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BAB I 

ILMU DASAR PRAGMATIK 
 

Tujuan penulisan ini adalah menyajikan pemakaian bahasa yang 

memberikan makna ujaran atau tuturan yang dikaitkan dengan konteks, 

yakni kapan, di mana, dalam kondisi bagaimana, mengapa tuturan itu 

disampaikan, dan bagaimana cara mewujudkannya serta kepada siapa 

tuturan itu diberikan. Dengan demikian, latar belakang dalam tulisan ini 

tidak terlepas dengan sosial budaya feodalistik, sejarah, dan agama. 

Kaitannya dengan pengertian di atas, pragmatik sebagai kajian 

struktur eksternal bahasa mengamati berbagai aspek pemakaian bahasa 

dalam situasi konkret. Situasi yang konkret dalam mengandaikan sebuah 

tuturan benar-benar dipandang sebagai produk sebuah tindak tutur yang 

jelas konteks lingual dan konteks ekstralingual (Wijana, 2001: 215). 

Konteks ekstralingual digunakan untuk mengungkapkan maksud (makna 

penutur) yang tersembunyi di balik sebuah tuturan. 

Untuk mewujudkan kajian mengenai ilmu pragmatik, berikut ini 

dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan teori tindak tutur yakni: (1) 

pragmatik: pragmalinguistik dan sosiopragmatik, (2) tindak tutur (speech 

acts), (3) tindak tutur direktif, (4) prinsip-prinsip kerja sama dalam 

pragmatik, (5) prinsip kesantunan, dan (6) prinsip ironi. 

 

A.  Pragmatik: Pragmalinguistik dan Sosiopragmatik 

Charles Morris seorang filsof pada tahun 1938 adalah orang pertama 

yang memperkenalkan istilah pragmatik. Menurutnya, pragmatik adalah 

bentuk umum mengenai ilmu tanda atau semiotik (semiotics). Menurut 

Levinson semiotik memiliki tiga cabang kajian, yaitu sintaksis (syntacs), 

semantik (semantics), dan pragmatik (pragmatics). Sintaksis adalah 

kajian tentang hubungan formal antartanda; semantik adalah kajian 

tentang hubungan tanda dengan objek tanda tersebut (designata); dan 
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pragmatik adalah kajian tentang hubungan tanda dengan orang yang 

menginterpretasikan tanda itu (dalam Joko Nurkamto, 2006: 1). 

Sampai saat ini, pengertian pragmatik telah mengalami perkembang-

an. Ada beberapa pengertian pragmatik. Ada empat ruang lingkup yang 

tercakup dalam pragmatik, yakni (1) pragmatics is the study of speaker 

meaning, (2) pragmatics is the study of contextual meaning, (3) 

pragmatics is the study of how more gets communicated than is said, dan 

(4) pragmatics is the study of the expression of relative distance (Yule 

1996: 3). Penjelasan singkat keempat ruang lingkup tersebut sebagai 

berikut. Pertama, pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur, 

sehingga dalam hal ini diperlukan penafsiran tentang apa yang 

dimaksudkan orang terhadap suatu konteks khusus dan bagaimana 

konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan, serta diperlukan 

pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin 

mereka katakan yang disesuaikan dengan orang lain yang diajak bicara, 

di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana. Kedua, pragmatik adalah 

studi tentang makna kontekstual. Pengertiannya adalah bagaimana cara 

pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar 

tersampaikan melalui suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh 

penutur. Singkatnya, studi ini merupakan pencarian makna yang masih 

samar. Pengertian lain pragmatik itu mengkaji makna kontekstual  

tentang makna yang lebih banyak dikomunikasikan daripada apa yang 

sebenarnya diujarkan. Ketiga, pragmatik adalah studi tentang bagaimana 

makna yang tersampaikan itu lebih banyak daripada yang dituturkan. 

Keempat, pragmatik adalah studi tentang ungkapan jarak hubungan, arti-

nya jawaban atau interpretasi mitra tutur didasarkan oleh jarak keakraban 

yang meliputi: keakraban fisik, sosial, konseptual, dan menyiratkan 

adanya pengalaman yang sama.  

Thomas (1983) mendefinisikan pragmatik sebagai kajian makna 

dalam interaksi, sedangkan Richards (1980) mengatakan bahwa prag-

matik adalah kajian tentang penggunaan bahasa di dalam komunikasi, 

terutama hubungan di antara kalimat dan konteks yang disertai situasi 

penggunaan kalimat itu. Dari aneka definisi di atas, Leech (1983) melihat 

pragmatik sebagai bidang kajian yang mempunyai kaitan dengan 

semantik. Keterkaitan itu digambarkan sebagai semantisme, pragmatis-

me, dan komplementerisme. definisi pertama melihat pragmatik berada di 

dalam semantik; sedangkan definisi kedua melihat semantik berada di 

dalam pragmatik; dan yang ketiga melihat semantik dan pragmatik saling 

melengkapi walaupun masing-masing merupakan bidang kajian yang 

independen (dalam Gunarwan, 2004: 2).  

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat ditarik simpulan antara 

lain: (1) pragmatics is the study of the relations between language and 
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context that are basic to an account of language understanding dan (2) 

pragmatics is the study of the ability of language users to pair sentences 

with contexts in which they would be appropriate (Levinson 1983: 21, 

24).  

Pengertian pertama menunjukkan bahwa memahami makna bahasa 

orang dituntut tidak hanya mengetahui makna kata dan hubungan 

gramatikal antarkata tersebut, tetapi juga menarik simpulan yang meng-

hubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diasumsikan atau apa 

yang telah diujarkan sebelumnya. Sementara itu, pengertian kedua  

menekankan pentingnya kesesuaian antara  kalimat-kalimat yang diujar-

kan oleh pengguna bahasa dengan konteknya (Joko Nurkamto, 2006: 2). 

Pengertian lain disampaikan Levinson (1983) bahwa paling tidak ada 

empat perkembangan makna pragmatik, yakni (1) pragmatik sebagai 

kajian berbagai fenomena psikologis dan sosiologis yang termaktub 

dalam sistem tanda pada umumnya dan bahasa pada khususnya, (2) 

pragmatik sebagai kajian konsep yang abstrak yang memiliki acuan pada 

pembicara, (3) pragmatik sebagai kajian tentang istilah-istilah yang ber-

sifat deiksis, dan (4) pragmatik sebagai kajian tentang penggunaan 

bahasa. Sekarang ini, kebanyakan kajian pragmatik umumnya mengarah 

pada makna yang terakhir, yakni penggunaan bahasa. Meskipun demi-

kian, terdapat dua interpretasi tentang makna pragmatik dalam peng-

gunaan bahasa, yakni pragmatik dipandang sebagai penggunaan bahasa 

secara umum dan pragmatik sudah mengarah pada kajian penggunaan 

bahasa tertentu secara spesifik yang berbeda dari masyarakat bahasa satu 

dengan masyarakat bahasa yang lain. 

Berkaitan dengan pengertian di atas, Gunarwan (1994) menemukan 

delapan rumusan pragmatik yang dikemukakan Levinson sebagai berikut. 

1. Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan di antara tanda 

(lambang) dan penafsirannya. 

2. Pragmatik adalah kajian mengenai penggunaan bahasa.  

3. Pragmatik adalah kajian bahasa dari perspektif fungsi yang mencoba 

menjelaskan aspek-aspek struktur linguistik dengan mengacu pada 

pengaruh dan sebab nonlinguistik 

4. Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan-hubungan di antara 

bahasa dan konteks. 

5. Pragmatik berkaitan dengan dengan topik mengenai aspek-aspek 

makna ujaran yang tidak dapat dijelaskan dengan mengacu langsung 

pada persyaratan kebenaran (truth condition) dan kalimat yang 

diujarkan. 
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6. Pragmatik adalah kajian tentang hubungan-hubungan di antara 

bahasa dan konteks yang merupakan dasar dari penjelasan tentang 

pemahaman bahasa. 

7. Pragmatik adalah kajian mengenai kemampuan pengguna bahasa 

untuk menyesuaikan kalimat dengan konteks, sehingga kalimat itu 

patut diujarkan. 

8. Pragmatik adalah kajian tentang deiksis (paling tidak sebagian), 

implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan aspek-aspek struktur 

wacana. 

Dalam pragmatik, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yakni 

penggunaan bahasa dan konteks. Penggunaan bahasa di sini menyangkut 

fungsi bahasa (language functions), sedangkan konteks terkait erat 

dengan budaya di dalam masyarakat yang menunjukkan masyarakat satu 

dengan lainnya tidak sama.  

Halliday (1970) mengemukakan tiga fungsi bahasa yakni (1) fungsi 

idesional; (2) fungsi interpersonal; dan (3) fungsi tekstual (Oka, 1993: 

86). Fungsi idesional artinya bahasa berfungsi sebagai alat untuk 

menyampaikan dan menginterpretasi pengalaman dunia. Fungsi inter-

personal, bahasa berfungsi sebagai pengungkapan sikap penutur dan 

sebagai pengaruh pada sikap dan perilaku petutur. Fungsi tekstual, bahasa 

berfungsi sebagai alat untuk mengkonstruksi atau menyusun sebuah teks 

baik berupa bahasa lisan maupun tulisan.  

Penggunaan bahasa yang menyangkut fungsi bahasa, bahwa bahasa 

itu merupakan alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan (Chaer, 2003: 33). Fungsi 

bahasa menurut Kinneavy meliputi fungsi ekspresi, fungsi informasi, 

fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment (dalam 

Chaer, 2003: 33). Penjelasan kelima fungsi tersebut sebagai berikut. 

Fungsi ekspresi, fungsi bahasa merupakan pengungkapan ekspresi batin 

seseorang misalnya pernyataan sedih, senang, marah, jengkel, dan 

kecewa. Fungsi informasi adalah fungsi bahasa untuk menyampaikan 

pesan dan nasihat kepada orang lain. Fungsi eksplorasi adalah peng-

gunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. 

Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi 

atau mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Fungsi entertainment adalah fungsi bahasa dengan maksud menghibur, 

menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin orang lain.  

Senada dengan kelima fungsi bahasa di atas, Van Ek dan Trim 

mengkategorikan fungsi bahasa menjadi enam, yaitu (1) menyampaikan 

dan mencari informasi faktual, (2) mengekspresikan dan mengetahui 
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sikap, (3) meminta orang lain berbuat sesuatu, (4) sosialisasi, (5) 

membangun wacana dan meningkatkan efektivitas komunikasi (dalam 

Joko Nurkamto, 2006: 2). 

Konteks, seperti yang dikatakan oleh Hymes (1987) seorang pakar 

sosiolinguistik terkenal bahwa ada delapan dimensi di dalam suatu 

peristiwa tutur yang dikenal dengan akronim SPEAKING yakni S = 

Setting and scene, P = Participants, E = Ends: purpose and goal, A = Act 

sequences, K = Key: tone or spirit of act, I = Instrumentalities, N = 

Norms of interaction and interpretation, dan G = Genre (dalam 

Sumarsono dan Paina, 2004: 326-327). 

Penjelasan singkat kedelapan dimensi di atas sebagai berikut. (1) 

Setting and scene, setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur 

berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu 

atau situasi psikologis pembicaraan. (2) Participants adalah pihak-pihak 

yang terlibat di dalam pertuturan. (3) Ends: purpose and goal adalah 

rujukan pada maksud dan tujuan pertuturan. (4) Act sequences mengacu 

pada ujaran dan isi ujaran. (5) Key: tone or spirit of act mengacu pada 

nada, cara, dan semangat suatu pesan. (6) Instrumentalities mengacu pada 

jalur bahasa misalnya lisan, tertulis dan peian media yang digunakan 

misalnya telepon, HP, surat, E-mail, dan telegram. (7) Norms of 

interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam 

berinteraksi, misalnya dengan cara bertanya, menyanggah, memberikan 

kritik. (8) Genre mengacu pada aneka bentuk penyampaian misalnya 

dalam bentuk narasi, pepatah, doa, dan têmbang. 

Penggunaan bahasa untuk komunikasi di suatu masyarakat, 

utamanya dalam menerapkan prinsip kerjasama dan sopan santun berlaku 

secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut berlaku dalam kebudayaan dan 

masyarakat pengguna bahasa, dalam situasi-situasi sosial yang berbeda, 

dalam situasi-situasi sosial yang berbeda, dalam kelas-kelas sosial yang 

berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Oleh karena 

itu menurut Leech (1983), hal-hal yang bersifat lokal dan situasional 

tersebut diatur dalam sosiopragmatik (sociopragmatics) dan pragma-

linguistik (pragmalinguistics). Keduanya merupakan cabang dari 

pragmatik umum (general pragmatics). 

Sosiopragmatik menurut Leech (1983) kurang lebih sama dengan 

apa yang oleh Michael Canale (1983) disebut ketepatan isi (appro-

priateness in meaning), yaitu sejauh mana fungsi komunikasi tertentu, 

sikap, dan gagasan dianggap tepat sesuai dengan situasi yang berlaku. Ini 

berkaitan dengan sosiologi. 

Deskripsi pragmatik harus dikaitkan dengan kondisi-kondisi sosial 

tertentu, dengan kata lain sosiopragmatik merupakan titik pertemuan 
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antara sosiologi dan pragmatik. Hal ini berbeda dengan pragmalinguistik, 

suatu bidang yang lebih banyak mengkaji aspek linguistiknya. Di sini 

pragmalinguistik mengkaji sumber-sumber linguistik tertentu yang 

disediakan oleh suatu bahasa untuk menyampaikan ilokusi-ilokusi 

tertentu. Sebagai contoh, membicarakan kejelekan seseorang misalnya 

”Soeharto (Presiden RI ke-2) yang sudah meninggal dunia pada 27 

Januari 2008 dikatakan sebagai manusia yang rakus, koruptor, peng-

khianat, dan pendusta”. Kalimat tersebut jika diucapkan pada saat 

sekarang, jelas tidak dibenarkan dalam agama karena beliau sudah 

meninggal dunia. Semestinya, sebagai rakyat yang baik haruslah meng-

hargai pemimpinnya. Ucapan yang paling tepat ketika Soeharto 

meninggal dunia adalah mendoakan agar arwahnya diterima di sisi Tuhan 

sesuai dengan amal baktinya selama masih hidup. Oleh karena itu, 

sosiopragmatik berhubungan dengan apa yang harus dikatakan dalam 

situasi tertentu, sedangkan pragmalinguistik berkenaan dengan bagai-

mana mengatakan secara tepat. 

Untuk memperjelas hubungan antara pragmatik umum, pragma-

linguistik dan sosiopragmatik dapat dilihat bagan berikut ini. 

Pragmatik Umum 

 

 

  

Pragmalinguistik   Sosiolinguistik 

 

  

Tata Bahasa     Sosiologi 

 

Gambar 1.  Bagan Hubungan antara Pragmatik Umum, Pragmalinguistik, dan 

Sosiopragmatik (Leech dalam Oka, 1993: 16) 

 

B.  Tindak Tutur (Speech Acts) 

Tindak tutur (speech acts) adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan atau tujuan-

tujuan dari penutur kepada mitra tutur. Teori tindak tutur menurut Austin 

(1962) dapat dibedakan menjadi tiga hal yakni tindak tutur locution, 

illocution, dan perlocution (dalam Kreidler, 1998: 181). Selanjutnya, 

dijelaskan bahwa yang dimaksud tindak tutur locution adalah tuturan 

yang disampaikan kepada mitra tutur atau tindak tutur yang mengacu ke 

tindakan mengucapkan tuturan yang secara semantis mempunyai makna. 
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Adapun dikatakan Gunarwan (1994) bahwa tindak lokusioner (locutio-

nary act) atau tindak lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata merupakan tindak tutur atau 

tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan 

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

kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya (dalam Rustono, 1999: 35). 

Contoh tuturan lokusi yakni ”Saya sedih”. Kalimat tersebut jika di-

sampaikan kepada teman senasib, meskipun tidak dijelaskan secara 

detail, mereka akan menyadarinya karena rasa sedih tersebut disebabkan 

oleh studinya yang bertahun-tahun belum lulus. 

Illocution artinya tuturan apa yang ingin disampaikan kepada mitra 

tutur atau tindak tutur yang mengacu ke tindakan mengeluarkan tuturan 

yang di samping mempunyai makna semantis juga mempunyai daya 

(force) tuturan atau maksud tuturan (di dalam arti untuk apa tuturan itu 

diungkapkan). Secara singkat, ilokusi atau tindak ilokusi merupakan 

tindak  tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. 

Contoh tindak ilokusi yakni: ”Jalan berlubang”. Kalimat tersebut 

disampaikan kepada pengendara sepeda motor agar berjalan berhati-hati 

dan waspada. 

Perlocution berarti pesan yang harus diinterpretasikan oleh mitra 

tutur atau dengan istilah lain bahwa tindak tutur ini mengacu ke tindakan 

mengucapkan tuturan di samping mempunyai makna (semantis), dan 

mempunyai daya (yang bertumpu pada maksud tuturan), juga mempunyai 

efek kepada si mitra tutur. Menurut Austin (1962) tindak perlokusi 

merupakan tuturan yang diucapkan seorang penutur yang seringkali 

memiliki efek atau daya pengaruh (perlocutionary force). Efek atau daya 

tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja atau dapat pula 

secara tidak sengaja. Tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan 

untuk mempengaruhi mitra tutur inilah yang merupakan tindak perlokusi. 

Contoh tindak perlokusi, ”Tahun depan masa studimu sudah berakhir”. 

Tuturan ini jika disampaikan kepada mahasiswa yang benar-benar sudah 

menginjak tahun tersebut dan yang bersangkutan belum menyelesaikan 

tugas akhir, tuturan tersebut memiliki daya mempengaruhi mahasiswa. 

Hal ini berdampak kepada mahasiswa menjadi ketakutan jika dirinya 

dikenakan sangsi dikeluarkan (drop out). 

Sebuah tuturan memiliki tujuan agar tercapai diperlukan syarat 

antara lain : kandungan leksikal dari tuturan tersebut harus sesuai dengan 

konteksnya (situasi sosial) di mana tuturan itu terjadi. Dalam hal ini, 

penutur harus sungguh-sungguh dengan apa yang ia ujarkan dan mitra 

tutur mendengar atau menerima tuturan tersebut sesuai dengan tujuannya. 

Senada dengan pengertian tersebut, Kreidler (1998: 176) mengatakan 

bahwa bentuk-bentuk kalimat yang biasanya diperhatikan dalam tindak 
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tutur, yakni kalimat deklaratif (menyatakan sesuatu), interogasi 

(menanyakan sesuatu), dan imperatif (memerintah). Menurut Austin 

(1962) kalimat deklaratif berdasarkan maknanya dipilahkan menjadi 

kalimat konstantif dan kalimat performatif (dalam Chaer dan Agustina, 

2004: 51). Kalimat konstantif adalah kalimat yang berisi pernyataan 

belaka. Contoh, Soeharto Presiden RI ke-2 meninggal dunia pada hari 

Minggu jam 13.10 tanggal 27 Januari 2008. Kalimat performatif, adalah 

kalimat yang berisi perlakuan. Misalnya, ketika Susilo Bambang 

Yudoyono Presiden RI dalam upacara mengucapkan mengheningkan 

cipta, beliau dan semua peserta upacara menundukkan kepala seraya 

berdoa semoga para pahlawan arwahnya diterima di sisi Tuhan. 

Kalimat performatif, menurut Austin dibagi menjadi lima kategori 

yakni (1) kalimat verdiktif (verdictives), (2) kalimat eksersitif 

(exercitives), (3) kalimat komisif (commisives), (4) kalimat behatitif 

(behatitives), dan (5) kalimat ekspositif (expositives) (dalam Chaer dan 

Agustina, 2004: 52-53, Syukur Ibrahim, 1993: 14-15, Parera, 2004: 264-

266). Penjelasan kelima kalimat tersebut sebagai berikut.  

Kalimat verdiktif adalah kalimat perlakuan yang menyatakan 

keputusan atau penilaian. Perhatikan contoh pada kalimat berikut. 

1. ”Kalimat verdiktif adalah kalimat perlakuan yang menyatakan 

keputusan atau penilaian. Perhatikan contoh pada kalimat berikut. 

Contoh kalimat verdiktif : 

2. ”Pollycarpus ditetapkan sebagai terdakwa dan dipenjara selama 20 

tahun karena terbukti bersalah atas meninggalnya tokoh HAM 

almarhum Munir”.  

3. Kalimat eksersitif adalah kalimat perlakuan yang menyatakan per-

janjian, nasihat, peringatan, dan sebagainya. Contoh kalimat eksertif 

yang menyatakan nasihat : 

4. ”Jadilah anak yang suka belajar”.  

5. Kalimat komisif adalah kalimat yang berisi perjanjian. Contoh : 

6. ”Besok pagi kita ketemu di simpang lima Semarang.”  

7. Kalimat behatitif, adalah kalimat perlakuan yang berhubungan 

dengan tingkah laku sosial karena seseorang mendapat keber-

untungan atau kemalangan. Contoh : 

8. ”Saya mengucapkan selamat atas pernikahan Anda”.   

9. Kalimat ekspositif adalah kalimat perlakuan yang memberi 

penjelaskan, keterangan, atau perincian kepada seseorang. Misalnya,  

”Astana Giribangun  terletak di daerah Karanganyar yang jaraknya 

kira-kira 30 kilometer sebelah timur kota Solo”. 

Kreidler (1998: 183-194) membahas tujuh tindak tutur sebagai 

berikut: (1) assertive utterances; (2) performative utterances; (3) 
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verdictive utterance; (4) expressive utterances; (5) directive utterances; 

(6) commissive utterances; dan (7) phatic utterance. Penjelasan ketujuh 

tindak tutur tersebut berikut ini. 

1. Tindak Tutur Asertif (Assertive Utterances) 

Di sini penutur menggunakan bahasa untuk menyampaikan apa yang 

mereka percayai dan apa yang mereka tahu, bahasa asertif ini selalu 

berkaitan dengan fakta, pengetahuan, data, apa yang ada atau yang telah 

ada, apa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Tindak tutur asertif 

ini bersifat menginformasikan, benar atau salah, dan juga tuturan asertif 

lazimnya mengungkapkan kesimpatian. Contoh tindak tutur asertif yang 

menunjukkan kesantunan yang mendalam sebagai berikut. 

“Saya benar-benar ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas 

meninggalnya Ibunda tercinta, semoga arwahnya diterima di sisiNya dan 

keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran”. 

2. Tindak Tutur Performatif (Performative Utterances) 

Tindak tutur performatif adalah tuturan yang pengutaraannya 

digunakan untuk melakukan sesuatu/tindakan, misalnya tindakan mohon 

maaf, berjanji, bertaruh, mengumumkan, dan meresmikan. Tindak tutur-

tindak tutur performatif ditemukan pada ucapan-ucapan pernikahan, 

pemecatan kerja, penjatuhan hukuman dan lain-lain di mana hanya orang-

orang tertentu pada lingkungan yang sesuai dan diterima oleh mitra tutur. 

Kebanyakan tindak tutur performatif diungkapkan pada setting 

formal. Berikut ini merupakan contoh tuturan performatif. 

”Semua instansi pemerintah, setiap 17 Agustus wajib menyelenggara-

kan upacara bendera”.  

Karena tuturan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik 

Indonesia,  artinya kegiatan tersebut pasti dilaksanakannya. Hal ini berarti 

bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan resmi Presiden kepada warga 

negara Indonesia. 

3. Tindak Tutur Verdiktif (Verdictive Utterance) 

Tindak tutur verdiktif adalah tindak tutur yang berorientasi pada 

perbuatan yang telah berlalu atau bersifat retrospektif. Tindak tutur-

tindak tutur restrospeksi adalah jika penutur menilai sikap yang telah 

dilakukan mitra tutur di masa lalu. Sikap itu bisa ditanggapi secara positif 

dengan mengucapkan ”selamat ... untuk”; ”bangga ... untuk” dan lain-

lain, ”bersyukur ... untuk”;  ”terima kasih ... untuk.”    
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Di samping dalam bentuk tuturan di atas, tindak tutur verdiktif dapat 

berupa tuturan yang bersifat menuduh, mendakwa, menyalahkan, 

menghargai, dan berbelasungkawa. 

Berikut merupakan contoh-contoh tuturan verdiktif yang bersifat 

retrospektif. 

”Pada  6-12 Desember 2006, saya memamerkan lukisan periode 1989-

2006 di Gallery Taman Budaya Surakarta”.  

Dalam pameran ini disajikan karya lama dan karya-karya terbaru. Tindak 

tutur verdiktif yang bersifat menghargai misalnya, 

”Saya suka melihat lukisan yang kau pamerkan” atau ”Selamat dan 

sukses untuk Anda atas penyelenggaraan pamerannya”.  

”Berdasarkan informasi yang telah diterima, saudara dianggap sebagai 

pengkhianat bangsa” (bersifat menuduh) 

Di samping itu sebagai contoh tindak tutur verdiktif lainnya, misalnya:  

”Saya ikut berdukacita atas meninggalnya orang tua Anda” (berbela 

sungkawa). 

4. Tindak Tutur Ekspresif (Expressive Utterances) 

Jika tindak tutur verdiktif tentang apa yang telah dilakukan oleh 

mitra tutur sebelumnya, tindak tutur ekspresif menilai atau mengevaluasi 

tindakan sebelumnya atau kegagalan dalam tindakan tersebut dari 

penutur, atau mungkin hasil bertindak atau kegagalan tersebut sekarang. 

Menurut Fraser tindak tutur ekspresif disebut pula tindak tutur evaluatif 

(dalam Rustono, 1999: 39). Tuturan-tuturan ekspresif bersifat memuji, 

mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, meng-

ucapkan selamat, dan menyanjung.  Berikut adalah salah satu contoh 

tuturan ekspresif.  

(1) ”Terima kasih atas bimbingan bapak dan ibu dalam penyusunan 

disertasi saya”; 

(2) ”Selamat atas keberhasilan Anda dalam menempuh ujian 

komprehensif” (bersifat memuji); dan 

(3) ”Para pengamat politik di Indonesia telah meragukan kinerja Menteri 

dan Kabinet Indonesia Bersatu II” (bersifat mengkritik). 

5. Tindak Tutur Direktif (Directive Utterances) 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang bertujuan supaya mitra 

tuturnya melakukan suatu tindakan atau mengulangi tindakan. Tindak 

tutur direktif ini tuturan-tuturannya mempunyai maksud untuk 
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menasihati, memberi pelajaran, memaksa, melarang, menyarankan, 

mengkritik, membatasi, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, men-

desak, memohon, menyarankan, memerintah, memberikan aba-aba, dan 

menantang. 

Tindak tutur direktif terdiri atas tiga jenis, yakni yang berupa  (1) 

kalimat perintah, (2) kalimat permintaan, dan (3) kalimat saran. 

Penjelasan masing-masing jenis tindak tutur direktif tersebut sebagai 

berikut. Tindak tutur direktif yang berupa kalimat perintah, biasanya 

berisi kata-kata tindak tutur yang secara eksplisit menyatakan meminta, 

atau menyuruh.  

Secara umum, perintah artinya mengatakan harapannya bahwa mitra 

tuturnya seharusnya melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan 

penutur. Contoh tindak tutur direktif yang berupa tuturan perintah berikut 

ini. 

”Hapuslah tulisan di papan tulis itu”.  

Tuturan tersebut disampaikan oleh seorang dosen, yang akan 

memulai perkuliahan. Hal ini dilakukan karena perkuliahan sebelumnya 

sudah berakhir dan tulisan yang ada di papan tulis sudah tidak terpakai.  

Tindak tutur direktif yang berupa kalimat permintaan, maksudnya 

adalah sebuah tindak tutur dari penutur yang menginginkan mitra tutur 

untuk melakukan atau mengulangi suatu tindakan. Contoh tuturan direktif 

yang berupa tuturan permintaan berikut ini. 

”Maukah Anda menghadiri seminar proposal disertasi besok pada tanggal 

7 Juli 2007  jam 11.00-13.00 di ruang ujian Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret Surakarta”?.  

Tuturan tersebut disampaikan kepada teman mahasiswa dengan 

maksud agar dalam seminar tersebut didengar dan diikuti oleh teman-

temannya.  

Tindak tutur direktif yang berupa kalimat saran adalah tindak tutur 

yang dibuat untuk orang lain untuk memberi pendapat tentang apa yang 

seharusnya dilakukan. Arti secara umum adalah  penutur menyatakan 

pendapat tentang pilihan dari mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 

Contoh tindak tutur direktif yang berupa tuturan saran berikut ini. 

”Jika Anda menghadiri seminar proposal, sebaiknya datang lebih awal”.  

6. Tindak Tutur Janji (Commissive) 

Gaya bahasa yang menyajikan penutur pada sebuah tindakan 

tertentu disebut tindak tutur commissive. Tindak tutur ini termasuk janji-

janji, ikrar, ancaman, dan sumpah. Tindak tutur ini bersifat prospektif dan 
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berkaitan dengan komitmen penutur pada perbuatan atau tindakan yang 

akan datang. 

Contoh tindak tutur janji berikut ini. 

”Setelah saya menyelesaikan ujian komprehensif, saya berjanji untuk 

melanjutkan penelitian disertasi secara maksimal”. 

7. Tindak Tutur Fatik (Phatic Utterance) 

Tindak tutur fatik, tujuannya untuk membangun sebuah laporan 

antara anggota-anggota dari lingkungannya. Bahasa fatik tidak begitu 

berfungsi dengan jelas dari pada enam tipe lainnya, tetapi tidak kalah arti 

pentingnya. Tindak tutur-tindak tutur yang  termasuk fatik berupa salam, 

ucapan perpisahan, ucapan-ucapan kesopanan, seperti ”terima kasih”, 

”terima kasih kembali”, dan ”maaf saya.” 

Tindak tutur fatik adalah tindak tutur keseharian yang sangat umum 

yang mungkin tidak kita pelajari, tetapi sudah melekat dan menjadi 

kebiasaan sehari-hari yang bernilai baik dan beretika. Salah satu contoh 

tindak tutur fatik  berikut ini. 

”Sampai jumpa pada kesempatan/acara yang berbeda”.  

Tuturan tersebut sebagai ungkapan spontanitas yang disampaikan 

ketika acara telah selesai. 

Senada dengan pendapat Searle (1969) yang diungkapkan oleh 

Leech (1983) dalam buku Prinsip-prinsip Pragmatik, tindak tutur khusus-

nya tindakan ilokusi, diklasifikasikan menjadi lima kategori yakni (1) 

asertif (assertives), (2) direktif (directives), (3) komisif (commissives), (4) 

ekspresif (expressives), dan (5) deklarasi (declarations) (Oka, 1993: 164-

165). Kelima klasifikasi tindakan ilokusi tersebut penjelasannya sebagai 

berikut. 

a. Asertif (Assertives)  

Tindakan ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran proposisi 

yang diungkapkan. Contoh tindakan ilokusi ini yakni menyatakan, 

mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan 

melaporkan. Salah satu contoh tindak ilokusi (menyatakan)  berikut 

ini. 

”Pada awal 2010 saya harus mulai bekerja keras untuk menyelesaikan 

tugas akademik”.  

Tuturan ini sebagai pernyataan seorang mahasiswa dalam 

penyelesaian studinya. 
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b. Direktif (Directives)  

Tindakan ilokusi ini bertujuan untuk menghasilkan suatu efek 

berupa tindakan yang dilakukan oleh petutur. Contoh tindak ilokusi 

ini yakni memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan me-

nasihati. Tindak ilokusi menasihati misalnya pada tuturan berikut ini. 

”Anakku, jadilah remaja yang suka belajar dan berdoa”.  

c. Komisif (Commissives)  

Pada tindakan ilokusi ini penutur terikat pada suatu tindakan di 

masa depan. Contohnya, menjanjikan, menawarkan, dan berkaul.  

”Apabila kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik,  kamu akan 

saya beri hadiah yang berharga”. 

Tuturan tersebut merupakan contoh tindak ilokusi menjanjikan. 

Jadi, tindak ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan bagi mitra 

tutur. 

d. Ekspresif (Expressives) 

Tindakan ilokusi ini berfungsi untuk mengungkapkan atau 

mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang 

tersirat dalam ilokusi. Misalnya, mengucapkan terima kasih, 

mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, dan 

mengucapkan belasungkawa.  

