dinda Madrim, jangan 

mengeluh. Nasib seperti ini adilnya kalau hanya dilakukan.’. Berdasarkan reaksi 
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yang dilakukan oleh Madrim dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah 

melakukan TP yaitu dengan bergegas menjatuhkan diri ke dalam kawah 

candradimuka sebagai tanda persetujuan atas tuturan Pandhu.

14. Tindak Tutur Mengharap

Data 26

Ptrk : Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ilmu entuka payung 
agung.
’Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan payung 

agung.’
G : O... ngono.

  ’O...begitu.’
Ptrk : Ya.

  ’Ya.’ (26)

Tuturan tersebut terjadi antara Petruk (P) dengan Gareng (MT). Tuturan 

yang dilakukan Petruk tersebut bermakna mengharap agar Bratasena dalam 

mencari ilmu mendapatkan payung agung. Dalam tuturan tersebut dapat 

ditemukan adanya TI dengan fungsi mengharap yang dilakukan oleh Petruk

seperti pada tuturan  ”Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ilmu entuka 

payung agung.” ’Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan 

payung agung.’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Gareng dalam hal ini 

sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”O...

ngono.” ’O...begitu.’ yang antusias terhadap tuturan P.

15. Tindak Tutur Mengajak

Data 27

M : Yen sira sampun kakang, nampa lelakon iki kanthi legawa, muga-muga 
antuka pangapura.
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 ’Kalau kamu sudah kakang, menerima nasib ini dengan ikhlas, semoga 
mendapatkan ampunan.’

Pnd : Wis ayo enggal manjing kawah Candradimuka yayi!
 ’Sudah ayo cepat terjun ke kawah Candradimuka dinda!’(27)

Tuturan itu terjadi antara Pandhu (P) dengan Madrim (MT). Tuturan yang 

dilakukan Pandhu tersebut bermakna mengajak Madrim agar segera masuk ke 

dalam kawah candradimuka. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TL 

yang dituturkan oleh Madrim yaitu ”Yen sira sampun kakang, nampa lelakon iki 

kanthi legawa, muga-muga antuka pangapura.” ’Kalau kamu sudah kakang, 

menerima nasib ini dengan ikhlas, semoga mendapatkan ampunan.’. Tuturan 

tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Pandhu berupa  TI  seperti pada 

tuturan ”Wis ayo enggal manjing kawah Candradimuka yayi!” ’Sudah ayo cepat 

terjun ke kawah Candradimuka dinda!’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh 

Madrim dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu dengan 

bergegas menjatuhkan diri ke dalam kawah candradimuka sebagai tanda 

persetujuan atas tuturan Pandhu.

Data 28

K : Ayo ngger padha nyenyuwun ana ing ngarsaning Gusti muga-muga 
pinaringan karaharjan kadangmu Bratasena.
  ’Ayo nak berdoa kepada Tuhan semoga diberi keselamatan kakakmu 
Bratasena.’

Prmd : Mekaten kanjeng ibu?
  ’Begitu kanjeng ibu?’

K : Iya.
  ’Iya.’ (28)
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Tuturan itu terjadi antara Kunthi (P) dengan Permadi (MT), dilakukan 

dalam situasi serius karena mencemaskan keadaan Bratasena. Tuturan yang 

dilakukan Kunthi tersebut bermakna mengajak Permadi agar mendoakan 

saudaranya. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi 

mengajak yang dilakukan Kunthi seperti pada tuturan ”Ayo ngger padha 

nyenyuwun ana ing ngarsaning Gusti muga-muga pinaringan karaharjan 

kadangmu Bratasena.”  ’Ayo nak berdoa kepada Tuhan semoga diberi 

keselamatan kakakmu Bratasena.’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh 

Permadi dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu 

menjawab dengan tuturan ”Mekaten kanjeng ibu?”  ’Begitu kanjeng ibu?’ yang

antusias terhadap tuturan Kunthi.

Data 29

K : Hayo dina iki padha ndongakake marang kadangmu kareben wilujeng 
tanpa pambengan.
  ’Ayo hari ini kita sama-sama mendoakan saudaramu agar selamat tanpa 
halangan.’

Pntd : Inggih kula dherekaken kanjeng ibu.
  ’Iya saya ikuti ibu.’ (29)

Tuturan itu terjadi antara Kunthi (P) dengan Puntadewa (MT), dilakukan 

dalam situasi serius karena mencemaskan keadaan Bratasena. Tuturan yang 

dilakukan Kunthi tersebut bermakna mengajak Puntadewa agar mendoakan 

saudaranya. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi 

mengajak yang dilakukan Kunthi seperti pada tuturan ”Hayo dina iki padha 

ndongakake marang kadangmu kareben wilujeng tanpa pambengan.”   ’Ayo hari 

ini kita sama-sama mendoakan saudaramu agar selamat tanpa halangan.’.

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Puntadewa dalam hal ini sebagai MT, 
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maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Inggih kula 

dherekaken kanjeng ibu.”  ’Iya saya ikuti ibu.’ yang antusias terhadap tuturan 

Kunthi.

Data 30

A : He kadang Bayu, kadang Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dipambengi Bratasena iki.
  ’He saudara Bayu, saudara Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dihalangi Bratasena ini.’

Mnk : Ya.
  ’Ya.’

JW : Ayo.
  ’Ayo.’

GS : Ya.
’Ya.’ (30)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Anoman (P) dengan tiga MT yaitu 

Maenaka, Jajag Wreka serta Gajah Situbanda. Tuturan yang dilakukan Anoman 

tersebut bermakna mengajak ketiganya agar menghalangi Bratasena untuk 

mencari ilmu kesempurnaan yang berada di telenging samudra. Dari percakapan 

tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi adanya TI dengan fungsi mengajak yang 

dituturkan oleh Anoman yaitu  ”He kadang Bayu, kadang Maenaka, Jajag Wreka, 

Gajah Situbanda ayo dipambengi Bratasena iki.”  ’He saudara Bayu. Saudara 

Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo dihalangi Bratasena ini.’. 

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh  Maenaka, Jajag Wreka, dan Gajah 

Situbanda  dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu 

menjawab dengan tuturan  ”Ya.”  ’Ya.’ sebagai tanda persetujuan atas tuturan P. 

Kemudian diikuti dengan tindakkan ketiganya yang bergegas mengikuti langkah 

Anoman untuk manghalangi Bratasena.
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16. Tindak Tutur Menyela atau Interupsi

Data 31

S : Ee...thole kajaba tembang Pocung sing nyandra karo bapak iki mau,
ee...kowe tau krungu tembang Pocung liyane apa ora?
 ’Ee...thole selain lagu Pocung yang seperti dengan bapak tadi, ee...kamu 
pernah dengar lagu Pocung lainnya apa tidak?’

Ptrk : Mboten ngertos Pak.
  ’Tidak tahu pak.’

Bg : Kula nggih mboten ngertos.
  ’Saya juga tidak tahu pak.’

G : Kula ngertos Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 
tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.
  ’Saya tahu pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 
tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.’ (31)

Tuturan tersebut terjadi antara Semar (P) dengan Petruk dan Bagong. 

Tiba-tiba Gareng muncul dan menjawab pertanyaan ayahnya. Tuturan yang 

dilakukan Gareng tersebut bermakna, menyela/interupsi karena dia mengetahui 

suatu hal yang ditanyakan oleh P. Dalam tuturan itu terdapat TL yang dituturkan 

oleh Semar yaitu  ”Ee...thole kajaba tembang Pocung sing nyandra karo bapak iki 

mau, ee...kowe tau krungu tembang Pocung liyane apa ora?”  ’Ee...thole selain 

lagu Pocung yang seperti dengan bapak tadi, ee...kamu pernah dengar lagu 

Pocung lainnya apa tidak?’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Petruk, 

Bagong, dan Gareng  dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP 

yaitu menjawab dengan tuturan yang bervariatif yakni Petruk: ”Mboten ngertos 

pak.”  ’Tidak tahu pak.’; Bagong: ”Kula nggih mboten ngertos.”  ’Saya juga 

tidak tahu pak.’  serta   tuturan Gareng yang berfungsi menyela/interupsi seperti 

pada tuturan ”Kula ngertos Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan 

kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.”  ’Saya tahu pak. 

Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya 

budya pangekese dur angkara.’  yang antusias atas tuturan P.
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17. Tindak Tutur Menegur

Data 32

K : Anakku ngger, anakku bocah bagus Bratasena aja banget-banget 
anggonmu kesengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru ngelmu, 
nanging gurune wong perang Bratasena.
 ’Anakku nak, anakku yang tampan Bratasena jangan terlalu terlena oleh 
ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, tetapi gurunya orang perang.’

B : Babu Kunthi, yen ora kleru sing paring piwulang laku bekti karo guru 
rak ya babu Kunthi. Ya gene kenapa saiki kowe mambengi?
 ’Ibu Kunthi, kalau tidak salah yang mengajarkan patuh pada guru kan 
juga ibu Kunthi. Mengapa sekarang kamu menghalangi?’ (32)

Tuturan itu terjadi antara Kunthi (P) dengan Bratasena (MT), dilakukan 

dalam situasi serius. Tuturan yang dilakukan Kunthi tersebut bermakna menegur 

Bratasena agar tidak terlalu terlena dalam mencari ilmu. Dalam tuturan tersebut 

dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi menegur yang dilakukan Kunthi 

seperti pada tuturan ”Anakku ngger, anakku bocah bagus Bratasena aja banget-

banget anggonmu kesengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru ngelmu, 

nanging gurune wong perang Bratasena.”  ’Anakku nak, anakku yang tampan 

Bratasena jangan terlalu terlena oleh ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, 

tetapi gurunya orang perang.’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena 

dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan

tuturan ”Babu Kunthi, yen ora kleru sing paring piwulang lakon bekti karo guru 

lak ya babu Kunthi. Ya gene kenapa saiki kowe mambengi?”  ’Ibu Kunthi, kalau 

tidak salah yang mengajarkan patuh pada guru kan juga ibu Kunthi. Mengapa 

sekarang kamu menghalangi?’ sebagai tanda tidak setuju terhadap tuturan Kunthi.
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18. Tindak Tutur Memarahi

Data 33

S : Kula kok malah bingung ta nampa ngendikane sampeyan.
’Saya kok malah bingung menerima perkataan anda.’

PD : Lho nggih mesti bingung, wong sampeyan ora tau mikir bab perkara 
rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah bareng 
saya tuwa dadi pikun, bingung.
’Lho ya pasti bingung, lha kan kamu tidak pernah memikirkan bab 
kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda yang banyak, nah 
semakin tua jadi pikun, bingung.’

S : Ah mbel gedhes.
  ’Ah omong kosong.’ (33)

Tuturan itu terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Sengkuni (MT), 

dilakukan dalam situasi serius. Tuturan yang dilakukan Pandhita Durna tersebut 

bermakna memarahi Sengkuni untuk melampiaskan rasa jengkelnya. Dalam 

tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi memarahi yang 

dilakukan Pandhita Durna seperti pada tuturan  ”Lho nggih mesti bingung, wong 

sampeyan ora tau mikir bab perkara rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha 

donya sing akeh, nah bareng saya tuwa dadi pikun, bingung.”  ’Lho ya pasti 

bingung, lha kan kamu tidak pernah memikirkan bab kebatinan, yang dipikir 

hanya keduniawian, harta benda yang banyak, nah semakin tua jadi pikun, 

bingung.’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Sengkuni dalam hal ini 

sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Ah 

mbel gedhes.”  ’Ah omong kosong.’ sebagai tanda tidak setuju terhadap tuturan 

Pandhita Durna.
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19. Tindak Tutur Menagih Janji

Data 34

S : Ora sah selak, ora sah kumbi, ketok sampeyan mban cindhe mban 
ciladan tresna karo Pandhawa utamane Bratasena. Panjenengan rak 
sampun nampi dhawuhe ingkang Sinuwun Prabu Duryudana kapurih 
ngloropaken Bratasena, ning napa buktine?
’Tidak usah mengelak, tidak usah sombong, kamu pilih kasih dengan 
Pandhawa terutama Bratasena. Anda kan sudah mendapat mandat Prabu 
Duryudana supaya mencelakakan Bratasena, tetapi apa buktinya?’

PD : Lho, yen pancen sampeyan niku ngerti, niku lak mpun kula loropaken.
  ’Lho, kalau memang kamu itu tahu, itu kan sudah saya celakakan.’ (34)

Tuturan tersebut terjadi antara Sengkuni (P) dengan Pandhita Durna  

(MT). Tuturan yang dilakukan Sengkuni tersebut bermakna menagih janji atas 

kesanggupan Pandhita Durna untuk mencelakakan Bratasena. Dalam tuturan 

tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi menagih janji yang dilakukan 

Sengkuni seperti pada tuturan  ”Orasah selak, orasah kumbi, ketok sampeyan 

mban cindhe mban ciladan tresna karo Pandhawa utamane Bratasena. 

Panjenengan rak sampun nampi dhawuhe ingkang Sinuwun Prabu Duryudana 

kapurih ngloropaken Bratasena, ning napa buktine?” ’Tidak usah mengelak, 

tidak usah sombong, kamu pilih kasih dengan Pandhawa terutama Bratasena. 

Anda kan sudah mendapat mandat Prabu Duryudana supaya mencelakakan 

Bratasena, tetapi apa buktinya?’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh 

Pandhita Durna dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu 

menjawab dengan tuturan ”Lho, yen pancen sampeyan niku ngerti, niku lak mpun 

kula loropaken.”  ’Lho, kalau memang kamu itu tahu, itu kan sudah saya 

celakakan.’  sebagai tanda tidak setuju atas tuturan Sengkuni.
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20. Tindak Tutur Mempersilakan

Data 35

PD : Kene-kene Bratasena lungguh sing kepenak ngger ben jenak rasane 
Bratasena!
’Sini-sini Bratasena duduk yang nyaman nak biar tenang rasanya 

Bratasena!’
B : Iya bapa Guru.

’Iya bapak Guru.’ (35)

Tuturan itu terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Bratasena (MT). 

Tuturan yang dilakukan Pandhita Durna tersebut bermakna mempersilakan 

Bratasena agar mau duduk sehingga lebih nyaman dalam mengungkapkan hal apa 

yang menjadi bebannya. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI 

dengan fungsi mempersilakan yang dilakukan Pandhita Durna seperti pada tuturan 

”Kene-kene Bratasena lungguh sing kepenak ngger ben jenak rasane Bratasena!” 

’Sini-sini Bratasena duduk yang nyaman nak biar tenang rasanya Bratasena!’.

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, 

maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Iya bapa Guru.” 

’Iya bapak Guru.’  sebagai tanda persetujuan atas tuturan Pandhita Durna.