”Selamat kepada Bapak atas kepulangannya dalam menunaikan 

ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur.”  

Contoh tindakan ilokusi tersebut juga merupakan tindakan yang 

menyenangkan. 

e. Deklarasi (declarations) 

Menurut Searle (1969) tindakan ilokusi ini merupakan kategori 

tindak ujar yang sangat khusus misalnya memecat, memberi 

hukuman, dan mengangkat pegawai. Salah satu contoh tindakan 

ilokusi ini berikut ini.  

”Tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia telah mendeklarasikan 

batik sebagai potensi budaya bangsa”. 

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, ditinjau dari arti dan 

fungsi sebuah tuturan, Wijana (1996: 29-36) membagi jenis-jenis 

tindak tutur sebagai berikut. 

a. Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung 

Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang dibentuk 

memfungsikan secara konvensional modus-modus kalimat tertentu, 
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seperti modus kalimat berita untuk memberitahu, kalimat tanya untuk 

bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh secara langsung. 

Tindak tutur tidak langsung untuk tujuan agar sopan di dalam 

pembicaraan, perintah dapat diutarakan dengan kalimat berita atau 

kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa dirinya 

diperintah,  tuturan ini terjadi berbentuk tindak tutur tidak langsung 

(indirect speech act). 

Contoh tindak tutur langsung pada tuturan berikut ini. 

”Tolong, hapuskan tulisan yang ada di papan tulis itu!” 

Contoh tindak tutur tidak langsung dengan maksud untuk 

meminta agar tamu yang berkunjung ke rumah segera meninggalkan 

rumah karena waktu sudah larut malam,  tuturan tidak langsung dapat 

disampaikan dengan tuturan berikut ini. 

”Sekarang sudah jam sebelas malam.” 

b. Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal 

Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Contoh tindak tutur 

literal berikut ini. 

”Penyanyi itu suaranya merdu sekali”.   

Tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya 

tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata yang 

menyusunnya. Contoh tindak tutur tidak literal berikut ini. 

”Televisinya kurang keras. Tolong dikeraskan lagi. Bapak mau 

tidur”. 

c. Interseksi Berbagai Jenis Tindak Tutur 

Apabila tindak tutur langsung dan tidak langsung diinterseksi-

kan (disinggungkan) dengan tindak tutur literal dan tindak tutur tidak 

literal, akan didapatkan tindak tutur berikut ini: 

1) Tindak Tutur Langsung Literal  

Merupakan tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan 

dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Maksud 

memerintah disampaikan dengan kalimat perintah. Tindak tutur 

ini dapat dilihat pada tuturan berikut. 

”Angkat tanganmu”.  

Contoh tindak tutur langsung literal dengan modus memberitakan 

dapat dilihat tuturan berikut. 
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 ”Anak ini cerdas sekali”. 

Contoh tindak tutur langsung literal dengan modus menanyakan 

sesuatu dengan kalimat tanya.  

”Berapa harga buku yang engkau beli itu”. 

2) Tindak Tutur Tidak Langsung Literal  

Merupakan tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat 

yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna 

kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan yang dimaksudkan 

penutur. Dalam tindak tutur ini maksud memerintah diutarakan 

dengan kalimat berita atau kalimat tanya. Contoh tindak tutur 

tidak langsung literal dengan maksud memerintah  diutarakan 

dengan kalimat berita. 

”Papan tulisnya kotor”. 

Dalam konteks ini seorang dosen berbicara dengan mahasiswa-

nya,  tuturan tersebut tidak hanya berupa informasi tetapi ter-

kandung maksud memerintah kepada mahasiswa agar papan tulis 

tesebut segera dihapus. Contoh tindak tutur tidak langsung literal 

dengan maksud  memerintah  diutarakan dengan  kalimat tanya.  

”Di mana korannya?” 

Dalam konteks ini seorang bapak bertutur kepada anaknya 

dengan maksud memerintah untuk mengambilkan koran. 

c) Tindak tutur langsung tidak literal  

Merupakan tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat 

yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang yang 

menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud 

penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat 

perintah dengan maksud menginformasikan dengan kalimat 

berita. Contoh tindak tutur langsung tidak literal, yakni ucapan 

bapak kepada anaknya.  

”Kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutmu”. 

d) Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal 

Merupakan tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat 

dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang 

hendak diutarakan. Contoh tindak tutur tidak langsung tidak 

literal untuk menyuruh agar menyuruh seorang tetangga memati-

kan atau mengecilkan radionya, penutur dapat mengutarakan 

kalimat berita atau kalimat tanya.   
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”Radionya terlalu pelan, tidak kedengaran”, atau ”Apakah radio 

yang pelan seperti itu dapat kau dengar ?”  

 

C. Tindak Tutur Direktif (Directive Utterances) dan 

Cakupannya 

Pada bagian awal kajian teori telah dijelaskan bahwa tindak tutur 

direktif yakni  tindak tutur yang mengekspresikan sikap penutur terhadap 

tindakan yang akan dilakukan oleh mitratutur. Tindak tutur direktif terdiri 

atas tiga jenis yakni yang berupa (1) kalimat perintah, (2) kalimat 

permintaan, dan (3) kalimat saran (lihat Kreidler, 1998: 1890). Berbeda 

dengan Searle (1983) menyatakan bahwa Direktif (Directives), yakni 

bentuk tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh 

agar si mitratutur melakukan tindakan, misalnya memesan (ordering), 

memerintah (commanding), memohon (requesting), menasihati (advi-

sing), dan merekomendasi (recommending) (lihat Kunjana, 2005: 34).    

Sehubungan dengan pendapat tersebut dan berdasarkan klasifikasi 

tindak ilokusi komunikatif, tindak tutur direktif (directive utterances) 

dibagi menjadi enam klasifikasi yakni (1) requestives; (2) questions; (3) 

requirements; (4) prohibitives; (5) permissives; (6) advisories (Syukur 

Ibrahim,1993:16). Penjelasan keenam klasifikasi tersebut sebagai berikut. 

1. Requestives meliputi meminta, mengemis, memohon, menekan, 

mengundang, mendoa, menggajak, dan mendorong.  Requestif adalah 

mengekspresikan keinginan penutur, sehingga mitratutur melakukan 

sesuatu. Dengan kata lain, requestif mengekspresikan keinginan atau 

harapan penutur kepada mitratutur, sehingga mitratutur menyikapi-

nya. Perhatikan contoh pada tuturan berikut ini. 

Joko :  ”Tolong pamitkan, Mbak!”   

Tati  :  ”Iya, Dik. Selamat Jalan, ya!”  

Tuturan ini disampaikan oleh seseorang adik yang ditujukan kepada 

kakaknya pada saat ia akan pergi ke rumah orang tuanya. Pada saat 

itu Joko tidak dapat datang ke rumah orang tua karena kondisi badan 

yang kurang sehat. Dalam hal ini Joko meminta kepada kakaknya 

agar dipamitkan kepada orang tuanya. 

Tunawisma:  ”Pak, sudah satu hari saya tidak makan sambil 

membuka telapak tangan dan disodorkan ke depan 

pintu mobil!” 

  Sopir:  ”Ini uang Rp 10.000, untuk membeli makan!” 
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Tuturan ini dimaknai bahwa seorang tunawiswa atau gelandangan 

yang pekerjaannya hanya mengemis kepada para pengemudi ken-

daraan ketika berhenti di perempatan jalan.  

 Sri :  ”Mas, tolong ya saya mohon dilihatkan laptop yang dijual di 

toko 3G komputer!” 

Dedy:  ”Iya dik, hari ini juga saya datang ke toko tersebut.” 

Tuturan ini disampaikan oleh seorang sahabat melalui telpon yang  

intinya memohon kepada temannya yang tinggal di kota agar melihat 

laptop yang di jual di toko 3G tersebut masih atau sudah terjual. 

Eyang Narmi kepada Dafa: ”Ayo makanlah dulu. Nanti sebentar lagi 

kamu dijemput ayah!”  

Tuturan ini dimaksudkan agar Dafa (seorang cucu) yang berlibur di 

rumah neneknya, sebelum dijemput Ayahnya, dia mendapat tekanan 

agar mau makan.  

Panitia kepada Sunarmi: ”Dengan hormat, kami atas nama panitia 

kegiatan Pengenalan Program Studi dan Program Pendidikan, 

memohon kehadiran ibu Sunarmi besok hari Rabu tanggal 15 

September 2010, waktu pukul 09.45, tempat di gedung Teater Besar 

ISI Surakarta, dengan keperluan rapat koordinasi pelaksanaan 

kegiatan”.  

Tuturan ini dimaksudkan bahwa panitia mengundang kepada ibu 

Sunarmi untuk datang ke rapat persiapan kegiatan tersebut. 

Drs. H. Djahidul Wa’di, M.Ag. kepada bapak/ibu Dr. H. Edy Tri 

Sulistyo, M.Pd.: Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Kami bermaksud menyelenggarakan Tasyakuran Walimatul Ursy 

putra-putri kami, yang Insya Allah akan kami laksanakan pada hari 

Ahad Paing tanggal 26 September 2013, pukul 09.30 bertempat di 

Hotel Dana Jalan Brigjen Slamet Riyadi no. 286 Solo. Tiada kata 

yang dapat kami ungkapkan, kecuali rasa terima kasih dari  hati yang 

tulus apabila Bapak dan Ibu berkenan hadir untuk memberikan doa 

restu kepada kedua mempelai. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh.  

Tuturan ini disampaikan kepada bapak/ibu Edy Tri Sulistyo sesama 

jamaah haji. Maksud tuturan ini adalah memohon agar bapak/ibu Edy 

Tri Sulistyo berkenan hadir dalam resepsi pernikahan dan yang utama 

dimohon untuk memberikan doa restu kepada mempelai berdua agar 

dalam menempuh hidup baru (berkeluarga) menjadi keluarga 

sakinah, wa wadah, wa rahmah. 
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Kepala Desa kepada Pemuda Karang Taruna: ”Mari saudara-saudara, 

kita bangun desa ini menuju desa mandiri!”  

Tuturan ini disampaikan kepada generasi muda di salah satu desa, di 

mana kepala desa mengajak warganya agar bersama-sama mem-

bangun desanya menjadi desa yang maju.  

Orang tua kepada anak-anaknya: ”Agar menjadi orang yang sukses, 

kamu harus belajar dan bekerja yang tekun, bersemangat, dan rajin 

beribadah anakku!”  

Tuturan ini disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Orang 

tua mendorong kepadanya agar menjadi orang yang sukses baik di 

dunia maupun di akhirat. 

2. Questions berupa bertanya dan mengiterogasi. Dalam pengertian ini, 

requests (permohonan) memiliki pengertian khusus bahwa apa yang 

dimohon mitratutur memberikan kepada penutur informasi tertentu. 

Terdapat perbedaan di antara pertanyaan-pertanyaan, tetapi tidak 

semuanya penting untuk taksonomi ilokusi, juga terdapat pertanyaan 

ujian dan pertanyaan retoris. Menginterogasi juga mengandung 

sesuatu yang tidak terdapat dalam menanyai, selain menguji dan 

menyelidiki. Keduanya tidak bisa digunakan untuk melaporkan isi 

pertanyaan, tetapi hanya diperlukan untuk mengarahkan topiknya. 

Untuk memperjelas pengertian tersebut perhatikan contoh pada 

tuturan berikut ini. 

Budi:  ”Di mana alamat rumahmu Ton?’ 

Tono: ”Alamat rumahku, terletak di jalan raya Solo-Tawangmangu 

Km.6”.   

Tuturan ini disampaikan dari seorang sahabat yang akan berkunjung 

ke rumah, tetapi dia tidak tahu di mana alamat rumahnya,  ia terlebih 

dahulu menanyakan alamatnya.  

Polisi  :  ”Coba jelaskan bagaimana cara Anda mengambil kendaraan 

curian itu!”  

Pencuri: ”Mula pertama, saya melihat lingkungan sekitar, jika 

keadaan aman, saya dekati kendaraan tersebut dan saya 

rusak kunci stang, kemudian saya kontak dengan kontak 

yang saya siapkan terus saya larikan”.  

Tuturan ini dilakukan oleh seorang Polisi dalam mengiterogasi 

penjahat yang tertangkap, sebelum diproses lebih lanjut. 

3. Requirements meliputi memerintah, menghendaki, mengomando, 

menuntut, mendikte, mengarahkan, mengintruksikan, mengatur, dan 
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mensyaratkan. Memerintah, menyuruh, dan mendikte, jangan sampai 

dirancukan dengan memohon, meskipun permohonan dalam 

pengertian yang kuat. Terdapat perbedaan yang penting di antara 

perintah dan permohonan. Dalam memerintah, penutur mengeks-

presikan maksudnya sehingga mitratutur menyikapi keinginan yang 

diekpresikan oleh penutur sebagai alasan untuk bertindak; dalam 

”permohonan”, maksud yang diekspresikan penutur adalah bahwa 

mitratutur menyikapi ujaran penutur sebagai alasan untuk bertindak, 

dengan demikian ujaran penutur dijadikan alasan penuh untuk ber-

tindak. Untuk memperjelas pengertian tersebut perhatikan contoh 

pada tuturan berikut ini. 

Komandan :  ”Maju terus pantang mundur, tembaklah musuh itu!” 

Prajurit :  ”Siap Komandan” 

Tuturan ini disampaikan oleh komandan kepada prajurit pada waktu 

perang melawan musuh. Hal ini berarti Komandan memerintah 

kepada prajurit agar tidak boleh mundur atau kalah dan harus menang 

karena itu perintah untuk menembak musuh harus dilakukannya.  

Orang tua kepada anaknya: ”Bapak suka kalau kamu menjadi anak 

yang berprestasi di kelasmu, nak!” 

Tuturan disampaikan oleh orang tua kepada anaknya yang masih 

menuntut ilmu. Artinya orang tua selalu menghendaki jika anaknya 

dapat berhasil atau sukses di bidang pendidikan. 

 Komandan kepada pasukan: ”Pasukan! siap gerak!” 

Tuturan ini disampaikan oleh Komandan kepada pasukan dalam 

memimpin pengibaran bendera pusaka, dia memberi aba-aba atau 

mengkomando jalannya prosesi pengibaran bendera.  

Karyawan kepada juragan: ”Maaf Juragan, sekarang sudah hari 

Sabtu!”  

Tuturan ini disampaikan oleh karyawan yang ditujukan kepada 

juragan, artinya ia menuntut haknya jika setiap hari Sabtu merupakan 

hari gajian bagi seorang karyawan/buruh.  

Guru kepada siswanya: ”Anak-anak, catatlah materi ajar yang Bapak 

terangkan pada bukumu agar lebih mudah 

dimengerti!” 

Tuturan ini disampaikan guru kepada siswanya bahwa dalam 

menerima pelajaran di samping siswa harus memperhatikan, 

mendengarkan, ia harus mencatat penjelasan materi ajar yang 

disampaikan secara lisan.  
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Kondektur bus:  ”Mas, kalau mau ke kampus Universitas Sebelas 

Maret, kamu naik bus jurusan Karanganyar atau 

Tawangmangu, nanti turun Kenthingan atau 

depan kampus” 

Mahasiswa baru:  ”Terima kasih Pak. Saya mahasiswa baru dari 

luar kota, belum tahu jalur ke kampus tersebut”.  

Tuturan ini disampaikan oleh seorang kondektur bus yang masih 

berada di terminal bus, ketika ia melihat seseorang yang kelihatan 

kebingungan untuk mencari jalur bus menuju kampus. Oleh karena 

itu, ia mengarahkan kepada mahasiswa yang kebingungan tersebut 

agar naik bus jurusan ke Karanganyar atau Tawangmangu. 

Inspektur upacara  :  ”Istirahatkan barisan!” 

Komandan upacara:   ”Siap melaksanakan!” 

Tuturan ini disampaikan pada peristiwa upacara bendera, inspektur 

upacara mengintruksikan kepada Komandan upacara agar barisan 

peserta upacara dalam posisi istirahat di tempat. Dalam posisi ini 

biasanya peserta upacara mendengarkan pidato inspektur/ pemimpin 

upacara. 

Polisi lalu lintas kepada para pengemudi: ”Stop!”  

Tuturan ini disampaikan polisi lalu lintas kepada para pengemudi 

kendaraan ketika berada di perempatan jalan dan pada saat itu lampu 

triple light mati. Dalam pengertian ini, polisi sibuk mengatur 

jalannya para pengemudi tersebut. 

Ismed Ali kepada pengusaha: ”Manajer perusahaan yang baik harus 

memiliki kesesuaian kompetensi, manajer, dan karyawan yang ada, 

nilai-nilai perusahaan.”  

Tuturan ini disampaikan oleh seorang Master Coach Soft Skills 

kepada para pengusaha jika akan merekrut manajer. Maksud tuturan 

ini adalah pengusaha  mensyaratkan beberapa kemampuan yang 

harus dimiliki oleh seseorang jika melamar pekerjaan tersebut. 

4. Prohibitives meliputi melarang dan membatasi. Melarang atau 

membatasi, pada dasarnya adalah perintah ataupun suruhan supaya 

mitra tutur tidak mengerjakan sesuatu. Melarang orang merokok 

sama halnya menyuruhnya untuk tidak merokok.  

Dokter:  ”Merokok mengakibatkan sakit jantung” 

Pasien:  ”Iya dok, mulai sekarang saya berhenti merokok!” 
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Tuturan ini disampaikan oleh seorang dokter kepada pasiennya, 

artinya ia melarang kepada seseorang agar tidak merokok, sebab 

merokok dapat mengakibatkan sakit jantung. 

(Situasi tutur saat pemilik indekost memberikan informasi kepada 

penghuni kost) 

Pemilik indekost : ”Jam belajar dimulai 19.30-22.00”.  

Tuturan ini disampaikan kepada para tamu yang akan berkunjung di 

rumahnya. Tuturan ini bermaksud membatasi para tamu apabila 

berkunjung ke rumahnya dibatasi sebelum jam belajar dimulai. 

5. Permissives meliputi menyetujui, membolehkan, memberi wewe-

nang, menganugerahi, mengabulkan, membiarkan, mengizinkan, 

melepaskan, memaafkan, dan memperkenankan. Seperti halnya 

dengan perintah dan larangan, permissives (pemberian izin) mengeks-

presikan kepercayaan penutur dan maksud penutur sehingga mitra 

tutur percaya bahwa ujaran penutur mengandung alasan yang cukup 

bagi mitratutur untuk merasa bebas melakukan tindakan tertentu. 

Alasan yang jelas untuk menghasilkan pemberian izin adalah dengan 

mengabulkan permintaan izin atau melonggarkan pembatasan yang 

sebelumnya dibuat terhadap tindakan tertentu. Oleh karena itu, dalam 

pemberian izin tampak bahwa penutur mempresumsi adanya per-

mohonan terhadap izin itu atau mempresumsi adanya pembatasan 

terhadap apa yang dimintakan izin itu. Untuk memperjelas pengertian 

tersebut perhatikan contoh pada tuturan berikut ini. 

(Situasi tutur pada percakapan saat rektor memberikan pidato di 

hadapan para mahasiswanya) 

Rektor:  ”Silakan kegiatan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku!” 

Tuturan ini dimaksudkan bahwa rektor telah menyetujui kegiatan 

yang diprogramkan oleh para mahasiswa. 

Bapak :  ”Silakan mobil dapat kamu bawa untuk pergi kuliah!” 

Anak   :  ”Terima kasih Pak”.  

Tuturan ini mempunyai makna bahwa Bapak membolehkan anaknya 

berangkat kuliah mengendarai mobilnya. 

Kepala Sekolah  :  ”Silakan pembelajaran untuk semester 

yang akan   datang dibuat jadwalnya!” 

 Wakil Kepala Sekolah :  ”Siap Bapak”.  
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Tuturan ini kepala sekolah  memberi wewenang secara penuh kepada 

Wakilnya untuk menuyusun atau merencanakan proses pembelajaran 

pada semester yang akan datang. 

Adapun situasi tuturnya, presiden berpidato di depan para pegawai 

negeri sipil. 

Presiden:  ”Berkat prestasi yang telah disandangnya, kami berikan 

penghargaan kepada yang bersangkutan tanda jasa 

pengabdian kepada negara dan bangsa selama 20 tahun”.  

Tuturan ini dimaksudkan bahwa presiden telah menganugerahi Tanda 

jasa pengabdian kepada para pegawai negeri sipil yang telah 

mengabdi selama 20 tahun. 

Adapun situasi tuturnya, manajer perusahan bertutur kepada para 

pelamar. 

Manajer:  ”Berdasarkan hasil seleksi administrasi berkas per-

mohonan lamaran dan hasil wawancara, Anda diterima di 

perusahaan ini sebagai karyawan bidang pemasaran”.  

Tuturan ini dimaksudkan bahwa perusahaan mengabulkan 

permohonan lamaran pekerjaan kepada pelamar.  

Guru kepada siswa: ”Anak-anak, teruskan bermainmu!”  

Tuturan ini dimaksudkan bahwa Guru membiarkan siswa-siswanya 

bermain sepuasnya di halaman sekolah yang telah tersedia.  

Guru kepada siswa: ”Silakan anak-anak keluar kelas menuju 

lapangan olah raga untuk berlatih sepak bola”.  

Tuturan ini dimaknai bahwa guru mengizinkan siswanya untuk 

meninggalkan kelas dengan tujuan mengikuti latihan sepak bola. 

Adapun situasi tuturnya, kepala sekolah berpidoto di depan siswa-

siswanya. 

Kepala Sekolah: ”Anak-anak, kalian sekarang telah menyelesaikan 

studimu. Oleh karena itu, saya ucapan selamat dan 

semoga dapat diterima di perguruan tinggi”.  

Tuturan ini mempunyai makna bahwa secara resmi kepala sekolah 

telah melepaskan siswa-siswa agar dapat melanjutkan pendidikannya 

pada jenjang yang lebih tinggi. 

Arif  : ”Taqoballahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan 

batin”. 
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Edy  : ”Taqoballahu yaa karim, semoga ibadah kita diterima Allah 

swt. Amin”.  

Tuturan ini biasa disampaikan oleh seseorang pada waktu sehabis 

salat Idul Fitri. Tuturan ini mempunyai makna bahwa Arif me-

nyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan minta maaf kepada 

sahabatnya yang bernama Edy. Sesama muslim pada hari tersebut 

biasanya saling memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat 

selama satu tahun yang lampau, sehingga diharapkan dengan cara ini 

mereka kembali fitri/suci kembali. 

Adik : ”Mas, besok tanggal 25-29 September 2010, saya mendapat 

tugas kantor untuk magang kerja di Kantor Dinas 

Pendidikan Nasional Solo”.  

Kakak : ”Baik, dik. Kalau begitu silakan bermalam di rumah saya”.  

Tuturan ini mempunyai maksud bahwa kakak memperkenankan 

adiknya menginap selama magang di Solo. Dalam pengertian ini, 

memperkenankan dapat berarti mengijinkan, menyetujui, menerima 

dengan segala senang hati. 

6. Advisories (menasihati), apa yang diekspresikan penutur bukanlah 

keinginan bahwa mitra tutur melakukan tindakan tertentu tetapi 

kepercayaan bahwa melakukan sesuatu merupakan hal yang baik, 

bahwa tindakan itu merupakan kepentingan mitratutur. Penutur juga 

mengekspresikan bahwa mitratutur mengambil kepercayaan tentang 

ujaran penutur sebagai alasan untuk bertindak. Menasihati bervariasi 

menurut kekuatan kepercayaan yang diekspresikan. Implikasi dari 

menasihati merupakan gagasan yang baik. 

Dalam kehidupan sehari-hari  jarang sekali orang menggunakan 

ujaran performatif eksplisit dalam bentuk menawarkan diri kepada 

seseorang untuk menawarkan diri atau menasihati. Salah satu cara 

untuk menawarkan atau menasihati adalah dengan cara menggunakan 

tindak tutur tidak langsung. Menasihati merupakan salah satu contoh 

tindak tutur tidak langsung yang dapat dilakukan seseorang dan 

penutur yakin bahwa tindakannya akan dapat mempengaruhi atau 

bermanfaat bagi mitratutur. Orang tua sering memberikan nasihat 

kepada anaknya, dan juga dokter memberikan nasihat kepada pasien 

tentang larangan agar jangan makan makanan yang banyak 

mengandung kolesterol. Contoh tindak tutur menasihati dapat 

diperhatikan pada tuturan berikut ini. 

Dokter: ”makanlah nan berkolesterol rendah”  
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Pasien: ”Iya dok, mulai saat ini saya menghindari makanan yang 

mengandung kolesterol” 

Tuturan ini mengandung nasihat yang dapat mempengaruhi kepada 

pasien yang berkadar kolesterol tinggi, dampak dari tuturan tersebut 

mitratutur pasti melakukan tindakan misalnya tidak makan makanan 

yang berlemak. 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP DALAM PRAGMATIK 

 

A. Prinsip Kerja Sama dalam Pragmatik 

Grice (1975) mengemukakan bahwa di dalam rangka melaksanakan 

prinsip kerja sama, setiap penutur harus mematuhi empat maksim 

percakapan, yakni (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim 

relevansi, dan (4) maksim pelaksanaan (dalam Wijana, 1996: 46 dan 

Rustono, 1999: 54). Pengertian maksim (bidal) adalah penjabaran atau 

pengejawantahan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu pragmatik. 

Senada dengan pembagian keempat maksim tersebut, Levinson (1983) 

mengemukakan bahwa maksim-maksim tersebut  meliputi: (a) maksim 

kualitas, (b) maksim kuantitas, (c) maksim relevansi dan (d) maksim cara 

(dalam Eti Setiawati dkk., 2007: 15).  

Penjelasan keempat maksim tersebut sebagai berikut. 

1. Maksim Kuantitas (The Maxim of Quantity) 

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan 

memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan 

oleh lawan bicaranya. Atau secara singkat dalam maksim ini informasi 

yang dibutuhkan tidak lebih dan tidak kurang. Contoh maksim kuantitas 

pada tuturan berikut. 

”Istri saya bernama Sunarmi, salah seorang dosen di jurusan Disain 

Interior Institut Seni Indonesia Surakarta.” 

2. Maksim Kualitas (The Maxim of Quality) 

Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan 

mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan 

hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dalam maksim 

ini, informasi yang dibutuhkan adalah yang benar dan si penutur 

mempunyai bukti kebenarannya. 
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Contoh maksim kualitas pada tuturan berikut.  

”Istri saya Sunarmi adalah alumni dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

Universitas Sebelas Maret dan Pascasarjana Jurusan Kajian Seni 

Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta”. 

3. Maksim Relevansi atau Hubungan atau Kegayutan (The Maxim of 

Relevance) 

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan 

memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. 

Informasi yang disampaikan mempunyai relevansi dengan pokok 

percakapan. Contoh maksim relevansi sebagai berikut. 

Anak :  ”Pak, perutku sakit karena lapar sekali”.  

Bapak :  Bagaimana kalau kita ke rumah n saja?” 

4. Maksim Pelaksanaan atau Cara ( The Maxim of Manner) 

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan 

berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebih-

lebihan, runtut, singkat–padat, dan secara tertib-teratur. Contoh maksim 

cara dengan kalimat yang wajar. 

”Bersihkan ruang kelas!”  

Tuturan ini disampaikan kepada orang normal, artinya tindakan 

yang dilakukan mitratutur yakni membersihkan kotoran yang ada di 

dalam ruang kelas. 

 

B. Prinsip Kesantunan (Politeness) Leech, Penelope 

Brown dan Stephen Levinson, Asim Gunarwan 

Kesantunan atau kesopanan adalah perlakuan suatu konsep yang 

tegas yang berhubungan dengan tingkah laku sosial yang sopan yang 

terdapat di budaya atau suatu masyarakat. Khususnya dalam bahasa, 

sopan santun atau tatakrama berbahasa adalah menghargai dan meng-

hormati pesapa. Kesopansantunan dalam gaya berbahasa dimanifestasi-

kan melalui kejelasan dan kesingkatan pemakaian kata. Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat Yayat Sudaryat (2009: 92) bahwa yang dimaksud 

kejelasan, adalah menyampaikan sesuatu secara jelas atau efektif dalam 

segala aspek seperti struktur kata dan kalimat, korespodensi dengan fakta 

yang diungkapkan, pengaturan secara logis, penggunaan kiasan, dan 

perbandingan. Maksudnya adalah menyampaikan sesuatu secara singkat 

dan efisien, meniadakan kata-kata yang bersinonim longgar, menghindari 

tautologi, atau mengadakan repetisi yang tak perlu. 
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Pada interaksi sosial dalam suatu budaya perlu ditunjukkan sifat-

sifat bijaksana, pemurah (murah senyum), rendah hati, dan simpatik 

terhadap orang lain. Secara teknis, dalam interaksi wajah atau roman 

muka merupakan wujud pribadi seseorang dalam masyarakat. Roman 

muka mengacu pada makna sosial dan emosional seseorang ketika 

berhadapan dengan orang lain.  

Tentang kajian mengenai prinsip kesantunan (kesopanan), ada 

beberapa pendapat yang secara umum dapat dikemukakan di sini yakni 

kesantunan menurut  Leech, Grice, Penelope Brown dan Stephen 

Levinson, Robin Lakoff, Asim Gunarwan. Prinsip kesantunan dari 

beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan secara singkat sebagai 

berikut. 

1. Prinsip Kesantunan Leech 

Prinsip kesantunan (kesopanan) menurut Leech (1983) (lihat 

Kunjana, 2005: 59; Wijana, 1996: 55; Wijana, 2003: 62-71; Syukur 

Ibrahim, 1993: 321; Jumanto, 2008: 43-45), dibagi menjadi enam maksim 

yakni:  

a. Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim) 

Menurut maksim ini, kesantunan dalam bertutur dapat dilakukan 

apabila maksim kebijaksanaan dilaksanakan dengan baik. Inti 

maksim ini adalah mengurangi kerugian orang lain, dan memper-

banyak keuntungan orang lain. 

Berikut adalah contoh maksim kebijaksanaan yang menunjukkan  

urutan tingkat kesopanannya. 

Adapun berbagai macam tuturan antara lain :  

1) Datang ke rumah saya!                 Tidak Sopan 

2) Datanglah ke rumah saya! 

3) Silakan (Anda) datang ke rumah saya! 

4) Sudilah kiranya (Anda) datang ke rumah saya. 

5) Kalau Allah meridloi sudilah kiranya Anda  

datang ke rumah saya.             Sopan 

Dari beberapa tuturan di atas menunjukkan bahwa tuturan yang 

berada di bawahnya menunjukkan tuturan yang lebih sopan.  

 

 

b. Maksim Kemurahan atau Kedermawanan (Generosity Maxim) 
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Maksim kemurahan hati diutarakan dengan kalimat ekspresif dan 

kalimat asertif. Dengan penggunaan kedua kalimat ini jelaslah bahwa 

tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu seseorang 

harus berlaku sopan, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan, dan 

menyatakan pendapat ia tetap diwajibkan berperilaku sopan. Atau 

secara singkat dalam maksim ini ia kurangi keuntungan diri sendiri 

dan tambahi pengorbanan diri sendiri. 

Contoh maksim kemurahan pada tuturan berikut ini. 

”Insya Allah saya akan mengundangmu ke rumah untuk makan 

malam.” Kalimat ini lebih santun daripada ”Datang saja ke rumahku 

untuk makan malam”. 

c. Maksim Penerimaan atau Pujian atau Penghargaan (Approbation 

Maxim) 

Maksim penerimaan atau pujian prinsipnya adalah menyampaikan 

sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Maksim ini mewajibkan 

setiap peserta tindak tutur untuk memaksimalkan kerugian bagi 

dirinya sendiri, dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Contoh 

maksim penerimaan atau pujian  dapat dilihat pada tuturan berikut. 

”Makanan yang kau suguhkan pada malam itu sungguh enak sekali”. 

Kalimat ini lebih santun daripada: ”Makanan yang kau suguhkan 

pada malam itu tidak banyak mengandung vitamin”. 

d. Maksim Kerendahan Hati atau Kesederhanaan (Modesty Maxim) 

Maksim kerendahan hati diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan 

asertif. Apabila maksim kemurahan berpusat pada orang lain, maksim 

kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut 

setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan ketidakhormatan pada 

diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. 

Maksim kerendahan hati, misalnya seseorang mengatakan kepada 

temannya.  

Amir :  ”Baju yang kau pakai bagus sekali”.  

Budi :  ”Ah, masak iya, ini baju murahan kok.” (Kalimat ini lebih 

santun daripada: ”Memang benar baju yang saya pakai 

harganya mahal dan buatan Amerika”. 

e. Maksim Kecocokan/Permufakatan (Agreement Maxim) 

Maksim kecocokan diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan 

asertif. Maksim ini menggariskan setiap penutur dan lawan tutur 

untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka, dan meminimal-

kan ketidakcocokan di antara mereka. 
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Maksim kecocokan misalnya dapat dilihat pada tuturan berikut. 

Jono :  ”Ujianmu kemarin sukses bukan?” 

Tono :  ”Alhamdulillah berkat doamu hasilnya baik”. 

Kalimat ini lebih santun daripada: ”Saya memang pandai, karena itu 

hasil ujianku tetap baik”. 

f. Maksim Kesimpatisan (Sympathy Maxim) 

Maksim kesimpatian diungkapkan dengan tuturan asertif dan 

ekspresif. Maksim kesimpatian mengharuskan setiap peserta per-

tuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa 

antipati kepada mitra tuturnya. 

Contoh Maksim kesimpatian sebagai berikut. 

”Saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya kakekmu” (Kalimat 

ini lebih santun daripada: ”Biar saja meninggal. Kan sudah tua 

lagipula ia tak berguna di masyarakat”. 

2.  Prinsip Kesantunan Penelope Brown dan Stephen Levinson 

Prinsip kesantunan Penelope Brown dan Stephen Levinson (1987), 

berbeda dengan prinsip kesantunan Leech (1983). Prinsip kesantunan 

menurut Brown dan Levinson ditentukan oleh tiga skala penentu tinggi 

rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan. Ketiga skala tersebut 

meliputi (1) social distance between speaker and hearer; (2) the speaker 

and hearer relative power; (3) the degree of imposition assosiated with 

the required expenditure of goods or services (dalam Kunjana, 2005: 68).   

Social distance between speaker and hearer (Skala peringkat jarak 

sosial antara penutur dan mitratutur) ditentukan oleh parameter perbedaan 

umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural. Orang yang lebih 

tua umurnya, lazimnya peringkat kesantunan dalam bertuturnya semakin 

tinggi (lebih santun). Lazimnya, seorang perempuan lebih santun dalam 

bertutur jika dibanding dengan laki-laki. Latar belakang sosiokultural 

seseorang memiliki peran sangat besar dalam menentukan peringkat 

kesantunan. Seorang pejabat memiliki peringkat kesantunan yang tinggi 

jika dibanding dengan orang awam. Orang kota lebih santun, jika 

dibanding dengan masyarakat desa. Dengan demikian seorang raja dan 

pujangga keraton jelas lebih tinggi peringkat kesantunannya jika 

dibanding dengan anak-anaknya dan rakyatnya. 

The speaker and hearer relative power (Skala peringkat status sosial 

antara penutur dan mitratutur) disebut dengan peringkat kekuasaan 

(power rating). Sebagai contoh, seorang dosen memiliki peringkat 

kekuasaan lebih tinggi di dalam ruang kuliah jika dibanding para maha-
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siswa. Seorang polisi jauh lebih tinggi peringkat kekuasaan dibanding 

seorang dosen ketika melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, 

sebaliknya dosen lebih tinggi kekuasaannya terhadap polisi ketika 

menjadi mahasiswa. 

The degree of imposition assosiated with the required (Skala 

peringkat tindak tutur atau disebut rank rating). Peringkat tindak tutur ini 

didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak 

tutur lainnya. Sebagai contoh, seorang laki-laki bertamu menemui Ibu 

rumah tangga ketika suaminya tidak di rumah, akan dikatakan sebagai 

perbuatan yang tidak sopan bahkan melanggar kesantunan yang berlaku 

pada masyarakat tutur itu. Akan tetapi, akan berbeda jika kedatangannya 

ke rumah itu dalam keadaan darurat. Misalnya, ingin membantu 

memadamkan kobaran api yang sangat membahayakan di dalam 

rumahnya.  

Konsep kesantunan Penelope Brown dan Stephen Levinson ini 

berhubungan dengan ekspresi masyarakat terhadap pengaturan muka 

(face management). Tindak tutur dalam kesantunan ini terbagi menjadi 

dua, yakni (1) mengancam muka (face-threatening acts/FTA); dan (2) 

menyelamatkan muka (face-saving acts). Pengertian ini terdapat dua jenis 

muka, yakni muka negatif” (negative face) di dalam hal ini mencakup 

hak terhadap wilayah, kebebasan bertindak, dan kebebasan campur 

tangan mengenai keinginan untuk tidak diganggu oleh tindak orang lain. 

Muka positif (positive face), yaitu self-image konsisten yang dimiliki 

seseorang dan ingin dihargai atau diakui oleh orang lain (dalam Syukur 

Ibrahim, 1993: 324). Strategi dalam tindak tutur dengan menggunakan 

kesantunan negatif mengacu ke muka negatif (negative politeness) untuk 

menunjukkan adanya jarak sosial antara penutur dan petutur dapat 

dilakukan melalui sepuluh cara (lihat Jumanto, 2008: 41-42).  

a. Menggunakan tindak tutur tak langsung. Contoh : 

”Anda bisa memainkan biola ini?” 

b. Menggunakan pertanyaan, atau pagar (hedge). Contoh :  

”Jika waktu telah kau tentukan, aku akan datang sekarang”. 

c. Bersikap pesimistik. Contoh :  

”Besok pagi ada undangan, Anda pasti tidak datang kan?” 

d. Melakukan imposisi, seminimal mungkin. Contoh : 

”Saya akan bantu anda mengisi formulir ini.” 

e. Menggunakan bentuk penghormatan. Contoh: 

”Tolong dengarkan apa yang kuucapkan ini”. 
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f. Meminta maaf. Contoh: 

”Maaf hari ini saya tidak dapat menerima kehadiran Anda”. 

g. Menghindari penggunaan kata ”saya” dan ”Anda”. Contoh: 

”Bolehlah, tidak apa-apa, karena perbuatan itu wajar-wajar saja”. 

h. Menggunakan tindak tutur yang mengancam muka (FTA) yang 

sudah dianggap lazim. Contoh:  

”Maaf, Anda harus antri”. 

i. Menggunakan bentuk nominalisasi. Contoh: 

”Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang Anda berikan”. 

j. Menyatakan seolah-olah berhutang budi atau hal yang membuat 

senang petutur. Contoh: 

”Saya akan bahagia sekali jika Anda berkenan datang”. 

Strategi dalam tindak tutur dengan menggunakan kesantunan positif 

mengacu ke muka positif (positive politeness) untuk menunjukkan 

kedekatan, keintiman, dan hubungan baik antara penutur dan petutur 

dapat dilakukan melalui limabelas cara berikut ini. 

a. Memperhatikan minat, keinginan, keperluan, atau segala sesuatu 

yang menjadi miliki petutur. Contoh: 

”Wah, mobilmu bagus, ya!” 

b. Membesar-besarkan minat, dukungan, dan simpati kepada 

petutur. Contoh:  

”Hebat sekali proposalmu, pasti diterima dan didanai!” 

c. Memperhatikan petutur dengan sungguh-sungguh. Contoh: 

”Apakah Ibu yakin telah mematikan kompor?” 

d. Menggunakan bentuk-bentuk identitas kelompok. Contoh: 

”Kita ini manusia, jadi wajar jika banyak salah dan dosa”. 

e. Mencari kesepakatan. Contoh: 

”Baik, nanti setelah selesai pertemuan ini kita bicarakan lagi”. 

f. Menghindari ketidaksepakatan. Contoh: 

”Rencanaku untuk maju, sama dengan rencanamu”. 

g. Menyiratkan, menonjolkan, menyatakan kebersamaan. Contoh: 
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”Dalam menghadapi cobaan ini, kau dan aku sudah seperti 

saudara sendiri”. 

h. Berkelakar. Contoh: 

”Kau kalah marah, malah tambah cantik dan dermawan”. 

i. Menyatakan atau menyiratkan pengetahuan dan perhatian 

terhadap keinginan petutur. Contoh: 

”Ya, aku tahu, kamu telah lama memikirkan hal itu”. 

j. Menawarkan atau menjanjikan sesuatu. Contoh: 

”Baik, besok pagi kau saya bawakan buku lagi!” 

k. Bersikap optimistik. Contoh: 

”Jangan putus asa berkonsultasi, dengan kesabaran usahamu pasti 

berhasil”. 

l. Melibatkan petutur dalam suatu kegiatan. Contoh: 

”Mari, kita koreksi bersama proposal ini!” 

m. Memberikan atau meminta alasan. Contoh: 

”Kunyalakan lampu ini biar ruangan tidak gelap.” 

n. Menyiratkan atau menyatakan hal yang timbal balik. Contoh: 

”Hari ini aku yang membawa mobil, besok giliran kamu”. 

o. Memberi sesuatu berupa hadiah, simpati, pengertian, dan kerja 

sama kepada petutur. Contoh: 

”Sekarang, aku berikan buku yang kau sukai”. 

3.  Prinsip Kesantunan Robin Lakoff 

Menurut Robin Lakoff (dalam Kunjana, 2005: 70) terdapat tiga 

ketentuan untuk dapat dipenuhinya kesantunan di dalam kegiatan 

bertutur. Ketiga ketentuan itu dapat dikemukakan di sini sebagai berikut: 

(1) skala formalitas (formality scale); (2) skala ketidakjelasan (hesitancy 

scale); (3) skala kesamaan atau kesekawanan (equality scale). Uraian 

mengenai masing-masing skala kesantuan tersebut sebagai berikut. 

a. Skala formalitas (formality scale) 

Supaya para peserta tutur dapat merasa nyaman dan tidak bosan 

dalam kegiatan bertutur, tuturan yang digunakan tidak boleh bernada 

memaksa dan tidak boleh terkesan angkuh. Dalam kegiatan ini 

peserta tutur harus menjaga keformalitasan dan menjaga jarak yang 
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sewajarnya atau secara realistis. Contoh ujaran yang dianggap santun 

menurut kaidah ”tidak boleh memaksa” ini yakni:  

”Di mana Budi? Kamu panggil dia, ya?” Kalimat ini lebih santun 

daripada ”Cepat panggilkan Budi sekarang juga!” 

b. Skala ketidakjelasan (hesitancy scale) 

Skala ketidakjelasan seringkali disebut dengan skala pilihan 

(optionality scale). Skala ini menunjukkan bahwa agar penutur dan 

mitra tutur dapat saling merasa nyaman dan tidak bosan dalam 

bertutur,  pilihan-pilihan dalam bertutur harus diberikan oleh kedua 

belah pihak. Dalam aktivitas ini keduanya  tidak boleh bersikap 

tegang dan kaku, karena akan dianggap tidak santun. Dalam skala ini 

strategi yang dilakukan dalam bertutur menggunakan kaidah peng-

hormatan atau memberi pilihan kepada mitratutur agar melakukan 

sesuatu. Contoh tuturan ini yakni:  

”Bolehlah, pekerjaan ini kamu selesaikan hari ini atau besok.” 

Tuturan ini lebih santun daripada: ”Selesaikan pekerjaan ini hari ini”. 

c. Skala kesamaan atau kesekawanan (equality scale) 

Agar di dalam bertutur menunjukkan sifat santun,  orang haruslah 

bersikap ramah, akrab dan selalu mempertahankan persahabatan. 

Agar hal itu tercapai,  penutur harus dapat menganggap mitratutur 

sebagai sahabat. Jika hal itu dilakukan, hadirlah rasa kesekawanan 

dan kesejajaran yang akan tercapai kesantunan dalam bertutur. Dalam 

skala ini, strategi persahabatan harus dimunculkan dalam bertutur. 

Contoh tuturan ini:  

”Ilmumu dan ilmuku sih setara. Kita kan sama-sama murid Prof. 

Edi.” Tuturan ini lebih santun daripada: ”Kamu muridnya Prof. Edi 

atau bukan, sih? Begitu saja tidak dapat mengerjakan.” 

4.  Prinsip Kesantunan Asim Gunarwan 

Kesantunan menurut Asim Gunarwan (2004: 6) dikaitkan dengan 

aktivitas budaya setempat. Sebagai contoh kesantunan yang terdapat 

dalam tradisi Jawa, sesuai dengan pandangan hidup suku Jawa, bahwa di 

dalam dunia ini terdapat dua bagian yang harus menunjukkan keseim-

bangan untuk kelangsungan hidup berupa jagad gêdhé (makrokosmos) 

dan jagad cilik (mikrokosmos). Jagad gêdhé, jagad besar menunjuk pada 

alam semesta atau dunia dan seisinya, sedangkan jagad cilik yakni jagad 

kecil, menunjuk pada tubuh manusia. Kedua istilah ini menunjukkan 

suatu perbedaan yakni besar dan kecil, sehingga memungkinkan terjadi-

nya ketidaksamaan derajat di dalam pandangan hidup orang Jawa. Orang 

Jawa percaya akan perlunya keseimbangan untuk kelangsungan hidup 
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yang bersumber dari asas kerukunan atau harmoni. Untuk mewujudkan 

akhlak keseimbangan atau keselarasan diperlukan penanaman prinsip 

hormat dan kerukunan hidup. Asas inilah yang dipatuhi oleh setiap warga 

dalam kehidupan sosial. Kaitannya dengan kesantunan orang Jawa, ada 

dua akhlak yang harus dipatuhi yakni (1) sikap rendah diri; (2) penerapan 

”unggah-ungguh” dan ”tatakrama” yang baik dan benar (Suwardi 

Endraswara, 2006: 39-40). Penjelasan singkat mengenai kedua akhlak 

tersebut sebagai berikut.  

a. Sikap rendah hati 

Jika seseorang ingin berhasil dalam bergaul hendaknya bersikap 

rendah hati kepada orang lain. Dalam pergaulan sosial, seseorang 

hendaknya dapat membawa diri dan tidak membanggakan diri. Orang 

yang membanggakan diri, biasanya akan merugikan dirinya dan tidak 

disenangi masyarakat. Berbeda dengan orang yang memiliki akhlak 

rendah hati, di manapun dia berada selalu dihargai orang lain bahkan 

mendapatkan tempat yang bahagia atau terhormat. 

b. Penerapan ”unggah-ungguh” dan ”tatakrama” yang baik dan 

benar 

Kata ”unggah-ungguh” dan ”tatakrama”, sebenarnya tidak jauh 

berbeda maknanya. Keduanya merujuk pada istilah ”suba-sita”, yaitu 

aturan yang baik untuk mendidik kesopanan masyarakat. Kesopanan 

termasuk hal yang penting dalam hubungan kemasyarakatan. 

Penerapan ”unggah-ungguh” dan ”tatakrama” yang baik dan benar 

dalam hubungan kemasyarakat-an, akan dapat diketahui pula budi 

pekerti seseorang. Sikap dan tingkah laku dalam berbahasa Jawa, 

sering dinan tatakrama, sopan-santun dan kesusilaan, hal ini 

mengacu pada moralitas. Moralitas dan sopan-santun merupakan 

bentuk kepribadian Jawa yang esensial, yang merujuk pada istilah 

”êmpan papan.” Orang yang yang menerapkan moralitas dan sopan 

santun, dalam berperilaku atau khususnya jika bertutur,  bahasa dan 

tutur katanya akan halus, enak didengar, dan tidak membuat orang 

lain marah ataupun sakit hari. 

Berdasarkan istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, Asim 

Gunarwan (2004: 6) menjabarkan empat bidal atau maksim yang ber-

hubungan dengan prinsip kesantunan yakni (1) ”kurmat”  ’hormatilah 

orang lain’; (2) ”andhap asor” ’berendah hatilah’; (3) ”êmpan-

papan” ’sadarilah tempatmu’; (4) ”têpa-sêlira” ’jangan melakukan 

kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain melakukan 

kepada kamu’. Uraian singkat keempat bidal tersebut sebagai berikut. 
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1) ”Kurmat”  ’hormatilah orang lain’ 

Jika seseorang mengharap dirinya dihormati orang,  hormatilah 

orang lain. Ini berarti jika seseorang tidak mau menghomati 

orang lain, orang lain pun tidak akan menghormatinya. Dalam 

pepatah Jawa disebutkan ”aji ning diri saka lati” ’harga diri 

seseorang itu terletak pada apa yang diucapkan’ dan ”aji ning 

raga saka busana” ’performance atau penampilan baik seseorang 

itu terletak pada busana atau pakaian yang dikenakannya’. Dalam 

bertutur, hendaknya harus menghargai atau menghormati 

pendapat mitratutur. Contoh tuturan ini: 

”Kami persilakan Ibu dan Bapak duduk di kursi yang telah 

tersedia”.  

Tuturan ini lebih santun daripada: ”Silakan Ibu dan Bapak 

mencari tempat sendiri-sendiri”. 

2) ”Andhap asor” ’berendah hatilah’ 

Sikap ”andhap asor” yang berarti rendah hati, di sini harus 

dibedakan antara rendah hati dan rendah diri. Rendah hati 

mengandung makna tidak mau menonjolkan diri, meskipun 

sebenarnya memiliki kemampuan. Rendah diri mengandung 

makna mindêr, yang dipengaruhi oleh eksistensi dan potensinya 

yang tidak dimiliki. ”Andhap asor” yang maknanya sejajar 

dengan ”nglêmbah manah.” Orang Jawa sangat mengutan sifat 

”andhap asor”, apabila berhubungan dengan sesama makhluk 

hidup. Watak ini tidak mudah dijerukuskan oleh puji-pujian atau 

sanjungan. Bisa jadi jika orang yang gila sanjungan akan 

terjerumus dalam kenistaan yang disebabkan oleh gila hormat. 

Jika dicela orang lain ia tidak akan marah, justru untuk sarana 

mawas diri, sehingga mampu mengadakan perbaikan. Umpatan 

dan hinaan dari luar dianggap hanya sebagai kritik konstruktif. 

Contoh tuturan ini: 

”Kami mohon maaf Ibu dan Bapak, jika penerimaan maupun 

hidangan yang disuguhkan sederhana sekali”.  

Tuturan ini lebih santun daripada: ”Selamat datang Ibu dan 

Bapak pada acara resepsi yang memah ini”. 

3) ”Empan-papan” ’sadarilah tempatmu’ 

”Empan-papan” artinya sesuai waktu dan tempat. Cara 

menyikapi suatu persoalan hendaknya melihat waktu dan tempat. 

Komunikasi dengan seorang teman dalam permainan olah raga, 

tentu saja akan berbeda ketika di dalam forum resmi. Tuturan 
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”pukul” dalam bermain olah raga yang berarti memukul bola, ini 

lazim diucapkan, namun berbeda jika pada suasana resmi tuturan 

”pukul” dianggap tidak santun karena dapat diartikan sebagai 

ajakan bertengkar atau berkelai. Dalam tuturan Jawa sangat jelas 

sekali perbedaan penggunaan kata, misalnya dialog antara anak 

kepada Bapak. 

Anak: ”Bapak kondur jam pintên?” ’Bapak pulang jam berapa?’ 

Tuturan ini lebih santun daripada: ”Bapak mulih jam pira?”. 

”Bapak pulang jam berapa’. Tuturan ini maksudnya memang 

sama, tetapi penggunaan kata ”kondur” dan ”mulih” harus 

disesuaikan kepada siapa tuturan itu harus disampaikan dengan 

”êmpan-papan”. Pemakaian kedua kata ini ”kondur” ’pulang’ 

digunakan untuk menyapa kepada orang yang lebih tua, sedang-

kan ”mulih” ’pulang’ untuk orang lain yang sebaya. 

4) ”Têpa-selira” ’jangan melakukan kepada orang lain apa yang 

kamu tidak mau orang lain melakukan kepada kamu’.  

Hal ini berarti jangan menganggap orang lain itu jelek, belum 

tentu yang dikatakan jelek justru lebih baik daripada yang 

mengatakan. Kepada orang lain seseorang tidak boleh 

”syuudhon” ’berprasangka buruk’, tetapi harus ”khusnudhon” 

’berprasangka baik’. 

Orang yang bertempat tinggal di pedesaan, biasanya derajat 

kerenggangan sangat mencolok. Jarak yang lebar itu dimaksud-

kan agar tidak terjadi persinggungan kepentingan. Dampak dari 

kerenggangan itu pada perilaku yakni sikap toleransi. Segala 

kejadian di luar dirinya dibiarkan saja berjalan secara alami. 

Orang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, bahkan 

ada kecenderungan kuat untuk menutup-nutupi kesalahan 

pemimpinnya. Korupsi yang dilakukan oleh sang pemimpin 

kadang-kadang dipahami sebagai uang lelah raja. 

Contoh tuturan ini:  

”Soeharto (alm.) mantan Presiden RI termasuk putra terbaik yang 

pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia.” Tuturan ini lebih santun 

daripada: ”Soeharto (alm.) mantan Presiden RI termasuk putra 

bangsa yang rakus dalam memimpin Indonesia.” 

 

C. Prinsip Ironi 

Berkaitan dengan beberapa prinsip yang telah dijelaskan di atas, 

ternyata di dalam ilmu bahasa pragmatik masih terdapat prinsip lain yang 
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juga dianggap penting yakni prinsip ironi dan prinsip kelakar. Kedua 

prinsip ini sering ditemukan di dalam praktik komunikasi. 

Prinsip ironi dapat dipahami sebagai sosok ragam atau laras bahasa 

atau juga sebagai sosok gaya bahasa yang menyatakan maksud yang 

serba berlawanan dengan kelakar. Dengan berironi orang dapat bersikap 

dan berperilaku sangat tidak santun, namun dengan gaya yang seolah-

olah sungguh sangat santun pada pihak lainnya. Hal ini dapat terjadi 

dengan cara melanggar prinsip kerja sama yang disampaikan oleh Grice 

(1975), tetapi sifat dari pelanggarannya itu hanya semata-mata sebatas 

fakta luarannya saja.  

Di dalam retorika antarpersona, prinsip ironi itu sama sekali tidak 

berlaku secara fungsional, bahkan di dalam beberapa literatur hal itu 

dikatakan sebagai prinsip retorika interpersonal yang dapat merusak alur 

komunikasi dan proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan 

seolah-olah berperilaku santun, sesungguhnya sama sekali tidak bersikap 

santun. Perhatikan contoh tuturan berikut ini.  

Mahasiswa : ”Mohon maaf Bapak, saya terlambat masuk kuliah”.     

Dosen       : ”Tidak apa-apa, sekalian pulang saja juga boleh”.   

Pada kalimat ini, dosen memberikan jawaban yang santun, 

sedangkan yang dimaksud ialah ia tidak suka jika mahasiswanya dalam 

mengikuti perkuliahan tidak tepat waktu. 

 

D. Implikatur dan Daya Pragmatik 

Yule (1996: 36) menyatakan bahwa implicatures are primary 

examples of more being communicated than is said, but in order for them 

to be interpreted, some basic cooperative principle must first be assumed 

to be in operation. Implikatur adalah contoh utama dari banyaknya 

informasi yang disampaikan dari pada yang dikatakan, supaya implikatur 

tersebut dapat ditafsirkan  beberapa prinsip kerja sama dasar harus lebih 

dini diasumsikan dalam pelaksanaannya. Dalam pengertian tersebut Yule 

memilahkan implikatur menjadi: (a) implikatur percakapan, (b) impli-

katur percakapan umum, (c) implikatur berskala, (d) implikatur per-

cakapan khusus, (e) sifat-sifat implikatur percakapan, dan (f) implikatur 

konvensional. 

Implikatur percakapan, asumsi dasar percakapan adalah antara 

penutur dan mitra tutur mengikuti prinsip kerja sama dan maksim-

maksimnya. Implikatur percakapan umum adalah suatu percakapan jika 

pengetahuan khusus tidak dipersyaratkan untuk memperhitungkan makna 

tambahan yang disampaikan. Implikatur berskala, dasarnya adalah bahwa 
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semua bentuk negatif dari skala yang lebih tinggi dilibatkan apabila 

bentuk apapun dalam skala itu dinyatakan. Kata ’seluruh’, ’sebagian 

besar’, dan ’banyak’ menunjukkan skala yang lebih tinggi dari pada kata 

’beberapa’. Implikatur percakapan khusus, jika dalam percakapan telah 

memperhitungkan adanya pengetahuan khusus terhadap konteks tertentu. 

Sifat-sifat implikatur percakapan, merupakan bagian dari informasi yang 

disampaikan dan tidak dikatakan, penutur selalu dapat memungkiri 

bahwa seseorang bertujuan untuk menyampaikan maksud-maksud ter-

tentu. Implikatur konvensional, asumsi dasarnya adalah percakapan yang 

tidak didasarkan pada prinsip kerja sama atau maksim-maksim. Impli-

katur konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan, dan tidak 

bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Impli-

katur konvensional diasosiasikan dengan kata-kata khusus dan meng-

hasilkan maksud tambahan yang disampaikan apabila kata-kata itu 

digunakan. 

Daya pragmatik memiliki ikatan dengan makna (sense). Munculnya 

makna (sense) ditentukan secara semantis. Akan tetapi, daya (force) 

adalah makna yang ditentukan secara semantis dan pragmatis. Ikatan ini 

perlu disadari bahwa daya mencakup makna secara pragmatis dan 

sekaligus juga dapat diturunkan dari makna. Daya pragmatik dibentuk 

oleh dua unsur yakni daya ilokusi dan daya retorik. 

Tugas pragmatik yakni menjelaskan kaitan antara makna (arti) 

dengan daya (ilokusi). Makna dapat digambarkan lewat representasi 

semantik dalam sebuah bahasa atau notasi formal, sedang daya digambar-

kan melalui seperangkat implikatur. Grice (1975: 50) mengatakan bahwa 

adanya implikatur percakapan harus mampu dijelaskan dengan cara 

berpikir yang informal. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disadarikan bahwa implikatur 

adalah makna tambahan (simpulan) yang diperoleh dari suatu per-

cakapan. Misalnya, seseorang mengatakan ”buku ya buku”, hal ini dapat 

diperoleh pengertian bahwa penutur bermaksud untuk menyampaikan 

informasi. Informasi tersebut dapat diterima secara umum apa yang 

diucapkan menunjuk pada buku bukan barang lainnya. Namun demikian, 

penutur mempunyai maksud tertentu bahwa apa yang diucapkan tentu 

memiliki makna, dengan harapan mitra tutur dapat menanggapinya. 

Makna tuturan di atas di samping menginformasikan atau menunjukkan 

sebuah buku, tetapi yang utama adalah buku merupakan informasi yang 

sangat berguna bagi para mahasiswa. Oleh karena tuturan tersebut 

mengimplikasikan bahwa peranan buku mutlak dimiliki dan dipelajari 

oleh cendekiawan, implikatur yang dimaksud adalah implikatur per-

cakapan.  
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Terkait dengan implikatur percakapan, Louise Cummings (1999: 20) 

pendapatnya mengacu pada Grice memilahkan macam implikatur 

dibedakan atas dasar sifat-sifat seperti : (1) cancelability (daya batal), (2) 

defeasibility (daya kemustahilan), (3) detachability (daya pisah), (4) 

calculability (daya hitung), (5) convensinality (konvensionalitas). Pen-

jelasan kelima daya tersebut sebagai berikut. 

1. Cancelability (daya batal) 

Implikatur percakapan khusus dapat dibatalkan dengan cara 

menambah informasi dengan syarat bahwa penambahan ini tidak 

menciptakan suatu anomali (ketidaknormalan atau  penyimpangan). 

Perhatikan contoh berikut :  

A: Apakah Anda akan melanjutkan studi? 

B: Kedua orang tuaku menghendaki agar bekerja. 

Jawaban B menciptakan implikatur bahwa B tidak melanjutkan studi. 

2. Defeasibility (daya kemustahilan)  

Implikatur kemustahilan merupakan implikatur-implikatur yang 

berbasis konteks dan yang memiliki landasan minimal pada bahasa 

yakni masing-masing implikatur percakapan umum dan implikatur 

percakapan khusus, tidak dapat (mustahil) dipisahkan dari sebuah 

ujaran hanya dengan mengubah bentuk linguistik ujaran tersebut. 

Perhatikan contoh berikut ini: 

(Diucapkan di depan kelas ketika salah satu peserta didik yang 

sedang mengganggu) 

A : Betapa hebat anak ini! 

B : Betapa mengagumkan anak ini! 

3. Detachability (daya pisah) 

Implikatur daya pisah yakni implikatur yang terikat oleh adanya 

ketergantungan isi dan konteks yang seimbang. Implikatur yang 

merujuk pada isi dan konteks tersebut tidak dapat dipisahkan. 

Contoh lain daya pisah implikatur konvensional dapat ditunjukkan 

oleh ujaran-ujaran berikut: 

Budi itu tua, langsing dan sehat. 

Budi itu tua, langsing tapi sehat. 

4. Calculability (kalkulabilitas/daya hitung) 

Implikatur daya hitung yakni beberapa implikatur hanya dapat 

diperoleh melalui proses penalaran atau penghitungan. Dalam hal ini 

tidak berarti penghitungan secara matematik. 
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5. Convensinality (konvensionalitas)  

Implikatur konvensional yakni implikatur- implikatur yang paling 

kecil ketergantungannya pada konteks, secara logis tidak dapat dides-

kripsikan sebagai implikatur yang dapat dikalkulasi.  
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BAB III 

CONTOH IMPLEMENTASI DAN 

PENGAYAAN ILMU PRAGMATIK 

 

A. Analisis Ujaran dalam Kolom Buku Tamu dan 

Kriing Solopos (Ditinjau berdasarkan Sudut 

Pandang Gender) 
 

Sumber : www.solopos.net oleh Edy Tri Sulistyo 

1. Tuturan Wanita 
a. Sumber data 1 : Veronica, Den Haag 

Data               : Bravo SOLOPOS, salam buat temen-temen 

semua, di SMKN 5 Solo. 

Analisis 

1) Prinsip budaya 

Di dalam tuturan tersebut dapat dilihat bahwa penutur ter-

pengaruh pada budaya modern. Hal ini dapat dilihat pada tuturan 

yng menggunakan kata "Bravo". Bravo artinya sebuah ekspresi 

yang bernada sapaan dan menunjukkan sifat keakraban yang 

ditujukan kepada SOLOPOS. Prinsip budaya modern dapat 

dilihat juga pada tuturan yang sering dipakai oleh kawula muda 

yang tergolong dalam ABG (Anak Baru Gede). Misalnya, pada 

ujaran "salam buat temen-temen". Kata "temen" yang bernada 

kata dalam bahasa Jawa merupakan pergeseran atau perubahan 

kata dari kata dalam bahasa Indonesia yakni "teman". 
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2) Prinsip kerja sama 

Di dalam tuturan di atas dapat dirasakan dari kata 'bravo". Kata 

bravo, di samping menunjukkan ekspresi sapaan juga menunjuk-

kan sifat kekompakan dalam satu komunitas, khususnya para 

pelajar di SMKN 5 Solo. 

3) Prinsip sopan-santun 

Di dalam tuturan ini sesuai dengan mitra tutur yang sama-sama 

satu komunitas, hal ini menunjukkan kesantunan di dalam ujaran 

ini, "Salam buat temen-temen semua" ditinjau dari ujaran yang 

dilakukan oleh kelompok ABG sudah merupakan kesantunan 

bagi komunitas ini. Hal ini memang berbeda tingkat kesantunan-

nya jika ujaran itu disampaikan kepada mitra tutur yang berbeda 

tingkat usia, pendidikan, ataupun jabatan seseorang. 

4) Prinsip ironi 

Dalam ujaran di atas tidak diketemukan. 

b. Sumber data 2  :  Ndari (Pondok, Sukoharjo, HP 081329588458) 

Data               : Bagi pembaca yang tahu nomor HP Solikhin 

yang beralamat di Ketitang, Nogosari, 

Boyolali,  mohon SMS saya. Terima kasih. 

Analisis 

1) Prinsip budaya 

Tuturan tersebut menunjukkan budaya nasional artinya ia lebih 

mengutan komunikasi yang berifat umum dan dapat diterima 

oleh masyarakat umum terutama pada kalangan kelas menengah 

ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang telah dan 

akan dibangun oleh penutur ditandai oleh pemanfaatan teknologi 

informatika khususnya penggunaan HP. Oleh karena itu, tuturan 

tersebut dapat dikatakan memenuhi prinsip budaya modern. 