Data 36

S : Perkara niku urusan kula. Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula 
buktekake lelakon iki.
’ Masalah itu urusan saya. Yang  penting saya mau melacak Bratasena, 
saya buktikan tindakan ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samat sinamadan kebak 
ing pengati-ati.
  ’Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tetapi tetap waspada dan berhati-
hati.’ (36)
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Tuturan itu terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Sengkuni (MT). 

Tuturan yang dilakukan Pandhita Durna tersebut bermakna mempersilakan 

Sengkuni segera berangkat untuk mencari Bratasena. Dalam tuturan tersebut dapat 

ditemukan adanya TI dengan fungsi mempersilakan yang dilakukan Pandhita 

Durna seperti pada tuturan ”Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad

sinamadan kebak ing pengati-ati.” ’Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tetapi 

tetap waspada dan berhati-hati.’. Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh 

Sengkuni dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan TP yaitu dengan

bergegas berangkat mencari Bratasena. 

21. Tindak Tutur Menginterogasi

Data 37

PD : Oh lole-lole putraku ngger Bratasena, piye-piye kabare? Mara matura 
gus!
  ’Oh lole-lole anakku nak Bratasena, bagaimana kabarnya? Kemari 
bicaralah gus!’

B : Waaah pengestumu Bapa, wis ketemu kayu gung susuhing angin 
tandhane aku ketemu dewa bapa Bayu lan kaki Indra kepara aku 
diparingi sesupe arane Sesotya Mustika Manik Candrama.
  ’Waaah berkat restumu bapak, sudah menemukan kayu gung susuhing 
angin tandanya saya bertemu Dewa bapak Bayu dan Kakek Indra, 
malahan saya diberi cincin Sesotya Mustika Manik Candrama.’ (37)

Tuturan tersebut terjadi antara Pandhita Durna (P) dengan Bratasena (MT). 

Tuturan yang dilakukan Pandhita Durna tersebut bermakna menginterogasi 

Bratasena karena diliputi rasa penasaran bagaimana hasil pencarian kayu gung 

susuhing angin ’kayu besar sarang nafsu’ yang dilakukan oleh Bratasena. Dalam 

tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi menginterogasi yang 

dilakukan oleh Pandhita Durna seperti pada tuturan  ”Oh lole-lole putraku ngger 
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Bratasena, piye-piye kabare? Mara matura gus!”  ’Oh lole-lole anakku nak 

Bratasena, bagaimana kabarnya? Kemari bicaralah gus!’. Berdasarkan reaksi yang 

dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan 

TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Waaah pengestumu bapa, wis ketemu kayu 

gung susuhing angin tandane aku ketemu dewa bapa Bayu lan kaki Indra kepara 

aku diparingi sesupe arane Sesotya Mustika Manik Candrama.” ’Waaah berkat 

restumu bapak, sudah menemukan kayu gung susuhing angin tandanya saya 

bertemu Dewa bapak Bayu dan Kakek Indra, malahan saya diberi cincin Sesotya 

Mustika Manik Candrama.’  yang antusias terhadap tuturan Pandhita Durna.

Data 38

DR : Bratasena sira manjing telenging samudra ana wigati apa?
  ’Bratasena kamu berada di dalam samudra ada perlu apa?’

B : Waaah upaya tirta pawitra.
  ’Waaah mencari tirta pawitra.’ (38)

Tindak tutur tersebut terjadi antara Dewaruci  (P) dengan Bratasena (MT). 

Tuturan yang dilakukan Dewaruci tersebut bermakna menginterogasi Bratasena 

mengenai maksud kedatangannya di dasar samudra. Dalam tuturan tersebut dapat 

ditemukan adanya TI dengan fungsi menginterogasi yang dilakukan oleh 

Dewaruci seperti pada tuturan  ”Bratasena sira manjing telenging samudra ana 

wigati apa?”  ’Bratasena kamu berada di dalam samudra ada perlu apa?’.

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, 

maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Waaah upaya 

tirta pawitra.”  ’Waaah mencari tirta pawitra.’  yang antusias terhadap tuturan P.
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22. Tindak Tutur Melarang

Data 39

M : Sinuwun boten nyana menawi nyabrang lelampahan ingkang nggegirisi 
sinuwun.
  ’Sinuwun tidak menyangka kalau akan mengalami peristiwa yang 
mengerikan Sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi, Madrim, aja nggresula.
  ’Sudah, sudahlah dinda  Madrim, jangan mengeluh.’ (39)

Tuturan itu terjadi antara Pandhu (P) dengan Madrim (MT). Tuturan yang 

dilakukan oleh Pandhu tersebut bermakna melarang Madrim agar tidak mengeluh 

karena keduanya harus segera masuk ke dalam kawah candradimuka. Dalam 

tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TL yang dituturkan oleh Madrim yaitu 

”Sinuwun boten nyana menawi nyabrang lelampahan ingkang nggegirisi 

sinuwun.”  ’Sinuwun tidak menyangka kalau akan mengalami peristiwa yang 

mengerikan Sinuwun.’. Tuturan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari 

Pandu berupa  TI dengan fungsi melarang seperti pada tuturan  ”Wis, wis yayi, 

Madrim, aja nggresula.”  ’Sudah, sudahlah dinda  Madrim, jangan mengeluh.’.

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Madrim dalam hal ini sebagai MT, maka 

MT telah melakukan TP yaitu dengan menghela nafas dan berpasrah sebagai 

tanda persetujuan atas tuturan Pandhu.

Data 40

Knt : Aku eman kelangan kowe Bratasena.
  ‘Saya sayang dan tidak mau kehilangan kamu Bratasena.’

B : Wong eman kuwi ora kudu mambengi. Wis Babu Kunthi relakna yen 
pancen aku kudu mati, aku dudu duwekmu nanging kagungane Gusti. Wis 
Babu aku budhal Babu Kunthi.
‘Orang sayang itu tidak harus menghalangi. Sudahlah Ibu Kunthi, kalau 
memang saya harus mati, saya bukan kepunyaanmu tetapi kepunyaan 
Tuhan. Sudahlah Ibu, saya berangkat ibu.’ (40)
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Tuturan itu terjadi antara Kunthi (P) dengan Bratasena (MT), dilakukan 

dalam situasi serius. Tuturan yang dilakukan oleh Kunthi tersebut bermakna 

melarang Bratasena untuk melanjutkan perjalanannya dalam mencari ilmu 

kesempurnaan. Dalam tuturan tersebut dapat ditemukan adanya TI dengan fungsi 

melarang yang dilakukan Kunthi seperti pada tuturan  ”Aku eman kelangan kowe 

Bratasena.” ‘Saya sayang dan tidak mau kehilangan kamu Bratasena.’.

Berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, 

maka MT telah melakukan TP yaitu menjawab dengan tuturan ”Wong eman kuwi 

ora kudu mambengi. Wis Babu Kunthi relakna yen pancen aku kudu mati, aku 

dudu duwekmu nanging kagungane Gusti. Wis Babu aku budhal Babu Kunthi.” 

‘Orang sayang itu tidak harus menghalangi. Sudahlah Ibu Kunthi, kalau memang 

saya harus mati, saya bukan kepunyaanmu tetapi kepunyaan Tuhan. Sudahlah Ibu, 

saya berangkat ibu.’ sebagai tanda tidak setuju terhadap tuturan Kunthi.

Data 41

A : He Bratasena, bali!
  ’Hei Bratasena, kembali!’

B : Bacut!
  ’Terlanjur!’ (41)

Tuturan tersebut terjadi antara Anoman dengan Bratasena. Tuturan yang 

dilakukan oleh Anoman tersebut bermakna melarang Bratasena melanjutkan 

keinginannya untuk mencari ilmu kesempurnaan yang berada di ”telenging 

samudra” ’dalam samudra’. Dari percakapan tersebut dapat dianalisis bahwa 

terjadi adanya TI dengan fungsi melarang yang dituturkan oleh Anoman yaitu  

”He Bratasena, bali!”   ’Hei Bratasena, kembali!’. Berdasarkan reaksi yang 
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dilakukan oleh Bratasena dalam hal ini sebagai MT, maka MT telah melakukan 

TP yaitu menjawab dengan tuturan  ”Bacut!” ’Terlanjur!’ sebagai tanda tidak 

setuju atas tuturan P. Kemudian diikuti dengan tindakkan Bratasena yang tetap 

melanjutkan langkahnya untuk mencari ilmu kesempurnaan.
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C. Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Tutur Direktif dalam 

Pertunjukkan Wayang Lakon Dewaruci oleh Dalang Ki 

Manteb Soedharsono

Sebuah tindak tutur tidak muncul dengan sendirinya, tanpa ada sesuatu 

yang menjadi penyebabnya. Dengan demikian, ada hubungan causa prima antara 

sebuah tindak tutur, dengan faktor yang menyebabkan atau menentukan terjadinya 

tindak tutur, dengan faktor yang menyebabkan atau menentukan terjadinya tindak 

tutur. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak tutur antara lain : 

(1) penutur/mitra tutur, (2) isi pertuturan, (3) tujuan pertuturan, (4) situasi, (5) 

status sosial, (6) jarak sosial, dan (7) intonasi.

1. Faktor Penutur / Mitra Tutur

Sebuah tindak tutur dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor yang 

berada dalam diri penutur atau mitra tutur. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor

kondisi dan faktor kedudukan.

Contoh :

a. Tindak tutur menasihati yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh faktor 

kondisi mitra tutur yang sedang putus asa, terdapat pada tuturan sebagai 

berikut. 

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?

  ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita saya?’
PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
  ’Semua tergantung niatnya, begitu.’
B : Mengkono bapa?
  ’Begitu Bapak?’
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PD : Iya ngger.
  ’Iya nak.’(6)

b. Tindak tutur mempersilakan yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh 

faktor kedudukannya sebagai resi atau guru, terdapat pada tuturan sebagai 

berikut. 

S : Perkara niku urusan kula. Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula 
buktekake lelakon iki.
’Masalah itu urusan saya. Yang  penting saya mau melacak Bratasena, 
saya buktikan tindakan ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samat sinamadan kebak 
ing pengati-ati.

  ’Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tetapi tetap waspada dan berhati-
hati.’ (36)

2. Faktor Isi Pertuturan

Faktor-faktor isi pertuturan antara lain : membuktikan kebenaran,

mendapatkan kebaikan, mengetahui sesuatu.

Contoh :

a. Tindak tutur meminta izin yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh 

keinginan membuktikan kebenaran, terdapat pada tuturan berikut :

S : Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula buktekake lelakon iki.
 ’Yang penting saya mau mengikuti Bratasena, saya buktikan tindakan 
ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan 
kebak ing pengati-ati.
‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap 

berhati-hati.’
S : Nyuwun pamit kakang.

  ‘Minta ijin kakak.’(13)
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b. Tindak tutur mengharap yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh 

keinginan mendapatkan kebaikan, terdapat pada tuturan berikut :

Ptrk : Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ilmu entuka payung 
agung.
’Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan payung 
agung.’

G : O... ngono.
  ’O...begitu.’
Ptrk : Ya.

’Ya.’ (26)

c. Tindak tutur menyela/interupsi yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh 

faktor mengetahui tentang sesuatu, terdapat pada tuturan berikut :

S : Ee...thole kajaba tembang Pocung sing nyandra karo bapak iki mau,
ee...kowe tau krungu tembang Pocung liyane apa ora?
’Ee...thole selain lagu Pocung yang seperti dengan bapak tadi, 
ee...kamu pernah dengar lagu Pocung lainnya apa tidak?’

Ptrk : Mboten ngertos Pak.
  ’Tidak tahu Pak.’
Bg : Kula nggih mboten ngertos.
  ’Saya juga tidak tahu.’
G : Kula ngertos Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan 

kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.
’Saya tahu Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 

tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.’ (31)

3. Faktor Tujuan Pertuturan

Faktor-faktor tujuan pertuturan antara lain keinginan untuk : meminta 

penjelasan, memberi semangat,  mengarahkan pada kebaikan, mendapatkan 

kebahagiaan hidup, mengkhawatirkan keadaan, sudah habis waktunya, cemas, 

penasaran, belum tepat waktunya, mendoakan keselamatan, merasa diingkari, 

menenangkan pikiran, terdesak.
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Contoh :

a. Tindak tutur menyuruh yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh faktor 

keinginan meminta penjelasan tentang ilmu kesempurnaan, terdapat pada 

tuturan berikut :

B : Bapa, daya-daya enggal kowe wedharna ngelmu kasampurnan kuwi 
karepe kepriye Bapa?
’Bapak, segeralah jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu 
maksudnya bagaimana  Bapak?’

PD : Ya, ya kulup.
  ’Iya, iya anakku.’(3)

b. Tindak tutur menasihati yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh faktor 

keinginan memberi semangat pada muridnya agar tidak patah semangat, 

terdapat pada tuturan  berikut : 

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
 ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita saya?’

PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
  ’Semua tergantung niatnya, begitu.’
B : Mengkono bapa?
  ’Begitu Bapak?’
PD : Iya ngger.
  ’Iya nak.’(6)

c. Tindak tutur menasihati yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh faktor 

keinginan mengarahkan anaknya pada kebaikan, terdapat pada tuturan   

berikut : 

Smr : Eee ngene thole, ngelmu kuwi kalakone kanthi  laku tegese becike 
kudu dilakoni, sakangel-angele wong golek isih angel le nindakake. 
Sebab nduwea ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung 
ora eneng gunane sebab ngelmu kuwi kalamangsane ya malati.

  ’Eee begini nak, ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar sebaiknya 
harus dilakukan, sesulit-sulitnya mencari masih lebih sulit lagi untuk 
menindakkannya. Sebab walaupun memiliki ilmu apabila tidak 
ditindakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan ada gunanya 
sebab ilmu itu suatu ketika juga membahayakan.’
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Ptrk : Eee ngaten nggih pak.
  ’Eee begitu ya Pak.’
Smr : E iya.
  ’E iya.’(8)

d. Tindak tutur meminta izin yang diucapkan penutur dilatarbelakangi oleh 

faktor keinginan mendapatkan kebahagiaan hidup, terdapat pada tuturan 

berikut : 

DR : Bratasena aja kaget cahya mancorong maneka warna iku. Iku 
minangka pratandha lamun sira wis kasembadan mbingkas harbane 
hawa nepsu lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa 
lan sembah jiwa.
 ’Bratasena jangan terkejut dengan cahaya yang berkilauan beraneka 
warna itu. Itu adalah pertanda bahwa kamu sudah bisa membuang 
hawa nafsu melalui sembah raga, sembah cipta, sembah rasa dan 
sembah jiwa.’