2) Prinsip kerja sama 

Prinsip ini dapat dirasakan pada tuturan di atas, artinya penutur 

mengajak mitra tutur untuk melakukan kerja sama dalam mencari 

nomor HP Solikhin. Jikalau mitra tutur memiliki nomor HP 

tersebut dimohon dapat membantu penutur agar dapat menyam-

paikan nomor tersebut meskipun hanya melalui SMS pada nomor 

HP 081329588458. 
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3) Prinsip sopan-santun 

Tuturan di atas jelas memenuhi prinsip ini, karena di dalam 

tuturan tersebut penutur (Ndari) meminta bantuan kepada orang 

lain dengan tidak memandang status sosial, umur, pendidikan, 

jabatan, ia mengawali tuturannya dengan kata "mohon", ini 

berarti permintaan yang sangat santun. Hal ini akan berbeda jika 

tuturan itu berbunyi "SMS saya secepatnya". Dan juga kesantun-

an itu dapat dirasakan pada tuturan "Terima kasih", meskipun 

permohonan penutur belum diterimanya dari mitra tutur. 

4) Prinsip ironi 

Di dalam tuturan di atas tidak ditemukakan. 

c. Sumber data 3 :  Wiwin (Slamet Riyadi, HP 081804527XXX) 

Data                 :  Kok tega ya pihak RS yang memungut biaya 

bagi korban gempa DIY dan Jateng. 

Analisis: 

1) Prinsip budaya 

Di dalam tuturan di atas cenderang menunjukkan prinsip budaya 

Jawa. Dalam hal ini dapat dilihat pada ujaran "Kok tega ya", kata 

"Kok" jelas berasal dari bahasa Jawa. Akan tetapi, dalam bahasa 

Indonesia, kata tersebut biasanya menggunakan kata "sungguh". 

2) Prinsip kerja sama 

Di dalam tuturan ini Wiwin tidak secara lengsung mengingatkan 

kepada semua rumah sakit agar tidak memungut biaya dalam 

menangani pasien akibat gempa di DIY dan Jateng. Hal ini sesuai 

dengan kebanyakan wanita di dalam mengajak seseorang selalu 

menyampaikannya dengan secara tidak langsung. 

3) Prinsip kesantunan 

Di dalam tuturan ini terletak pada ujaran "Kok tega ya". Ujaran 

tersebut biasanya disampaikan dengan nada merendah, dengan 

demikian ujaran yang dimaksud dapat dikatakan memenuhi 

prinsip kesantunan. 

4) Prinsip ironi 

Sama halnya dengan prinsip kesantunan bahwa "Kok tega ya" 

juga dapat memenuhi prinsip ironi, makna ujaran tersebut adalah 

menolak secara halus bahwa Wiwin tidak setuju jika ada Rumah 

Sakit yang memungut biaya tehadap pasien yang terkena gempa. 
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d. Sumber data 4   :  Ningrum (Bekonang, HP 081804527XXX) 

 Data             :  Kapan ya di Solo dibangun taman kota? 

Jangan mal terus dong ! 

 

Analisis 

1) Prinsip budaya  

Di dalam tuturan di atas cenderang menggunakan budaya Jawa 

campuran dan budaya asing, Budaya Jawa campuran dapat 

ditunjukkan pada ujaran yang berbunyi "Kapan ya" dan kata 

"dong". "Kapan ya", kata ya biasa dipakai di dalam bahasa Jawa 

misalnya "ya wis", sedangkan di dalam bahasa Indonesia kata 

tersebut biasanya menggunakan "iya sudah". Kata "dong" dipakai 

oleh kebanyakan orang khusus masyarakat di Jakarta. Kata itu 

digunakan untuk penekanan. Selain itu, ujaran di atas ter-

pengaruh  budaya asing dapat dilihat pada "mal" yang berarti 

tempat perbelanjaan lengkap yang ada di dalam bahasa Indonesia 

kata "mal" lazimnya menggunakan istilah pertokoan. 

2) Prinsip kerja sama  

Di dalam ujaran ini dinyatakan secara tidak langsung, tetapi 

naakna ujaran ini Ningrum mengajak masyarakat Solo untuk 

peduli terhadap lingkungan. 

3) Prinsip sopan santun  

Di dalam ujaran ini terdapat dalam ujaran "Kapan ya di Solo 

dibangun taman kota" yang ditujukan kepada pemerintah kota. 

Namun, dengan terus terang atau secara langsung ia meminta 

agar di dalam membangun kota Solo jangan hanya membangun 

mal. 

4) Prinsip ironi  

Di dalam ujaran di atas terletak pada kalimat "Kapan ya di Solo 

dibangun taman kota". Kalimat ini berupa kalimat tanya, bagi 

mereka yang tidak tahu makna pragmatik,mereka akan menjawab 

tahun depan atau besok kalau anggaran pembangunan sudah 

turun atau sejenisnya. Akan tetapi, apa yang dimaksud ujaran 

Wiwin tersebut dapat dimaknai sebagai kalimat permintaan yang 

artinya ia meminta agar pemerintah segera membangun kota Solo 

khususnya penataan tata kota yang di dalamnya pembangunan di 

bidang pertamanan. 
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2. Tuturan Pria 

a. Sumber data 1 :  Widodo (Jatingarang, Weru, Sukoharjo, HP 

081329725XXX) 

Data                  :  Assalamualaikum, sahabatku pembaca Solopos, 

buat teman-temanku alumni SMK PGRI 1 

Pedan Klaten bagaimana kabamya? Buat Tri 

Puspita Sari (di Taraman Jetis Wetan Pedan 

Klaten) sekarang kamu di mana? Buat 

temanku semua saya tunggu silaturahmi di 

atas. Terima kasih. 

Wassalamualaikum. 

Analisis 

1) Prinsip budaya 

Di dalam ujaran di atas menekankan pada budaya Arab, hal ini 

terdapat pada ujaran “Assalamualaikum” dan “Wassalamualai-

kum”, serta kata silaturahmi. Kata “Assalamualaikum” berarti 

ucapan selamat untuk kedua pihak (penutur dan mitra tutur) yang 

biasanya diujarkan di bagian awal pembicaraan, sedangkan 

Wassalamu'alaikum maknanya sama tentang keselamatan bagi 

kedua pihak, biasanya diujarkan pada bagian akhir pembicaraan, 

tetapi kedua ujaran tersebut dari sisi ajaran Islam kedua ujaran 

tersebut belum lengkap. Akan tetapi, kata silaturahim berarti tali 

persaudaraan. 

2) Prinsip kerja sama 

Di dalam ujaran di atas dapat dilihat pada kaiimat "Buat temanku 

semua saya tunggu silaturahmi", artinya Widodo mengajak 

teman-temanya terutama alumni SMK PGRI I Pedan Klaten 

untuk melakukan silaturahmi atau menyambung tali persaudara-

an. Ujaran yang bernada mengajak kerja sama ini Widodo me-

nyampaikan secara langsung, dalam hal ini ia mengajak silatura-

him secara khusus dengan Tri Puspita Sari. 

3) Prinsip sopan santun  

Di dalam ujaran di atas, sebenarnya Widodo sudah memenuhi 

prinsip sopan santun, meskipun belum lengkap ujarannya ter-

utama yang berbahasa Arab. Akan tetapi, ujarannya dalam 

bahasa Indonesia pada kata "terima kasih'' dan "sekarang kamu di 

mana?" sudah memenuhi prinsip sopan santun. 
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4) Prinsip ironi  

Di dalam ujaran di atas terletak pada kaiimat "teman-temanku 

alumni SMK PGRI 1 Pedan Klaten", makna kalimat tersebut 

sebenarnya tertuju pada seorang gadis di desa Pedan Klaten yang 

bernama Tri Puspita Sari. 

b. Sumber data 2  : Waseso MS (Colomadu, HP 08122614XXX) 

  Data         :  Kepada ibu Rina, masyarakat sekitar Jalan 

Klodran Colomadu sudah taat bayar pajak, 

jalan rusak dan tidak ada penerangan kenapa 

dibiarkan, uang pajak digunakan untuk apa? 

Analisis 

1) Prinsip budaya  

Ujaran di atas menunjukkan budaya kekeluargaan. Hal ini dapat 

disimak pada kaiimat "Kepada Ibu Rina", Waseso dalam hal ini 

mengenggap bahwa Rina merupakan orang tua yang harus 

dihormati karena beliau adalah seorang pejabat di kabupaten 

Karangnyar. Namun, Waseso lebih akrab dan bersifat 

kekeluargaan jika ia menyebutnya ibu Rina dan bukan ibu Bupati 

Karanganyar. 

2) Prinsip kerja sama  

Prinsip kerja sama yang dibangun di dalam ujaran tersebut adalah 

saiing mengingatkan di antara sesama warga Karangnyar, artinya 

jika masyarakat belum membayar pajak ia pasti diingatkan oleh 

pejabat agar segera membayarnya, sebaliknya masyarakat merasa 

dirugikan  mereka mengingatkan pejabat agar cepat berbuat Di 

sinilah prinsip kerja sama terwujud, dan dalam hal ini dapat 

disimak pada ujaran "masyarakat sekitar Jalan Klodran 

Colomadu sudah taat bayar pajak, jalan rusak dan tidak ada 

penerangan kenapa dibiarkan" 

3) Prinsip sopan santun  

Di dalam ujaran di atas dapat disimak pada kalimat "Kepada ibu 

Rina" meskipun seharusnya ia menyebut Ibu Bupati Karanganyar. 

4) Prinsip ironi  

Prinsip ironi dapat disimak pada kalimat "sudah taat bayar 

pajak", "jalan rusak dan tidak ada penerangan kenapa dibiarkan', 

"uang pajak digunakan untuk apa?" 
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c. Sumber data 3   :  Gianto Kupat (Gajahan, HP 085229499529) 

Data               :  Kepada Bapak dengan motor dengan nomor 

polisi AD 4723XX yang menabrak saya dari 

belakang pada Kamis pagi 15 Juni 2006 di 

lampu merah Carikan Sukoharjo. Di mana hati 

nurani Bapak? Tidak minta maaf atau 

menolong, malah melarikan diri. 

Analisis 

1) Prinsip budaya 

Di dalam tuturan di atas sebenarnya menunjukkan budaya timur 

(Indonesia), yang artinya bahwa siapa saja yang bersalah biasa-

nya terus minta maaf. Akan tetapi, dalam hal ini penabrak Gianto 

tidak melakukannya. 

2) Prinsip kerja sama  

Di dalam ujaran di atas, tidak menonjol meskipun tertabrak 

(penutur) menghendakinya damai, dengan demikian akan terjalin 

kerja sama untuk memperbaiki kendaraannya dengan perjanjian 

atau kesepakatan bersama apakah harus ditanggung berdua biaya 

perbaikannnya. 

3) Prinsip sopan santun  

Di dalam ujaran tersebut terletak pada kalimat "Kepada 

Bapak......." dan "Di mana hati nurani Bapak?" Kedua ujaran ini 

tertabrak (penutur) sangat menghormati mitra tutur dengan 

menyebut Bapak, ia masih sabar dan tidak emosional. Kata "hati 

nurani" juga sangat hormat disampaikan kepada mitra tutur 

meskipun penutur dalam keadaan kecewa. Lazimnya, seseorang 

yang sedang marah dan kecewa ujarannya biasanya tidak sehalus 

seperti ujaran di atas, mungkin tidak akan menyebut Bapak 

ataupun hati nurani melain ujaran yang bersifat ekspresif 

misalnya dengan kata "setan jalanan" untuk menyebut seseorang 

yang melakukan tabrak lari, dan "hati yang sekeras batu (bahasa 

Jawa = atine atos watu) untuk menyebut hati nurani.  

4) Prinsip ironi  

Di dalam ujaran di atas terietak pada kalimat "Di mana hati 

nurani Bapak?" Ujaran tersebut, sebenarnya mungkin penutur 

dalam keadaan marah atau jengkel tetapi ia masih dapat menahan 

diri sehingga ia mengujarkan kalimat tersebut dengan maksud 

agar mitra tutur mau bertanggungjawab atas peristiwa itu dengan 

cara minta maaf atau mau memperbaiki kendaraan penutur yang 
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rusak akibat ditabrak mitra tutur dari beiakang, bahkan ikut 

bertanggungjawab dalam hal pengobatan jikalau penutur 

melakukan hal itu. 

d. Sumber data 4  : Yadi, kampus IPB Darmaga Bogor 

Data                : Hidup Solopos. Kanthi wontenipun Solopos, 

kula saget mangertosi berita saking daerah 

Solo utaminipun saking Sragen tercinta. Mugi-

mugi Solopos tamhah maju kemawon, matur 

numun. 

Analisis 

1) Prinsip budaya  

Di dalam ujaran di atas menonjol sekali atau sangat kenthal 

memenuhi prinsip budaya Jawa, meskipun ujaran tersebut ber-

laku pengertian campur kode. Di dalam ujaran tersebut, diawali 

dengan kata dalam bahasa Indonesia yakni "hidup", kemudian 

selebihnya menggunakan bahasa Jawa yang diselingi bahasa 

Indonesia, hal ini dapat disimak pada ujaran berikut. Kanthi 

wontenipun SOLOPOS, kula saget mangertosi berita saking 

daerah Solo utaminipun saking Sragen tercinta. Mugi-mugi 

SOLOPOS tamhah maju kemawon, matur numun. Kalimat ter-

sebut terdapat dua kata di dalam bahasa Indonesia yang 

seharusnya kata "berita" (bahasa Jawa= pawartos), "tercinta" 

(bahasa Jawa= kinasih), "maju" (bahasa Jawa= majeng), dan kata 

"kampus" (bahasa Jawa= padepokan / pasinaon). 

Telah diketahui secara umum bahwa di dalam bahasa Jawa 

dikenal tingkatan atau undhausuk dalam peiannya. Oleh karena 

itu, pembahasan mengenai peian kalimat atau kata di dalam 

ujaran di atas sangatla kompleks dan menjadi penanda bahwa 

ujaran tersebut sarat dengan budaya Jawa. 

2) Prinsip kerja sama 

Di dalam ujaran di atas dapat disimak pada tuturan “Kanthi 

wontenipun   SOLOPOS,  kula saget  mangertosi  berita   saking 

daerah Solo utaminipun saking Sragen tercinta” Makna tuturan 

ini menunjuk hasil kerja sama antara pihak Solopos dengan 

penutur, artinya penutur mendapatkan berita tentang keadaan 

daerah asalnya tanpa harus pulang ke Sragen. Di pihak Solopos, 

ia merasa untung karena produksi korannya dapat diterima oleh 

penutur atau secara finansial SoloPos jelas beruntung lantaran 

penutur berlangganan media tersebut. 
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3) Prinsip sopan santun  

Di dalam ujaran tersebut sangat menonjol karena media Solopos 

adalah media pemberitaan yang jangkauannya adalah untuk 

masyarakat Jawa, dengan menggunakan ujaran berbahasa Jawa  

penutur telah memenuhi prinsip sopan santun meskipun tuturan-

nya tidak seratus persen dengan tuturan bahasa Jawa. Prinsip ini 

dapat disimak pada ujaran “Mugi-mugi SOLOPOS tambah maju 

kemawan, matur numun”. 

4) Prinsip ironi  

Di dalam tuturan di atas, tidak diketemukan.    

   

B. Pragmatik dan Gender 

1. Kelemahan dan Kelebihan Linguistik Murni dalam Perspektif 

Pragmatik 

Argumentasi tentang kelemahan dan kekuatannya dalam lingkup 

Linguistik Murni dan dalam perspektif Pragmatics berdasarkan sitiran 

wacana Versheuren (1999: 2,6) sebagai berikut. 

Adapun kelemahanny, di dalam linguistik murni, misalnya pada 

kajian fonetik dan fonologi, morfologi, dan sintaksis pembahasannya 

hanya pada aspek bentuk dan aspek makna. Dalam hal ini konteks tidak 

menjadi sesuatu yang dominan yang harus diperhatikan di dalam suatu 

komunikasi. Misalnya, kajian morfologi dan sintaksis yang lazimnya di 

sebut "tatabahasa" yang hanya menyangkut kata; struktur internal 

(morfologi); struktur antar-kata (sintaksis). Keduanya dibedakan dengan 

leksikon atau perbendaharaan kata. 

Sementara itu, fonetik dan fonologi merupakan tuturan bahasa yang 

terdiri atas bunyi. Perbedaannya dalam hal ini, fonetik meneliti bunyi 

bahasa menurut cara pelafalannya, dan menurut sifat-sifat akustiknya, 

sedangkan ilmu fonologi meneliti bahasa tertentu menurut fungsinya. 

Adapun kekuatannya, di dalam linguistik murni aspek bentuk dan 

makna atau struktur internal menentukan kualitas penggunaan bahasa 

baik dalam ujaran secara lesan maupun tertulis. Berbeda dengan 

linguistik dalam perspektif prakmatik sebagai cabang ilmu linguistik 

pragmatik membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai 

alat komunikasi antara penutur dan mitra tutur sebagai pengacuan tanda-

tanda bahasa pada hal-hal "ekstralingual" yang dibicarakan. Pembicaraan 

antara penutur dan petutur harus mempunyai latar belakang sosial, 

budaya, ekonomi, pengetahuan, pengalaman, usia, jenis kelamin yang 

sama dan dikaitkan dengan konteks tertentu. Konteks, dapat diartikan 
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sebagai aspek-aspek yang gayut dengan lingkungan fisik dan sosial 

sebuah tuturan. 

Contoh penerapan pragmatik berikut ini. 

Setting dialog di dalam ruang tamu antara tuang rumah (Bapak) dengan 

pemuda (tamu anak putrinya), waktu dialog pukul 22.00 (malam hari). 

Bapak :  selamat malam nak 

Pemuda   :  selamat malam Bapak 

Bapak     :  udara malam ini dingin sekali ya nak 

Pemuda   :  benar Bapak, karena itu saya mei jaket. 

Bapak    :  Nak, di luar ada suara kenthongan, itu petugas ronda sudah 

mulai keliling kampung. 

Pemuda  :  Wah, peronda di kampung ini rajin sekali ya Pak, tidak     

seperti di kampung saya. Peronda di kampung saya, 

biasanya mulai keliling kampung pukul 24.00. 

Bapak     :  Maaf, lampu di ruang tamu saya matikan. 

Pemuda  :  terima kasih Pak, Bapak benar-benar pengertian dan 

memahami keinginan anak muda. 

Bapak    :  wahai anak muda angkat kaki anda dari ruang tamu ini dan 

ke luar atau segera pulang, bertamu sudah cukup karena 

waktu sudah larut malam. 

Pemuda    :  permisi, Bapak. 

Dari dialog di atas menunjukkan bahwa mitra tutur (pemuda) tidak 

mengetahui konteks ujaran yang disampaikan oleh penutur (Bapak), 

sehingga tuturan dari Bapak tidak bisa diterima oleh lawan tutur. Di 

samping itu, ujaran yang disampaikan penutur tidak langsung (indirect 

speech acts), dan kebetulan penutur dan petutur tidak memiliki 

background knowledge yang sama (dalam hal ini keinginan),  terjadilah 

miscommunication. 

Berdasarkan penjelasan dan contoh di atas bahwa kelemahan 

pragmatik yakni terjadinya miskumunikasi di antara penutur dan lawan 

tutur. Hal ini disebabkan karena di dalam latar belakang (setting) dan 

konteks pembicaraan yang berbeda akan berpengaruh pada ketidak-

lancaran atau kegagalan di dalam berkomunikasi. Akan tetapi, pragmatik 

memiliki kelebihan yakni dengan komunikasi tidak langsung dapat 

memperoleh respon atau tindakan sesuai dengan tujuan penutur dan 

komunikasi yang dibangun sangat luwes dan harmonis karena di dalam 
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komunikasi tersebut tidak ada pengertian menjatuhkan, memalukan, atau 

merendahkan lawan tutur. 

 

2. Penjelasan task analysis pada pragmatics dengan mempertimbangkan 

elemen yang terdapat pada petikan sebagai berikut 

Ditinjau dari fungsinya, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, 

baik tertulis maupun lisan. Fungsi ini mencakup lima fungsi dasar yakni 

ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasi, dan hiburan. Lebih dari itu 

fungsi bahasa juga sebagai kontrol sosial di dalam komunikasi. Di dalam 

pengertian ini bahasa dapat menjembatani komunikasi yang memiliki 

kontekstual yang berbeda-beda. Kaitannya dengan pragmatik, ada dua hal 

yang perlu dipilahkan yakni pertama Pragmalinguistik yang berhubungan 

dengan tata bahasa dan kedua yakni Sosio-pragmatik yang berhubungan 

dengan sosiologi. 

Tentang task analysis dalam pragmatik lazimnya berciri retoris 

yakni kajian mengenai peian bahasa secara efektif di dalam komunikasi. 

Retorik adalah suatu kata benda yang dapat dihitung, yakni seperangkat 

prinsip percakapan yang saling dihubungkan oleh fungsi-fungsinya. 

Retorik tersebut dapat dibedakan menjadi retorik interpersonal dan 

retorik tekstual. Di antara kedua retorik tersebut, retorik interpersonallah 

yang sangat menarik untuk dikajinya. 

Untuk mengkaji retorik interpersonal, sangat perlu untuk memper-

hatikan tiga prinsip, yakni: (1) prinsip kerja sama, (2) prinsip kesantunan, 

dan (3) prinsip ironi. 

Prinsip kerja sama antara penutur dan lawan tutur, keduanya saling 

membangun komunikasi supaya apa yang menjadi tujuan komunikasi itu 

dapat tercapai. Prinsip ini dengan syarat menyan persepsi, semangat 

untuk membangun keberhasilan komunikasi, turn taking system artinya 

orang berkomunikasi harus tahu kapan seseorang harus berhenti berbicara 

(bergantian atau bergiliran) berbicara. 

Prinsip sopan santun (kesantunan) untuk menjaga hubungan-

hubungan sosial antarperson dalam berkomunikasi (tidak boleh memper-

malukan orang lain). Prinsip ironi, apabila tuturannya menyinggung 

orang lain, usahakan tak menyinggung yang berlebih, tetapi dengan cara 

agar mitra tutur itu dapat menarik simpulan sendiri (mematuhi prinsip 

kerja sama, tetapi semu). Lebih lanjut kajian tentang prinsip-prisip ter-

sebut dapat diperhatikan penjabarannya masing-masing prinsip seperti 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2. Prinsip-prinsip Pragmatik 

 

a.  Berbagai variasi tindak tutur langsung dan tidak langsung 

Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang 

terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Jika peritiwa 

tutur pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur, 

tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan 

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur 

dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur 

dilihat pada tujuan peristiwanya, dalam tindak tutur lebih dilihat pada 

makna atau arti tindakan dalam tuturannya. 

Dilihat dari konteks situasinya ada dua macam tindak tutur, 

yakni tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak 

tutur langsung, umumnya mudah dipahami oleh si pendengar karena 

ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna atau maksud yang 

lugas atau terus terang. Akan tetapi, tindak tutur tidak langsung hanya 

dapat dipahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih dalam 

memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional. 

 

Retorik 

interpersonal 

Prinsip Kerja 

Sama (PK) 

Prinsip Sopan 

Santun (PS) 
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b. Contoh kasus variasi tindak tutur 

1) Contoh ujaran yang menunjukkan tindak tutur langsung 

sebagai berikut. 

Tempat terjadinya peristiwa tutur yakni ruang kuliah ketika 

proses belajar mengajar berlangsung  

Dosen   :  Toni,  tolong  ambilkan  spidol tulis di kantor TU  

Toni      :  siap, Pak, segera saya ambilkan. 

2) Contoh ujaran yang menunjukkan tindak tutur tidak langsung 

sebagai berikut. 

Tempat terjadinya peristiwa tutur yakni ruang kuliah ketika 

proses belajar mengajar berlangsung  

Dosen      :  Spidol tulisnya habis, ya? 

Toni         : siap, Pak, segera saya ambilkan. 

c. Penjelasan faktor yang berpengaruh terhadap kesantunan tersebut  

Pada contoh pertama, jelas sang Dosen meminta diambilkan 

spidol tulis kepada Toni, tetapi pada contoh kedua, sang Dosen tidak 

meminta diambilkan spidol tulis itu. Akan tetapi, Toni dapat 

menafsirkan kalimat interogatif itu sebagai kalimat perintah untuk 

mengambil spidol tulis. 

d. Derajat kesantunan yang terdapat pada tindak tutur langsung dan 

tidak langsung 

Berdasarkan contoh tindak tutur di atas, tindak tutur tidak 

langsung memiliki derajat kesantunan yang lebih besar daripada 

tindak tutur langsung. Di dalam tindak tutur tidak langsung aspek 

memerintah sangat halus sehingga tidak membuat orang lain merasa 

diperbudak oleh suatu pekerjaan. 

 

C. Data dari Ceritera Rakyat Jawa 

Sumber data berdasarkan ceritera rakyat Jawa “Sadumuk Bathuk” Karya 

Supardi Sastrodiharjo 

1. Tindak Tutur Ki Demang dan Istrinya 

Perbandingan tindak tutur antara Ki Demang dan isterinya dengan 

tindak tutur antara Ki Demang dan Sang Tumenggung. Tindak tutur 

antara Ki Demang Surawijaya dan isterinya menunjukkan tindak tutur 

langsung, artinya Ki Demang   mohon   pamit   dan   doa restu dari isteri-
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nya kemudian isterinya memberikan ijin dan memberikan restu kepada Ki 

Demang untuk melakukan perjalanan menghadap Sang Tumenggung 

Rosa Brenggala. 

Sementara itu, tindak tutur antara Ki Demang Surawijaya dan 

Tumenggung Rosa Brenggala termasuk tindak tutur tidak langsung, 

karena inti dari pemanggilan Ki Demang untuk menghadap Sang 

Tumenggung dan di dalam pertemuan itu Sang Temunggung pada dasar-

nya menanyakan anak gadis cantik Ki Demang. Di dalam ceritera itu 

dapat diprediksi bahwa maksud Sang Tumenggung menanyakan anak 

gadis cantik Ki Demang agar diserahkan kepadanya. 

Di dalam dialog antara Ki Demang dan Sang Tumenggung, 

komunikasi yang dibangun oleh Sang Temunggung tidak berhasil karena 

lawan tutur (Ki Demang) tidak dapat mencerna konteks situasionalnya. 

2. Tindak Tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terkait petikan teks 

ceritera rakyat Jawa Sadumuk Bathuk karya Supardi Sastrodiharjo. 

Tindak tutur lokusi (tindakan yang menyatakan sesuatu) petikan teks 

dalam ceritera rakyat Jawa Sadumuk Bathuk misalnya pada ujaran yang 

berbunyi: (1) "Saiki uga sira dak timbali marak katumenggungan, 

barenga prajurit utusan iki. Penting!", (2) "Nyai, iki ana utusan saka 

Katumenggungan. Aku tinimbalan marak sowan saiki uga. Dongamu 

dakjaluk tansaha pinanggih slamet saklakuku". 

Kalimat (1) dan (2) menunjukkan tindak tutur lokasi karena   

tindakan itu menyatakan sesuatu atau menyatakan tindakan mengujarkan 

kata-kata, dan kata-kata itu benar-benar bisa ditangkap maknanya. Tindak 

tutur illokusi pada teks tersebut (tindakan melakukan sesuatu) terletak 

pada kalimat yang berbunyi: (1) “Ya wis KI, yen budhal dak sangoni 

slamet. Budhal apik bali becik"; 

Pada kalimat (1) menunjukkan tindak tutur perlokusi karena pada 

kalimat (1) isteri Ki Demang berdoa dan mengantarkan Ki Demang ke 

luar rumah untuk menuju ke rumah Sang Tumenggung. Tindak tutur 

perlokusinya (tindakan mempengaruhi seseorang) terletak pada kalimat 

yang berbunyi: (1) Sing ngati-ati ya Ki?, (2) Apa sing keri Ki?, (3) 

Sugeng tindak Ki Demang.....?; (4) “Kowe isih eling nalika aku rawuh ing 

kademanganmu, rikala Sedekah Desa?; (5) Nyuwun duka Kanjeng. 

Keparenga Paduka paring dhawuh ingkang gamblang, supados mboten 

mbingungaken kula". 

3. Maxim of Relevance yang dipakai penulis 

Maxim of Relevance yang dipakai penulis dalam menyajikan kohesi 

(keterkaitan) yang membedakan teks dan nonteks. Kohesi dalam teks 
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(keterkaitan unsur-unsur di dalam teks) dapat dibedakan menjadi exofora 

(sesuatu di luar teks) dan endofora (ada ikatan di dalam teks). Sementara 

itu, kohesi endofora terdiri kohesi anafora (keterkaitan secara linearitas di 

dalam teks) dan kohesi katafora (keterkaitan unsur di dalam teks secara 

tidak linear). 

Maxim of Relevance yang dipakai oleh penulis dalam menyajikan 

kohesi antara lain: 

a. Dialog Ki Demang dan isterinya, menunjukkan kohesi endofora 

dan secara anafora. Misalnya dalam teks yang berbunyi: "Nyai, 

iki ana utusan saka Katumenggungan. Aku tinimbalan marak 

sowan saiki uga. Dongamu dak jaluk tansaha pinanggih slamet 

saklakuku". 

b. Monolog pada diri Ki Demang, menunjukkan kohesi dalam teks 

tetapi secara katafora, artinya ujaran itu secara implisit ada di 

dalam teks tetapi disampaikan menunjukkan keterkaitan unsur 

secara tidak linear. Contoh ujaran pada teks tersebut yakni: 

"Hem, piye-piye ki yen mboke ayu, anake ya mesthi ayu". 

c. Dialog antara Ki Demang dan Sang Tumenggung, pada bagian 

awal dialog menunjukkan kohesi dalam teks dan secara anaphora, 

tetapi pada bagian akhir teks berubah menjadi kohesi katafora. 

Contoh ujaran yang menunjukkan kohesi dalam teks secara 

anaphora pada teks tersebut misalnya: "Nyuwun duka Kanjeng? Menapa 

pangandika panjenengan ingkang ngalembana dhumateng warga 

kademangan Pace amargi panenipun kasil?". 

Sementara itu, ujaran yang menunjukkan kohesi katafora, misalnya 

"Anak kula pancen ayu Kanjeng, amargi babonipun inggih ayu. Kula 

matur nuwun sanget dene Paduka Kanjeng ngalembana dhumateng anak 

kula ing atase naming anak Demang". 

4. Tindak tutur langsung dan tidak langsung yang dipakai tumenggung 

Tindak tutur langsung (direct speech acts) yang dipakai Sang 

Tumenggung pada teks tersebut disampaikan secara vulgar dan 

emosional. Misalnya ujarannya yang berbunyi: "Demang Surawijaya, 

Demang Surawijaya..........? Jebul sira kuwi Demang sing landhep 

dhengkul pikirmu, kothong mlompong pangrasamu". 

Tindak tutur tidak langsung (indirect speech acts) yang dipakai 

Sang Tumenggung pada teks tersebut disampaikan berdasarkan pada 

asumsi artinya sesuatu yang dianggap benar meskipun keadaannya tidak 

sesuai dengan kenyataannya. Pada ujaran ini Sang Tumenggung 

memerintahkan agar Ki Demang mengingat kembali peristiwa yang 

lampau ketika Sang Tumenggung menghadiri upacara tradisi "Bersih 
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Desa" (Sedhekah Desa). Ujaran tersebut "Kowe isih eling nalika aku 

rawuh ing kademanganmu, rikala Sedhekah Desa? " 

a. Derajat kesantunannya pada dialog antara Sang Tumenggung dan 

Ki Demang menunjukkan sesuatu yang negatif, artinya dari sisi 

sosial dan derajat seorang Tumenggung di mata rakyat kecil 

sangat arogan dan tidak etis jika hal itu diujarkan. Pemaksaan 

kehendak yang disampaikan secara tidak langsung akan mem-

berikan dampak pada kebingungan orang lain. 

b. Tindak tutur langsung dan tidak langsung tersebut dengan  mem-

pertimbangkan  dimensi personal, sosial dan budaya. Tindak tutur 

langsung dari dimensi personal (antara Ki Demang dan Sang 

Tumenggung) menunjukkan hubungan yang tidak harmonis dan 

kecenderungan pada hal-hal yang sifatnya negatif. Dari sisi ini, 

Sang Tumenggung merasa kecewa karena komunikasi yang 

dibangun tidak sesuai dengan tujuan, sedangkan bagi Ki Demang 

sendiri juga merasa kecewa karena ia merasa dipermalukan di 

hadapan orang lain dengan cara dibentak, direndahkan pola pikir-

nya, dan sebagainya. 