B : Waah bingah manah kula, menawi tetela mekaten dipunparengna 
kula mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waah senang hati saya, apabila begitu izinkan saya berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
           ’Jangan nak, itu belum saatnya.’(12)

e. Tindak tutur menguji yang dilatarbelakangi oleh mengkhawatirkan keadaan, 

terdapat pada tuturan berikut : 

A : Bali!
  ’Kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’
A :Bali, kudu bali! Wee lha dalah pancen sentosa rasamu dhuh adhiku, 

sejatine pun kakang ora mambengi nanging kepengin nodhi sepira 
bobot anteping tekadmu, prasetyamu. 

  ’Kembali, harus kembali! Wee lha dalah memang sentosa perasaanmu 
duh adikku,  sejatinya kakak tidak menghalangi hanya ingin menguji 
keteguhan tekadmu.’(14) 
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f. Tindak tutur mengingatkan yang dilatarbelakangi oleh telah habisnya waktu, 

terdapat pada tuturan berikut : 

PD : Eneng apa ngger, Permadi?
  ’Ada apa nak, Permadi?’
P : Bapa, menika sampun wanci bedhug tengah ari dhawuh paduka 

menawi wanci tengah bedhug kakang Bratasena mboten timbul, 
paduka sumedya sumusul.
 ’Bapak, sekarang sudah tengah hari, perintah anda apabila sudah 
tengah hari kakak Bratasena tidak keluar, anda bersedia menyusul.’

PD : Oiya yah ukarane tembungmu kang mangkono mau tegese bubukake 
kangmasmu Bratasena marang Bapa. Ya, tak susule kangmasmu.
’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya menyerahkan 
kakakmu Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu.’(17)

g. Tindak tutur memaksa yang dilatarbelakangi oleh faktor mencemaskan

keselamatan, terdapat pada tuturan berikut : 

A : Bali!
  ’Kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’
A : Bali, kudu bali!
  ’Kembali, harus kembali!’(18)

h. Tindak tutur merayu yang dilatarbelakangi oleh faktor penasaran karena 

melihat muridnya tidak seperti biasanya, terdapat pada tuturan berikut : 

PD : Bratasena, anakku wong bagus, eneng apa Bratasena kok beda 
temen lawan padatan? Bratasena yenta pancen kowe ki nduweni 
gegayuhan, gegayuhan apa? Mara prasajakna!
’Bratasena, anakku yang tampan, ada apa Bratasena kok berbeda 
sekali dengan keseharianmu? Bratasena kalau memang kamu itu 
punya cita-cita, cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?

  ’Bapak guru, apa kira-kira saya akan mampu meraih cita-cita?’ (19)
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i. Tindak tutur menyarankan yang dilatarbelakangi oleh keinginan memberi 

semangat pada muridnya karena sebenarnya mampu meraih cita-citanya, 

terdapat pada tuturan berikut : 

PD : Jane kowe kuwat kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe 
bisa ngupaya sranane.

  ’Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu kesempurnaan, asalkan 
kamu bisa mencari syaratnya.’

B : Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!
  ’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’ (21)

j. Tindak tutur memohon yang dilatarbelakangi oleh keinginan meminta 

penjelasan mengenai kayu gung susuhing angin ‘kayu besar sarang nafsu’, 

terdapat pada tuturan  berikut : 

B : Waaaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen 
mangkono aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin 
kaya kang wus kadhawuhake guruku Resi Durna.
’Waaaah terima kasih sekali kakekku Indra. Kalau memang begitu 
saya minta tolong  jelaskan artinya kayu besar sarang nafsu seperti 
yang sudah diperintahkan guru saya Resi Durna.’

BI : Kayu kuwi tegese karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku 
telenging napas maknane karep sing gedhe mengkono mau bisane 
kasembadan kudu sinartan alinging napas, weninging cipta, meneping 
pancadriya, sumelehing rasa.
’Kayu itu bermakna keinginan, gung bermakna besar, susuh angin itu 
pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang besar dapat terlaksana 
harus dengan menahan nafas, heningnya cipta, tenangnya panca indra, 
pasrahnya hati.’ (22)

k. Tindak tutur memperingatkan yang dilatarbelakangi karena belum tepat 

waktunya, terdapat pada tuturan berikut : 

B : Waaaah, bingah manah kula menawi tetela mekaten dipunparengna 
kula mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waaaah, bahagia hati saya apabila saya diizinkan berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
  ’Jangan nak, itu belum saatnya.’ (24)
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l. Tindak tutur mengajak yang dilatarbelakangi oleh keinginan mendoakan 

keselamatan bagi Bratasena, terdapat pada tuturan berikut : 

M : Yen sira sampun kakang, nampa lelakon iki kanthi legawa, muga-
muga antuka pangapura.
’Kalau kamu sudah kakang, menerima nasib ini dengan ikhlas, 
semoga mendapatkan ampunan.’

Pnd : Wis ayo enggal manjing kawah Candradimuka yayi!
’Sudah ayo cepat terjun ke kawah Candradimuka dinda!’(27)

m. Tindak tutur menegur yang dilatarbelakangi oleh faktor mengkhawatirkan 

keadaan, terdapat pada tuturan berikut : 

K : Anakku ngger, anakku bocah bagus Bratasena aja banget-banget 
anggonmu kesengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru 
ngelmu, nanging gurune wong perang Bratasena.
’Anakku nak, anakku yang tampan Bratasena jangan terlalu terlena 
oleh ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, tetapi gurunya orang 
perang.’

B : Babu Kunthi, yen ora kleru sing paring piwulang laku bekti karo 
guru rak ya babu Kunthi. Ya gene kenapa saiki kowe mambengi?
’Ibu Kunthi, kalau tidak salah yang mengajarkan patuh pada guru kan 
juga ibu Kunthi. Mengapa sekarang kamu menghalangi?’ (32)

n. Tindak tutur menagih janji yang dilatarbelakangi karena merasa diingkari, 

terdapat pada tuturan berikut : 

S : Ora sah selak, ora sah kumbi, ketok sampeyan mban cindhe mban 
ciladan tresna karo Pandhawa utamane Bratasena. Panjenengan rak 
sampun nampi dhawuhe ingkang Sinuwun Prabu Duryudana kapurih 
ngloropaken Bratasena, ning napa buktine?
’Tidak usah mengelak, tidak usah sombong, kamu pilih kasih dengan 
Pandhawa terutama Bratasena. Anda kan sudah mendapat mandat 
Prabu Duryudana supaya mencelakakan Bratasena, tetapi apa 
buktinya?’

PD : Lho, yen pancen sampeyan niku ngerti, niku rak pun kula loropaken.
  ’Lho, kalau memang kamu itu tahu, itu kan sudah saya celakakan.’ 

(34)
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o. Tindak tutur mempersilakan yang dilatarbelakangi karena ingin menenangkan 

pikiran muridnya yang resah, terdapat pada tuturan berikut : 

PD : Kene-kene Bratasena lungguh sing kepenak ngger ben jenak rasane 
Bratasena!
’Sini-sini Bratasena duduk yang nyaman nak biar tenang rasanya 
Bratasena!’

B : Iya bapa Guru.
’Iya bapak Guru.’ (35)

p. Tindak tutur menginterogasi yang dilatarbelakangi oleh faktor penasaran, 

terdapat pada tuturan berikut : 

PD : Oh lole-lole putraku ngger Bratasena, piye-piye kabare? Mara 
matura gus!
’Oh lole-lole anakku nak Bratasena, bagaimana kabarnya? Kemari 
bicaralah gus!’

B : Waaah pengestumu bapa, wis ketemu kayu gung susuhing angin 
tandhane aku ketemu dewa bapa Bayu lan kaki Indra kepara aku 
diparingi sesupe arane Sesotya Mustika Manik Candrama.

  ’Waaah berkat restumu bapak, sudah menemukan kayu besar sarang 
nafsu tandanya saya bertemu Dewa bapak Bayu dan Kakek Indra, 
malahan saya diberi cincin Sesotya Mustika Manik Candrama.’ (37)

q. Tindak tutur melarang yang dilatarbelakangi oleh faktor terdesak, terdapat 

pada tuturan berikut : 

M : Sinuwun boten nyana menawi nyabrang lelampahan ingkang 
nggegirisi sinuwun.

  ’Sinuwun tidak menyangka kalau akan mengalami peristiwa yang 
mengerikan Sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi, Madrim, aja nggresula.
’Sudah, sudahlah dinda  Madrim, jangan mengeluh.’ (39)
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4. Faktor Situasi

Faktor-faktor situasi antara lain : serius, tegang, emosi, terpaksa, cemas, 

jengkel.

Contoh :

a. Munculnya tindak tutur menasihati yang dilatarbelakangi oleh faktor situasi 

putus asa, terdapat pada tuturan berikut :

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?

  ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita saya?’
PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
  ’Semua tergantung niatnya, begitu.’
B : Mengkono bapa?
  ’Begitu Bapak?’
PD : Iya ngger.
  ’Iya nak.’(6)

b. Munculnya tindak tutur memaksa yang dilatarbelakangi oleh faktor situasi 

tegang, terdapat pada tuturan berikut :

A : Bali!
  ’Kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’
A : Bali, kudu bali!
  ’Kembali, harus kembali!’(18)

c. Munculnya tindak tutur menantang yang dilatarbelakangi oleh faktor situasi 

emosi, terdapat pada tuturan berikut :

K : Keparat, Anoman ki?
  ’Keparat, kamu ya Anoman?’
A : Iya, arep ngapa Kartamarma?
  ’Iya, mau apa Kartamarama?’ (20)
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d. Munculnya tindak tutur menganjurkan yang dilatarbelakangi oleh faktor 

situasi terpaksa, terdapat pada tuturan berikut :

M : Sinuwun, boten nyana menawi nyabrang nglampahi ingkang 
nggegirisi sinuwun.      
’Sinuwun, tidak menyangka kita melewati hal-hal yang mengerikan 
seperti ini sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi Madrim, aja nggresula. Lelakon ngono adile yen mung 
dilakoni.
’Sudah, sudah dinda Madrim, jangan mengeluh. Nasib seperti ini 

adilnya kalau hanya dilakukan.’(25)

e. Munculnya tindak tutur mengajak yang dilatarbelakangi oleh faktor situasi 

cemas, terdapat pada tuturan berikut :

K : Ayo ngger padha nyenyuwun ana ing ngarsaning Gusti muga-muga 
pinaringan karaharjan kadangmu Bratasena.

  ’Ayo nak berdoa kepada Tuhan semoga diberi keselamatan kakakmu 
Bratasena.’

Prmd : Mekaten kanjeng ibu?
  ’Begitu kanjeng ibu?’
K : Iya.
  ’Iya.’ (28)

f. Munculnya tindak tutur memarahi yang dilatarbelakangi oleh faktor situasi 

jengkel, terdapat pada tuturan berikut :

S : Kula kok malah bingung ta nampa ngendikane sampeyan.
’Saya kok malah bingung menerima perkataan anda.’

PD : Lho nggih mesti bingung, wong sampeyan ora tau mikir bab perkara 
rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah 
bareng saya tuwa dadi pikun, bingung.
’Lho ya pasti bingung, lha kan kamu tidak pernah memikirkan bab 
kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda yang banyak, 
nah semakin tua jadi pikun, bingung.’

S : Ah mbel gedhes.
  ’Ah omong kosong.’ (33)

5. Faktor Status Sosial

Faktor-faktor status sosial ditemukan ada dua macam, yaitu : status sosial 

tinggi (guru, patih) dan status sosial rendah (murid, prajurit).
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Contoh :

a. Munculnya tindak tutur menyuruh yang dilatarbelakangi oleh faktor status 

sosial tinggi, terdapat pada tuturan berikut :

PD : Upadinen kayu gung susuhing angin!
’Carilah kayu besar sarang nafsu!’

B : Kayu gung susuhing angin kuwi tegese apa?
’Kayu besar sarang nafsu itu apa artinya?’

PD : Aku ora ngerti tegese, jalaran kuwi mung wangsite dewa.
’Saya tidak tahu artinya, karena itu hanya wangsit dari dewa.’(1)

b. Munculnya tindak tutur meminta izin yang dilatarbelakangi oleh faktor status 

sosial rendah, terdapat pada tuturan berikut :

B   : Yen pancen ngono, Bapa Guru aku njaluk pamit sarta njaluk
pangestumu Bapa Guru.
‘Jika memang demikian, Bapa Guru  aku minta izin serta minta doa 
restumu Bapa Guru.’

PD : Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, 
muga-muga kalakon panjangkamu ngger, Bratasena.
‘Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 
keinginanmu nak, Bratasena.’(11)

c. Munculnya tindak tutur memohon yang dilatarbelakangi oleh faktor status 

sosial rendah, terdapat pada tuturan berikut :

B : Waaaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen 
mangkono aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin 
kaya kang wus kadhawuhake guruku Resi Durna.
’Waaaah terima kasih sekali kakekku Indra. Kalau memang begitu 
saya minta tolong  jelaskan artinya kayu gung susuhing angin  seperti 
yang sudah diperintahkan guru saya Resi Durna.’

BI : Kayu kuwi tegese karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku 
telenging napas maknane karep sing gedhe mengkono mau bisane 
kasembadan kudu sinartan alinging napas, weninging cipta, meneping 
pancadriya, sumelehing rasa.
’Kayu itu bermakna keinginan, gung bermakna besar, susuh angin itu 
pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang besar dapat terlaksana 
harus dengan menahan nafas, heningnya cipta, tenangnya panca indra, 
pasrahnya hati.’ (22)
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d. Munculnya tindak tutur meminta restu yang dilatarbelakangi oleh faktor status 

sosial rendah, terdapat pada tuturan berikut :

B : Waaah Bapa, yen pancen mengkono daya-daya budhal. Pangestumu 
lumuntura Bapa.     

  ’Waaah Bapak, kalau memang begitu saya segera berangkat. Restumu 
mengalirlah Bapak.’

PD : Bratasena, anteping atimu anjalari katekan sedyamu, Bratasena.
’Bratasena, teguhnya hatimu membuat cita-citamu berhasil, 
Bratasena.’(16)

6. Faktor Jarak Sosial

Faktor-faktor jarak sosial antara lain : usia (lebih tua, lebih muda) dan 

tingkat keakraban (akrab, tidak akrab).