Tindak tutur tidak langsung dari dimensi personal terutama dari 

Sang Tumenggung kepada Ki Demang jeias tidak berhasil, karena tujuan 

akhir permohonan Sang Tumenggung agar anak, gadis Ki Demang dapat 

diserahkannya untuk menjadi isterinya tetapi tidak tercapai. Tindak tutur 

tidak langsung antara kedua person jika tidak tahu konteks situasional-

nya, akan terjadi hambatan atau kegagalan di dalam komunikasi. 

Tindak tutur langsung dari dimensi sosial haruslah dibangun dengan 

mempertimbangkan siapa yang diajak bicara, kapan pembicaraan itu ber-

langsung, dan dengan siapa lawan tuturnya, serta bagaimana konteksnya. 

Jika semua unsur tersebut terpenuhi, komunikasi akan berjalan dan 

berhasil sesuai tujuan. 

Berbeda dengan tindak tutur tidak langsung dari dimensi social 

antara Sang Tumenggung dan Ki Demang, dalam hal ini menunjukkan 

tingkat sosial yang berbeda, salah satu unsur ditinggalkan  yang terjadi 

adalah lunturnya status sosial Sang Tumenggung di hadapan para rakyat-

nya. 

Tindak tutur langsung dari dimensi budaya, juga harus memper-

timbangkan beberapa unsur yang terkait dengan tingkah laku, sopan 

santun, tradisi dan sebagainya. Hal itu jika diabaikan, juga akan terjadi 

hambatan atau kegagalan dalan berkomunikasi. Beberapa hal yang terkait 

dalam dimensi budaya tersebut, juga berlaku pada tindak tutur tidak 

langsung. 
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Misalnya tindak tutur yang diujarkan oleh Sang Tumenggung 

kapada Ki Demang, ujaran itu jelas tidak sesuai dengan budaya Jawa 

terutama untuk menanyakan anak gadis seseorang dengan nada 

membentak, menganggap orang tua si gadis dengan sebutan "goblok" 

(bodoh), jelas tidak etis dari sisi manapun. 

 

D.  Pemilihan Kata dan Analisis Makna dalam Iklan 

Kontak Jodoh sebagai Cerminan Gender di Indonesia 

1. Pendahuluan 

Pembahasan ini merupakan hasil analisis kritis yang memusatkan 

pada perhatian gender di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam 

iklan kontak jodoh temtama pada mass media koran Solo Pos dan 

Kompas. Dalam pembahasan ini masalah yang disoroti adalah bagaimana 

citra wanita dan pria Indonesia yang tercermin di dalam kontak jodoh 

tersebut menujukkan perubahan dan pergeseran peran sosialnya dalam 

keluarga dan masyarakat sesuai dengan peran barunya, atau tetap 

dipengaruhi sterotip tentang gender yang ada dalam masyarakat dan 

mungkin telah sesuai dengan kodratnya menjadi insan yang hidup di 

Indonesia. 

2. Bahasa dan Gender 

a. Pengertian 

Membicarakan kedua kata ini, perlu dijelaskan pengertian-nya 

sebagai berikut. Pertama, bahasa merupakan sistem lambang bunyi 

yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi; percakapan 

yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun. Dalam hal ini 

bahasa menunjukkan bangsa artinya ciri budi bahasa seseorang dapat 

menunjukkan dari mana dia berasal. Budi bahasa seseorang 

mencerminkan tingkat keluhuran keturunannya (lingkungan 

keluarganya). 

Kedua, pengertian tentang konsep gender. Sampai saat ini 

pengertiannya masih sangat kabur. Pengertian secara umum definisi 

gender cenderung menunjukkan jenis kelamin (sex). Konsep gender 

menurut Mansour Fakih yakni semua hal yang dapat dipertukarkan 

antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke 

waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda 

dari suatu kelas ke kelas yang lain (dalam Aryanto Abidin, 2006:1). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gender 

(seperti; sifat lemah lembut, emosional, dan irasional), bukan 

merupakan hal yang sifatnya kodrati tetapi merupakan hasil 
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konstruksi sosial. Dengan demikian laki-laki bisa bersifat seperti sifat 

layaknya dimiliki oleh perempuan dan juga sebaliknya. 

Pendapat lain menyatakan bahwa gender tidak identik dengan 

jenis kelamin. Gender adalah pembagian peran dan tanggungjawab 

antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosiaj 

budaya. Peran dan tanggung jawab itu dapat dipertukarkan atau 

berganti sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya 

(Meutia Hatta, 2005. Oleh karena itu, menurutnya sosialisasi, 

advokasi dan fasilitasi untuk menyan persepsi tentang pemahaman 

konsep dasar gender harus terus dilakukan agar masing-masing 

individu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Hal ini tentu saja dibutuhkan komitmen yang tinggi dari berbagai 

pihak dalam berbagai kegiatan agar dapat meredam dampak negatif 

dari penerapan budaya partriakhi serta mampu menghilangkan segala 

bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan serta mampu mengakomo-

dasikan permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai kegiatan secara berkeadilan dan berkeseteraan gender. 

Ada lima hal yang telah ditanamkan sejak dini dalam diri 

seorang anak sebagai penyebab perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan oleh Grabrucker yang disitir oleh Setiawati (2000: 149-

150) sebagai berikut. 

1) Pembentukan perilaku anak laki-laki atau perempuan sesuai 

dengan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dianggap 

ideal dalam masyarakat; misalnya, seorang anak laki-laki 

harus berani, anak perempuan tidak boleh mengotori 

pakaiannya. 

2) Mainan anak laki-laki berbeda dengan mainan anak 

perempuan; dongeng yang diceriterakan kepada anak 

perempuan sering berbeda dengan dongeng bagi anak laki-

laki. 

3) Anak-anak sering meniru peran anak laki-laki/perempuan 

dewasa di lingkungannya; ini disebut sosialisasi mandiri. 

4) Reaksi orang dewasa terhadap perilaku anak sesuai denan 

peran sosial yang berlaku dalam masyarakat (misainya, anak 

perempuan yang berambut pendek sekali dianggap seperti 

laki-laki). 

5) Sikap ibu yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak 

perempuan; karena anak perempuan berjenis kelamin sama, 

toleransi ibu terhadap anak perempuan tidak sebesar toleransi 

ibu terhadap anak laki-laki. 
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Berkaitan dengan pengertian di atas, ada tiga macam hubungan 

antara bahasa dan gender yang dapat dikemukakan. Pertama, ada 

pandangan bahwa bahasa hanyalah mencerminkan pembagian sosial 

dan ketidaksetaraan. Kedua, posisi pembagian dan ketidaksetaraan itu 

sebenarnya tercipta melalui perilaku linguistik yang seksis, dan 

ketiga, pandangan yang mengemukakan bahwa kedua proses tersebut 

berjalan, dan bahwa segala penjelasan penuh mengenai bahasa dan 

gender haruslah mengeksplorasi perseteruan dan saling berpengaruh 

antara keduanya (Graddol dan Swann, penerj, Muhith, 2003:12-13). 

b. Permasalahan Bahasa dan Gender 

Di dalam masyarakat, kita kenal antara perbedaan sosial dan 

bahasa. Aspek pembeda kebahasaan yang tidak selalu ada dalam 

bahasa. yaitu jenis kelamin. Akan tetapi, berdasarkan pada hasil 

penelitian dapat menunjukkan bahwa ada sejumlah masyarakat tutur 

pria berbeda dengan tutur wanita. Berkaitan dengan hal ini, wanita 

kadang-kadang tidak dipakai sebagai informan di dalam suatu 

penelitian linguistik karena wanita cenderung mempunyai sikap 

"hiperkorek", sehingga dianggap mengaburkan situasi yang sebenar-

nya yang dikehendaki oleh para peneliti. 

Berbeda dengan Wartburk, ia menjadikan wanita sebagai 

responden dalam penelitiannya sepanjang menyangkut bahasa, setiap 

orang tahu wanita itu lebih konservatif daripada pria, mereka lebih 

fanatik menyimpan tutur warisan bahasa kita (dalam Sumarsonono 

dan Paina Partana, 2004: 100).  

Perbedaan pria dan wanita itu mungkin tidak langsung 

menyangkut masalah bahasa atau strukturnya, melainkan hal-hal lain 

yang membarengi tuturannya. Di daiam masyarakat bahasa, antara 

pria dan wanita pasti ada perbedaan daiam hal gerak anggota badan 

(gesture) dan ekspresi wajah. Gerak anggota badan seperti kepala, 

tangan, jari akan menyertai tuturan. Sebagai contoh masyarakat 

Indonesia kalau mengatakan bagus kepada orang lain, ia akan 

mengacung jari jempol tangan kanannya. 

Dalam hal ekspresi wajah, wanita Indonesia relatif lebih banyak 

"mempermainkan" bibir dan matanya dibandingkan dengan pria. 

Misalnya, jika wanita sedang jengkel, atau tidak berkenan, ter-

singgung, matanya akan mleruk/mlerok, sedangkan pria cenderung 

melotot. 

Di samping beberapa hal tersebut di atas, mengenai suara dan 

intonasi juga menjadi pembeda antara wanita dan pria. Volume suara 

pria relatif lebih besar daripada suara wanita. Kaitannya dalam seni 
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suara, suara wanita dikelompokkan menjadi suara alto dan sopran, 

sedangkan pada pria ada suara tenor dan has. Hal ini tentu ber-

hubungan dengan organ-organ tubuh penghasil suara yang sedikit 

banyak berbeda pada pria dan wanita. Dalam hal wicara, sura wanita 

umumnya lebih lembut dibandingkan dengan suara pria, Nilai sosial 

atau tata krama dan sopan santun juga berpengaruh tuturan. Wanita 

orang Jawa bertutur dengan suara keras dianggap kurang sopan, 

sebaliknya orang pria berbicara dengan lembut dan lamban dianggap 

seperti wanita atau kaum waria. Dalam hal intonasi, misalnya 

intonasi memanjang pada bagian akhir tuturan lebih banyak pada 

wanita. Atau dengan pengertian lain wanita lebih manja atau aleman 

dibanding pria. 

Tentang ragam bahasa pria dan wanita di Indonesia, pernah 

ditemukan dari salah satu hasil penehtian oleh Multamia Lauder dan 

Basuki Sahardi pada tahun 1988 mengatakan bahwa secara umum 

sikap kebahasaan wanita cenderung mendua (dalam Sumarsonono 

dan Paina Partana, 2004: 126). Yang dimaksud mendua menurutnya 

adalah ada semacam kontroversi atau pertentangan sikap. Di satu 

pihak, berdasarkan anahsis dari segi usia, pekerjaan, maupun pen-

didikan, kaum wanita itu tidak begitu menganggap penting penguasaan 

bahasa ibu; ia lebih sering menggunakan bahasa Indonesia 

disbandingkan dengan kaum pria. Namun dalam hal-hal tertentu   

yang  berkaitan   dengan  masalah keluarga, ada kecenderungan pada 

wanita untuk menggunakan bahasa-ibu. 

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, Elyan dkk, wanita itu 

bersifat "androgini" (yang artinya juga mendua). Menurutnya, 

wanita-wanita di kota-kota besar cendenmg mendua; mereka ingin 

maju dan kuat (perkasa) seperti pria, namun tidak mau kehilangan 

kefeminimannya. Wanita-wanita karier yang mempunyai status tinggi 

di luar rumah, juga ingin berkarya sejajar dengan pria, tetapi tetap 

ingin sebagai ibu dan istri yang ideal. 

c. Fungsi Teks Iklan Kontak Jodoh 

Menurut Andersen, fungsi teks dapat didefinisikan sebagai 

tujuan atau maksud yang dipenuhi oleh sebagian atau seluruh teks, 

sedangkan fungsi teks menurut Brinker (dalam Setiawati, 2000: 151) 

dapat dibedakan menjadi lima jenis: fungsi informatif, fungsi apelatif, 

fungsi wajib, fungsi kontaktif, dan fungsi deklaratif. Menurut klasi-

fikasi Brinker, teks iklan kontak jodoh memiliki tiga fungsi, yaitu 

fungsi informatif, fungsi kontaktif, dan fungsi apelatif. Fungsi infor-

matif teks bertujuan untuk menginfonnasikan tentang pengirim pesan 

(dalam hal ini pemasang iklan kontak jodoh), fungsi kontaktif iklan 
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kontak jodoh bertujuan untuk mengadakan kontak sosial antara 

pengirim pesan (pemasang iklan) dan penerima pesan (orang-orang 

yang menjadi sasaran iklan tersebut), sedangkan fungsi apelatif ber-

tujuan untuk mempengaruhi penerima pesan supaya melakukan suatu 

tindakan (sesuai dengan tujuan iklan kontak jodoh: tindakan yang 

dimakssudkan adalah berkenalan dan langkah berikutnya memasuki 

jenjang pernikahan). 

Iklan kontak jodoh memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

iklan barang atau jasa. Iklan barang atau jasa maupun iklan kontak 

jodoh menawarkan sesuatu untuk dipasarkan. Iklan-iklan tersebut 

dikemas sedemikian rupa dengan bahasa yang menarik sehingga 

tujuan iklan tercapai. Keunggulan iklan kontak jodoh yakni pengirim 

pesan dapat mengungkapkan secara verbal produk yang diiklankan. 

Keterbatasan iklan kontak jodoh adalah segi bentuk merupakan 

iklan bans, artinya diungkapkan secara singkat tanpa menaati kaidah 

tata bahasa Indonesia. Hal ini juga dibatasi jumlahnya, iklan kontak 

jodoh lebih sedikit jumlahnya jika dibanding dengan jumlah iklan 

barang-barang/jasa lainnya. Di samping itu juga para pemasang iklan 

memperhitungkan biayanya, semakin banyak jumlah baris akan 

semakin besar jumlah biayanya. Oleh karena itu ciri-ciri iklan baris 

yang lain ialah memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan 

menggunakan kata-kata seminimal mungkin, oleh karena itu sebagian 

besar pemilihan kata-kata yang disingkat. Kata-kata penutur sering 

disingkat dengan maksud misalnya GDS (gadis), JD (janda), BJ 

(bujangan), JJK (JeJaka), dan DD (duda), sedangkan kata-kata lain-

nya misalnya CR (cari), Mpn (mapan), Gntg (gantheng), Rmnts 

(romantis). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, iklan kontak jodoh pada 

prinsipnya memenuhi prinsip ekonomi bahasa dan pemilihan kata 

yang tepat sangat penting sesuai dengan fungsi teks. Hubungan sosial 

antara pengirim pesan dan penerima pesan dalam iklan kontak jodoh 

merupakan hubungan yang tidak akrab, bahkan mereka tidak saling 

mengenal. Namun, sesuai dengan ciri bahasa iklan, fungsi kontaktif 

direalisasikan melalui pemilihan kata yang dapat menciptakan 

suasana akrab bagi penerima pesan, seperti merindukan jejaka, 

mencarikan jejaka, duda, mengidamkan jejaka, mendambakan duda 

tanpa anak, menginginkan jejaka/ duda maksimum 50 tahun. 

Kata-kata merindukan, menantikan, mengidamkan, men-damba-

kan, menginginkan menekankan fungsi kontaktif teks. Fungsi infor-

matif teks terlihat pada penggambaran yang rinci tentang pengirim 

pesan, yang terdiri dari jenis kelamin, usia, suku, agama, pendidikan, 

pekerjaan, ciri-ciri fisik dan sifat-sifat, bahkan keterampilan ataupun 
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hobi pengirim pesan. Informasi yang rinci tentang pengirim teks 

berarti bahwa penerima pesan sebelumnya tidak memiliki penge-

tahuan tentang pengirim pesan dan tidak mengenalnya. Fungsi 

apelatif teks tidak diungkapkan secara verbal dalam teks, tetapi 

merupakan kelanjutan dari fungsi informatif dan fungsi kontaktif teks 

yaitu agar penerima pesan melakukan sesuatu tindakan (dalam hal ini 

dapat mengirim surat, SMS, ataupun kontak lewat udara melalui 

pesawat telpon/HP) kepada pengirim pesan. 

d. Latar Belakang Penutur 

Para pemasang iklan kontak jodoh (sebut: penutur) dapat 

diklasifikasi sebagai berikut. Pertama, penutur yang berlatar belakang 

pendidikan sekolah menengah atas, diploma, dan sarjana, umumnya 

dicantumkan dalam iklan tersebut. Latar belakang pendidikan ber-

pengaruh pada keberanian terutama wanita untuk mencari calon 

pendamping hidup. Ditinjau dari latar belakang usia, umumnya para 

pemasang iklan kontak jodoh berusia di atas 27 tahun. Dari sisi 

pekerjaan, umumnya mereka tidak menyebut dengan jelas pekerjaan, 

misalnya hanya menyebutkan karyawati/karyawan swasta, PNS, 

dokter, sekretaris dan sebagainya. Begitu pula tentang ciri-ciri phisik 

tidak disebutkan penuturnya, mereka hanya menyatakan berpena-

mpilan menarik, cantik/rapi, dan berjilbab, sedangkan dalam hal ke-

terampilan atau hobi, mereka bisa/pandai memasak, menjahit, menata 

ruang dan sebagainya. 

Latar belakang petutur yang diharapkan misalnya wanita 

menginginkan pria yang tampan/gantheng, mapan (punya pekerjaan 

tetap), sabar, setia, penyayang, jujur, satu agama, dan juga sebaliknya 

pria mendambakan wanita yang berpenampilan menarik, sabar, 

luwes, keibuan, sabar, setia, jujur, satu agama, berjilbab dsb. 

e. Pemilihan Kata dan Analisis Makna dalam Iklan Kontak Jodoh 

Pemilihan kata dalam iklan kontak jodoh yang telah disinggung 

di atas pada dasarnya adalah pemilihaan kata yang bersifat ekonomis 

bahasa dan berusaha menciptakan suasana akrab dan santun bagi 

penerima pesan. Beberapa contoh pemilihan kata yang termuat dalam 

koran SoloPos dan Kampas sebagai berikut. 

GDS 33Th SI Islam CR Pria Siap 

Nikah Ikhlas SMS: 081804403398 

(Solopos, Minggu paing 9 April 2006) 

Analisis makna dalam teks iklan kontak jodoh dilakukan dalam 

konteks iklan sehingga bukan hanya makna leksikal yang dianalisis, 
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tetapi terutama makna kontekstual. Dari teks di atas, beberapa kata 

telah disinggung di bagian atas, makna kontekstual teks tersebut 

adalah ada seorang gadis yang berumur 33 tahun, ia memiliki pen-

didikan Sarjana dan beragama Islam, dalam hal ini ia menyampaikan 

pesan bahwa untuk mencari seorang pria yang tidak dibatasi usia, 

pekerjaan, pendidikan, dan agama, namun hanya seseorang yang 

telah siap dan ikhlas (tanpa paksaan) untuk menikahi penuturannya. 

Jika seseorang/pria yang menerima pesan tersebut merasa cocok 

dengan tuturan tersebut, diharap dapat menghubungkan penutur 

melalui SMS yang selanjutnya untuk mempersiapkan ke jenjang 

pernikahan. 

Pemilihan kata dalam iklan jodoh tentunya tidak terlepas dari 

bahasa iklan, yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti menonjolkan 

makna asosiatif dan makna afektif. Menurut Lyons, kedua makna 

tersebut termasuk dalam makna ekspresif yang menggambarkan 

sikap dan perasaan penutur (dalam Setiawati. 2000: 156). Makna 

tersebut dapat disimak pada teks berikut ini. 

Janda Jawa, 33, satu anak, 

155/45, Katolik D3, wiraswasta, 

cantik, anggun, supel, setia, 

perhatian, senang musik, baca, 

siap nikah, Bekasi. 

Mengidamkan jejaka/duda, 

30-45 thn, 160/ideal, Katolik/ 

Kristen/Budha, min D3, kerja 

tetap/wiraswasta, mapan, sabar, 

setia, pengertian, siap nikah. 

K-161/03/04  (Kompas, Minggu 7 Maret 2004) 

Telah disebutkan pada bagian atas, bahwa teks iklan memiliki 

fungsi informatif, fungsi kontaktif, dan fungsi apelatif. Supaya tujuan 

teks tersebut tercapai sesuai dengan fungsinya, pemilihan kata yang 

tepat sangat penting dalam teks iklan. Blanke mengembangkan dasar 

pemikiran Jakobson tentang fungsi bahasa dan membedakan enem 

jenis makna bahasa; makna intralingual paradigmatis, makna 

referensial, makna asosiatif, makna efektif, makna situatif, dan 

makna stilistik. 
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Kaitannya dengan analisis makna pada tulisan ini, difokuskan 

pada makna referensial mengacu pada pesan yang disampaikan oleh 

pengirim iklan dan tujuan iklan tersebut, yang terdiri dari informasi 

tentang pengirim pesan dan sifat-sifat pasangan yang diinginkan oleh 

pengirim pesan. 

Makna asosiatif menurut Blanke dipengaruhi oleh unsur-unsur 

psikis dan bersifat individual. Makna asosiatif dalam iklan memiliki 

peran yang penting karena ikut membentuk pemahaman suatu teks. 

Adapun makna afektif berkaitan erat dengan emosi dan 

memungkinkan memancing emosi positif atau negatif dalam suatu 

komunikasi. Makna asosiatif sangat besar perannya untuk mend-

ukung fungsi teks. Kata-kata yang dipilih pengirim pesan adalah 

kata-kata yang mampu menimbulkan asosiasi sosok ideal seorang 

wanita yang menginginkan pasangan yang ideal pula. Makna 

asosiatif terutama sangat berperan dalam penggambaran sifat-sifat 

pengirim pesan dan pasangan yang mereka inginkan. 

Makna asosiatif dalam di atas tercermin dalam kata-kata seperti 

cantik, anggun, supel, setia, dan perhatian. Kata-kata yang dipilih 

dalam pesan umumnya bersifat positif, namun kata suka musik, dan 

baca dapat bersifat positif dan negatif. Suka musik bersifat positif, 

karena ia memiliki rasa keindahan dan kata baca, sifat positifnya 

adalah ia memiliki pribadi yang mau bertambah atau berkembang 

wawasannya. Namun kedua kata tersebut bisa jadi memiliki sifat 

yang negatif, karena kegiatan keduanya dilihat dari sisi ekonomi 

tidak menghasilkan apa-apa, dan hanya menghabiskan waktu saja. 

Sedangkan kata siap nikah barmakna saat ini 'sudah siap menikah' 

atau siap dihadapkan pada petugas agama dari Kantor Urusan Agama 

setempat untuk meresmikan pernikahannya. 

Makna stilistis digunakan dalam iklan untuk memberikan 

pengaruh tertentu kepada penerima pesan iklan. Kata-kata yang dapat 

mempengaruhi penerima pesan misalnya kata jejaka/duda, ini artinya 

baliwa penutur tidak membatasi pilihan petutur apakali ia seseorang 

yang berstatus jejaka atau duda tidak menjadi masalah sehingga 

peluangnya bisa menjadi luas Begitu pula kata kerja tetap/ wira-

swasta, memiliki makna yang luas artinya tidak fanatik pada sal ah 

satu agama yang ia dambakan dan juga mengenai pekerjaan tidak 

dibatasinya. Namun untuk kata Katolik/Kristen/Budha, dilihat dari 

sisi agama ada kecenderungan negatif karena sistem pemikahan di 

Indonesia haras menganut agama yang sama, dengan demikian 

penutur dalam hal ini tampaknya telah siap untuk beralih ke agama 

lain dan mengikuti pasangannya jika iklan tersebut tercapai. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



PRAGMATIK : Suatu Kajian Awal 

65 

Pemilihan kata dalam iklan tidak dapat dipisahkan dari makna 

stilistis. Ragam bahasa yang dipilih pun biasanya disesuaikan dengan 

sasaran iklan. 

 

E. Aneka Kasus dalam Perspektif Pragmatik 

1. Gender dalam Pragmatik 

Pengembangan dari pendapat Deborah Tannen (1993) tentang 

perlunya dilakukan kajian gender dalam pragmatik dengan menyitir 

pendapat stereotif perempuan dan laki-laki serta berbagai aspek terkait 

dengan penggunaan bahasa mereka adalah sebagai berikut. 

Sebuah pendekatan teoretis alternatif untuk menghitung perbedaan-

perbedaan gender pada perilaku verbal laki-laki dan perempuan. Karena 

sosialisasi yang berbeda dalam kelompok dengan jenis kelainin berbeda, 

menilik tujuan interaksi yang berbeda dan menggunakan strategi verbal 

yang berbeda untuk memperoleh tujuan-tujuannya. 

Kajian gender dalam pragmatik perlu dilakukan sebubungan dengan 

adanya prediksi bahwa laki-laki cenderung “menguasai” perempuan 

dalam kata-kata di mana laki-laki terkesan lebih berani “berkata-kata 

karena mereka ingin nampak sebagai penguasa dan menunjukkan status 

mereka. Octigan dan Niederman (1979: 52) mengamati “sebuah interupsi 

atau penyelaan pembicaraan disebut sebagat tindak kekerasan dan sinyal 

adanya dominasi pembicaraan”. Hal ini perlu diluruskan bahwa 

perempuan cenderung “mengalah” karena sisi feminisme wanita yang 

selalu ingin menjaga keharmonisan hubungan mereka sehingga interupsi 

di dalam suatu pernbicaraan menurut mereka bisa merusak suasana. 

2. Pendapat Lakoff tentang perempuan Amerika dan bahasanya pada 

tahun 1970-an yang dibabas dalam Eckert dan McConell-Ginet 

(2003) 

a. Lakoff menyatakan bahwa bahasa perempuan menunjukkan 

perempuan adalah makhluk yang “powerless” (tak berdaya), hal 

ini nampak dari pernyataan-pernyataan perempuan yang 

cenderung “lemah” atau mengalah. Perempuan berbicara dengan 

cara yang kelihatan tidak efektif jika la menginginkan orang lain 

berpikir atau melakukan apa yang dia ingin lakukan. 

b. Pendapat Lakoff tersebut, saya benarkan. Dalam keseharian, 

perempuan cenderung tidak memaksakan kehendak atau 

mengedepankan egonya. Seringkali perempuan lebih senang   

menawarkan pilihan daripada menentukan satu hal. Sebagai 

contoh saat ingin n malam dengan teman dia lebih senang 
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berkata, “Kita makan di restoran atau fast food?” Dia tidak suka 

mengajak dan memutuskan “Kita n di restoran, sekarang!”. Dari 

contoh kasus itu memunjukkan adanya titik lemah dalam bahasa 

yang sering digunakan oleh perempuan. 

Di samping itu Lakoff berpendapat bahwa sopan santun 

mempakan tingkat interaksi percakapan di samping kaidah 

prinsip kooperatif. Bahkan lebih dari itu, Lakoff mengusulkan 

tiga kaidah sopan santun yang dibuatnya yang lazimnya diperlu-

kan di dalam peratuturan yakni: (1) formalitas, jangan menyela/ 

tetaplah bersabar; (2) kebebasan pilihan berilah mitratutur 

pilihannya sendiri; (3) kesederajatan, bertindaklah seolah-olah 

Anda dan mitra tutur sama, buatlah agar dia merasa enak (dalam 

Syukur Ibrahim, 1993: 320). 

c. Simpulan akhir yang disampaikan penulis menyatakan bahwa 

perempuan dari sisi fisik pada umumnya adalah makhluk yang 

lemah dibanding laki-laki. Asumsi itulah yang terus melekat diri 

banyak perempuan sehingga terbawa hingga ke bahasa yang ia 

pakai. Penulis menyadari hal itu sehingga di samping menunjuk-

kan kelemahan wanita berargumen dan mengeluar-kan pilihan-

nya, penulis juga manyarankan para perempuan untuk belajar 

bagaimana memperkuat bahasa mereka dan memperkuat posisi 

mereka. Namun demikian perempuan di era sekarang sudah 

berubah eksistensinya. Kalau zaman dahulu, perempuan sebagai 

kanca wingking dalam arti membantu laki-laki bekerja di dapur 

namun hal itu sudah tidak berlaku di era sekarang. Hal ini dapat 

dibuktikan bahwa perempuan era sekarang mempunyai kedudukan 

yang sama dengan laki-laki, meskipun naluri perempuan tetap 

melekat pada dirinya. Banyak perempuan sekarang ini yang 

punya posisi terpenting di masyarakat misalnya sebagai Presiden, 

Menteri, Gubernur, Bupati, Guru Besar, Rektor, Dekan dan 

sebagainya. Oleh karena itu kaitannya dengan bagaimana 

perempuan itu bertutur perempuan bisa berbicara lebih tegas. 

3. Sitiran  

a. Makna dari sitiran Mills (2003) dalam kaitannya dengan prinsip 

norma dan etika dalam berbahasa adalah kesesuaian meninggal-

kan hal yang berguna untuk digunakan dengan seksama saat 

pembahasan cara yang digunakan individu untuk sebuah penaf-

siran ungkapan-ungkapan mereka sendiri dan orang lain dalam 

hubungannya dengan serangkaian norma kelompok yang 

diterima. Patut diungkap bahwa tiap orang meiniliki pemahaman 

sendiri sendiri tentang bahasa yang baik atau pantas digunakan 
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saat mereka berada dalam kelompok tertentu. Seseorang bisa 

menyesuaikan bahasa yang ia pakai jika ia bisa mengikuti contoh 

yang telah ada. Jadi ia harus mengadopsi gaya dan tingkatan 

kesopanan sesuai dengan etika dan norma yang ada dalam 

kelompok tersebut. Tetapi hal yang lebih penting sebenarnya 

adalah kemampuannya untuk menafsir status mereka sendiri 

dalam hubungannya dengan orang lain pada satu komunitas 

tersebut dan dengan menafsir apa yang mereka pikir tentang 

konteks yang dibicarakan. 

b. Relevansi sitiran tersebut terhadap penggunaan bahasa dalam 

lingkup gender adalah sebagai berikut.  

Penggunaan bahasa dalam lingkar gender lebih mengutan pada 

jenis kelainin, bukan status sosial dan konteks pembicaraan. 

Teori tersebut bisa sesuai dengan penggunaan bahasa dalam 

lingkup gender jika laki-laki merasa bahwa mereka lebih ber-

kuasa daripada perempuan. Namun kesesuaian bahasa itu tidak 

berlaku jika perempuan tidak lagi menggunakan “bahasa 

perempuan” mereka, tetapi cendening mei bahasa dengan tegas 

dan mantap. 

4. Komentar kritis tentang sitiran suatu artikel tentang gender (terbitan 

2005-2006) dalam internet atau jurnal beserta contoh lampiran 

artikelnya 

Artikel tentang “Politik Bahasa Dalam Pembagian Gender” terhadap 

“Gender Voices” karya penulis David Graddol dan Joan Swann, disajikan 

oleh SN1 sebagai berikut. 

SN dalam mengkritisi tentang “Politik Bahasa dalam Pembagian 

Gender” atau buku yang berjudul “Gender Voices” karya penulis David 

Graddol dan Joan Swann, hanya membahas temang teori komunikasi 

yang berbicara mengenal kata, kalimat, dan bahasa. Ia juga hanya 

menyampaikan beberapa pertanyaan yang selaras disampaikan oleh 

penulisnya yakni (1) mengapa terjadi perbedaan dalam penuturan dan 

penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan, (2) apakah perbedaan 

itu merupakan suatu persoalan, (3) benarkah bahasa bersifat seksis, dan 

(4) sadarkah kita selama ini terlibat dalam kelaliman bahasa yang 

menceraikan gender dalam masyarakat tertentu.  

Pembahasan selanjutnya, SN memaparkan hubungan antara bahasa 

dan gender dalam kaitan dengan isu lokal maupun teoritis, tetapi sayang 

 

1 sumber:  http://www.kalvanainitra.or.id /kalyanamedia/1/1/bedahbuku3.htm 
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SN tidak membahas secara detail. Inti tulisan SN dalam kritikan buku 

tersebut, ia merinci bahwa di dalam buku tersebut berisi tujuh bagian, 

yaitu bab I berisi pendahuluan, bab II-VII berisi… 

Di akhir tulisannya, SN menunjukkan fenomena perubahan persepsi 

dan tafsir bahasa yang digunakan oleh kaum  perempuan mulai masa 

tradisional hingga modern, yang pada akhirnya menimbulkan kontrover 

yang sernpat mengagumkan kaum feininis belakangan ini. 

Berdasarkan kritikan SN di atas ada baiknya jika dalam ulasan 

tersebut perlu disampaikan beberapa pengertian berikut ini. 

Bahasa, sebenarnya telah diperdebatkan para filsuf sejak Yunani 

kuno yang akhirnya terbagi menjadi dua aliran besar. Pertama, kaum 

Fisei yang menganggap bahasa sebagai sesuatu yang alamiah atau natural 

adanya. Bahasa tidak lahir dari dan karena seleksi alam Karena kekuatan 

alamlah yang menjadikan manusia  berbahasa, jadi menurut pendapat ini 

bahasa tidak lahir dari masyarakat, ia lahir dari alam itu sendiri. Kedua 

kaum Sofos, yang menganggap bahasa sebagai realitas sosial. Bahasa 

lahir dari tradisi atau budaya di mana manusia terus mengembangkan 

seluruh potensi serta daya kreativitasnya. Menurut pendapat ini bahasa 

sebagai ciptaan mutlak manusia, dibuat bersandarkan pada tradisi dan 

budaya masyarakat setempat. Karena itulah bahasa berbeda-beda karena 

budayanya juga berbeda-beda pula.  

Sementara itu dalam teori komunikasi, kata dan kalimat tidak 

mempunyai arti, atau makna. Akan tetapi manusialah yang sungguh 

memberi arti atau memaknainya, apalagi kaitannya dengan bagaimana 

pesan bahasa. Bahasa sebenarnya merupakan entitas yang abadi.  Semua 

realitas yang ada, simbol, kata atau kalimat, isyarat dan bahkan tubuh kita 

sendiri adalah sebagai bahasa. Fenomena yang kita lihat, rasa, raba, 

dengar atau apapun bentuk rupa dan segala kreativitas merupakan bahasa, 

sama halnya dengan perempuan. Perempuan atau wanita juga bahasa. 

Tanpa bahasa perempuan tidak menjadi perempuan atau perempuan 

hanya berarti menjadi perempuan dalam dirinya, karena perempuan tidak 

ingin menjadi perempuan dan bagi dirinya perempuan menciptakan 

bahasa untuk dipahami oleh laki-laki. 

Melalui bahasa perempuan dapat dipercayai, diyakini, dikagumi, 

disegani, ditakuti, dicintai, sekaligus dieksploitasi dan lain sebagainya. 

Bahasa merupakan salah satu alat untuk mengenal perempuan. Tanpa 

bahasa perempuan tak mungkin ada, karena perempuan sendiri pun 

adalah bahasa yang sarat akan makna privasi dari dirinya. Persoalannya 

bagaimana dengan konsep gender, apakah gender juga bahasa yang harus 

ditafsir oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan? atau 

hanya ada begitu saja tanpa pemaknaan yang setara. Gender harus dibaca 
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dan ditafsir secara adil oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan relasi 

sosial bukan relasi politis. Inilah tesis dasar dalam buku “Gender Voices” 

ini.  

Dalam buku ini, dua orang penulis memakai dan meneliti hubungan 

bahasa dengan realitas gender. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 

perspektif apa yang dipakai dan digunakan oleh penulis dan peneliti akan 

sangat menentukan isi yang dihasilkannya, David Graddol dan Joan 

Swann, penulis buku ini, secara jernih dan komprehensif, menyisir 

berbagai penelitian tentang peran dan pengaruh bahasa dalam membentuk 

kehidupan individu dan struktur sosial menyebarkan gagasan tradisional, 

feminitas, maskulinitas dan seksualitas.  

Setelah gerakan feminitas bergulir, hampir tidak ada yang tidak 

dapat dilakukan oleh perempuan. Tampaknya isu kesetaraan gender telah 

mengantarkan perempuan menemukan kebebasannya setarap dengan 

kaum laki-laki. Seperti dalam berbagai aktivitas di sekitar publik. 

Perempuan seolah tidak lagi identik dengan peran-peran domestik seperti: 

menutrisi anak, memasak dan mencuci, melayani suami atau yang 

lainnya. Perempuan tidak sebagai sumur, dapur dan kasur (Sunda dan 

Jawa). 

Dengan mendapatkan kesetaraan dan kebebasannya seperti di atas 

apakah perempuan telah benar-benar menemukan “bahasa” kebahagiaan 

dan “bahasa” kedamaian hidup sejati? David Graddol dan Joan Swann, 

dalam bukunya menyingkap apa yang sejatinya terjadi dalam batin 

perempuan sepanjang sejarahnya, perempuan didefinisikan menurut tutur 

suaranya atau voices-nya terutama diskriminasi suara, lagu bahkan dialek 

dan gaya penuturan kata-kata dari mulut perempuan berdasarkan realisasi 

politis. 

Sejak gerakan feminis tahun 1970-an perempuan telah mengalami 

perubahan yang sangat signifikan. Mereka telah menemukan kesadaran 

baru tentang pentingnya kesetaraan kaum laki-laki dan kaum perempuan 

dalam realisasi sosial maupun seksual. Hasilnya jelas, mereka memetik 

kebebasan dalam melakukan segala aktivitas layaknya seperti yang 

dilakukan oleh kaum laki-laki. Di antara mereka menjadi insinyur, 

direktur, politisi. Petugas-petugas pemadam kebakaran, polisi, pilot dan 

yang lainnya. Praktis tak ada satupun peran yang selama ini (biasa) 

dikerjakan laki-laki yang tidak dapat dikerjakan perempuan.  

Peran-peran seperti kaum laki-laki di atas bukan saja dianggap 

mudah tapi malah diberbagai sektor apapun dianggap nista, terutama 

domestik. Akan tetapi, lanjut penulis buku ini, bahwa kenyataan 

semacam ini adalah juga problem penafsiran terhadap “bahasa” yang 

cenderung politis. Karena perkembangan bahasa yang tidak “sexis” lagi 
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seperti sebelumnya, penggunaan bahasa sekarang menjadi milik kaum 

laki-laki dan kaum perempuan, demikian penulis buku ini. Wacana 

kesetaraan mulai dianggap penting, sepenting eksistensi perempuan itu 

sendiri dalam hidupnya sebagai manusia. 

Kembali pada aliran dalam bahasa, Fisei dan Sofos, ternyata bahasa 

konvensional akhirnya “dimenangkan” oleh kaum Sofos. Yang berarti 

bahasa sebagai ciptaan masyarakat, hasil dari tradisi dan budaya 

masyarakat. Seperti gerakan feminis radikal yang menganggap setara 

secara berlebihan dengan ditiadakannya perbedaan sedikit pun antara apa 

yang dilakukan oleh kaum laki-laki menjadi boleh untuk kaum 

perempuan. Hal ini wajar dilakukan karena bahasa sangat terbatas dalam 

sebuah komunitas masyarakat. Akibat dari bias kesetaraan bahasa gender 

pula, banyak di antara kaum perempuan merasa rendah ketika harus 

mengerjakan yang sifatnya domestik, meskipun harus dibantu suaminya. 

Bahkan secara ekstrem ada pula yang menolak hamil, menyusui, dan 

mengurusi anaknya sendiri. Kalaupun harus mengurusi anaknya sendiri, 

mereka lebih suka menitipkannya ke tempat penitipan anak, demi 

profesinya di sektor publik. 

Akibat pola kesadaran bahasa gender semacam itu, pandangan 

perempuan tentang agama, sosial, ekonomi, politik, cinta dan seks 

sebagaimana kaum laki-laki. Dalam pernikahan misalnya, bukan sesuatu 

yang aneh dan tabu jika seks dilakukan sebulan sebelum ke pelaminan. 

Semuanya dipandang biasa-biasa, tidak lagi sakral dan terhormat, Seks 

pranikah adalah hal yang lumrah Lulus sekolah menengah harus ditandai 

dengan hubungan intim seperti dalam film American pie. Kencan dengan 

berganti-ganti pasangan adalah juga yang umum dilakukan. Bila kaum 

laki-laki menginginkan pernikahan dalam waktu singkat, justru ia 

dianggap bebas. Karena itu, seks pun tidak lebih sebagai bentuk 

"rekreasi" semata, bisa dilakukan setiap saat dan bisa dilakukan kepada 

siapa saja, sesuka hati.  

Demikian itulah kebebasan yang mereka cari? Berdasar data sosial 

di masyarakat Eropa penelitian David Graddol dan Joan Swann ini 

menunjukkan bahwa ternyata mereka tidak menemukan bahasa' 

kedamaian dan bahasa' kebahagiaan dari apa yang selama ini telah 

mereka petik dari hasil gerakan feminis taliun 1970-an itu. Karena bahasa 

yang dibangun masih berdasarkan relasi politik, yakni berdasar pada 

kekuasaan dan sistem serta ideologi patriaki. 

Dari sisi ini, kajian David Graddol dan Joan Swann jelas menunjuk-

kan bahwa bias bahasa dalam kesetaraan gender. Sebab, bahasa ber-

implikasi sosial. Boleh jadi bahasa yang kita tuturkan berperan mencipta-

kan atau menyinambungkan sebuah budaya yang sexis, sadar ataupun 
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tidak bahwa suatu komunitas terlibat dalam kelaliman bahasa yang justru 

"menceraikan" gender dalam masyarakat tertentu. 

Soal gender yang selama ini digugat gerakan feminis, memang hasil 

dari konstruksi sosial dari sistem budaya patriaki oleh mereka, bagi 

mereka untuk memperoleh kesetaraan kaum laki-laki dan kaum 

perempuan. Bahasa gender itu harus diubah, nyatanya hal itu bukanlah 

satu-satunya langkah untuk menemukan kondisi dan kesadaran 

kebahagiaan dan kedamaian bagi perempuan. Potret suara dan bahasa 

yang diucapkan kaum perempuan yang menjadi objek kajian buku ini 

menjadi bukti bahwa bahasa memang tidak mempunyai makna, tetapi 

masyarakat yang memaknainya. 

Analisis David Graddol dan Joan Swann ini sebenamya tidak sedang 

menonjok gerakan feminis, ia hanya memperlihat-kan kepada kita tentang 

fenomena perubahan persepsi dan tafsir bahasa yang digunakan oleb 

kaum perempuan, tradisional hingga modern Tapi tidak menutup 

kemungkinan akan danya kritik dari gerakan feminis sendiri mengingat 

buku ini cukup kontroversial 

F. Analisis Roman Jawa “Dudu Impen”  

1. Beberapa istilah bahasa Inggris yang dipakai penutur dalam teks  

Dalam roman remaja Dudu Impen terdapat lima istilah asing yang 

dipergunakan penutur dalam teks. Lima istilah asing itu adalah up to date, 

best seller, welcome, son, dan please. Kelima kata tersebut sebenarnya 

dalam bahasa Jawa sudah ada padanan katanya, yaitu sing anyar, dodolan 

kang paling apik, ora bedakne, jaluk pangapuro, dan mangga. Dalam 

kajian sosiolinguistik fenomena menggunakan istilah asing dalam peian 

bahasa yang sebenarnnya sudah ada padanan katanya disebut campur 

kode. Campur kode terjadi dalam peian bahasa sehari-hari atau dalam 

situasi informal. Campur kode ini adalah salah satu ciri bahasa informal. 

Campur kode dapat terjadi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia 

atau bahasa Indonesia dengan bahasa asing, atau bahasa daerah dengan 

bahasa asing.  

Komunikasi dalam sebuah kelompok penutur yang berusia muda 

lazimnya menggunakan bahasa yang tidak baku. Di samping itu mereka 

juga sering melakukan campur kode. Kode yang sering dicampur adalah 

bahasa daerah dengan bahasa asing atau bahasa Indonesia dengan bahasa 

asing Peian bahasa asing ini bagi mereka dimaksudkan sebagai prestise 

sendiri. Dengan memaknai bahasa asing mereka merasa lebih percaya diri 

ketika bercakap-cakap dengan kelompoknya. Selain ini maksud peian 
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bahasa asing juga dimaksudkan sebagai tanda bahwa mereka pintar atau 

menguasai bahasa asing.  

Dalam hal ini penulis ingin menunjukkan tentang konteks situa-

sional dan kelompok penuturnya dengan menggunakan istilah tersebut. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor-faktor yang membuat kendala bagi Rina sehingga ia tak masa 

untuk menyatakan pikiran dan perasaannya kepada Bagas adalah sebagai 

berikut ini. la merasa minder dengan keadaan dirinya. Hal ini tampak 

pada petikan roman berikut ini. 

“Kudune aku ora usah ngarep-ngarep atine Bagas wong wis cetha 

yen dheweke ora mungkin naksir aku sing elek, isinan, kuper lan saka 

kulawarga sing ora dhuwe”. 

Di samping itu, apabila dikaitkan dengan teori bahasa dan gender 

kebanyakan wanita merasa inferior atau di bawah pria. Hal ini akan 

mempengaruhi bahasa yang akan dipergunakannya. Ketika akan 

menyatakan perasaan atau pikiran kepada orang lain, wanita cenderung 

akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan baku (Janet Holmes: 

1992). 

3. Makna kata "Please..„.." yang diungkapkan Bagas adalah 

permohonan kepada Rina agar ungkapan perasaan cintanya dapat 

diterima oleh Rina. Permohonan ini dapat dimengerti oleh Rina 

namun ia belum dapat memberi sebuah jawaban  

4. Relevansi judul karangan ini dengan isi dari roman remaja Dudu 

Impen ini apabila disimpulkan adalah impian Rina untuk mendapat 

bukti yang ia incar toko buku dan impian Rina terhadap perasaannya 

kepada Bagas. Pada akhir cerita, impian buku yang diinginkannya 

tidak dapat tercapai karena ia terlambat membeli. Keterlambatan ini 

disebabkan karena ia tidak mempunyai uang untuk membelinya. 

Impian yang kedua yaitu Bagas mencintai Rina dapat terwujud. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa judul karangan dengan isi roman 

mempunyai relevansi.  

 

G. Kritik Bahasa dalam Relasi Gender oleh David 

Graddol dan Joan Swann 

Dalam teori komunikasi, kata dan kalimat tidak memiliki makna. 

Manusialah yang memberikan arti dan memaknainya. Begitu pula dengan 

bahasa, yang sebenarnya merupakan sebuah entitas. Segala realitas dan 

fenomena yang dilihat dan dirasakan adalah bahasa. Namun, dalam 
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penuturan dan penggunaannya, berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

Mengapa ini terjadi? Apakah perbedaan itu persoalan? Apakah benar 

bahasa bersifat seksis?. Sadarkah kita selama ini terlibat dalam kelaliman 

bahasa yang menceraikan gender dalam masyarakat tertentu? Berbagai 

hal itu adalah isu yang diangkat dalam buku ini. 

Buku ini berusaha memaparkan apa yang mudah dipahami 

mengenai hubungan antara bahasa dan gender. Itu juga dalam kaitan 

dengan isu lokal maupun teoritis. Dalam pembahasannya diperlihatkan 

bagaimana sejumlah gagasan penting bidang linguistik, psikologi, dan 

pemikiran feminisme memberikan pencerahan terhadap peran bahasa 

dalam menata wilayah-wilayah gender. Menurut penulisnya, kata "voice" 

dalam judul bukunya di samping berarti suara pembicaraan secara literal 

(harfiah), juga berarti suara secara figurative (kias), yaitu kumpulan 

pendapat dan sikap yang dipegang oleh mereka yang eksis dalam bidang 

tersebut. 

Relasi bahas gender yang dikupas dalam buku ini dibagi menjadi 

tujuh bagian sebagai berikut. 

Bab I berisi pendahuluan yang menyajikan pengantar tentang kajian 

bahasa dan gender, sifat bahasa gender, dan masyarakat yang digender-

kan, hubungan antara bahasa dan gender. 

Bab 2 membahas semiotika dan beberapa argumen yang menetap-

kan garis hubungan antara suara laki-laki dan perempuan dan pengalaman 

hidup mereka yang berbeda, misalnya antara nada suara seorang laki-laki 

dan kesempatan kerja yang lebih luas, desahan suara perempuan dan 

memperlakukan perempuan sebagai objek seksual. 

Bab 3 mengamati penelitian-penelitian antropologis awal mengenai 

perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan yang banyak diantaranya 

besifat kategoris, sebagian bentuk digunakan secara eksklusif oleh kaum 

lelaki dan yang lainnya secara eksklusif oleh kaum perempuan. 

Bab 4 mengupas bagaimana perbedaan antara gaya percakapan laki-

laki dan perempuan. Ciri-ciri percakapan tradisional dipertimbangkan 

secara terpisah dengan variabel-variabel linguistik dan interpretasi yang 

berbeda-beda tentang penerapan yang sering terjadi. 

Bab 5 memaparkan ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan 

linguistik, dengan mengeksplorasi bagaimana laki-laki dan perempu-an 

secara konvensional direpresentasikan dalam bahasa. 

Bab 6 menunjukkan bagaimana bahasa memainkan perannya dalam 

mereproduksi dan mengkonstruksi ideologi-ideologi yang dianggap 

opresif terhadap perempuan.  
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Bab 7 beberapa contoh studi kasus tentang relasi bahasa gender. 

Analisis David Graddol dan Joan Swann ini memperlihatkan feno-mena 

perubahan persepsi dan tafsir bahasa yang digunakan oleh kaum 

perempuan mulai masa tradisional hingga modern. Buku ini 

menimbulkan kontrover yang sempat mengagumkan kaum feminis, 

psikolog dan ahli bahasa sepanjang dekade belakangan ini. (SN) 

Judul Asli  :  Gender Voices  

Judul :  Gender Voices, Telaah Kritis Relasi Bahasa 

Gender  

Penulis  :  David Graddol dan Joan Swann  

Penyunting  :  Ahmad Najib AR  

Penerbit  :  Yogyakarta : Pedati, 2003  

Kolasi  :  xvii, 335p. 

Koleksi Kalyanamitra  :  W304.3 GRA ge [L1]  

Sumber : http://www.kalyanainitra.or.id/ 

kalyanamedia/1/I /bedahbuku3.htm  

 

H. Pendekatan Materi Pemelajaran Menulis dengan 

Ilmu Bahasa Pragmatik 

1. Pengantar 

Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan orang Indonesia masih 

terbiasa dengan budaya lisan, maksudnya adalah wujud komunikasi yang 

disampaikan lebih banyak secara lisan, sehingga informasi yang 

diperoleh juga lebih banyak melalui mendengarkan (menyimak). Hal ini 

juga berlaku pada pemelajaran bahasa sejak dari sekolah dasar, sekolah 

menengah bahkan di perguruan tinggi, yang dilakukan melalui ceramah 

(berbicara) dan peserta didiknya memperoleh informasi melalui 

mendengarkan. 

Pada era modern sekarang ini, berbeda dengan kenyataan di atas, 

bahwa informasi yang tersebar luas di masyarakat kebanyakan disampai-

kan secara tertulis misalnya melalui enternet (e-mail), SMS (short 

massage service), teknologi komputer dan sejenisnya. Namun, karena 

budaya masyarakat Indonesia masih termasuk budaya lisan (baca: 

berbicara), informasi tertulis kurang banyak dimanfaatkan oleh orang 

Indonesia. Apakah sinyalemen seperti itu benar? Jika dilihat dari rasio 

judul buku yang terbit dengan jumlah penduduk yang ada (hampir 220 
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juta jiwa) ternyata masih sangat rendah, nampaknya memang benar 

bahwa budaya tulis-baca masyarakat Indonesia masih rendah. 

Jika demikian, simpulan sementara, masyarakat Indonesia 

kekurangan informasi. Hal ini terjadi bukan karena tidak ada infoimasi, 

tetapi disebabkan oleh rendahriya daya simak dan daya baca masyarakat. 

Masyarakat Indonesia yang masih berbudaya lisan lebih banyak berbicara 

hal-hal yang tidak perlu karena tidak ada infomasi baru yang ingin 

disampaikan. Apabila demikian, jika para ahli pemelajaran tertarik 

membahas masalah pemelajaran bahasa, nampaknya akan sangat ber-

mafaat bila pembahasan lebih banyak difokuskan pada masalah 

"membaca, menulis menyimak, dan berbicara". 

Hal ini dikarenakan masih rendahnya daya simak dan daya baca 

masyarakat Indonesia, akibatnya mereka tidak memiliki banyak informasi 

sebagai pengetahuan. Dengan demikian, para pendidik memiliki tantang-

an untuk membelajarkan peserta didik agar memilikii daya simak dan 

daya baca pada khususnya, dan kemahiran berbahasa pada umumnya. 

Barangkali hal inilah salah satu alasan yang mendorong kita perlu 

meningkatkan pemelajaran menulis di sekolah. 

Penggunaan bahasa pada hakikatnya adalah berbahasa. Oleh karena 

itu, jika kita berbicara mengenai penggunaan bahasa tidak dapat 

dilepaskan dari berbicara dan menulis. Memang antara berbicara dan 

menulis memiliki ciri yang berbeda. Ketika kita berbicara, jika ada 

tuturan yang tidak jelas makskudnya bagi pendengar, kita dapat mem-

perjelas dengan bahasan nonverbal, seperti mimik, gesture, kinestetik; 

dan konteks situasi. Agar komunikasi tidak gagal, penulis harus belajar 

agar bahasa tulis yang digunakan dapat membela dirinya di hadapan 

pembaca. Artinya, tanpa kehadiran penulis, pembaca harus dapat 

memperoleh informasi sejelas-jelasnya melalui tulisan yang dibaca. 

Itulah hakikat pemelajaran menulis di sekolah. 

Kita harus menyadari bahwa pemelajaran menulis adalah 

pemelajaran penggunaan bahasa. Oleb karena itu, pemelajaran menulis 

juga akan lebih tepat jika memilih pendekatan penggunaan bahasa 

(pragmatik). Pragmatik diartikan sebagai studi mengenai penggunaan 

bahasa (Levinson, 1985). Oleh karena itu, jika pemelajaran menulis 

dilakukan dengan pendekatan pragmatik, pemelajaran menulis akan 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan bahasa.  

2. Kondisi Pemelajaran Menulis di Sekolah 

Pembelajaran menulis di sekolah umumnya lebih banyak difokuskan 

pada pembelajaran teori menulis, seperti teori penentuan tema, topik, 

kerangka karangan, out line karangan, memiih judul karangan, penyusun-
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an kalimat, penyusunan paragraf; paragraf induktif, paragraf deduktif, 

dan sebagainya. Kesempatan berlatih menulis, tampaknya diberikan 

kepada peserta didik dengan berbagai alasan misalnya waktu pemelajaran 

dirasakan kurang, sehingga tidak sempat berlatih menulis, dan guru tidak 

memiliki kemahiran menulis karena yang dimiliki hanya pengetalutan 

menulis, sehingga memang tidak mungkin praktik menulis, serta pada 

waktu ujian tidak ada tugas menulis, dan sebagainya. 

Apapun alasannya, fakta yang ada adalah bahwa masyarakat 

Indonesia banyak yang tidak mahir menulis. Peserta didik lulusan SMTA 

tidak mampu menulis surat lamaran pekerjaan, kesulitan mengisi formulir 

pendaftaran pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, atau jenis menulis 

lain yang sederhana. Sarjana lulusan S1 dan (termasuk guru bahasa 

Indonesia), banyak yang tidak mampu atau kurang dalam hal menulis 

baik berupa penulisan lah maupun hasil penelitian. Banyak guru yang 

harus menulis karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk naik pangkat, 

mereka lebih suka mengeluh daripada mencoba. Para dosen ternyata 

sampai pensiun juga banyak yang tidak pernah menulis, meskipun hal ini 

mutlak diperlukan karena dalam kenaikan pangkat dan jabatan wajib 

melampirkan karya ilmiahnya baik berupa lah maupun hasil penelitian. 

Ada beberapa alasan tentang kelemahan para peserta didik maupun 

guru termasuk dosen yang antara lain: Pertama, kesalahan ada pada 

budaya. Masyarakat Indonesia masih hidup dengan budaya lisan. Ratusan 

tahun di masa lampau, tradisi menularkan pengetahuan dilakukan secara 

lisan. Budaya meguru dalam masyarakat lama adalah mendengarkan 

wejangan para "sarjana" (wong pinter) yang diterima secara lisan. 

Dengan demikian, tradisi menulis memang belum tumbuh secara baik. 

Kedua, keberadaan lembaga pendidikan sudah tidak mungkin 

dihilangkan meskipun selama ini telah menjadi biang keladi kegagalan 

menulis Lembaga pendidikan hingga kini baru berhasil memperkenalkan 

tulisan agar masyarakat tidak buta aksara. Dengan kata lain, lembaga 

pendidikan baru berhasil memperkenalkan kegiatan menulis, tetapi belum 

berhasil menumbuhkan budaya menulis. Budaya menulis bukan sekedar 

dapat menggambar huruf untuk mengungkapkan sedikit gagasan Budaya 

menulis adalah budaya berpikir, berkreasi untuk mengungkapkan gagasan 

menggunakan bahasa tulis. Hal inilah yang belum banyak dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia. 

Ketiga, penghargaan terhadap hasil karya tulis belum menggembira-

kan. Meskipun budaya menulis belum begitu' tumbuh menggembirakan, 

munculnya beberapa penulis tidak serta-merta mendapat tanggapan 

positif dari berbagai pihak. Respon masyarakat terhadap karya tulis 

belum kondusif untuk melanjutkan pengembangan budaya tulis. Muncul-
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nya para penulis tidak diimbangi dengan penghargaan sepadan dengan 

jerih payahnya. Bahkan, tidak sedikit penulis yang produktif menulis 

tetap hidup berkekurangan, sementara pengusaha yang bergerak dalam 

dunia penerbitan semakin kaya. Semakin parah lagi, seorang dosen sudah 

payah menulis suatu artikel kemudian berusaha untuk memasukkannya 

ke salah satu pengelola jurnal, mereka harus antri dan harus membayar 

dengan dalih membantu biaya produksi. 

Keempat, budaya menulis akan berkembang jika budaya membaca 

juga sudah berkembang. Sayangnya, budaya membaca masyarakat kita 

juga masih lemah. Hal ini juga terkait dengan masih melekat eratnya 

budaya lisan. Sementara budaya membaca yang telah dimiliki oleh 

sebagian masyarakat Indonesia masih budaya membaca untuk hiburan. 

Kasus pada remaja ABG (Anak Baru Gedhe), banyak di antara mereka 

suka membaca karya-karya berupa novel. Para guru dan dosen pun lebih 

banyak membaca koran mencari infomasi iklan tentang kredit rumah 

tinggal dan kendaraan. Kegiatan membaca komprehensif untuk 

kepentingan studi belum menjadi budaya masyarakat. 

Kelima, sementara budaya lisan belum sempat beralih ke budaya 

tulis, kemajuan teknologi audio visual berkembang pesat. Masyarakat 

yang belum memiliki budaya membaca, tiba-tiba diberi kemudahan 

memperoleh infonnasi melalui media audio visual. Masyarakat lebih suka 

menonton televisi daripada harus membaca koran, jurnal, buku, majalah, 

dsb. Akibatnya budaya tulis yang belum menjadi perilaku berpikir ma-

syarakat harus kembali ke budaya lisan yang dikembangkan melalui 

televisi.  

Jika dilihat kondisi budaya menulis di atas, rasanya memang cukup 

sulit untuk mencapai keberhasilan dalam pemelajaran menulis di sekolah. 

Meskipun demikian, masih ada harapan agar budaya menulis dapat 

tumbuh di masyarakat. Salah satu lembaga yang memungkinkan untuk 

meneruskan pembinaan dan pengembangan budaya tulis adalah lembaga 

pendidikan. Namun, harus diakui bahwa lembaga pendidikan adalah 

biang keladi kegagalan pemelajaran menulis selama ini. Oleh karena itu, 

jika pemelajaran menulis tidak ingin gagal lagi, hendaknya perlu 

dipikirkan pendekatan dalam pemelajaran menulis secara tepat. 

3. Pendekatan Pragmatik 

Pemelajaran menulis berdasarkan pendekatan pragmatik tidak 

dimaksudkan untuk mengajarkan teori pragmatik sebagai dasar teori 

menulis. Pendekatan pragmatik dalam pemelajaran menulis adalah peian 

teori pragmatik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa tulis. Oleh 

karena itu, yang diajarkan kepada peserta didik adalah materi menulis 

yang dipilih dan dirancang sesuai dengan teori pragmatik. Berdasarkan 
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pilihan dan rancangan itu, guru dapat merancang materi pemelajaran 

menulis untuk peserta didiknya sendiri sesuai dengan jenjang pendidikan-

nya. 

a. Materi Menulis Berkadar Praanggapan 

Praanggapan diartikan sebagai sesuatu yang dianggapkan oleh 

penutur kepada lawan tutur bahwa lawan tutur telah mengetahui apa 

yang dituturkan oleh penutur (Levinson, 1985). Teori semacam itu 

tidak perlu diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Materi 

pemelajaran menulis berkadar praanggapan akan lebih efektif apabila 

diajarkan dalam bentuk komunikasi. 

 Perhatikan contoh tuturan di bawah ini: 

Peserta didik A :  "Dengan munculnya berbagai masalah yang 

berhubungan dengan narkoba, peserta didik 

harus berhati-hati bergaul dan pandai-pandai-

lah memilih teman" 

Peserta didik B :  "Memang betul, kalau kita salah teman, 

jangan-jangan kita keliru memilih bandar 

narkoba. Jika sampai hal itu terjadi, wah… 

bisa-bisa kita malah jadi agennya". 

Peserta didik A :  "Itulah yang pernah dialami oleh teman si 

Berta, dia berkenalan dengan seseorang yang 

semula dikira orang baik, e... tahu-tahu 

ditangkap polisi karena ternyata pengedar 

narkoba". 

Meskipun kita tidak menjelaskan mengenai teori praanggapan, 

ternyata peserta didik A dan B mampu berkomunikasi secara benar 

dengan menggunakan praanggapan yang benar pula. Agar 

pembelajaran menulis berkadar praanggapan lebih efektif dan peserta 

didik mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, lebih baik 

disampaikan dalam bentuk-bentuk kasus seperti peian bahasa yang 

senyatanya, seperti pemakaian bahasa iklan, pikiran pernbaca, berita 

di koran, dsb. Berdasarkan kasus pemakaian bahasa tersebut peserta 

didik mulai berlatih menulis yang berkadar praanggapan. 
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Perhatikan contoh peian bahasa iklan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan kolom yang pertama di atas memang ditujukan kepada 

para  pembaca yang sering membaca koran. Mereka hidup di daerah 

yang tanahnya mengandung air dan dapat dibuat sumur, pei pompa 

air, memiliki wc. Sementara itu, iklan kedua ditujukan kepada 

pembaca yang memiliki mobil atau setidaknya mengetahui seluk 

belum mobil. 

Ketika memasang iklan, pemasang tentu sudah berpraanggapan 

si pembaca mengetahui bahwa tuturan iklannya dapat dipahami 

maksudnya. Kedua iklan tersebut benar-benar didatangi oleh pem-

baca yang membutuhkan jasa atas profesinya. Setelah dikonfirmasi 

oleh penulis, baik melalui HP maupun mendatangi bengkel, ketika 

penulis bertanya, darimana tahu bahwa di situ ada tukang sumur dan 

tukang service jok mobil, mereka mengatakan melalui membaca 

iklan. Namun, ketika pembantu di rumah saya suruh membaca iklan 

jok mobil dia mengira bahwa iklan tersebut menawarkan sarung yang 

biasa dipakai sebagai selimut ketika tidur. Artinya, setiap komunikasi 

memang tidak harus dapat dipahami oleh setnua orang. Hanya orang 

yang benar-benar dijadikan mitra tutur saja yang dapat paham akan 

praanggapan yang terdapat dalam tuturannya. Setelah ada contoh 

seperti itu, peserta didik dapat berlatih menulis iklan kolom, atau 

menulis apa saja yang berkadar praanggapan seperti contoh yang 

diberikan oleh guru. 

b.  Materi Menulis Berkadar lmplikatur 

Implilkatur diartikan sebagai maksud yang tersembunyi di balik 

tuturan. Artinya, ketika seseorang berbicara atau menulis, apa yang 

dikatakan atau dituliskan tidak sama dengan apa yang dimaksudkan. 