Contoh :

a. Tindak tutur menyuruh yang dilatarbelakangi oleh faktor usia yang lebih tua,

terdapat pada tuturan berikut :

S : Dursasana parentahna kadang-kadangmu Kurawa budhal dina iki!
  ’Dursasana perintahkan saudara-saudaramu Kurawa berangkat hari 

ini!’
D : Teng  pundi Man?
  ’ Kemana Paman?’
S : Nglacak lakune Bratasena.
  ’Melacak kepergian Bratasena.’
D : Nggih sendika kula dherekaken, Man.
  ’Baiklah, Paman.’(2)

b. Tindak tutur menyarankan yang dilatarbelakangi oleh faktor usia yang lebih 

tua, terdapat pada tuturan berikut :

PD : Jane kowe kuwat kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe 
bisa ngupaya sranane.

  ’Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu kesempurnaan, asalkan 
kamu bisa mencari syaratnya.’

B : Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!
  ’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’ (21)
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c. Tindak tutur meminta izin yang dilatarbelakangi oleh faktor usia yang lebih 

muda, terdapat pada tuturan berikut :

S : Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula buktekake lelakon iki.
  ’Yang penting saya mau mengikuti Bratasena, saya buktikan tindakan 

ini.’
PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan 

kebak ing pengati-ati.
‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap 
berhati-hati.’

S : Nyuwun pamit kakang.
  ‘Minta izin kakak.’(13)

d. Tindak tutur meminta restu yang dilatarbelakangi oleh faktor usia yang lebih 

muda, terdapat pada tuturan berikut :

BI : Nadyan mengkono mau apa sira wis rumangsa marem?
’Apabila seperti itu tadi apa kamu sudah merasa puas?’

B : Waah durung Bapa, yen mung kaya mangkono aku durung 
rumangsa marem.

  ’Waah belum Bapak, kalau hanya seperti itu saya belum merasa puas.’
BI : Wah Bratasena, yen mengkono sira balia takona marang gurumu 

karana iku dudu kuwajiban ulun sakaloron.
  ’Wah Bratasena, kalau begitu kamu kembalilah bertanya kepada 

gurumu karena itu bukan kewajiban kami berdua.’
B : Yen mengkono aku daya daya njaluk pangestumu.
  ’Kalau begitu saya meminta restumu.’(15)

e. Dalam jarak yang akrab, penutur cenderung mempergunakan klausa ‘aku 

njaluk pamit sarta njaluk pangestumu Bapa Guru’ dengan ragam ngoko. 

Mitra tutur dalam mengizinkan akan menjawab dengan kalimat ‘Ya, kanthi 

santosaning atimu Bratasena, muga-muga kalakon panjangkamu ngger, 

Bratasena. ’.

f. Dalam jarak yang tidak akrab, penutur akan mempergunakan klausa ‘kula 

nyuwun pamit sarta nyuwun pangestunipun’ dengan ragam krama.
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7. Faktor Intonasi 

Faktor-faktor intonasi ditemukan ada dua macam, yaitu  intonasi naik atau 

keras, dan intonasi turun atau lemah lembut.

Contoh :

a. Tindak tutur menyuruh yang dilatarbelakangi oleh intonasi naik atau keras, 

terdapat pada tuturan berikut :

S : Kurawa, Kurawa, rebuten Begawan Durna!
  ’Kurawa, Kurawa, rebutlah Begawan Durna!’
Kt : Inggih sendika, man.
  ’Baik, Paman.’(4)

b. Tindak tutur menantang yang dilatarbelakangi oleh intonasi naik atau keras, 

terdapat pada tuturan berikut :

K : Keparat, Anoman ki?
  ’Keparat, kamu ya Anoman?’
A : Iya, arep ngapa Kartamarma?
  ’Iya, mau apa Kartamarama?’ (20)

c. Tindak tutur memarahi yang dilatarbelakangi oleh intonasi naik atau keras, 

terdapat pada tuturan berikut :

S : Kula kok malah bingung ta nampa ngendikane sampeyan.
’Saya kok malah bingung menerima perkataan anda.’

PD : Lho nggih mesti bingung, wong sampeyan ora tau mikir bab perkara 
rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah 
bareng saya tuwa dadi pikun, bingung.
’Lho ya pasti bingung, lha kan kamu tidak pernah memikirkan bab 
kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda yang banyak, 
nah semakin tua jadi pikun, bingung.’

S : Ah mbel gedhes.
’Ah omong kosong.’ (33)
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d. Tindak tutur melarang yang dilatarbelakangi oleh intonasi naik atau keras, 

terdapat pada tuturan berikut :

A : He Bratasena, bali!
  ’Hei Bratasena, kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’ (41)

e. Tindak tutur merayu yang dilatarbelakangi oleh intonasi turun atau lemah 

lembut, terdapat pada tuturan berikut :

PD : Bratasena, anakku wong bagus, eneng apa Bratasena kok beda 
temen lawan padatan? Bratasena yenta pancen kowe ki nduweni 
gegayuhan, gegayuhan apa? Mara prasajakna!
’Bratasena, anakku yang tampan, ada apa Bratasena kok berbeda 
sekali dengan keseharianmu? Bratasena kalau memang kamu itu 
punya cita-cita, cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
’Bapak guru, apa kira-kira saya akan mampu meraih cita-cita?’ (19)

f. Tindak tutur mengharap yang dilatarbelakangi oleh intonasi turun atau lemah 

lembut, terdapat pada tuturan berikut :

Ptrk : Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ilmu entuka payung 
agung.
’Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan payung 
agung.’

G : O... ngono.
  ’O...begitu.’
Ptrk : Ya.
  ’Ya.’ (26)

g. Tindak tutur memohon yang dilatarbelakangi oleh intonasi turun atau lemah 

lembut, terdapat pada tuturan berikut :

B : Waah dhuh Dewaruci, dewaningsun babar pisan mugi kababarna 
pundi ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang menika!
’Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan 
menuju kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu!’
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DR : Iya Sena, ingsun turuti. Manjinga gua garbaning ingsun yen sira 
madhep mantep muga-muga Gusti angijabahi.
’Iya Sena, saya turuti.  Masuklah ke perutku, kalau kamu mantap 
semoga Tuhan mengijabahi.’(23)



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sejalan dengan rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini, maka dapat ditemukan tiga kesimpulan sebagai 

berikut.

1. Bentuk tindak tutur direktif dalam pertunjukan wayang Dewaruci oleh dalang 

Ki Manteb Soedharsono adalah tindak tutur menyuruh, menasihati, meminta 

izin, menguji, meminta restu, mengingatkan, memaksa, merayu, menantang, 

menyarankan, memohon, memperingatkan, menganjurkan, mengharap, 

mengajak, menyela/interupsi, menegur, memarahi, menagih janji,  

mempersilakan, menginterogasi, melarang. Sedangkan tindak tutur yang tidak 

ditemukan antara lain yaitu tindak tutur permisi, melamar, melerai, 

menyumpah, merekomendasi, mendesak, membujuk, dan mengusir. 

2. Fungsi dan makna tindak tutur direktif dalam pertunjukan wayang Dewaruci 

oleh dalang Ki Manteb Soedharsono yang dianalisis dengan kajian pragmatik, 

akan dapat diketahui secara tepat setelah tuturan tersebut dipergunakan dalam 

peristiwa tutur, dengan mempertimbangkan konteks dari tuturan tersebut. 

Peristiwa tutur dalam pertunjukan wayang Dewaruci oleh dalang Ki Manteb 

Soedharsono yang dijadikan data dalam penelitian ini terdiri dari tindak tutur 

menyuruh, menasihati, meminta izin, menguji, meminta restu, mengingatkan, 

memaksa, merayu, menantang, menyarankan, memohon, memperingatkan, 

menganjurkan, mengharap, mengajak, menyela/interupsi, menegur, 

memarahi, menagih janji,  mempersilakan, menginterogasi, melarang. Setiap 
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tindak tutur menghasilkan efek dari mitra tutur yang berbeda. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya tiga macam tindak tutur yaitu tindak lokusi, ilokusi, 

dan perlokusi yang terdapat dalam masing-masing tuturan.

3. Terjadinya sebuah tindak tutur sangat dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor, antara lain : (a) faktor penutur / mitra tutur, (b) faktor isi tuturan, (c) 

faktor tujuan pertuturan, (d) faktor suasana atau latar pertuturan, (e) faktor  

status sosial, (f) faktor jarak sosial, dan (g) faktor intonasi. Sebuah tindak 

tutur dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor, atau beberapa faktor.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan. 

Untuk itu, penulis sangat berharap kepada peneliti lain agar mengkaji lebih dalam, 

hal yang berkaitan dengan bahasa yang ada di dalam kesenian. Berdasarkan hasil 

analisis serta simpulan, penulis menyarankan kepada para peneliti selanjutnya 

sebagai berikut.

Penelitian Tindak Tutur Direktif dalam Pertunjukan Wayang Lakon 

Dewaruci oleh Dalang Ki Manteb Soedharsono ini baru mengkaji bentuk tindak 

tutur direktif, fungsi dan makna, dan faktor yang menentukan terjadinya tindak 

tutur direktif. Sedangkan yang belum diteliti terkait objek yang sama yaitu 

wayang lakon Dewaruci antara lain tentang tindak tutur asertif, deklaratif, 

komisif, dan ekspresif terkait dengan penggunaannya dalam bahasa pewayangan. 

Peminat kajian pragmatik dapat pula meneliti jenis kajian tindak tutur pada jenis 

kesenian wayang dengan mengambil objek judul atau dalang yang berbeda. 

Mengingat banyak pula judul dan dalang selain Dewaruci dan Ki Manteb 

Soedharsono. 



DAFTAR PUSTAKA

       

Abdul Chaer. 2003. Linguistik Umum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Abdul Chaer dan Leonie  Agustina. 2004. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. 
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Abdul Syukur Ibrahim. 1993. Kajian Tindak Tutur. Surabaya: Usaha Nasional.

Agus Rinto Basuki. 2002. “Tindak Ilokusif dalam Seni Pertunjukan Ketoprak.” 
Tesis. Surakarta: Program Studi Linguistik Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret.

Bambang Kaswanti Purwo. 1990. Pragmatik dan Pengajaran Bahasa Menyibak 
Kurikulum 1984. Yogyakarta: Kanisius.

Dhanu Priyo Prabowo dkk. 2007.  Glosarium Istilah Sastra Jawa. Yogyakarta: 
Narasi.

Edi Subroto, D. 1992. Pengantar Metoda Penelitian Linguistik Struktural.
Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Harimurti Kridalaksana. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama.

Harsono. 2007. “Tindak Tutur Dagelan Basiyo (Suatu Kajian Pragmatik)”. 
Skripsi. Surakarta: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

I Dewa Putu Wijana. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta: Andi Offset.

Imam Sutardjo. 2006. Serpihan Mutiara Pertunjukan Wayang. Surakarta: Jurusan 
Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.

Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-Prinsip Pragmatik.(edisi terjemahan oleh M.D.D. 
Oka) Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mansoer Pateda. 1990. Linguistik Terapan. Flores: Nusa Indah.

Muhammad Rohmadi. 2004. Pragmatik Teori dan Analisis. Yogyakarta: Lingkar 
Media.

Poerwadarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Wolters.



163

Soeparno dan Soesilo. 2007. Nilai-Nilai Kearifan Budaya Wayang. Yogyakarta: 
AK Group.

Sudaryanto. 1988. Metode Linguistik Bagian Kedua Metode dan Aneka Teknik 
Pengumpulan Data. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.

Sudaryanto. 1992. Metode Linguistik ke Arah Memahami Metode Linguistik.
Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta 
Wacana Univesity Press.

Tim. 1997. Al Quran Terjemah Indonesia.Jakarta: Sari Agung.

Tim. 2005. Pedoman Skripsi. Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yule, George. 2006. Pragmatik.(edisi terjemahan oleh Indah Fajar Wahyuni) 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.





165

LAMPIRAN I
TRANSKRIPSI TUTURAN DALAM LAKON DEWARUCI

Btr  : Titahulun ngger. Pandhu, Madrim aja tida-tida tumuli nyemplunga 
kawah Candradimuka
‘Perintahku nak. Pandhu, Madrim jangan ragu-ragu masuklah ke dalam 
kawah Candradimuka’

M : Sinuwun mboten nyana menawi nyabrang lelampahan ingkang 
nggegirisi sinuwun.
‘Sinuwun tidak menyangka kalau akan mengalami peristiwa mengerikan 
Sinuwun.’

Pnd   :  Wis, wis Yayi, Madrim, aja nggesula, lelakon ngono adile mung 
dilakoni
‘Sudah, sudah dinda Madrim, jangan mengeluh, nasib seperti ini adilnya 
kalau hanya dilakukan.’

M  :  Yen sira sampun kakang nampa lelakon iki kanthi legawa muga-muga 
antuka pangapura.
‘Kalau kamu sudah kakang, menerima nasib ini dengan ikhlas, semoga
mendapatkan ampunan’

Pnd :  Wis ayo enggal manjing kawah Candradimuka Yayi.
‘Sudah ayo cepat terjun ke kawah Candradimuka Dinda.’

B :  Eemh bapa Pandhu, bapa Pandhu, babu Madrim apa dosa 
kaluputanmu? Dewa-dewaku banjuten aku laruten pedah apa aku urip 
yenta bakal nandhang lelakon tan prabeda kaya bapa Pandhu, eeemh.
‘Eemh bapak Pandhu, bapak Pandhu, Ibu Madrim apa dosa 
kesalahanmu? Dewa-dewaku musnahkan sirnakan, untuk apa saya hidup 
kalau hanya untuk menerima cobaan yang tidak beda dengan bapak
Pandhu, eemh.’

PD : Eneng apa bocah iki?
‘Ada apa anak ini?’

B : Eemh, dewa-dewa.
‘Eemh, dewa-dewa.’

(Padhepokan Sokalima Resi Durna yaiku Dahyang Kumbayana, gawang-gawang 
eling laire sang Bratasena wujud bungkus kinarya pratanda lamun satriya kuwat 
sinung, ngelmu kang pingingit.
‘Padhepokan Sokalima Resi Durna yaitu Dayang Kumbayana, teringat kelahiran 
Bratasena yang berwujud bungkus sebagai tanda bahwa dia ksatria kuat yang 
memiliki ilmu dahsyat.’)

PD : Oh lole lole, muga-muga ora kleru ciptaku ngger. Bratasena kowe ana 
ngendi ngger? Wah kene-kene ngger kene-kene Bratasena, wah kowe 
tak goleki Bratasena.
‘Oh lole lole, semoga tidak salah perkiraanku. Bratasena kamu ada di 
mana nak? Wah sini-sini nak, sini-sini Bratasena, wah kamu saya cari 
Bratasena.’
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S : Lha, rak apa ta bethekku, ora lidak ujare wong gaplok.
‘Lha, betul kan dugaanku, tidak meleset dari perkiraan.’

PD : Bratasena, anakku wong bagus, eneng apa Bratasena kok beda temen 
lawan padatan. Bratasena yen ta pancen kowe ki nduweni gegayuhan, 
gegayuhan apa? Mara gage prasajakna!
‘Bratasena, anakku yang tampan, ada apa Bratasena kok berbeda sekali 
dengan keseharianmu? Bratasena kalau memang kamu itu punya cita-
cita, cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?
‘Bapak guru, apa kira-ira saya akan mampu meraih cita-cita?’

PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
‘Semua tergantung niatnya, begitu.’

B : Mengkono bapa?
‘Begitu bapak?’

PD : Iya ngger.
‘Iya nak.’

S : Welah, ketoke kok mrene kae. Mbebayani yen ora umpetan konangan 
malah blai awakku iki mengko.
‘Welah, kelihatannya kok ke sini. Bahaya kalau tidak sembunyi, 
ketahuan malah celaka aku nanti.’

PD : Kene-kene Bratasena, lungguh sing kepenak ngger. Ben jenak rasane 
Bratasena.
‘Sini-sini Bratasena duduk yang nyaman nak biar tenang rasanya 
Bratasena!’

B : Iya bapa guru.
‘Iya bapak guru.’

PD : Eneng wigati apa Bratasena enggal matura ngger bocah bagus.
‘Ada keperluan apa Bratasena, cepat katakan nak, anak tampan.’

B : Bapa guru, manut gotheke bapa Pandhu kuwi wong sekti. Katitik tau 
dadi jagoning dewa tur dhasare ratu gung bethara ditresnani para 
kawula. Genea seda wae kecemplung kawah Candradimuka? Yen 
mengkono urip kuwi ora adil. Apa gunane aku urip ora wurung ya mung 
mapan ing kawah Candradimuka.
‘Bapak guru, menurut ceritanya bapak Pandhu itu orang sakti. Terbukti 
pernah menjadi jagonya dewa, dan menjadi raja besar yang dicintai 
rakyatnya. Mengapa meninggalnya harus berada di dalam kawah 
Candradimuka? Kalau begitu, hidup itu tidak adil. Apa gunanya saya 
hidup kalau hanya akan berada di dalam kawah Candradimuka.’

PD : Lo lo lo, aja mupus muluk, aja kaya mengkono ngger. Swarga apa 
neraka iku mung ana rasa takkandhani. Jane kowe kuwat kedunungan 
ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane.
‘Lo lo lo, jangan pasrah. Jangan seperti itu nak. Surga atau neraka itu 
hanya ada dalam perasaan. Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu 
kesempurnaan, apabila kamu bisa mengupayakan syaratnya. ’

B : Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!
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‘Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’
PD : Eemh, yah mengkene. Upadinen kayu gung susuhing angin.

‘Eemh, yah seperti ini. Carilah kayu besar sarang nafsu.’
B : Kayu gung susuhing angin kuwi tegese apa?

‘Kayu besar sarang nafsu itu maksudnya apa?’
PD : Aku ora ngerti tegese, jalaran kuwi mung wangsite dewa.

‘Saya tidak tahu maksudnya, karena itu hanya wangsit dari dewa.’
B : Mapane ana ngendi?

‘Letaknya di mana?’
PD : Galo sawangen, kae sawangen. Nah kae pucuking gunung ingkang 

aran pucuking kawah Candradimuka. Kae panggonane Bratasena.
‘Lihatlah, lihatlah itu. Nah itu puncaknya gunung yang disebut puncak 
kawah Candradimuka. Itu tempatnya Bratasena.’

B : Yen pancen mengkono bapa guru. Aku njaluk pamit sarta njaluk 
pangestumu bapa guru.
‘Kalau memang demikian bapak guru aku minta izin serta minta doa 
restumu Bapak guru.’

PD : Oh lha dalah ha ha ha. Ya kanthi sentosaning atimu muga-muga 
kalakon panjangkamu ngger Bratasena.
‘Oh lha dalah ha ha ha. Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapacai 
keinginanmu nak, Bratasena.’

S : Mandheg!
‘Berhenti!’

PD : Lho sampeyan Dhi?
‘Lho kamu to Dik? ’

S : Inggih kakang.
‘Iya kakak.’

PD : Enten napa Dhi Sengkuni?
‘Ada apa Dik Sengkuni?’

S : Ora sah selak, ora sah kumbi, ketok sampeyan mban cindhe mban 
ciladan tresna karo Pandhawa, utamane Bratasena. Panjenengan rak 
sampun nampi dhawuhe ingkang sinuwun Prabu Duryudana kapurih 
ngloropaken Bratasena, ning napa buktine?

   ’Tidak usah mengelak, tidak usah sombong, kamu pilih kasih dengan 
Pandawa terutama Bratasena. Anda kan sudah mendapat mandat Prabu 
Duryudana supaya mencelakakan Bratasena, tetapi apa buktinya?’

PD : Lho yen pancen sampeyan niku ngerti, niku lak sampun kula loropke. 
Bratasena kula dhawuhi munggah pucuking gunung Candradimuka 
golek kayu gung susuhing angin, maka niku mboten genah. Niku mboten 
cetha kuwi apa, maka mriku papan gawat kaliwat angker tur wingit.
‘Lho kalau memang kamu itu tahu, itu kan sudah saya celakakan. 
Bratasena saya suruh naik ke puncak gunung Candradimuka mencari 
kayu besar sarang nafsu, padahal itu tidak pasti. Itu tidak jelas itu apa, 
padahal itu tempat angker.’

S : Oh dadi cethane niku wau pun panjenengan loropaken?
‘Oh jadi jelasnya itu tadi sudah anda celakakan?’

PD : Kula loropaken.
‘Saya celakakan.’
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S : Lha yen ngaten Bratasena bakale mati?
‘Lha kalau begitu Bratasena akan mati?’

PD : Lha niku dereng karuan.
‘Lha itu belum pasti.’

S : Heloh, piye kuwi, thik durung karuan niku pripun?
‘lho, bagaimana itu, kok belum pasti itu bagaimana?’

PD : Lha nggih ngaten, perkara kadhawuhan ngloropake pun kula 
tindhakake ning matine Bratasena dudu tanggung jawab kula, tanggung 
jawab mrika ngaten.
‘Lha memang begitu, urusan mencelakakan sudah saya laksanakan 
tetapi matinya Bratasena bukan tanggung jawab saya, tanggung 
jawabNya’

S : Kula kok malah bingung ta kula niku nampa ngendikane sampeyan.
‘Saya kok malah bingung menerima ucapan anda.’

PD : Lho nggih mesthi bingung wong sampeyan ora tau mikir bab perkara 
rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah bareng 
saya tuwa dadi pikun, bingung.
‘Lho ya pasti bingung, kan kamu tidak pernah memikirkan bab 
kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda yang banyak, 
nah semakin tua jadi pikun, bingung.’

S : Ah mbel gedhes. Perkara niku urusan kula sing baku kula ajeng nututi 
Bratasena, kula buktekake lelakon iki.
‘Ah omong kosong. Masalah itu urusan saya. Yang  penting saya mau 
melacak Bratasena, saya buktikan tindakan ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni ning samad sinamadan kebak 
ing pengati-ati.
’Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tetapi tetap waspada dan berhati-
hati.’

S : Nyuwun pamit kakang.
‘Minta izin kakak.’

D : Woeh lha dalah ha hah hah Man, pripun kabare Man? Nyadhong 
dhawuh.
‘Woeh lha dalah ha hah hah Paman, bagaimana kabarnya Paman? Ada 
perintah.’

S : Dursasana parentahna kadang-kadangmu Kurawa budhal dina iki.
’Dursasana perintahkan saudara-saudaramu Kurawa berangkat hari ini!’

D : Teng pundi, Man.
’ Kemana Paman?’

S : Nglacak lakune Bratasena.
’Melacak kepergian Bratasena.’

D : Nggih, sendika kula dherekake Man.
’Baiklah, Paman.’

BI : Banget panarima ulun, Bratasena anggone rasuka pitulung mrih 
ruwate panandhang ulun sakaloron.
‘Terima kasih saya ucapkan, atas pertolongan yang Bratasena berikan 
untuk menghilangkan kutukan kami berdua.’
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B : Waaaah, aku durung tanggap apa sing mbok karepake.
‘Waaaah, saya belum mengerti apa yang kamu maksud.’

BI : Uluh uluhanira, yaksa badar jene ulun sakaloron. Mangkono mau 
mujudake pasemon, tumindak ala bisa sinirep awit saka tulusing 
panembah manthenging pangesti tan tumuju nuju kabecikan, Bratasena 
minangka tandha panarima sira ulun paringi tetenger wujude sesupe ya 
ali-ali ingkang aran Sesotya Mustika Manik Candrama. Mara diagem, 
agemen ngger! Bratasena, ali-ali iku mujudake paningset, paningseting 
rasamu caket kalawan Gusti ing akarya jagat. Dayane bisa ngambah 
telenging wahari.
‘Uluh uluhanira, ketahuilah kedua raksasa tadi adalah kami berdua. 
Semua itu tadi merupakan perumpamaan tindakan jelek bisa dikalahkan 
oleh ketulusan beribadah dan kuatnya usaha menuju kebajikan. 
Bratasena sebagai tanda terima kasihku, kau kuberi cincin yang bernama 
Sesotya Mustika Manik Candrama. Kenakanlah segera, pakailah nak! 
Bratasena, cincin ini adalah ikatan untuk mendekatkan diri dengan 
Tuhan. Gunanya kamu bisa mengarungi dasar samudra.’

B : Waaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen mangkono 
aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin kaya kang 
wus kadhawuhake guruku Resi Durna.
’Waaaah terima kasih sekali kakekku Indra. Kalau memang begitu saya 
minta tolong  jelaskan artinya kayu besar sarang nafsu seperti yang 
sudah diperintahkan guru saya Resi Durna.’

BI : Bratasena werdining kayu gung susuhing angin. Kayu kuwi tegese 
karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku telenging napas. Maknane 
karep sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu sinartan 
alinging napas, weninging cipta, meneping pancadriya, sumelehing 
rasa. Nanging nadyan mangkono mau apa sira wis rumangsa marem?
’Bratasena, Kayu itu bermakna keinginan, gung bermakna besar, susuh 
angin itu pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang besar dapat 
terlaksana harus dengan menahan nafas, heningnya cipta, tenangnya 
panca indra, pasrahnya hati. Tetapi apabila seperti itu apa kamu sudah 
merasa puas?’

B : Waaah durung bapa. Yen mung kaya mangkono aku durung rumangsa 
marem.
‘Waaah belum bapak. Kalau hanya seperti itu aku belum merasa puas.’

BI : Wah Bratasena, yen mangkono sira balia takona marang gurumu 
karana iku dudu kuwajiban ulun sakaloron.
‘Wah Bratasena, kalau begitu kamu tanyakan kembali kepada gurumu 
karena itu bukan kewajiban kami berdua.’

B : Yen mangkono aku daya-daya njaluk pangestumu.
‘Kalau begitu saya meminta restumu.’

Smr : Ee kene-kene thole, nglumpuk kene ngger! Eeh mbregegeg ugeg-ugeg 
sapadulita mel-mel Gareng, Petruk, lawan Bagong.
‘Ee sini-sini thole, kumpul di sini nak! Eeh mbregegeg ugeg-ugeg 
sapadulita mel-mel Gareng, Petruk, lawan Bagong. ’

G : Enten napa Pak?
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‘Ada apa Pak?’
Ptrk : Enten napa Rama?

‘Ada apa Bapak?’
Bg : Enten napa Pak?

‘Ada apa Pak?’
Smr : E thole kajaba tembang Pocung sing nyandra karo bapak iki mau. Ee 

kowe tau krungu tembang Pocung liyane apa ora?
’Ee...thole selain lagu Pocung yang seperti dengan bapak tadi, ee...kamu 
pernah dengar lagu Pocung lainnya apa tidak?’

Ptrk : Mboten ngertos pak.
  ’Tidak tahu pak.’
Bg : Kula nggih mboten ngertos.
  ’Saya juga tidak tahu.’
G : Kula ngertos pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 

tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.
’Saya tahu pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 
tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.’

Ptrk : Niku tegese pripun Pak?
‘Itu maksudnya bagaimana Pak?’

Smr : Eee ngene thole, ngelmu kuwi kalakone kanthi laku tegese becike kudu 
dilakoni, sakangel-angele wong golek isih angel le nindakake sebab 
nduwea ngelmu yen ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora 
eneng gunane sebab ngelmu kuwi kala mangsane ya malati.
’Eee begini nak, ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar sebaiknya 
harus dilakukan, sesulit-sulitnya mencari masih lebih sulit lagi untuk 
menindakkannya. Sebab walaupun memiliki ilmu apabila tidak 
ditindakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan ada gunanya 
sebab ilmu itu suatu ketika juga membahayakan.’

Ptrk : Eee ngaten nggih Pak?
‘Eee begitu ya Pak?’

Smr : E iya.
‘E iya.’

Bg : Napa malih ngelmu yen diijolake dhuwit nggih Pak, niku mboten kena 
nggih?
’Apalagi kalau ilmu ditukar dengan uang ya Pak, itu tidak boleh  ya ?’

Smr : Eh ora kena, ee kudu tulus yen tetulung ya tetulung. Ee yen golek 
rejeki golek dhuwit aja adol ngelmu tegese, e ngelmu sing piningit  lho 
le.
’Eeh tidak boleh, ee harus tulus, kalau menolong ya menolong. Ee kalau 
mencari   rejeki, mencari uang jangan menjual ilmu. Maksudnya, ee 
ilmu yang bersifat magis/spiritual.’

Bg : O ngaten nggih Pak?
’Oo begitu ya Pak.’

Smr : E iya...Gage tutukna sing seneng-seneng iki thole, ngiras pantes 
mengko sowan ana ngarsane Gustimu ee menyang Amarta sebab isih 
mikirake ndaramu Bratasena.
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‘E iya...sekarang kalian lanjutkan bersenang-senang thole, sebelum 
menghadap tuan kita ke Amarta yang masih memikirkan tuanmu 
Bratasena.’

G : Ayo kowe arep nembang apa?
‘Ayo kamu mau nembang apa?’

Bg : Nembang apa Truk?
‘Nembang apa Truk?’

Ptrk : Manut. Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ngelmu entuka 
payung agung.
‘Terserah. Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan 
payung agung.’

G : O ngono?
‘O begitu?’

Ptrk : Ya. 
‘Ya.’

PD : Ooh lole lole putraku ngger Bratasena, piye-piye kabare? Mara 
matura gus!
’Oh lole-lole anakku nak Bratasena, bagaimana kabarnya? Kemari 
bicaralah gus!’