Ada dua macam implikatur, yaitu implikatur konvensional dan 

implikatur percakapan. Sebenarnya, keduanya sama-sama implikatur 

percakapan. Namun, karena implikatur konvensional sudah sering 

dipakai sehingga hampir setiap orang telah mengerti maksudnya 

Spesialis sumur bor pantek servis 

pompa air, sedot wc. Hubungi Padi HP 

08123457611 

Ahli sarung, jok & int mobil. Pesanan 

3 jam terpasang, rapi, murah, cepat, 

bhn & wrn komplit. Dtng ke Jaz mobil 

Jl. Kenya Wandu 30 Yk. 
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sehingga dianggap sudah bersifat konvensional. Misalnya, "maaf aku 

mau ke belakang sebentar". Apa yang dikatakan dengan apa yang 

dimaksudkan dalam tuturan itu tidak sama. Namun, karena tuturan itu 

sudah terbiasa dipakai, hampir setiap orang sudah mengerti maksud-

nya bahwa "mau ke belakang" implikaturnya "mau ke WC". 

Sementara itu, implikatur percakapan adalah implikatur yang 

hanya diketahui oleh sebagian orang yang mengetahui konteks 

tuturannya saja. Orang yang tidak mengetahui konteks tuturannya 

bisa salah interpretasi atau bahkan tidak mengerti sama sekali 

maksud penutur. Misalnya, "Kalau dia memang mau merongrong 

negara, kirim saja ke suka bumi'. Mendengar tuturan seperti itu, bagi 

orang yang tidak mengetahui konteksnya akan memahami bahwa 

"suka bumi" adalah nama tempat. Namun, bagi penutur dan lawan 

tutur yang sama-sama berprofesi sebagai militer mungkin sangat jelas 

menangkap implikatur tuturan tersebut, bahwa "kirim ke suka bumi" 

artinya "dibunuh". Kata "suka bumi" dipahami sebagai "lebih suka di 

bumi dalam arti di kubur".  

Pembelajaran menulis yang paling tepat memang diawali 

dengan tulisan berkadar implikatur konvensional. Artinya materi 

pemelajarannya dimulai dengan memilih materi implikatur yang 

sudah biasa dipakai di dalam masyarakat. Perhatikan contoh-contoh 

di bawah ini. 

- Maukah Anda singgah ke gubug saya sebentar? 

- Namanya orang kecil, setiap hari ya n dengan lauk garam dan 

sambal saja. 

- Wah tubuh si gadis itu nampak subur. 

- Kalau dia sih tubuhnya ramping. 

Tuturan "singgah ke gubug saya", "n dengan lauk garam Dan 

sambal", "tubuhnya subur", "tubuhnya ramping" bukanlah maksud 

yang sebenarnya seperti yang ada dalam tuturan. Implikatur tuturan 

pertama dan kedua, si penutur ingin merendah agar tidak dianggap 

sebagai orang yang sombong. Sedangkan tuturan ketiga dan keempat, 

penutup tidak ingin melukai hati orang yang dimaksud dalam tuturan. 

Gadis tidak suka dikatakan tubuhnya "gemuk" namun kalau 

dikatakan tubuhnya "subur" biasanya tidak tersinggung. Begitu juga, 

gadis tidak suka dikatakan tubuhnya "kerempeng", namun kalau 

dikatakan tubuhnya "ramping" justru merasa bangga. 

Bentuk-bentuk tulisan yang mengandung implikatur konven-

sional seperti itu perlu diperkenalkan kepada peserta didik agar 
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memulai mengenal implikatur. Setelah mereka mengenal implikatur 

konvensional, implikatur percakapan mulai diperkenalkan kepada 

peserta didik. Perhatikan contoh di bawah ini. 

Peserta didik A  :  "Kalau aku sudah hafal dengan Domi. nya setiap 

dia ngajak n aku harus bawa dompet" 

Peserta didik B  :  "Lho kok sama, kemarin Domi ngajak aku 

makan. Tahunya, setelah selesai, malah aku yang 

disuruh bayar, bahkan minta dibelikan rokok 

lagi".  

Tuturan A yang berbunyi "nnya setiap ngajak n aku harus bawa 

dompet" tidak dimaksudkan bahwa A takut kehilangan dompet atau 

sekedar membawa dompet untuk gagah-gagahan. Implikatur 

"membawa dompet" ternyata dapat ditangkap secara benar oleh B. 

yaitu "membawa uang". 

Bentuk tuturan yang mengandung implikatur tidak hanya tetjadi 

dalam percakapan sehari-hari yang bersifat informal. Dalam per-

cakapan formal pun dapat pula mengandung implikatur. Perhatikan 

contoh di bawah ini. 

Guru  :  "Peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas akhir, 

tahun depan terpaksa harus ketemu dengan saya lagi 

dengan materi pelajaran yang sama!" (tuturan guru di 

dalam kelas). 

Murid  : "Wah, kalau begtu kami minta diberi tambahan waktu dua 

hari, Pak. Karena semua guru member tugas". 

Tuturan guru tersebut ditangkap ilokusinya oleh peserta didik 

sebagai "tidak lulus" Oleh karena itu, peserta didik menjadi khawatir 

dan minta tambahan waktu agar tugas dapat diselesaikan. jika 

demikian, pembelajaran implikatur dalam berbahasa sebenarnya 

sangat mudah diajarkan melalui tindak komunikasi dengan mengam-

bil berbagai situasi komunikasi yang alamiah. Dengan materi pem-

belajaran implikatur seperti itu, peserta didik dapat memahami 

tuturan yang bersifat tidak langsung. Ada beberapa alasan ketika 

seseorang harus bertutur demikian, antara lain (a) agar tidak 

menyinggung perasaan orang lain, (b) agar tidak terasa kasar, (c) 

karena alasan-alasan kepercayaan, (d) karena ada sesuatu yang 

dirahasiakan, dan (e) dapat mengasah ketajaman dan kepekaan 

perasaan. 

Setelah mengenal kadar implikatur dalam berbahasa, peserta 

didik disuruh menuliskan gagasannya mengenai topik apa saja yang 
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berkadar implikatur baik konvensional maupun percakapan. Agar 

ungkapannya utuh, tulisan hendalmya diwujudkan dalam bentuk 

wacana, bukan sekedar kalimat.  

c.  Materi Menulis Berkadar Deiksis 

Deiksis sebagai salah satu ruang lingkup kajian pragmatik 

diartikan sebagai penunjukkan dan identifikasi orang, benda, 

peristiwa, proses dan aktivitas yang dibicarakan atau dintjuk dalam 

kaitannya dengan konteks ruang dan waktu (Lyons, 1977). Ada pula 

yang mengartikan bahwa deiksis merupakan sifat suatu kata 

(Kaswanti Purwo, 1984). Kata dinyatakan bersifat deiktis apabila 

rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada (1) 

siapa yang menjadi pembicara, (2) kapan waktunya dan (3) di mana 

tempat dituturkannya kata itu. 

Tomy :  Aku mau ke warung, kamu titip nasi ndak? 

Yudi  :  Aku sudah beli sendiri tadi 

Kata “aku" sebagai kata ganti orang pertama bersifat deiktis 

karena "aku" pada tuturan pertama adalah "aku"-nya Tomy, sedang 

"aku" pada tuturan kedua adalah "aku"-nya Yudi. Jadi kata aku 

referensinya berganti-ganti, yaitu Tomy dan Yudi. Namun, kata 

seperti sepeda, kebun, rumah tidak besifat deiktis 

Tomy :  Sepeda kamu aku pakai ya Yud! 

Yudi  :  Pakai saja, aku ndak pergi, kok! 

Tomy :  Sepedaku agak ndak enak lho! 

Kata "sepeda" yang diucapkan oleh Tomy dan "sepeda" yang 

diucapkan oleh Yudi referensinya tetap sama, meskipun yang 

mengucapkan berbeda-beda. Dengan demikian, kata "sepeda" tidak 

bersifat deiktis. Kata deiktis adalah kata yang referensinya berganti-

ganti, sedangkan kata tidak deiktis bila referensinya tetap/tidak 

berpindah-pindah. 

Ada beberapa jenis deiksis dalam bahasa, yaitu (a) deiksis 

person, (b) deiksis tempat. (c) deiksis waktu, (d) deiksis sosial, dan 

(e) deilcsis wacana. Deiksis person adalah deiksis yang referensinya 

mengacu pada orang. Semua kata ganti orang bersifait deiktis karena 

acuannya selalu berganti-ganti dalam peian. Deiksis person adalah 

deiksis yang referensinya merujuk pada kata ganti orang, baik kata 

ganti orang pertama, kedua, maupun ketiga, misalnya: "Pak Guru 

baru saja selesai mengajar, dia sekarang sedang istirahat di kantor". 

Kata "dia adalah deiksis orang yang merujuk pada "Pak Guru". 
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Deiksis tempat adalah deiksis yang mengacu pada ruang atau tempat 

dalam peristiwa berbahasa. Sekali lagi perlu diingat bahwa kata-kata 

deiksis jika referensinya berpindah-pindah. Oleh karena itu, deiksis 

ruang/tempat hanyalah kata-kata yang menunjuk pada tempat atau 

ruang yang referensinya berpindah-pindah atau berganti-ganti. Ada-

pun contoh dieksis seperti di bawah ini. 

Di sini saya lahir, di sini pula saya akan meninggal. 

Asli saya di sini saja, kok! 

Uangku tadi saya taruh di sini, tapi sekarang kok tidak ada. 

Tuturan "di sini" referensinya dapat berpindah-pindah sesuai 

dengan konteks tuturannya. Tuturan "di sini saya lahir, di sini pula 

saya akan meninggal" dan tuturan "Asli saya di sini saja kok, deiksis 

"di sini" referensinya adalah di kota, desa, atau wilayah tempat 

penutur bertutur. Lain halnya "di sini" dalam tuturan "Uangku tadi 

saya taruh di sini, tapi sekarang kok tidak ada", referensinya adalah 

tempat yang ditunjuk oleh penutur yang sangat dekat dengan diri 

penutur. Dengan demikian, referensi "di sini" sebagai deiksis tempat 

dapat "molor" (meluas) dan dapat "mungkref” (menyempit). 

Deiksis waktu adalah deiksis yang merujuk pada saat atau 

waktu terjadinya suatu peristiwa berbahasa. Kata-kata seperti 

"kemarin, nanti, besuk, besuk bulan depan, minggu kemarin" adalah 

deiksis waktu. Akan tetapi, kata seperti pagi, sore, siang, malam" 

tidak dikategorikan sebagai deiksis karena keberadaannya ditentukan 

berdasarkan patokan posisi planet bumi terhadap matahari (Kaswanti 

Purwa, 1987). 

Deiksis sosial adalah deiksis yang menggambarkan adanya 

strata sosial dalam peristiwa peran bahasa. Ada sementara ahli yang 

menyatakan bahwa tingkat tutur dalam bahasa Jawa menggambarkan 

deiksis sosial (misalnya: turu, tilem, sare). Meskipun di dalam 

bahasa Indonesia tidak memiliki tingkat tutur, namun sebagai akibat 

terjadinya kontak bahasa dengan bahasa-bahasa etnis di Nusantara 

peian bahasa Indonesia juga sering tergambar adanya deiksis sosial 

(misalnya: dia menjadi beliau; sebutan Yang Mulia untuk 

menggantikan dia bagi raja). 

Deiksis wacana adalah deiksis yang referensinya tertuju ke arah 

bagian wacana yang lain. Arah referensi dalam wacana dapat ke 

bagian yang sudah disebut sebelumnya (referensi anafora), ke 

bagian berikumya (referensi katafora), ke bagian di luar wacana 

sebelumnya (referensi eksofora), atau referensi ke bagian dalam 

wacana (referensi endofora). 
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Jika dilihat materi deiksis seperti diuraikan di atas, pemelajaran 

menulis berkadar deiksis di sekolah perlu diseleksi dan dipilih yang 

benar-benar berkaitan dengan kegiatan menulis. Nampaknya, materi 

yang berkaitan dengan deiksis wacana, terutama aneka jenis 

referensi sudah cukup memberikan gambaran singkat mengenai 

pemahaman deiksis wacana. Misalnya : 

1) Dengan sistem ujian nasional yang baru, banyak peserta 

didik yang tidak lulus ujian. Padahal 'mereka" sudah telanjur 

mendapat sekolah di jenjang berikutnya. 

2) "Pada zaman dahulu" ada kisah yang mengatakan bahwa 

manusia dapat berjalan di atas air. 

3) Setiap persoalan dapat diselesaikan secara ilmiah dengan 

langkah-langkah sebagai berikut". 

Berdasarkan contoh di atas, peserta didik cukup diberi bekal 

pemahaman bahwa "mereka" merujuk pada "banyak peserta didik" 

(referensi anafora); "Pada zaman dahulu" merujuk pada peristiwa 

yang tetjadi di luar yang dibicarakan (referensi eksafora), dan 

"sebagai berikut" merujuk ke sesuatu yang akan disebutkan berikut-

nya (referensi katafora). Setelah diberi pelajaran peian bahasa 

berkadar deiksis, peserta didik disuruh menulis karangan pendek 

yang di dalamnya mengandung deiksis wacana, terutama yang 

memerlukan referensi. 

d.  Materi Menulis Berkadar Tindak Tutur 

Dalam teori tindak tutur, Austin (1962) menyatakan bahwa 

setiap ujaran dalam tindak komunikasi selalu mengandung tiga 

unsur, yaitu (1) tindak lokusi berupa ujaran yang dihasilkan oleh 

seorang penutur, (2) tindak illokusi berupa maksud yang terkandung 

dalam ujaran dan (3) tindak perlokusi berupa efek yang ditimbulkan 

oleh ujaran. Meskipun demikian, unsur-unsur dalam setiap tindak 

tutur seperti itu tidak perlu diajarkan kepada peserta didik. Pemilihan 

materi menulis berkadar tindak tutur di sekolah akan lebih beguna 

jika dikaitkan dengan tuturan yang sebenarnya terjadi di dalam 

masyarakat tetapi di dalamnya mengandung unsur-unsur tersebut. 

Perhatikan tuturan di bawah ini. 

Ibu    :  Ya sudah, habiskan saja semua, biar Bapakmu tidak usah 

n (seorang Ibu sambil memperlihatkan wajah agak seram 

dan berbicara dengan nada marah kepada putranya karena 

lauk makan yang ada di meja n dihabiskan oleh putranya). 
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Anak  :  "Aku kira semua sudah n, ya tak habiskan. Bapak belum ta, 

maaf Bu?" (dengan nada agak menyesal). 

Perkataan Ibu ternyata dipahami maksudnya oleh si anak dengan 

benar. Tuturan "Ya sudah, habiskan saja semua, biar Bapakmu tak 

usah n! ditangkap oleh anak bukan sebagai perintah, tetapi sebagai 

larangan. Dengan demikian, efek komunikatif yang timbul dari 

tuturan tersebut adalah “nada bersalah dari si anak karena telah 

menghabiskan lauk yang disediakan oleh Ibu” 

Implikatur tidak hanya dipakai dalam tuturan sehari-hari seperti 

contoh di atas. Dalam percakapan formal pun dapat juga mengguna-

kan implikatur. Perhatikan satu contoh tuturan yang juga mengan-

dung implikatur di bawah 

Direktur   :  "Besuk pagi, saya akan rapat di Jakarta jam 10.00, 

membahas proyek pembukaan tambang batu bara di 

Tami yang Layang, saya berangkat pagi saja" 

Sekretaris  :  "Baik pak nanti saya pesan tiket sekaligus saya 

siapkan bahan rapat nanti sore saya antar ke rumah". 

Tuturan formal pun tidak selalu harus dikatakan secara 

langsung. Akan tetapi, ternyata sekretaris dapat memahami maksud 

direktur dan memberikan jawaban "Baik pak, nanti saya pesan tiket 

sekaligus saya siapkan bahan rapat. nanti sore saya antar ke 

rumah". Hal ini membuktikan bahwa direktur berbicara mei 

implikatur percakapan dan sekretaris memahami benar ilokusi dan 

mengetahui benar perlokusi yang harus dilakukan. 

Seorang direktur dapat saja berbicara dengan sekretarisnya 

secara langsung dengan memberi perintah "Besuk saya mau rapat di 

Jakarta, cepat carikan tiket dan siapkan bahan rapat, nanti segera 

antar ke rumah saya". Bentuk tuturan secara tidak langsung dan 

tuturan langsung akan memiliki efek yang berbeda bagi lawan tutur. 

Bentuk tuturan tidak langsung seperti contoh di atas terasa lebih 

humanis dibandingkan dengan bentuk tuturan langsungnya. Pak 

direktur ternyata memiliki bentuk tuturan tidak langsung, karena 

ternyata efek komunikatif  bagi pendengar (sekretaris) jauh lebih baik 

karena pendengar merasa lebih dihargai sebagai mitra kerja bukan 

sebagai bawahan  

Berdasarkan uraian dan contoh tuturan berkadar tindak tutur di 

atas, peserta didik dapat disuruh menulis kuesioner wawancara 

terbuka kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaannya ber-

kadar tindak tutur. Kemudian peserta didik disuruh melakukan 

wawancara dan hasilnya dilaporkan secara tertulis. 
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e.  Materi Menulis Berkadar Kesantunan 

Hasil penelitian Brown dan Levinson (1978) membuktikan 

bahwa kesantunan berkaitan dengan nosi "wajah negatif' dan "wajah 

positif”. Wajah negatif terjadi manakala pendengar merasa 

“kehilangan muka” ketika mendengar tuturan, pembicara dapat 

merasa "terhina" atau "kehilangan harga diri". Sementara itu, "wajah 

positif' merupakan dambaan setiap orang yang teribat dalam komuni-

kasi. Brown dan Levinson menemukan bukti bahwa setiap orang 

ingin agar apa yang dilakukan, apa yang dimiliki, nilai-nilai yang 

diyakini dihargai oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik, menye-

nangkan, patut dihargai, menguntungkan, dsb. Dengan demikian, 

kesantunan selalu berkaitan dengan kepentingan pihak pendengar 

dalam tuturan.  

Sejalan dengan hasil penelitian Brown dan Levinson di atas, 

Asim Gunarwan (1993) dalam penelitiannya berjudul "Kesantunan 

Direktif di dalam Bahasa Indonesia antara Beberapa Kelompok 

Etnik di Jakarta" membuktikan bahwa (a) kesantunan merupakan 

properti ujaran, (b) santun tidaknya suatu ujaran ditentukan oleh 

pendengar atau pembaca, dan (c) kesantunan berkaitan dengan hak 

dan kewajiban penyerta interaksi. Ketiga hal di atas dapat dilihat 

melalui bentuk-bentuk honorifik yang menunjukkan rasa hormat oleh 

karena itu, dalam bertutur agar memperlihatkan adanya kesantunan, 

yang jauh lebih penting adalah (a) apa yang dituturkan dan (b) 

bagaimana Cara menuturkannya. 

Ahli lain Leech (1983) menyatakan bahwa kesantunan ber-

bahasa mencakup serangkaian maksim atau aturan tertentu. Pertama, 

maksim kepedulian yakni perkecil kerugian dan tingkatkan keuntung-

an pada orang lain. Suatu tuturan dikatakan santun apabila penutur 

menaruh rasa peduli pada pendengar sehingga pendengar merasa 

diperhatikan. 

A :  Katanya Bapak mertuamu meninggal, sakit apa? 

B :   Iya. sudah lama stroke. 

A :   Maaf saya baru mendengar tadi, ikut bela sungkawa, ya! 

B :  Terisih. 

Jika diperhatikan tuturan A di atas nampak bahwa si A menaruh 

rasa peduli kepada musibah yang dialami oleh si B atas meninggal 

mertuanya. Memang. rasa peduli akan jauh lebih baik jika si A 

datang melayat ke rumah si B Namun, karena tidak tahu dan sudah 

terlambat, si A begitu ketemu B mau menyapa dan mengucapkan rasa 
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bela sungkawa. Hal ini pun sudah lebih dan cukup dan telah memper-

lihatkan kesantunannya. 

Kedua maksim kebaikan hati, yakni perkecil keuntungan pada 

diri sendiri dan tingkatkan keuntungan pada orang lain. Tentu yang 

dimaksud dengan kerugian dan keuntungan dalam tuturan tidak 

sekedar diukur dengan materi. Suatu tuturan dikatakan santun apabila 

penutur memperlihatkan kebaikan hati kepada pendengar dan 

pendengar merasakan atas kebaikan hati penutur sehingga merasa 

diuntungkan. 

A :  Kalau nanti pulang ikut mobilku saja ya, biar aku ada teman 

ngobrol di jalan! 

B :  Tapi aku nanti harus mampir ke taylor dulu' ngambil jahitan tu. 

A :  Ndak pa-pa, nanti aku antar sekalian. 

B :  Terisih ya! 

Tuturan A kepada B seakan-akan seperti A yang membutuhkan. 

Padahal A mengetahui pasti bahwa B tidak membawa kendaraan dan 

kalau pulang dari kantor biasanya naik angkot. A melihat B seperti 

itu merasa kasihan. Namun agar B tidak tersinggung, A menawarkan 

diri untuk mengajak pulang bersama-sama dengan alasan biar ada 

teman ngobrol. Tuturan itu berkadar santun karena B merasa 

diuntungkan dengan tuturan A. 

Ketiga, maksim penghargaan, yakni perkecil kekurang-peng-

hargaan kepada orang lain dan tingkatkan penghargaan pada orang 

lain. Seorang penutur akan dinilai bertutur secara santun jika dapat 

menghargai lawan tutur. Meskipun lawan tutur termasuk bawahan 

atau rakyat kecil, tetapi jika penutur bertutur dengan sopan akan 

sangat dirasakan sebagai orang yang santun oleh lawan tutur. 

Contohnya sebagai berikut ini. 

Pak Narko  :  Pak Toha kemarin kerja lembur sampai malam, ya? 

Pak Toha  :  Iya Pak, karena ada laporan yang belum selesai 

padahal harus segera dilaporkan ke pusat. 

Pak Narko  :  Ya sudah, ini lho tadi dapat uang transport rapat. 

Untuk Pak Toha saja ya, buat beli kopi. 

Pak Toha  :  Matur nuwun, Pak! 

Tuturan Pak Narko kepada pak Toha memang bukan semata-

mata ingin memberi upah, tetapi yang jauh lebih penting adalah sikap 

Pak Narko kepada Pak Toha yang mau menghargai kerja keras Pak 
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Toha. Sebagai seorang bawahan, sikap Pak Narko akan sangat 

dirasakan oleh pak Toha sebagai suatu penghargaan, 

Keempat, maksim kesahajaan, yakni perkecil pujian pada diri 

sendiri, dan tingkatkan pujian pada orang lain. Jika kita perhatikan 

maksim-maksim tersebut, nyatalah bahwa persoalan sopan santun 

berbahasa lebih banyak mengacu pada persoalan 'untung rugi' atas 

dampak yang ditimbulkan dari suatu pernyataan. dan bukan semata-

mata oleh bentuk dan struktur kalimatnya. Jadi, betapa pun sopan dan 

halusnya sebuah kata yang digunakan oleh seorang penutur, tetapi 

jika dampak yang ditimbulkan oleh kata tersebut dapat 'merugikan' 

mitra tuturnya, pastilah tuturan itu kurang santun. 

Pak Jono   :  Sama-sama buat teh, kok rasanya lain ya kalau yang 

buat Pak Kardi. Gimana sih Pak biar aroma tehnya 

bisa Wangi seperti itu? 

Pak Toha :  Anu Pak! Begitu air mendidih, jangan diturunkan dari 

kompor, tapi diangkat langsung dituang ke teko dan 

cepat ditutup untuk cenceman. Setelah kira-kira 

sepuluh menit baru boleh dibuka dan disaring. Aroma 

tehnya tidak hilang. 

Pak Jono :  Tapi bener lho, Pak Kardi ini pintar kalau buat teh, 

rasanya benar benar gianstel dan tehnya terasa 

harum. 

Tuturan pak Jona sebagai atasan pak Kardi terasa memberi 

perhatian besar terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh bawahan-

nya. Dengan memberi pujian terhadap teh buatan pak Kardi, pak Jono 

telah memberi penghargan terhadap hasil kerja bawahannya. Meski-

pun hanya masalah sederhana, tetapi bagi pak Kardi sudah merasa 

mendapat penghargaan atas kerjanya karena diperhatikan oleh atasan-

nya. Dengan tuturan seperti yang dilakukan oleh pak Jono, pak Kardi 

akan merasa bahwa pak Jono adalah sebagai atasan yang santun 

karena mau menghargai kerja orang kecil seperti dirinya 

Untuk memahami suatu tuturan, dalam konsep kesantunan 

dijelaskan bahwa ada seperangkat asumsi yang melingkupi dan 

mengatur kegiatan percakapan sebagai suatu tindakan berbahasa 

yaitu beberapa prinsip kerja sama (cooperative prinsiple). Dalam 

prinsip kerja sama, Grice (1975) menyatakan bahwa agar komunikasi 

dapat dipahami dengan baik perlu memperhatikan empat kategori 

maksim, yaitu: 
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1) Maksim Kuantitas, yaitu maksim yang menyatakan bahwa 

informasi yang diberikan tidak boleh lebih atau kurang dari 

apa yang diinginkan.  

Contoh : 

Tanya     :  Berapa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan 

hasil, sensus tahun 2001 

Jawab 1  :  Sebanyak 210 juta jiwa. 

Jawab 2   :  Di Jawa sebanyak 85 juta, Sumatra 60 juta, 

Kalimantan 50 juta 

Jawaban 1 memenuhi maksim kuantitas, sementara jawaban 2 

melanggar maksim kuantitas 

2) Maksim kualitas, yaitu maksim yang menyatakan bahwa 

setiap informasi yang diberikan harus benar dan didukung 

oleh data secara akurat.  

Contoh: 

- Tadi malam saya tiba-tiba terbangun dari tidur dan tahu-

tahu almarhum eyang duduk di kursi tamu dan bertanya 

kepada saya "mengapa kamu belum tidur, cucuku?". 

Mendengar pertanyaan seperti itu saya jawab "saya masih 

ingin beajar eyang!" 

- Eyangku meninggal 3 tahun yang lalu ketika saya masih 

duduk di kelas 3 SMP 

Tuturan di atas memperlihatkan bahwa contoh pertama 

melanggar maksim kualitas karena tidak didukung data sehingga 

tidak dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Sementara contoh 

kedua memenuhi maksim kualitas karena dapat diuji kebenaran-

nya oleh pihak lain, misalnya melakukan konfirmasi pada 

keluarga dekatnya. 

3) Maksim relevansi yaitu maksim yang menyatakan bahwa 

pembicaraan harus selalu ada relevansinya satu sama lain. 

Contoh : 

Bu Tatik  :  Maaf' mbakyu, anak saya sekarang sudah bekerja di 

perusahaan perkapalan di Surabaya. 

Bu Kardi  :  Anak saya itu kalau pulang dari Singapura selalu 

bawa barang-barang elektronik, di sana katanya 

murah-murah! 

Bu Tatik  :  Ternyata di perusahaan perkapalan itu kalau akhir 

tahun membagi premi terimanya bisa sepuluh kali 

gaji. Besar, lho itu! 
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Bu Kardi   :  Selain barang elektronik, di Singapura juga banyak 

barang selundupan dari Amerika, Inggris, Australia 

dan bagus-bagus. 

Tuturan antara bu Tatik dan bu Kardi tidak ada keterkaitannya 

satu sama lain. Meskipun mereka berbicara, masing-masing 

berbicara mengenai topik yang berbeda. Sebenarnya, mereka 

tidak berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, tuturan antara 

bu Tatik dengan bu Kardi melanggar maksim relevansi. 

4)  Maksim cara yaitu maksim yang menyatakan babwa dalam 

berkomunikasi yang terpenting di samping informasi yang 

ingin disampaikan, juga bagaimana cara menyampaikan 

informasi.  

Contoh: 

- Saya ke sini mau pinjam uang satu juta saja, minggu depan 

kalau sudah ada tak kembalikan ya Mas! 

- Kedatangan saya ke sini sebenamya hanya ingin nengok 

Kangmas dan Mbakyu, karena sudah lama tidak sowan. Tapi 

kok kebetulan dapat sowan hanya karena pas ada masalah. 

lstri saya itu sakit di rumah sakit sudah tiga minggu. Berkat 

doa restu Kangmas dan Mbakyu, sekarang sudah sembuh. 

Besuk pagi sudah boleh diajak pulang. Tapi, saya masih ada 

sedikit kerepotan, karena biaya opnamenya besar dan uang 

persediaan saya tidak cukup. Jika Kangmas dan Mbakyu 

berkenan dan kebetulan ada, saya mau ngrepoti satu juga 

saja, minggu depan soya kondurkan. 

Contoh pertama di atas penutur langsung pada informasi 

yang ingin disampaikan, tidak mei basa-basi. Sementara, 

tuturan kedua berpanjang lebar penuh dengan basa-basi. 

Akan tetapi, dalam berkomunikasi dengan maksud tertentu, 

nampaknya justru tuturan kedua lebih sesuai karena penutur 

mencoba memberikan konteks seperlunya sebelum sampai 

pada informasi utama. Dengan demikian, contoh pertama, 

penutur tidak memperhatikan maksim cara, sementara 

penutur kedua sangat memperhatikan maksim cara. 

Seperti halnya lingkup pragmatik yang lain, pemelajaran 

menulis berkadar kesantunan tidak perlu mengajarkan teori 

kesantunan yang bersifat akademis, tetapi cukup diajarkan 

mengenai peian bahasa yang santun dan dibedakan dengan 

peran bahasa yang tidak santun. Hal penting yang perlu 

diajarkan kepada peserta didik berkaitan dengan kesantunan 
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adalah bentuk-bentuk peian bahasa dalam berkomunikasi 

agar dapat membuat orang lain berkenan dihati dan tidak 

tersinggung. Setelah guru memperkenalkan peian bahasa 

berkadar kesantunan kepada peserta didik, mereka disuruh 

menulis eksposisi yang isinya berupa eksplanasi mengenai 

topik tertentu, sehingga kadar kesantunan berbahasa dapat 

muncul dalam tulisannya. 

5) Penutup 

Pembelajaran menulis berkadar pragmatik di sekolah hendaknya 

lebih difokuskan pada pembelajaran peian bahasa secara 

kontekstual. Aspek-aspek komunikasi perlu diperhatikan sesuai 

dengan teori yang dideskripsikan dalam pragmatik. Setelah 

peserta didik belajar menulis, mereka memiliki kompetensi 

pragmatik. Deskripsi teori pragmatik tidak perlu diajarkan dalam 

menulis berkadar pragmatik kepada peserta didik karena tujuan 

pemelajaran bahasa di sekolah lebih ditekankan pada kegiatan 

berkomunikasi dalam berbagai situasi, bukan untuk belajar 

menjadi ahli pragmatik. 

Karena tujuan pembelajaran menulis berkadar pragmatik lebih 

dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi menulis, 

berbagai tindak bahasa dalam berbagai situasi, sebaiknya 

diperkenalkan dan dibiasakan kepada peserta didik. Hal ini 

dimaksudkan agar setiap mereka berkomunikasi dapat berbahasa 

sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi, dan bukan sekedar 

sesuai dengan kaidah gramatika. 

 

I. Analisis Pragmatik tentang Ajaran Moral KGPAA 

Mangkunegara IV 

1. Pendahuluan 

Di dalam kamus bahasa Indonesia ajaran berarti arahan yang baik; 

atau pelajaran yang baik; anjuran atau petunjuk yang baik. Di dalam 

kamus bahasa jawa dinyatakan bahwa ajaran atau nasihat disebut pula 

dengan istilah wejangan berarti nasihat yang berhubungan dengan moral 

atau ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dari 

budi pekerti atau kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi 

tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya.  

Berdasarkan pengertian di atas, ajaran moral senada dengan kata 

wejangan, atau sama halnya dengan kata welingan (kata dalam bahasa 
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Indonesia/Jawa) yang artinya pesan, wasiat, amanat, saran, atau nasihat 

yang harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan.  