B : Waah pangestumu Bapa wis ketemu kayu gung susuhing angin 
tandhane aku ketemu dewa Bapa Bayu lan Kaki Indra kepara aku 
diparingi sesupe arane Sesotya Mustika Manik Candrama.

   ’Waaah berkat restumu bapak, sudah menemukan kayu gung susuhing 
angin tandanya saya bertemu Dewa bapak Bayu dan Kakek Indra, 
malahan saya diberi cincin Sesotya Mustika Manik Candrama.’

PD : Aduh anakku ngger, anakku sokur-sokur.
‘Aduh anakku nak, anakku syukurlah.’

B : Bapa, daya-daya enggal kowe wedharna ngelmu kasampurnan kuwi 
karepe kepriye bapa?
’Bapak, segeralah jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu maksudnya 
bagaimana  Bapak?’

PD : Ya, ya kulup. Nanging ana prabot-prabot sing kudu mbok tetepi 
upayanen ingkang aran tirta pawitra mapane ana telenging samodra 
minangkalbu.
‘Ya, ya nak. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, carilah yang 
bernama tirta pawitra yang berada di dasar samudra minangkalbu.’

B : Waah bapa, yen pancen mangkono daya-daya budhal, pangestumu 
lumuntura bapa.
‘Waaah bapak, kalau memang begitu saya segera berangkat. Restumu 
mengalirlah bapak.’

PD : Bratasena, antebing atimu njalari katekan sedyamu Bratasena.
’Bratasena, teguhnya hatimu membuat cita-citamu berhasil, Bratasena.’

K : Anakku ngger, anakku bocah bagus, Bratasena aja banget-banget 
anggonmu kasengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru ngelmu, 
nanging gurune wong perang, Bratasena.
’Anakku nak, anakku yang tampan Bratasena jangan terlalu terlena oleh 
ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, tetapi gurunya orang perang.’
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B : Babu Kunthi, yen ora kleru sing paring piwulang lakon bekti karo 
guru rak ya babu Kunthi. Ya gene kenapa saiki kowe mambengi.
’Ibu Kunthi, kalau tidak salah yang mengajarkan patuh pada guru kan 
juga ibu Kunthi. Mengapa sekarang kamu menghalangi?’

K : Aku eman kelangan kowe Bratasena.
‘Saya sayang dan tidak mau kehilangan kamu Bratasena.’

B : Wong eman kuwi ora kudu mambengi. Wis babu Kunthi relakna yen 
pancen aku kudu mati, aku dudu duwekanmu nanging kagungane Gusti. 
Wis babu, aku budhal babu Kunthi.
‘Orang sayang itu tidak harus menghalangi. Sudahlah Ibu Kunti, kalau 
memang saya harus mati, saya bukan kepunyaanmu tetapi kepunyaan 
Tuhan. Sudahlah Ibu, saya berangkat ibu.’

K : Wis-wis ngger Puntadhewa, Permadi sarehna rasaning atimu kulup.
‘Sudah-sudah nak Puntadhewa, Permadi tentramkan hatimu nak.’

K : Mbok menawa ya pancen kudu mangkono kodrate kadangmu si 
Bratasena ora liwat. Ayo ngger padha nyenyuwun ana ing ngarsaning 
Gusti, muga-muga pinaringan karaharjan kadangmu Bratasena.
‘Mungkin memang harus seperti itu nasib saudaramu si Bratasena tidak 
lewat. Ayo nak berdoa kepada Tuhan semoga diberi keselamatan 
kakakmu Bratasena.’

Prmd : Mekaten kanjeng Ibu.
’Begitu kanjeng ibu?’

K : Iya.
’Iya.’

Prmd : Nggih ngestokaken dhawuh.
‘Iya perintah saya laksanakan.’

Pntd : Ngestokaken dhawuh paduka kanjeng Ibu.
‘Perintah saya laksanakan Ibu.’

K : Ayo dina iki padha ndongakake marang kadangmu kareben wilujeng 
tanpa pambengan.
’Ayo hari ini kita sama-sama mendoakan saudaramu agar selamat tanpa 
halangan.’

Pntd : Inggih kula dherekaken kanjeng Ibu.
’Iya saya ikuti ibu.’

A : He kadang Bayu, kadang Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda, 
ayo dipambengi Bratasena iki.
’He saudara Bayu. Saudara Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dihalangi Bratasena ini.’

Mnk : Ya.
‘Ya.’

JW : Ayo.
‘Ayo.’

GS : Ya.
‘Ya.’

A : He Bratasena bali!
‘Hei Bratasena kembali!’

B : Bacut!
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‘Terlanjur!’
A : Bali!

‘Kembali!’
B : Bacut!

‘Terlanjur!’
A : Bali, kudu bali! We lha dalah pancen sentosa rasamu dhuh adhiku 

Dhi, sejatine pun kakang ora mambengi nanging kepengin nodhi sepira 
bobot atebing tekadmu prasetyamu. Ya kaliwat kadang bayu bakal melu 
dedonga mrih kasembadane sedyamu yayi.
’Kembali, harus kembali! Wee lha dalah memang sentosa perasaanmu 
duh adikku, sejatinya kakak tidak menghalangi hanya ingin menguji 
keteguhan tekadmu.’

(Njegreg yayah tugu sinukarta sang Bratasena molad kebaning jaladri nglangu 
tanpa tagut ombak gemulung mumbul sakgunung-gunung anempuh pareng 
gumuruh swarane dhasar mandhung tumiyung ngalingi soroting surya sinartan 
kilat patit cumlorot sinusul swara bledheg gemedher akarya mirising penggalih. 
Eling-eling sang sinamaksih sinandangan badhar wadhag pramila sakpanduran 
kraos miris ing penggalih sigra pinuntu pepuntaning tekad denera ngesti 
dhawuhing guru risaksana jarena mangke cancut tali wanda manjing samodra 
nadyan sirna netepi janma utama.
‘Bratasena berdiri kokoh bagai tugu, melihat luasnya lautan, seolah tanpa tepi, air 
gelombang bergulung setinggi gunung, menggemuruh. Saat itu mega menutupi 
sinar matahari, kilat menyambar dan suara halilintar membuat hati gentar. 
Mengingat Bratasena adalah manusia biasa maka sekilas masih merasa takut, 
namun segera disingkirkan dengan kuatnya tekad, taat pada perintah guru. Segera 
bersiap untuk masuk samudra, walau harus mati sebagai manusia utama.’)

(Kacarita labet wis kedunungan sesupe Mustika Manik Sesotya Candrama sang 
Sena sakala dadia entheng toyaning samodra sayekti minangka sihna sang Sena 
wis bangkit ngukut hardane hawa nepsu bauta tan kanyana lamun ana raksasa 
sak bongkote tal gedhene nyaut ngruket anggane sang Sena.
‘Tersebutlah, karena Bratasena mempunyai cincin Mustika Manik Candrama 
seketika samudra menjadi tenang. Sebagai tanda bahwa Bratasena sudah bisa 
mengendalikan hawa nafsunya. Tiba-tiba ada ular sebesar pohon tal menyambar 
dan melilit tubuh Bratasena.’)

(Ketaman kuku Pancanaka, Nagaraja sirna saka pandulu minangka tandha yekti 
sang Bima wis bangkit ngukut hardaning jiwa ngancik alam malakut bebasan 
mati sakjroning urip, sang Sena lumarap prapta ngarsaning sang Ruci bathara 
kena dayaning sang mardi kengrat ayom ayem nikmat mupangat satataning setya 
mangkono awit purbaning kawasa.
‘Terkena kuku Pancanaka ular Nagaraja hilang dari penglihatan sebagai tanda 
bahwa Bratasena sudah bisa mengendalikan nafsunya masuk ke alam setengah 
sadar ibarat mati dalam hidup. Bratasena menghadap sang Dewaruci karena 
memperoleh kekuatan dari Yang Maha Kuasa, sehingga mendapatkan 
ketentraman dan kenikmatan.’)
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B : Waah telenging samodra ana bocah bajang memba warna, kowe 
sapa?
‘Waah di dasar samudra ada anak kecil menyerupai aku, kamu siapa?’

DR : Ingsun Dewaruci. Bratasena, sira manjing telenging samodra ana 
wigati apa?
‘Saya Dewaruci. Bratasena, kamu berada di dalam samudra ada 
keperluan apa?’

B : Waah upaya tirta pawitra.
’Waaah mencari tirta pawitra.’

DR : Bratasena tirta pawitra iku banyu suci kang dumunung ing atimu 
dhewe, atimu kang suci wis nora kabanda ing hawa nepsu, dene wujude 
ya ingsun Dewaruci, sayekti ya jati dhirimu pribadhi.
‘Bratasena tirta pawitra itu air suci yang berada di dalam hatimu sendiri, 
hatimu yang suci yang tidak terkekang hawa nafsu, wujudnya adalah 
aku Dewaruci, sejatinya ya jati dirimu sendiri.’

B : Waah lire kepriye?
‘Waah jelasnya bagaimana?’

DR : Bratasena rikala sira manjing samodra kantebing ombak, sinaraping 
naga, parandene sira lulus raharja iku minangka pratandha kalamun 
sira wis bangkit meper hardaning kanepson, sira. Sira wis rumangsa 
apa ora Bratasena?
‘Bratasena di saat kamu menyelam samudra tersapu ombak, bertarung 
dengan naga, apabila kamu lulus dan selamat itu pertanda bahwa kamu 
sudah bisa mengekang hawa nafsumu. Kamu sudah merasakan 
Bratasena?’

B : Waah dhuh Dewaruci dewaningsun babar pisan mugi kababarna 
pundi ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang menika.
‘Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan 
menuju kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu! ’

DR : Iya Sena, ingsun turuti. Manjinga guwa garbaning ingsun, yen sira 
madhep mantep muga-muga Gusti angijabahi.
’Iya Sena, saya turuti. Masuklah ke perutku, kalau kamu mantap semoga 
Tuhan mengijabahi.’

(Wis manjing guwa garbaning sang Dewaruci. Guwa garba tegese mapane bayi 
kang taksih suci sayekti sang Bratasena wis dadi manungsa suci lair batin, 
sucining dhiri mahanani daya ambuka warana kasembadan cedhak tanpa 
senggolan, adoh  tanpa wangenan caket ngarsaning Gusti kang Maha Suci sakala 
ayem tentrem yayah antuk jatining pemarem.
‘Di dalam guwa garbaning sang Dewaruci. Guwa garba artinya tempat bayi yang 
masih suci, sehingga Bratasena sudah menjadi manusia yang suci lahir dan batin. 
Kesucian dirinya membuka jalan untuk bisa dekat dengan Tuhan yang Maha Suci, 
seketika dia merasakan kenikmatan.’)

B : Waah rumaos marem manah kula mapan ing panggenan jembar tanpa 
wangenan tentrem, ayem, dhuh pukulun prasasat datan wonten duka 
cipta.
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‘Waah merasa puas hatiku berada di tempat luas tanpa batas, tentram 
tanpa kesedihan.’

DR : Bratasena sira wis bisa ambuka warananing ati manjing jroning kalbu 
minangka lelantaran maraking ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. 
Bratasena aja kaget cahya mancorong maneka warna iku. Iku minangka 
pratandha lamun sira wis kasembadan mbingkas harbane hawa nepsu 
lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, lan sembah 
jiwa.
‘Bratasena kamu sudah bisa menyingkap tabir untuk dekat dengan 
Tuhan. Bratasena jangan terkejut cahaya yang beraneka warna itu 
sebagai tanda bahwa kamu sudah bisa mengendalikan nafsu, melalui 
sembah raga, cipta, rasa, dan jiwa.’

B : Waah bingah manah kula, menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waaaah, bahagia hati saya apabila saya diizinkan berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger iku durung wancine.
’Jangan nak, itu belum saatnya.’

B : Sebabipun menapa?
‘Sebabnya apa?’

DR : Sumurupa sepisan isih ana sesanggeman kang kudu sira rampungake, 
kapindhone ibarat memangan dhapur sira icip-icip mbesuk yenta wis titi 
wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta langgeng. 
Wis enggal metua Bratasena!
’Ketahuilah, pertama masih ada keperluan yang harus diselesaikan, yang 
kedua ibarat  orang makan kamu hanya baru mencicipi. Besuk apabila 
sudah saatnya, kamu akan mendapat ketentraman yang lebih serta abadi. 
Sudahlah kamu segera keluar Bratasena.’

(Medal saking guwa garbaning sang Dewaruci, sang Bima Sena sirna sipating 
Dewaruci wis manjing Bratasena ya Werkudara ya Bimasuci kuwating semedi 
sang Bimasuci wus antuk nugrahaning Gusti gayuh ma’rifat ngerti jati dhiri 
manggih kasampurnaning agesang marem jroning kalbu temah mudhar denya 
semedhi.
‘Keluar dari tubuh Dewaruci, lenyaplah Dewaruci dan kemudian menyatu ke 
dalam tubuh Bratasena atau Werkudara atau Bimasuci. Kuatnya semedi Bimasuci 
hingga mendapat anugerah Tuhan mencapai ma’rifat, mengerti jati dirinya, 
memperoleh kesempurnaan hidup. Puaslah hatinya. Selesailah semedinya.’)

PD : Eneng apa Permadi?
’Ada apa nak, Permadi?’

Prmd : Bapa, menika sampun wanci bedhug tengah ari. Dhawuh paduka 
menawi wanci tengah bedhug kakang Bratasena mboten timbul paduka 
sumedya sumusul.
’Bapak, sekarang sudah tengah hari, perintah anda apabila sudah tengah 
hari kakak Bratasena tidak keluar, anda bersedia menyusul.’
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PD : Oiya, yah ukarane tembungmu kang mangkono mau tegese bubukake 
kangmasmu Bratasena marang bapa. Ya taksusule kangmasmu. Oh lole 
lole anakku ngger Bratasena lair trusing batin kajaba mung kowe putra 
siswaku Bratasena, nadyan cilik lara, gedhe tumekaning matipun, bapa 
bakal mbelani ngger.
’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya menyerahkan 
kakakmu Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu. Oh lole 
lole anakku nak Bratasena lahir batin hanya kamu muridku Bratasena, 
walaupun kecil sakit besar sampai matipun, bapak akan membela nak.’

S : Eeh sida  kelangan kebo tombok kandhang imbuh gudel imbuh cempe. 
Wadhuh, ee Kurawa, Kurawa rebuten Begawan Durna.
‘Eeh jadi kehilangan kerbau tambah kandang tambah anak kerbau 
tambah anak kambing.’

Kt : Inggih sendika, Man.
‘Iya baik, Man.’

Kt : Keparat, Anoman iki?
‘Keparat, Anoman ini?’