Dari sisi agama, makna kata di atas adalah amanah yang merupakan 

salah sifat utama pada diri manusia yang artinya terpercaya atau 

mensyukuri nikmat Allah swt. Amanah, merupakan ekspresi dari diri 

manusia yang datang dari lubuk hati yang mendalam. Sedangkan arti kata 

pesan di dalam bahasa Arab yakni washilyah, dan di dalam bahasa 

Indonesia pesan adalah wasiat.  

Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan 

sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunat. 

Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta 

pusaka, diterangkan pula bahwa pembagian harta pusaka tersebut 

hendaklah dijalankan (Sulaiman Rosyid, 1998: 371).  

Ada dua jenis definisi wasiat yakni; pertama, wasiat kepada orang 

yang melakukan pelunasan hutang, atau memberikan hak, atau mengurus 

kepentirtgan anak-anak kecil hingga mereka dewasa; kedua wasiat 

dengan sesuatu yang diserahkan kepada pihak yang diwasiatkan untuk 

menerimanya (Abu Bakar Jabir, 2000:560). 

Pembahasan mengenai wasiat pada tulisan mi mengarah pada 

pengertian yang kedua yakni sesuatu (ujaran/ajaran) yang disampaikan 

kepada pihak (pewaris) yang diwasiatkan untuk menerima dan melak-

sanakannya. Rukun wasiat meliputi: (1) Ada orang yang berwasiat, 

hendaklah bersifat mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan 

kehendaknya sendiri; (2) Ada yang menerima wasiat (mausilah), 

keadaannya hendaklah dengan jalan yang bukan maksiat, baik pada 

kemaslahatan umum, seperti membangun tempat ibadah, sekolah, hak 

kekuasaan (tanggung jawab) mempertahankan kesatuan bangsa dan 

negara, atau lain-lainnya; (3) Sesuatu yang diwasiatkan, disyaratkan 

dapat ber-pindah milik dari seseorang kepada orang lain. Jika yang 

memberikan wasiat adalah orang Islam, syarat orang yang diserahi men-

jalankan wasiat yaitu beragama Islam, sudah balig (sampai umur), orang 

yang berakal, orang merdeka (bukan hamba sahaya), amanah (dapat 

dipercaya), dan cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki 

oleh orang yang berwasiat. 

Ajaran moral, wejangan, amanah, pesan, wasiat di dalam budaya 

Jawa khususnya di dalam komunitas pura Mangkune-garan yang berupa 

ajaran moral dari pengageng KGPAA Mangkunegara IV yang pernah 

disampaikan kepada komunitas-nya pada tahun yang silam, ditinjau dari 

sisi bahasa dapat dikategorikan sebuah tindak tutur. Dalam hal ini 

KGPAA Mangkunegara IV menyampaikan ujaran mula pertama dituju-

kan kepada para putera turun-temurun agar mereka masing-masing 
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memiliki watak yang luhur, tetapi kemudian ditujukan pula kepada 

komunitas yang kini bemama Himpunan Kerabat Mangkunegaran 

(HKMN) dan masyarakat umum dapat menerima/mengikuti ajaran 

tersebut, dan berlaku sepanjang masa. 

Pada era globalisasi sekarang ini, ajaran KGPAA Mangkunegara IV 

tersebut masih ada relevansinya, oleh karena itu hal itu sangat penting 

utamanya generasi muda kita sekarang ini dengan kemajuan informasi 

dan teknologi sekarang ini mereka perlu dibentengi dengan sifat-sifat atau 

ajaran tentang akhlak dan budi pekerti. 

2. Ajaran Moral KGPAA Mangkunegara IV  

Ajaran moral KGPAA Mangkunegara IV tertuang dalam dua karya 

besar yakni berupa "Wedhatama" yang berati "wedha" adalah kawruh 

(bahasa jawa) artinya pengetahuan, ilmu, ajaran, sedangkan "tama" 

adalah utama artinya baik, luhur dan sebagainya dan "Tripama" (berisi 

wejangan yang ditujukan kepada prajurit). Naskah asli Wedhatama 

berbentuk tembang yang lengkapnya disusun dalam 100 bait (pada). 

Adapun dalam membangun tata krama, KGPAA Mangkunegara IV 

usaha-usahanya antara lain: memberikan ajaran sifat Astagina, sifat 

dalam bekerja, ajaran cara mencari menantu, ajaran rajin bekerja dan 

tahan uji, ajaran sopan santun dalam pergaulan ajaran tanggungtawab, 

ajaran bagi seseorang yang sudah menikah, ajaran kepada para prajurit, 

ajaran percaya terhadap tuah ceritera wayang, dan ajaran membangun 

diri.  

Namun, dalam tulisan ini dibatasi hanya membahas sebagian kecil 

dari naskah tersebut yang diambil dari "pupuh" (lagu) I "Pangkur" 

sebagai berikut. 

Mingkar-mingkur ing angkara, 

Akarana karenan mardi siwi, 

Sinawung rêsmining kidung. 

Sinuba sinukarta, 

Mrih kretarta pakartining ngèlmu luhung,  

Kang tumprap nèng tanah Jawa, 

Agama ageming aji.  

Keterangan: 

Mingkar = menghindar, menjauhkan diri 

Mingkur = tidak mengindahkan, menolak, menyingkiri  
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Angkara = egoistis mementingkan kepentingan pribadi  

Karênan = kegembiraan, kepuasan, merasa senang 

Sinawung = diatur, dikarang, dipadukan, dirangkaikan 

Rêsmi = indah, menarik hati, mengasyikan 

Suba-sinuba = indah, diperindah 

Sinukarta = (dari sukarta = pekerjaan yang baik, mendapat sisipan 

in) = dikerjakan dengan baik.  

Kretarta = tedadi, berhasil, sukses, terlaksana. 

3. Teori Tindak Tutur (Speech Acts) 

Teori tindak tutur adalah kemampuan seseorang dalam mengguna-

kan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan atau tujuan-tujuan dari 

penutur kepada mitra tutur. Teori tindak tutur menurut Austin (1962) 

dapat dibedakan menjadi 3 hal yakni tindak tutur locution, illocution, dan 

perlocution (dalam Kreidler, 1999:181). Selanjutnya, ia menjelaskan 

bahwa yang dimaksud tindak tutur locution adalah ujaran yang disampai-

kan kepada mitra tutur atau tindak tutur yang mengacu ke tindakan 

mengucapkan ujaran yang secara semantis mempunyai makna, illocution 

artinya ujaran apa yang ingin disampaikan kepada mitra tutur atau tindak 

tutur yang mengacu ke tindakan mengeluarkan ujaran yang di sarnping 

mempunyai makna semantis juga mempunyai daya (forse) ujaran atau 

maksud ujaran (di dalam anti untuk apa ujaran itu diungkapkan), sedang-

kan perlocution berarti  pesan yang harus diinterpretasikan oleh mitra 

tutur atau dengan istilah bahwa tindak tutur ini mengacu ke tindakan 

mengucapkan  ujaran yang di samping mempunyai makna (semantis), 

dan mernpunyai daya (yang bertumpu pada maksud ujaran) juga mem-

punyai efek kepada si mitra tutur. 

Sebuah tuturan pasti memiliki tujuan, agar tujuan tersebut tercapai 

diperlukan syarat antara lain kandungan leksikal dari tuturan tersebut 

harus sesuai dengan konteksnya (situasi sosial) di mana tuturan itu 

terjadi. Dalam hal ini penutur harus sungguh-sungguh dengan apa yang ia 

ujarkan dan mitra tutur mendengar atau menerima tuturan tersebut sesuai 

dengan tujuannya Senada dengan pengertian tersebut, Kreidler (1999: 

176) mengatakan bahwa bentuk bentuk kalimat yang biasanya diperhati-

kan di dalam tindak tutur yakni kalimat deklaratif (menyatakan sesuatu), 

interogasi (menanyakan sesuatu) dan imperatif (memerintah). 

Pembahasan mengenai tindak tutur ada tujuh jenis tindak tutur 

menurut Kreidler yakni: 

a. Tindak tutur Asertif  
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Di sini penutur menggunakan bahasa untuk menyampaikan apa yang 

mereka percayai dan apa yang mereka tahu, bahasa asertif ini selalu 

berkaitan dengan fakta, pengetahuan, data, apa yang ada atau yang 

telah ada, apa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Tindak 

tutur asertif ini bersifat menginformasikan, benar atau salah, dan 

secara umum mereka dapat dibenarkan atau disalahkan bukan hanya 

pada waktu tindak tutur tersebut keluar atau oleh mereka yang 

mendengarnya, tapi secara lebih umum mereka adalah subjek bagi 

penyelidikan empiris. 

b. Tindak tutur Performatif 

Tindak tutur perfomatifi hanya bias dikatakan saat diucapkan apabila 

diungkapkan oleh seseorang yang memiliki hak khusus untuk 

mengucapkannya. Tindak tutur-tindak tutur performatif ditemukan 

pada ucapan-ucapan pemberkatan pernikahan, baptis, pernikahan, 

pemecatan kerja, penjatuhan hukuman dan dimana hanya orang-

orang tertentu dan pada lingkungan yang sesuai yang diterima oleh 

mitra tutur.  

Kebanyakan tindak tutur performatif diungkapkan pada seting formal 

dan berkaitan dengan kepegawaian. Tindak tutur performatif 

bukanlah benar atau salah tetapi tujuannya adalah untuk rnembuat 

bagian dari dunia ini sepaham dengan apa yang dikatakan. 

c. Tindak Tutur Verdiktif  

Tindak tutur verdiktif adalah gaya babasa dimana penutur membuat 

penaksiran atau mitra tutumya. Tindak tutur restrospeksi adalah jika 

penutur menilai sikap yang telah dilakukan mitra tutur di masa lalu. 

Sikap itu bisa ditanggapi secara positif dengan mengucapkan 

"selamat…..untuk"; "bangga……untuk" dan lain-lain,"bersyukur….. 

untuk"; "terima kasih……….untuk" Kamu juga bisa ditanggapi 

secara negatif. 

d. Tindak tutur Ekspresif 

Jika tindak tutur verdiktif tentang apa yang telah dilakukakn mitra 

tutur sebelumnya, tindak tutur ekspresif menilia dari tindakan 

sebelumnya atau kegagalan dalam tindakan tersebut dari penutur, 

atau mungkin basil bertindak atau kegagalan tersebut sekarang. 

e. Tindak Tutur Direktif 

Tindak tutur adalah tindak tutur dimana penutur ingin mitra tuturnya 

melakukan suatu tindakan atau mengulangi tindakan. Sehingga tindak 

tutur direktif ini memiliki kata "kamus" sebagai pelaku. 
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Tindak tutur direktif ini bersifat prospektif atau akan melakukan 

sesuatu di masa lalunya. Akan tetapi, tindak tutur seperti ini harus 

sesuai dengan konteks situasi. Ketika tindak tutur tersebut dapat 

dilakukan oleh mitra tuturnya  disebut ucapan yang berterima, namun 

jika tidak  disebut ucapan yang tidak berterima. 

Ada 3 jenis tindak tutur direktif  

1) Kalimat perintah  

Kalimat perintah biasanya berisi kata-kata tindak tutur yang 

secara eksplisit menyatakan meminta, atau menyuruh. Secara 

umum, artinya perintah adalah penutur, di dalam kewenangan-

nya, mengatakan harapannya bahwa mitra tuturnya seharusnya 

(tidak) berlaku seperti yang diinginkan penutur pada mitra 

tuturnya (tidak) untuk dilakukan 

2) Kalimat permintaan 

Kalimat permintaan adalah sebuah tindak tutur dari penutup yang 

menginginkan mitra tutur untuk melakukan atau mengulangi 

suatu tindakan ini bukan berarti bahwa penutur mengendalikan 

mitra tuturnya. Arti secara umum adalah penutur, tidak pada 

kewenangannya, menyatakan harapan bahwa mitra tutur (tidak) 

bertindak seperti yang diinginkan penutup (tidak) untuk ber-

tindak. 

3) Kalimat saran 

Merupakan tindak tutur yang kita buat untuk orang lain untuk 

memberi pendapat kita tentang apa yang seharusnya dilakukan. 

Arti secara umum adalah penutun menyatakan pendapat tentang 

pilihan dari mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 

f. Tindak Tutur Janji (Commissive) 

Gaya bahasa yang menyajikan penutur pada sebuah tindakan tertentu 

disebut tindak tutur commissive. Tindak tutur ini termasuk janji-janji, 

ikrar, ancaman dan sumpah. Tindak tutur ini bersifat prospektif dan 

berkaitan dengan komitmen penutur pada perbuatan tindakan yang 

akan datang. 

g. Tindak Tutur Fatis  

Tujuannya adalah untuk membangun sebuah laporan antara anggota-

anggota dari lingkungannya. Bahasa phatic tidak begitu berfungsi 

dengan jelas dari pada 6 tipe lainnya tapi tidak kalah arti pentingnya. 

Tindak tutur tindak tutur phatic termasuk salam, ucapan perpisahan, 

ucapan-ucapan kesopanan seperti "terima kasih", "terima kasih 
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kembali", "maaf saya" yang mereka bukanlah tindak tutur verdiktif 

atau ekspresif.  

Tindak tutur phatic adalah tindak tutur keseharian yang sangat umum 

yang mungkin tidak dipelajari tapi sudah melekat dan menjadi 

kebiasaan sehari-hari yang bernilai baik dan beretika.  

Kaitannya dengan pengertian di atas, ditinjau dari arti dan fungsi 

sebuah tuturan, Wijana (1996: 29-36) membagi jenis-jenis tindak 

tutur sebagai berikut. 

1) Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung  

Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang dibentuk oleh 

pemfungsian secara konvensional modus-modus kalimat tertentu, 

seperti modus kalimat berita untuk memberi tahu, kalimat tanya 

untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh secara 

langsung. Sedangkan tindak tutur tidak langsung untuk tujuan 

agar sopan di dalam pembicaraan, perintah dapat diutarakan 

dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang 

diperintah tidak merasa dirinya diperintah, ujaran ini terjadi 

berbentuk tindak tutur tiidak langsung (indirect speech act). 

2) Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal 

Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama 

dengan makna kata-kata yang menyusunnya, sedangkan tindak 

tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama 

dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata yang 

menyusunnya. 

3) Interseksi Berbagai Jenis Tindak Tutur 

Bila tindak tutur langsung dan tidak langsung disinggungkan 

dengan tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal, akan 

didapatkan tindak tutur tindak tutur berikut ini: 

a) Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang 

diutarakan dengan modus tuturan dun makna yang sama 

dengan maksud pengutaraannya. Artinya, memerintah 

disampaikan dengan kalimat perintah, memberitakan 

dengan kalimat berita, dan menanyakan sesuatu dengan 

kalimat tanya.  

b) Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur 

yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak 

sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna 

kata-kata yang menyusunnya sesuai apa yang dimaksud-
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kan penutur. Dalam tindak tutur ini maksud memerintah 

diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya. 

c) Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur 

yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai 

dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang yang 

menyusunnya tidak memiliki rnakna yang sama dengan 

maksud penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan 

dengan kalimat perintah, dan maksud menginformasikan 

dengan kalimat berita. 

d) Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak 

tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna 

kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak 

diutarakan. 

4. Prinsip-prinsip Kerja Sama dalam Pragmatik 

Grice mengemukakan bahwa di dalm rangka melaksanakan prinsip 

kerja sama, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yakni 

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim 

pelaksanaan (dalam Wijana, 1996: 46). Penjelasan keempat maksim 

tersebut sebagai berikut. 

a. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberkan 

kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh 

lawan bicaranya. Atau secara singkat dalam maksim ini infomasi 

yang dibutuhkan tidak lebih dan tidak kurang. 

b. Maksim Kualitas 

Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan 

mengatakan hal yang sebenarnya Kontribusi peserta percakapan 

hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dalam 

maksim ini, infomasi yang dibutuhkan adalah yang benar dan si 

penutur mempunyai bukti kebenarannya. 

c. Maksim Relevansi 

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan member-

kan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Informasi 

yang disampaikan mempunyai relevansi dengan pokok percakapan. 

d. Maksim Pelaksanaan (Cara) 

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan 

berbicara secara langsung, tidak kabur tidak taksa, dan tidak berlebih-

lebihan, serta runtut. Informasi yang disampaikan dalam maksim ini 
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harus secara jelas (tidak samar-samar), secara singkat-padat dan 

secara tertib. 

5. Prinsip Kesantunan 

Prinsip kesopanan menurut Leech (1983) yang disampaikan oleh 

(Kunjana 2005: 59, Wijana 1996: 55), ia membagi prinsip kesopanan 

menjadi 6 maksim yakni: 

a. Maksim kebijaksanaan 

Menurut maksim ini, kesantunan dalam bertutur dapat dilakukan 

apabila maksim kebijaksanaan dilaksanakan dengan baik. Inti 

maksim ini adalah kurangi kerugian orang lain, dan tambahi ke-

untungan orang lain. 

b. Maksim kemurahan 

Maksim kemurahan hati, diutarakan dengan kalimat ekspresif dan 

kalimat asertif. Dengan penggunaan kedua kalimat ini jelaslah babwa 

tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu seseorang 

harus berlaku sopan, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan, dan 

menyatakan pendapat ia tetap diwajibkan berperilaku sopan. Atau 

secara singkat dalam maksim ini kurangi keuntungan diri sendiri dan 

tambahi pengorbanan diri sendiri. 

c. Maksim penerimaan 

Maksim penerimaan diutarakan dengan kalimat komisif dan 

impositif. Maksim ini mewajibkan setiap peserta tindak tutur untuk 

memaksimalkan kerugian bagi dirinya sendiri, dam meminimalkan 

keuntungan diri sendiri. 

d. Maksim kerendahan hati 

Maksim kerendahan hati diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan 

asertif. Bila maksim kemurahan berpusat pada orang lain, maksim 

kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut 

setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan ketidak-hormatan pada 

diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. 

e. Maksim kecocokan 

Maksim kecocokan diungkapkan dengan kalimat ekspresif dart 

asertif. Maksim ini menggariskan setiap penutur dan lawan tutur 

untuk memaksimalkan kecocokan diantara mereka, dan meminimal-

kan ketidakcocokan di antara mereka. 
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f. Maksim kesimpatian. 

Maksim ini diungkapkan dengan tuturan asertif dan ekspresif. 

Maksim kesimpulan mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antipati kepada 

mitra tuturnya. 

6. Prinsip Ironi 

Berdekatan dengan beberapa prinsip yang telah dijelaskan di atas, 

ternyata di dalam ilmu bahasa pragmatik masih terdapat prinsip lain yang 

juga dianggap penting yakni prinsip ironi. Prinsip ironi dapat dipahami 

sebagai sosok ragam atau laras bahasa atau juga sebagai sosok gaya 

bahasa yang menyatakan maksud yang serba berlawanan dengan kelakar. 

Dengan berironi orang dapat bersikap dan berperilaku sangat tidak 

santun, namun dengan gaya yang seolah-olah sungguh sangat santun pada 

pihak lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan cara melanggar prinsip kerja 

sama yang disampaikan oleh Grice (1975), tetapi sifat dari pelanggaran-

nya itu hanya semata-mata sebatas fakta luarannya saja.  

Di dalam retorika antarpersona, prinsip ironi itu sama sekali tidak 

berlaku secara fungsional, bahkan di dalam beberapa literartur malahan 

dikatakan sebagai prinsip retorika interpersonal yang dapat merusak alur 

komunikasi dan proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan 

seolah-olah berperilaku santun, sesungguhnya kita sama sekali tidak 

bersikap santun.  

Dalam pergaulan dan praktik hidup keseharian, seringkali kita 

bersikap ironis terhadap perbuatan seseorang, tetapi demikian itu dilaku-

kan dengan berpura-pura bersikap santun. Perhatikan contoh dalam 

kalimat berikut. 

Ibu  : Ini lho Pak, sudah saya siapkan kopi panas.  

Bapak : Semestinya ya begitu, itu yang sudah kutunggu. 

7. Daya Pragmatik 

Eksplikatur tuturan Mangkunegara IV di atas, adalah menjauhkan 

hawa nafsu pada diri manusia dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan 

Yang Maha Esa. Sedangkan implikatur dari tuturan tersebut adalah 

Mangkunegara IV gemar memberi pelajaran kepada putera-putera sambil 

berdendang lagu atau menyanyi, mengajak kepada mereka agar 

menjauhkan diri dari nafsu angkara murka. Lagu tersebut digubah dan 

dihiasi dengan kata-kata yang indah dan menenangkan, agar ajaran budi 

luhur tersebut meresap di dalam hati. Ilmu budi luhur ini mempunyai 

daya pengaruh pada pembentukan watak yang sesuai dengan dasar-dasar 

kejiwaan orang Jawa Indonesia. Jikalau seseorang tekun mempelajarinya, 
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niscaya akan menuntun atau membawa ke arah watak ketuhanan, baik 

membawa hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan 

manusia dengan Tuhannya. 

Jadi, implikatur dari ujaran yang berbentuk tembang "pangkur di 

atas, pada dasarnya adalah mengajarkan kepada manusia agar mampu 

mengendalikan hawa nafsu. Agar manusia menjauhkan diri dari nafsu 

angkara,  yang paling hakiki adalah bahwa agama menjadi panutannya. 

Karena dengan agama, orang menjadi selamat baik di dunia maupun di 

akherat Agama dapat membuat manusia menjadi tenteram dan otak 

menjadi bersih dan cemerlang atau membuat seseorang selamat dari 

kebodohan, selamat dari kezaliman, dan selamat dari kesesatan. 

Berdasarkan pengertian di atas, untuk mewujudkannya dengan cara 

menjadikan diri manusia bertagwa kepada Allah yang sesungguhnya 

menyelamatkan manusia dari berbagai kerusakan, kehancuran dan 

kehinaan, dengan mengamalkan pola hidup antara lain: pengendalian diri 

dari emosi, pengendalian diri dari nafsu serakah dan birahi, pengendalian 

diri dari kemaksiatan, pengendalian diri dari berkata-kata kotor, 

pengendalian diri dari penggunjingan. 

8. Aspek Bahasa  

Pembahasan mengenai aspek bahasa tuturan di atas, ada beberapa 

unsur yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut. 

a. Transkripsi ujaran  

Transkripsi ujaran KGPAA Mangkunegara IV dalam pupuh I 

tembang "Pangkur" sebagai berikut. 

Mingkar-mingkur ing angkara 

Mingkar = menghindar menjauhkan diri  

mingkur = tidak mengindahkan, menolak, menyingkiri 

       ing = di  

anghtra  = egoistis; mementingkan kepentingan pribadi  

(Menyingkiri dan menjauhkan diri dari sifat-sifat mementingkan 

kepentingan pribadi).  

 

Akarana karenan mardi siwi 

Akara+na = wujud 

Karenan   = kegembiraan, kepuasan, merasa senang 

Mardi       = mengajar siwi anak 
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(Sebabnya ialah ingin memperoleh kepuasan dari hasil mendidik 

anak/dipakai untuk mendidik putra). 

 

Sinawung resmining kidung  

Sinawung = diatur, dikarang, dipadukan dirangkaikan 

Resmi ing  = indah, menarik hati mengasyikan + di 

kidung      = tembang 

(Yang dirangkai dalam sebuah tembang yang rnengasyikan) 

Sinuba sinukarta 

Suba-sinuba = indah, diperindah 

Sinukarta     = (dari sukarta pekerjaan yang baik, mendapat sisipan 

in) = dikerjakan dengan baik. 

(Digubah dengan baik dan seindah mungkin). 

Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung 

Mrih     = supaya 

kretarta = terjadi, berhasil, sukses, terlaksana. 

Pakarti+ning = pekerjaan, tugas, penghidupan+di 

Ngelmu = ilmu pengetahuan 

Luhung = luhur, tinggi 

(Tujuannya ialah agar budi pekerti yang berlandaskan ilmu yang 

tinggi dan mulia) 

Kang tumprap nèng tanah Jiwa 

Kang tumprap = diterapkan 

Nèng = di 

tanah Jawa= pulau Jawa 

(Yang diterapkan di pulau Jawa) 

Agama ageming aji 

Agama = agama, petunjuk kebenaran 

Ageming = pakai 

Aji= harga diri  

(Agama, yang menjadi pegangan raja dapat terlaksana sebaik-

baiknya). 
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b. Fungsi Sintaksis dalam Kalimat  

Pembahasan mengenai sintaksis dalam kalimat, ada beberapa 

teori mengenai hal sintaksis fungsi unsur-unsur kalimat yakni: fungsi 

predikat, fungsi subjek, fungsi objek, fungsi pelengkap, fungsi 

keterangan, dan interpretasi ganda.  

Kaitannya dengan tuturan di atas, dapat diklasifikasikan fungsi 

unsur kalimat sebagai berikut 

Mingkur-mingkur ing angkara 

(Menyingkiri dan menjauhkan diri dari sifat-sifat mementingkan 

kepentingan pribadi). 

Menyingkiri dan menjauhkan diri (predikat) dari sifat-sifat memen-

tingkan kepentingan pribadi (keterangan tujuan) 

Akarana kurenan mardi siwi 

(Sebabnya ialah ingin memperoleh kepuasan dari hasil mendidik 

anak). 

Sebabnya ialah (subjek) 

ingin memperoleh (predikat) 

kepuasan (objek) 

dari hasil mendidik anak = keterangan tujuan 

Sinowung resmining kidung 

(Yang dirangkai dalam sebuah kidung yang mengasyikan)  

Yang dirangkai dalam sebuah kidung ( subjek ) 

yang mengasyikan (predikat) 

Sinawung resmining idung 

(Digubah dengan baik dan seindah mungkin). 

Digubah (predikat) 

dengan baik dan seindah mungkin = keterangan cara  

Dalam kalimat ini yang menjadi subjek adalah kidung yang 

terdapat pada kalimat di atasnya, oleh karena itu subjek di sini 

dilenyapkan. 

Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung 

(Tujuannya ialah agar budi pekerti yang berlandaskan ilmu yang 

tinggi dan mulia) 

Tujuannya (subjek) 
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agar budi pekerti yang berlandaskan (predikat) 

ilmu yang tinggi dan mula (objek) 

Kang tumprap neng tanah Jawa 

(Yang diterapkan di pulau Jawa) 

Yang diterapkan= subjek 

di pulau Jawa = predikat 

Agama ageming ati 

(Agama yang menjadi pegangan raja dapat terlaksana sebaik-

baiknya).  

Agama yang menjadi pegangan raja  (subjek) 

dapat terlaksana (predikat) 

sebaik-baiknya (keterangan cara) 

c. Peran Semantik Unsur Kalimat 

Pembahasan tentang peran semantik unsur kalimat dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa peran seperti: peran pelaku, peran 

sasaran, peran pengalam, peran peruntung peran atribut dan peran 

semantis keterangan.  

Penjelasan mengenai masing-masing peran sebagai berikut. 

Peran pelaku adalah peserta yang melakukan perbuatan yang 

dinyatakan oleh verba predikat. Peran sasaran adalah peserta yang 

dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat, peran saran 

ini merupakan peran utama objek atau pelengkap. Peran pengalam 

adalah peserta yang mengalami keadaan atau peristiwa yang dinyata-

kan predikat, peran pengalam rnerupakan peran unsur subjek yang 

predikatnya adjektiva atau verba taktransitif yang lebih menyatakan 

keadaan. Peran peruntung adalah peserta yang beruntung dan yang 

rnemperoleh manfaat dari keadaan, peristiwa atau perbuatan yang 

dinyatakan oleh predikat, partisipan peruntung biasanya berfungsi 

sebagai objek atau pelengkap, atau sebagai subjek verba jenis 

menerima atau mempunyai. Peran atribut adalah kalimat yang 

predikatnya nomina. Di samping kelima peran di atas, masih ada 

satu peran yakni peran semantis keterangan. Peran semantis 

keterangan pada dasarnya adalah menunjukkan kesesuaian dengan 

sifat kodrati dari nomina yang ada, misalnya menunjukkan keterang-

an waktu, keterangan tempat, keterangan alat, dan keterangan 

sumber. 
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Adapun beberapa peran yang terdapat di dalam tuturan di atas 

sebagai berikut. 

- Menyingkiri dan menjauhkan diri (peran perbuatan) 

- dari sifat-sifat rnementingkan kepentingan pribad (peran 

sasaran). 

- Sebabnya ialah ingin memperoleh (peran perbuatan) 

- kepuasan (peran sasaran) 

- dari hasil mendidik anak = peran peruntungan. 

- Yang dirangkai dalam sebuah kidung = peran pengalam  

- yang mengasyikan = peran perbuatan 

- Digubah = peran perbuatan 

- dengan baik dan seindah mungkin = peran sasaran. 

- Tujuannya ialah agar budi pekerti = peran pengalam 

- yang berlandaskan = peran perbuatan 

- ilmu yang tinggi dan mulia = peran sasaran 

- Yang diterapkan = peran perbuatan 

- di pulau Jawa = peran tempat 

- Agama yang menjadi pegangan raja = peran sasaran  

- dapat terlaksana sebaik-baiknya = peran perbuatan. 

d. Jenis Kalimat yang Digunakan 

Jenis kalimat yang digunakan meliputi: kalimat tunggal, kalimat 

dilihat dari bentuk sintaksis (kalimat deklaratif, kalimat imperatif, 

kalimat interogatif, kalimat eksplamatif), kalimat tak lengkap, 

kalimat inversi, dan perluasan kalimat tunggal (keterangan, nomina 

vokatif, aposisi). 

Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Hal 

itu berarti bahwa konsituen untuk tiap unsur kalimat, seperti subjek 

dan predikat, hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan  

Kalimat deklaratif disebut pula kalimat berita, kalimat ini 

umumnya digunakan oleh pembicara penulis untuk membuat per-

nyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau 

pembacanya.  
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Kalimat imperatif, ditinjau dari isinya dikategorikan sebagai 

kalimat perintah atau suruhan dan permintaan. Kalimat perintah dapat 

digolongkan: perintah atau suruhan biasa, perintah halus, permohon-

an, ajakan dan harapan, larangan atau perintah negatif, dan pem-

bicaraan.  

Kalimat interogatif dikenal pula dengan sebutan kalimat tanya. 

Kalimat ini secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti 

apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana, dan diakhiri dengan 

tanda tanya (?) pada bahasa tulis dan pada bahasa lisan dengan suara 

naik. 

Kalimat eksklamatif dikenal dengan kalimat seru, kalimat ini 

ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau hukan main pada kalimat 

berpredikat adjektival. Kalimat ini juga disebut kalimat interjeksi 

yang biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran.  

Kalimat taklengkap disebut kalimat minor, adalah kalimat yang 

tidak ada subjek dan atau predikatnya. Hal ini terjadi di dalam suatu 

wacana karena unsur yang tidak muncul itu sudah diketahui atau 

disebutkan sebelumnya 

Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya selalu 

mendahului subjek. Perluasan kalimat tunggal adalah kalimat yang 

membahas tidak hanya unsur wajib saja tetapi juga unsur takwajib 

sehingga infonnasi yang terkandung dalam kalimat menjadi lebih 

lengkap. Perluasan kalimat tunggal itu dapat dilakukan dengan 

penambahan (1) unsur keterangan, (2) unsur vokatif, dan (3) kon-

struksi aposisi. 

Kehadiran keterangan (keterangan waktu, keterangan tempat, 

keterangan tujuan keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan 

alat, keterangan perbandingan, keterangan sebab, dan keterangan 

kesalingan) dalam kalimat pada dasarnya adalah melengkapi atau 

menguatkan makna kalimat yang hanya terdiri unsur wajib.  

Jenis kalimat yang terdapat dalam tuturan di atas adalah sebagai 

berikut.  

Menyingkiri dan menjauhkan diri dari sifat-sifat mementingkan 

kepentingan pribadi (kalimat imperatif) 

Sebabnya ialah ingin memperoleh kepuasan dari hasil mendidik anak 

(kalimat deklaratif). 

Yang dirangkai dalam sebuah kidung yang mengasyikan (kalimat 

deklaratif) 
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Digubah dengan baik dan seindah mungkin (kalimat deklaratif) 

Tujuannya ialah agar budi pekerti yang berlandaskan ilmu yang 

tinggi dan mulia (kalimat deklaratif) 

Yang diterapkan di pulau Jawa (kalimat deklaratif) 

Agama yang menjadi pegangan raja dapat terlaksana sebaik-baiknya 

(kalimat deklaratif).   
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