A : Iya, arep ngapa Kartamarma?
‘Iya, mau apa Kartamarma?’

Kt : Tak jaluk Begawan Durna!
‘Aku minta Begawan Durna!’

A : Nyoh, tampanana iki!
‘Ini, terimalah ini!’

PD : Oh anakku ngger, Bratasena. Umpamane kowe ora bali nadyan ta 
matipun bapa bakal mbelani.
‘Oh anakku nak, Bratasena. Seumpama kamu tidak kembali, sampai 
matipun bapak akan membela.’

B : Waah bapa Guru, banget panarimaku bisa kasembadan sedyaku. Ya 
mung kowe guru nadhiku bapa Durna.
‘Waah bapak Guru, terima kasih sekali bisa terlaksana cita-citaku. 
Hanya kamu guru sejatiku bapak Durna.’
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LAMPIRAN II

 DATA TINDAK TUTUR DIREKTIF

PD : Upadinen kayu gung susuhing angin!
’Carilah kayu besar sarang nafsu!’

B : Kayu gung susuhing angin kuwi tegese apa?
’Kayu besar sarang nafsu itu apa artinya?’

PD : Aku ora ngerti tegese, jalaran kuwi mung wangsite dewa.
’Saya tidak tahu artinya, karena itu hanya wangsit dari dewa.’(1)

S : Dursasana parentahna kadang-kadangmu Kurawa budhal dina iki!
  ’Dursasana perintahkan saudara-saudaramu Kurawa berangkat hari ini!’
D : Teng pundi Man?
  ’ Kemana Paman?’
S : Nglacak lakune Bratasena.

 ’Melacak kepergian Bratasena.’
D : Nggih sendika kula dherekaken, Man.
  ’Baiklah, Paman.’(2)

B : Bapa, daya-daya enggal kowe wedharna ngelmu kasampurnan kuwi 
karepe kepriye bapa?
’Bapak, segeralah jelaskan mengenai ilmu kesempurnaan itu maksudnya 
bagaimana  Bapak?’

PD : Ya, ya kulup.
  ’Iya, iya anakku.’(3)

S : Kurawa, Kurawa, rebuten Begawan Durna!
  ’Kurawa, Kurawa, rebutlah Begawan Durna!’
Kt : Inggih sendika, Man.
  ’Baik, Paman.’(4)

S : Mandheg!
  ’Berhenti!’
PD : Lho, sampeyan dhi?
  ’Lho, kamu to dik?’
S : Inggih Kakang.
  ’Iya Kakak.’ (5)

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?

  ’Bapak Guru, apa kira-kira saya dapat menggapai cita-cita saya?’
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PD : Kabeh gumantung ana niyate, ngono.
  ’Semua tergantung niatnya, begitu.’
B : Mengkono bapa?
  ’Begitu Bapak?’
PD : Iya ngger.
  ’Iya nak.’(6)

B : Apa gunane aku urip ora wurung ya mung mapan ing kawah 
Candradimuka.

  ’Apa gunanya saya hidup kalau hanya berakhir di dalam kawah 
Candradimuka.’

PD : Lho...lho...lho...lho, aja mupus muluk. Aja kaya mengkono ngger, swarga 
apa neraka iku mung ana rasa takkandhani. Jane kowe kuwat kedunungan 
ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa ngupaya sranane.
’Lho...lho...lho...lho, jangan pasrah. Jangan seperti itu nak, surga atau 
neraka itu hanya ada dalam perasaan. Sebenarnya kamu kuat mendapatkan 
ilmu kesempurnaan, apabila kamu bisa mengupayakan syaratnya.’

B : Sranane apa Bapa Guru? 
  ’Syaratnya apa Bapak Guru?’(7)

Smr : Eee ngene thole, ngelmu kuwi kelakone kanthi  laku tegese becike kudu 
dilakoni, sakangel-angele wong golek isih angel le nindakake. Sebab 
nduwea ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora eneng 
gunane sebab ngelmu kuwi kalamangsane ya malati.

  ’Eee begini nak, ilmu itu bisa didapat dengan cara ihktiar sebaiknya harus 
dilakukan, sesulit-sulitnya mencari masih lebih sulit lagi untuk 
menindakkannya. Sebab walaupun memiliki ilmu apabila tidak 
ditindakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan ada gunanya 
sebab ilmu itu suatu ketika juga membahayakan.’

Ptrk : Eee ngaten nggih pak.
  ’Eee begitu ya Pak.’
Smr : E iya.
  ’E iya.’(8)

Bg : Napa malih ngelmu nek diijolke dhuwit nggih pak, niku mboten kena 
nggih?

  ’Apalagi kalau ilmu ditukar dengan uang ya Pak, itu tidak boleh  ya ?’
Smr : Eeh ora kena, ee kudu tulus, nek tetulung ya tetulung. Ee nek golek 

rejeki, golek dhuwit aja adol ngelmu. Tegese, ee ngelmu sing piningit lho 
le.
’Eeh tidak boleh, ee harus tulus, kalau menolong ya menolong. Ee kalau 
mencari   rejeki, mencari uang jangan menjual ilmu. Maksudnya, ee ilmu 
yang bersifat magis/spiritual.’

Bg : Oo ngaten nggih pak.
  ’Oo begitu ya Pak.’
Smr : Ee iya.
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  ’Ee iya.’(9)

B : Sebabipun menapa?
  ’Sebabnya apa?’
DR : Sumurupa, sepisan isih ana sesanggeman kang kudu sira rampungake, 

kapindhone ibarat wong memangan dhapur sira icip-icip. Mbesuk yenta 
wis titi wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta 
langgeng. Wis enggal metua Bratasena!
’Ketahuilah, pertama masih ada keperluan yang harus diselesaikan, yang 
kedua ibarat  orang makan kamu hanya baru mencicipi. Besuk apabila 
sudah saatnya, kamu akan mendapat ketentraman yang lebih serta abadi. 
Sudahlah kamu segera keluar Bratasena.’

B : Inggih, bapa.
  ’Iya, bapak.’(10)

B   : Yen pancen ngono, Bapa Guru aku njaluk pamit sarta njaluk pangestumu 
Bapa Guru.
  ‘Jika memang demikian, Bapa Guru  aku minta izin serta minta doa 
restumu Bapa Guru.’

PD : Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, kanthi santosane atimu Bratasena, muga-
muga kalakon panjangkamu ngger, Bratasena.
‘Ooh lhadalah ha ha ha. Ya, dengan kekuatan hatimu semoga tercapai 
keinginanmu nak, Bratasena.’(11)

DR : Bratasena aja kaget cahya mancorong maneka warna iku. Iku minangka 
pratandha lamun sira wis kasembadan mbingkas harbane hawa nepsu 
lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa.
 ’Bratasena jangan terkejut dengan cahaya yang berkilauan beraneka 
warna itu. Itu adalah pertanda bahwa kamu sudah bisa membuang hawa 
nafsu melalui sembah raga, sembah cipta, sembah rasa dan sembah jiwa.’

B : Waah bingah manah kula, menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waah senang hati saya, apabila begitu izinkan saya berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
           ’Jangan nak, itu belum saatnya.’(12)

S : Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula buktekake lelakon iki.
  ’Yang penting saya mau mengikuti Bratasena, saya buktikan tindakan ini.’
PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak 

ing pengati-ati.
‘Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tapi tetap waspada dan tetap berhati-
hati.’

S : Nyuwun pamit kakang.
  ‘Minta izin kakak.’(13)
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A : Bali!
  ’Kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’
A :Bali, kudu bali! Wee lha dalah pancen sentosa rasamu dhuh adhiku, 

sejatine pun kakang ora mambengi nanging kepengin nodhi sepira bobot 
anteping tekadmu, prasetyamu. 

  ’Kembali, harus kembali! Wee lha dalah memang sentosa perasaanmu duh 
adikku, sejatinya kakak tidak menghalangi hanya ingin menguji keteguhan 
tekadmu.’(14) 

BI : Nadyan mengkono mau apa sira wis rumangsa marem?
  ’Apabila seperti itu tadi apa kamu sudah merasa puas?’
B : Waah durung Bapa, yen mung kaya mangkono aku durung rumangsa 

marem.
  ’Waah belum Bapak, kalau hanya seperti itu saya belum merasa puas.’
BI : Wah Bratasena, yen mengkono sira balia takona marang gurumu karana 

iku dudu kuwajiban ulun sakaloron.
  ’Wah Bratasena, kalau begitu kamu kembalilah bertanya kepada gurumu 

karena itu bukan kewajiban kami berdua.’
B : Yen mengkono aku daya daya njaluk pangestumu.
  ’Kalau begitu saya meminta restumu.’(15)

B : Waaah bapa, yen pancen mengkono daya-daya budhal. Pangestumu 
lumuntura bapa.     

  ’Waaah bapak, kalau memang begitu saya segera berangkat. Restumu 
mengalirlah bapak.’

PD : Bratasena, anteping atimu anjalari katekan sedyamu, Bratasena.
  ’Bratasena, teguhnya hatimu membuat cita-citamu berhasil, 

Bratasena.’(16)

PD : Eneng apa ngger, Permadi?
  ’Ada apa nak, Permadi?’
P : Bapa, menika sampun wanci bedhug tengah ari dhawuh paduka menawi 

wanci tengah bedhug kakang Bratasena mboten timbul, paduka sumedya 
sumusul.
 ’Bapak, sekarang sudah tengah hari, perintah anda apabila sudah tengah 
hari kakak Bratasena tidak keluar, anda bersedia menyusul.’

PD : Oiya yah ukarane tembungmu kang mangkono mau tegese bubukake 
kangmasmu Bratasena marang Bapa. Ya, tak susule kangmasmu.
’Oiya ya kata-katamu yang seperti itu maksudnya menyerahkan kakakmu 
Bratasena kepada Bapak. Iya, saya susul kakakmu.’(17)

A : Bali!
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  ’Kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’
A : Bali, kudu bali!
  ’Kembali, harus kembali!’(18)

PD : Bratasena, anakku wong bagus, eneng apa Bratasena kok beda temen 
lawan padatan? Bratasena yenta pancen kowe ki nduweni gegayuhan, 
gegayuhan apa? Mara prasajakna!
’Bratasena, anakku yang tampan, ada apa Bratasena kok berbeda sekali 
dengan keseharianmu? Bratasena kalau memang kamu itu punya cita-cita, 
cita-cita apa? Ke sini ungkapkanlah!’

B : Bapa guru, apa kira-kira aku bakal bisa kasembadan yenta darbe 
gegayuhan?

  ’Bapak guru, apa kira-kira saya akan mampu meraih cita-cita?’ (19)

K : Keparat, Anoman ki?
  ’Keparat, kamu ya Anoman?’
A : Iya, arep ngapa Kartamarma?
  ’Iya, mau apa Kartamarama?’ (20)

PD : Jane kowe kuwat kedunungan ngelmu kasampurnan, waton kowe bisa 
ngupaya sranane.

  ’Sebenarnya kamu kuat mendapatkan ilmu kesempurnaan, asalkan kamu 
bisa mencari syaratnya.’

B : Sranane apa bapa guru, enggal dhawuhna!
  ’Syaratnya apa bapak guru, cepat perintahkan!’ (21)

B : Waaaah bangeting panarimaku Indra kakekku. Yen pancen mangkono 
aku babar pisan njaluk wedhare kayu gung susuhing angin kaya kang wus 
kadhawuhake guruku Resi Durna.
’Waaaah terima kasih sekali kakekku Indra. Kalau memang begitu saya 
minta tolong  jelaskan artinya kayu besar sarang nafsu seperti yang sudah 
diperintahkan guru saya Resi Durna.’

BI : Kayu kuwi tegese karep, gung tegese gedhe, susuh angin iku telenging 
napas maknane karep sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu 
sinatan alinging napas, weninging cipta, meneping pancadriya, 
sumelehing rasa.
’Kayu itu bermakna keinginan, gung bermakna besar, susuh angin itu 
pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang besar dapat terlaksana 
harus dengan menahan nafas, heningnya cipta, tenangnya panca indra, 
pasrahnya hati.’ (22)
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B : Waah dhuh Dewaruci, dewaningsun babar pisan mugi kababarna pundi 
ta margining kasampurnan sarta kabagyaning agesang menika!
’Waah duh Dewaruci, dewaku tolong jelaskan di mana letak jalan menuju 
kesempurnaan serta kebahagiaan hidup itu!’

DR : Iya Sena, ingsun turuti. Manjinga gua garbaning ingsun yen sira madhep 
mantep muga-muga Gusti angijabahi.
’Iya Sena, saya turuti. Masuklah ke perutku, kalau kamu mantap semoga 
Tuhan mengijabahi.’(23)

B : Waaaah, bingah manah kula menawi tetela mekaten dipunparengna kula 
mapan wonten ing ngriki selaminipun.
’Waaaah, bahagia hati saya apabila saya diizinkan berada di sini 
selamanya.’

DR : Aja ngger, iku durung wancine.
  ’Jangan nak, itu belum saatnya.’ (24)

M : Sinuwun, boten nyana menawi nyabrang nglampahi ingkang nggegirisi 
sinuwun.      
’Sinuwun, tidak menyangka kita melewati hal-hal yang mengerikan seperti 
ini sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi Madrim, aja nggresula. Lelakon ngono adile yen mung 
dilakoni.
’Sudah, sudah dik Madrim, jangan mengeluh. Nasib seperti ini adilnya 

kalau hanya dilakukan.’(25)

Ptrk : Muga-muga ndara Bratasena kuwi mau golek ilmu entuka payung 
agung.

  ’Semoga tuan Bratasena dalam mencari ilmu mendapatkan payung 
agung.’

G : O... ngono.
  ’O...begitu.’
Ptrk : Ya.
  ’Ya.’ (26)

M : Yen sira sampun kakang, nampa lelakon iki kanthi legawa, muga-muga 
antuka pangapura.
’Kalau kamu sudah kakang, menerima nasib ini dengan ikhlas, semoga 
mendapatkan ampunan.’

Pnd : Wis ayo enggal manjing kawah Candradimuka yayi!
’Sudah ayo cepat terjun ke kawah Candradimuka dinda!’(27)

K : Ayo ngger padha nyenyuwun ana ing ngarsaning Gusti muga-muga 
pinaringan karaharjan kadangmu Bratasena.
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  ’Ayo nak berdoa kepada Tuhan semoga diberi keselamatan kakakmu 
Bratasena.’

Prmd : Mekaten kanjeng ibu?
  ’Begitu kanjeng ibu?’
K : Iya.
  ’Iya.’ (28)

K : Hayo dina iki padha ndongakake marang kadangmu kareben wilujeng 
tanpa pambengan.

  ’Ayo hari ini kita sama-sama mendoakan saudaramu agar selamat tanpa 
halangan.’

Pntd : Inggih kula dherekaken kanjeng ibu.
  ’Iya saya ikuti ibu.’ (29)

A : He kadang Bayu, kadang Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dipambengi Bratasena iki.

  ’He saudara Bayu. Saudara Maenaka, Jajag Wreka, Gajah Situbanda ayo 
dihalangi Bratasena ini.’

Mnk : Ya.
  ’Ya.’
JW : Ayo.
  ’Ayo.’
GS : Ya.

’Ya.’ (30)

S : Ee...thole kajaba tembang Pocung sing nyandra karo bapak iki mau,
ee...kowe tau krungu tembang Pocung liyane apa ora?
’Ee...thole selain lagu Pocung yang seperti dengan bapak tadi, ee...kamu 
pernah dengar lagu Pocung lainnya apa tidak?’

Ptrk : Mboten ngertos pak.
  ’Tidak tahu pak.’
Bg : Kula nggih mboten ngertos.
  ’Saya juga tidak tahu.’
G : Kula ngertos Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 

tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.
’Saya tahu pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, 

tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.’ (31)

K : Anakku ngger, anakku bocah bagus Bratasena aja banget-banget 
anggonmu kesengsem ngelmu lan manehe Durna iku dudu guru ngelmu, 
nanging gurune wong perang Bratasena.
’Anakku nak, anakku yang tampan Bratasena jangan terlalu terlena oleh 
ilmu, apalagi Durna itu bukan guru ilmu, tetapi gurunya orang perang.’



184

B : Babu Kunthi, yen ora kleru sing paring piwulang laku bekti karo guru
rak ya babu Kunthi. Ya gene kenapa saiki kowe mambengi?
’Ibu Kunthi, kalau tidak salah yang mengajarkan patuh pada guru kan juga 
ibu Kunthi. Mengapa sekarang kamu menghalangi?’ (32)

S : Kula kok malah bingung ta nampa ngendikane sampeyan.
’Saya kok malah bingung menerima perkataan anda.’

PD : Lho nggih mesti bingung, wong sampeyan ora tau mikir bab perkara 
rasa, sing dipikir mung kadonyan, bandha donya sing akeh, nah bareng 
saya tuwa dadi pikun, bingung.
’Lho ya pasti bingung, lha kan kamu tidak pernah memikirkan bab 
kebatinan, yang dipikir hanya keduniawian, harta benda yang banyak, nah 
semakin tua jadi pikun, bingung.’

S : Ah mbel gedhes.
  ’Ah omong kosong.’ (33)

S : Ora sah selak, ora sah kumbi, ketok sampeyan mban cindhe mban 
ciladan tresna karo Pandhawa utamane Bratasena. Panjenengan rak 
sampun nampi dhawuhe ingkang Sinuwun Prabu Duryudana kapurih 
ngloropaken Bratasena, ning napa buktine?
’Tidak usah mengelak, tidak usah sombong, kamu pilih kasih dengan 
Pandawa terutama Bratasena. Anda kan sudah mendapat mandat Prabu 
Duryudana supaya mencelakakan Bratasena, tetapi apa buktinya?’

PD : Lho, yen pancen sampeyan niku ngerti, niku lak mpun kula loropaken.
  ’Lho, kalau memang kamu itu tahu, itu kan sudah saya celakakan.’ (34)

PD : Kene-kene Bratasena lungguh sing kepenak ngger ben jenak rasane 
Bratasena!

  ’Sini-sini Bratasena duduk yang nyaman nak biar tenang rasanya 
Bratasena!’

B : Iya bapa Guru.
’Iya bapak Guru.’ (35)

S : Perkara niku urusan kula. Sing baku kula ajeng nututi Bratasena, kula 
buktekake lelakon iki.
’Masalah itu urusan saya. Yang  penting saya mau melacak Bratasena, 
saya buktikan tindakan ini.’

PD : Mangga mawon, mangga Dhi Sengkuni, ning samad sinamadan kebak 
ing pengati-ati.

  ’Silakan saja, silakan Dik Sengkuni, tetapi tetap waspada dan berhati-hati.’ 
(36)
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PD : Oh lole-lole putraku ngger Bratasena, piye-piye kabare? Mara matura 
gus!

  ’Oh lole-lole anakku nak Bratasena, bagaimana kabarnya? Kemari 
bicaralah gus!’

B : Waaah pengestumu bapa, wis ketemu kayu gung susuhing angin 
tandhane aku ketemu dewa bapa Bayu lan kaki Indra kepara aku diparingi 
sesupe arane Sesotya Mustika Manik Candrama.

  ’Waaah berkat restumu bapak, sudah menemukan kayu gung susuhing 
angin tandanya saya bertemu Dewa bapak Bayu dan Kakek Indra, 
malahan saya diberi cincin Sesotya Mustika Manik Candrama.’ (37)

DR : Bratasena sira manjing telenging samudra ana wigati apa?
  ’Bratasena kamu berada di dalam samudra ada perlu apa?’
B : Waaah upaya tirta pawitra.
  ’Waaah mencari tirta pawitra.’ (38)

M : Sinuwun boten nyana menawi nyabrang lelampahan ingkang nggegirisi 
sinuwun.

  ’Sinuwun tidak menyangka kalau akan mengalami peristiwa yang 
mengerikan Sinuwun.’

Pnd : Wis, wis yayi, Madrim, aja nggresula.
’Sudah, sudahlah dinda  Madrim, jangan mengeluh.’ (39)

Knt : Aku eman kelangan kowe Bratasena.
  ‘Saya sayang dan tidak mau kehilangan kamu Bratasena.’

B : Wong eman kuwi ora kudu mambengi. Wis Babu Kunthi relakna yen 
pancen aku kudu mati, aku dudu dhuwekmu nanging kagungane Gusti. 
Wis Babu aku budhal Babu Kunthi.
‘Orang sayang itu tidak harus menghalangi. Sudahlah Ibu Kunti, kalau 
memang saya harus mati, saya bukan kepunyaanmu tetapi kepunyaan 
Tuhan. Sudahlah Ibu, saya berangkat ibu.’ (40)

A : He Bratasena, bali!
  ’Hei Bratasena, kembali!’
B : Bacut!
  ’Terlanjur!’ (41)
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LAMPIRAN III

SINOPSIS CERITA DEWARUCI

Pandhu dan Madrim terjun ke dalam kawah Candradimuka, Bratasena 

merasa bersalah mengapa dirinya tidak mampu menyelamatkan kedua orang 

tuanya. Hal ini membuat Pandhita Durna yakni guru Pandhawa dengan Kurawa, 

tersentuh dan kemudian memberikan nasihat kepada Bratasena agar tidak putus 

asa dan tetap bersemangat. Pandhita Durna menyarankan Bratasena untuk mencari 

ilmu kesempurnaan. Untuk mendapatkan ilmu kesempurnaan, Bratasena harus 

mencari syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syarat pertama adalah kayu gung 

susuhing angin ‘kayu besar sarang nafsu’ yang letaknya ada di puncak  gunung 

Candradimuka. Tanpa berpikir panjang Bratasena kemudian segera berangkat 

untuk mencarinya. Setelah sampai di tempat tersebut, Bratasena kemudian 

bertemu dengan  dua raksasa yang kemudian terjadi adu fisik. Bratasenalah yang 

memenangkan peperangan tersebut, kemudian kedua raksasa tersebut berubah 

wujud menjadi Bathara Bayu dan Bathara Indra. Keduanya mengucapkan terima 

kasih kepada Bratasena karena telah terbebas dari kutukan. Untuk membalas jasa 

Bratasena, Bathara Bayu dan Bathara Indra memberikan sebuah cincin yang 

bernama Sesotya Mustika Manik Candrama. Cincin tersebut memiliki kesaktian 

dapat membuat pemakainya mampu menyelam di dalam samudra. Setelah itu, 

Bratasena bertanya kepada Bathara Indra mengenai kayu besar sarang nafsu. 

Kemudian Bathara Indra memberikan penjelasan, kayu bermakna keinginan, gung 

bermakna besar, susuh angin itu pusatnya pernafasan maknanya keinginan yang 

besar dapat terlaksana harus dengan menahan nafas, heningnya cipta, tenangnya 
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panca indra, serta pasrahnya hati. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Bratasena 

berpamitan kepada Bathara Indra dan Bathara Bayu untuk kembali menemui 

gurunya. Kepulangan Bratasena disambut Pandhita Durna dengan rasa tidak sabar 

ingin mengetahui bagaimana hasil pengembaraannya untuk mencari kayu gung 

susuhing angin ’kayu besar sarang nafsu’, kemudian Bratasena menceritakan 

panjang lebar mengenai pengalamannya. Karena merasa belum puas, maka 

Bratasena meminta Pandhita Durna segera menjelaskan kembali apa sebenarnya 

ilmu kesempurnaan itu. Kemudian Pandhita Durna memberikan syarat kedua 

untuk mendapatkan ilmu tersebut, yaitu tirta pawitra yang berada di dasar 

samudra minangkalbu. Setelah mendapat penjelasan dari gurunya, Bratasena 

bergegas untuk segera berangkat mencari  persyaratan tersebut. Di awal 

perjalanannya Bratasena sempat dihalangi oleh Kunthi ibunya, selain itu para 

saudaranya serta Anoman juga ikut menghalangi langkah Bratasena, karena 

mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Bratasena, tetapi hal itu tidak 

menyurutkan semangatnya. Perjalanan Bratasena menyelami samudra 

mendapatkan rintangan berupa ular naga yang besarnya hampir satu batang pohon 

besar.  Setelah terkena kuku pancanaka milik Bratasena, ular naga tersebut 

berubah wujud menjadi bocah bajang ’anak kecil’. Bratasena merasa heran, di 

dalam samudra mengapa ada anak kecil yang menyerupai dirinya. Ternyata anak 

kecil tersebut adalah Dewaruci, dewa penghuni samudra tersebut. Bratasena 

bertanya kepada Dewaruci mengenai tirta pawitra. Kemudian Dewaruci 

menjelaskan bahwa tirta pawitra adalah air suci yang berada di dalam hatimu 

sendiri, hati yang suci dan tidak terkekang oleh hawa nafsu, hal itu berwujud 

Dewaruci yang sejatinya adalah dirimu sendiri. Bratasena belum memahami 
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penjelasan Dewaruci tersebut. Bratasena meminta kepada Dewaruci untuk 

menjelaskan kembali serta menunjukkan di mana jalan menuju kesempurnaan 

serta kebahagiaan hidup itu. Dewaruci menyuruh Bratasena untuk memasuki 

guwa garba ‘perut’ Dewaruci. Setelah memasuki perut Dewaruci, Bratasena 

merasa tentram dan tidak ingin kembali ke dunia. Pada saat itulah Bratasena 

melihat kejadian-kejadian alam gaib hingga alam sempurna, serta mengenal asal 

mula hingga akhir kehidupan. Dewaruci melarangnya dan menyuruh Bratasena 

untuk kembali ke dunia, karena waktunya belum tepat. Sebelum kembali ke dunia, 

Bratasena berpamitan dengan Dewaruci dan menyebutnya sebagai guru sejatinya. 

Sementara itu di atas samudra, Pandhita Durna berusaha menyusul Bratasena. 

Karena tidak memiliki kesaktian untuk menyelami samudra, Pandhita Durna 

pingsan dan kemudian diselamatkan oleh Bratasena. Pada akhirnya Pandhita 

Durna merasa bahwa Bratasena adalah murid yang berbakti kepadanya. Bratasena 

mengucapkan terima kasih kepada Durna, karena dengan nasihatnya Bratasena 

mampu mendapatkan ilmu kesempurnaan. 
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LAMPIRAN IV

BIOGRAFI  KI  MANTEB  SOEDHARSONO

Berdasarkan pencarian melalui Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 

bebas  (<Http://www.google.com/search/web/Ki Manteb Soedharsono> diakses 

tanggal 23 Oktober 2008 pukul 17:43 WIB), Ki Manteb Soedharsono yang lahir 

di Sukoharjo pada tahun 1948 adalah seorang dalang wayang kulit ternama dari 

Jawa Tengah. Karena keterampilannya dalam memainkan wayang, beliau 

mendapat julukan dari para penggemarnya sebagai ”Dalang Setan”. Beliau  juga 

dianggap sebagai pelopor perpaduan seni pedalangan dengan peralatan musik 

modern. Pada saat ini Ki Manteb berdomisili di Dusun Sekiteran, Kelurahan 

Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ki 

Manteb Soedharsono adalah putra seorang dalang yang bernama Ki Hardjo 

Brahim. Beliau  dilahirkan di desa Jatimalang, Kelurahan Palur, Kecamatan 

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada tanggal 31 Agustus 1948.

Keahlian  Ki Manteb dalam olah sabet tidak hanya sekadar adegan 

bertarung saja, namun juga meliputi adegan menari, sedih, gembira, terkejut, 

mengantuk, dan sebagainya. Selain itu, beliau juga menciptakan adegan flashback

yang sebelumnya hanya dikenal dalam dunia perfilman dan karya sastra saja. 

Beliau  berpendapat apabila ingin menjadi dalang sabet yang mahir, maka harus 

mampu membuat wayang dengan tangannya sendiri.

Ki Manteb mulai mendalang sejak kecil. Namun, popularitasnya sebagai 

seniman tingkat nasional mulai diperhitungkan publik sejak ia menggelar 
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pertunjukan Banjaran Bima sebulan sekali selama setahun penuh di Jakarta pada 

tahun 1987. Ketika Ki Narto Sabdo meninggal dunia tahun 1985, seorang 

penggemar beratnya bernama Soedharko Prawiroyudo merasa sangat kehilangan. 

Soedharko kemudian bertemu murid Ki Narto, yaitu Ki Manteb yang dianggap 

memiliki beberapa kemiripan dengan gurunya tersebut. Ki Manteb pun diundang 

untuk mendalang dalam acara khitanan putra Soedharko. Sejak itu, hubungan 

Sudarko dengan Ki Manteb semakin akrab. Sudarko pun bertindak sebagai 

promotor pergelaran rutin Banjaran Bima di Jakarta yang dipentaskan oleh Ki 

Manteb. Pergelaran tersebut diselenggarakan setiap bulan sebanyak 12 episode 

sejak kelahiran sampai kematian Bima, tokoh Pandawa. Ki Manteb menganggap

Banjaran Bima merupakan tonggak bersejarah dalam hidupnya. Sejak itulah

namanya semakin terkenal. Bahkan, pada tahun 90-an, tingkat popularitasnya 

telah melebihi Ki Anom Suroto, yang juga menjadi kakak angkatnya.
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