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ABSTRAK 

Tindak tutur yang terjadi di dalam suatu  kalangan atau kelompok 
terkadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Hal ini yang susah dipahami 
oleh orang lain untuk memahami makna dari perkataan kelompok tersebut. Oleh 
karena itu, pentingnya mempelajari tindak tutur untuk lebih banyak mengetahui 
tentang maksud atau makna dari sebuah ujaran atau perkataan dari lawan bicara 
kita. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk tuturan lokusi, 
ilokusi dan perlokusi. Tujuan dari  penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk 
tuturan lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terdapat pada tuturan mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umrah 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Metode 
penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, 
gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik analisis dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa FKIP angkatan 2012 yang berjumlah 269 orang dan sampel yang 
diteliti adalah 53 orang. Letak pengambilan sampel dilingkungan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umrah. 

Hasil yang didapat adalah semua tuturan mahasiswa yang berjumlah 62 
tuturan diantaranya terdiri dari 21 tindak tutur lokusi, 29 tindak tutur ilokusi, 12 
tindak tutur perlokusi., tindak tutur yang paling banyak digunakan mahasiswa 
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) angkatan 2012 adalah tindak tutur 
ilokusi. Tindak tutur yang paling sedikit digunakan mahasiswa Fakultas keguruan 
dan ilmu pendidikan (FKIP) angkatan 2012 adalah tindak tutur perlokusi. 
 
Kata Kunci :Implikatur, Tindak Tutur 

 

ABSTRACT 

 Speech acts that occur within a group of circles or sometimes only 
understood among them selves. It is hard to understand by other people to 
understand the meaning of the words of the group. There fore, the importance of 
studying the speech act to find out more about the intent or meaning of an 
utterance or word from our speaker. The formulation of the research problem is 
how is the form of speech locutions, ilocutions dan perlocutions. Purpose of this 
research is to identify the form of speech locutions, ilocutions, and perlocutions 
contained in the speech students of the Faculty of Teacher Training and Education 
(FKIP) Umrah. 



 This study used a qualitative descriptive method. Qualitative research 
methods is a research procedure that produces descriptive data in the form of 
words  written or spoken about the properties of the individual, the state, the 
symptoms of a particular group that can be observed. Data collection techniques 
using analytical techniques and observation. The population in this study were 
students FKIP force in 2012 which amounted to 269 people and the sample 
studied was 53 people. Location of sampling within the Faculty of Teacher 
Training and Education (FKIP) Umrah. 
 The results is all student speech that amounted to 62 utterances such 
locutions Consist 21 speech acts, speech acts Ilokutions 29, 12 perlocutions 
speech act., Speech acts are the most widely used teacher and student at the 
Faculty of science education (FKIP) 2012 is a speech act force ilocutions. Speech 
act the least used teacher and student at the Faculty of science education (FKIP) 
2012 is a speech act force perlocutions. 
 
Keywords: implicature, Speech Acts 

 
1. Pendahuluan 

Bahasa merupakan suatu alat yang paling utama untuk berkomunikasi 
antar manusia. Dengan kata lain, manusia akan sangat tergantung sekali pada 
suatu bahasa dan mengingat juga bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk 
yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Salah satu kajian bahasa yang mampu 
mengakomodasi aspek-aspek di luar bahasa dalam pengkajiannya adalah 
pragmatik maupun analisis wacana. Dalam dua bidang kajian ini, pengkajian 
suatu bahasa dengan melibatkan aspek-aspek di luar bahasa yang turut serta 
mamberi makna dalam suatu komunikasi. Melibatkan aspek-aspek di luar bahasa 
sangatlah tepat ketika melihat fenomena penggunaan bahasa pada tataran praktis 
yang cukup beragam. Salah satu kajian bahasa yang mampu mengakomodasi 
aspek-aspek di luar bahasa dalam pengkajiannya adalah pragmatik maupun 
analisis wacana. Dalam bidang pragmatik terdapat percakapan ataupun bahasa 
lisan antara penutur dan lawan tutur.  

Berdasarkan penelitian ini akan dipaparkan suatu kajian implikatur 
percakapan yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial yang berada di 
lingkungan kampus FKIP - UMRAH, yaitu Tindak tutur mahasiswa angkatan 
2012 FKIP - UMRAH. Implikatur dianggap penting untuk diteliti lebih jauh 
karena dewasa ini sangat banyak ditemukan program-program khususnya di 
televisi yang menggunakan bahasa yang mengandung implikatur, baik itu dalam 
program talk show, komedi, maupun program-program dengan konsep 
memotivasi pendengar/penonton.  

Di dalam kajian pragmatik lebih banyak menggunakan bahasa lisan. 
Seperti halnya dalam tindak tutur yang merupakan salah satu aspek dalam 
komunikasi antara sesama teman ataupun di dalam kalangan mahasiswa. 
Kurangnya jumlah kosa kata yang dimiliki mahasiswa menyebabkan sulitnya 
untuk memahami dan mengerti arti atau maksud dari yang diucapkannya tersebut. 
Banyaknya penggunaan bahasa slank/gaul yang digunakan  oleh kalangan 



mahasiswa hanya dapan dipahami oleh sebagian kalangan mahasiswa. Selain itu 
juga penggunaan bahasa daerah dari masing-masing kalangan mahasiswa juga 
menjadi munculnya masalah dalan tindak tutur yang terjadi di dalam kalangan itu 
sendiri. 

Mengingat luasnya permasalahan yang akan timbul dalam penelitian ini 
karena kajian pragmatik ini terlalu luas , maka untuk memfokuskan penelitian 
masalah hanya dibatasi pada bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi 
mahasiswa FKIP UMRAH. 

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk tuturan lokusi, 
Ilokusi, dan Perlokusi yang mengandung implikatur percakapan pada tindak tutur 
mahasiswa FKIP UMRAH angkatan 2012. 
 

2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kepada seluruh 
mahasiswa FKIP UMRAH angkatan 2012 yang berjumlah 269. peneliti 
mengambil 20% dari masing-masing jumlah populasi per kelas, sehingga jumlah 
sampel sama yang diteliti, yaitu 53 orang.  Penelitian ini di lakukan di Universitas 
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Bahasa Indonesia (FKIP). Senggarang Kota Tanjungpinang. Universitas ini 
terletak di jalan Politeknik Senggarang, Tanjungpinang Kepulauan Riau, yang 
dimulai pada bulan Mei - Juni 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Metode 
penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, 
gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 2002:6). Tujuannya 
adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan dari masalah yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penerilitian melalui rekaman 
keseluruh kelas, lalu hasil dari rekaman tersebut peneliti transkip di dalam bentuk 
tulisan agar mudah untuk dipilah-pilah berdasarkan jenisnya. Hal ioni sesuai 
dengan pendapat Moleong (2002:103), menjelaskan bahwa teknik analisis data 
adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, 
dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan  tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti disarankan data. 
 

3. Hasil-hasil Penelitian Dan Pembahasan 
 
 Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mendapatkan data-data 
tentang tuturan mahasiswa FKIP angkatan Tahun 2012. Dalam penelitian ini 
peneliti hanya meneliti tentang tindak tutur lokusi, ilokusi, dan 
perlokusi.Penelitian ini dilakukan pada Mei 2014 sampai dengan Juni 2014. 
Responden di ambil secara acak. Percakapan terjadi di lingkungan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) antara mahasiswa dengan mahasiswa. Dari 
seluruh mahasiswa yang diambil secara acak penelitian tersebut peneliti 
mendapatkan sebanyak 62 tuturan. jumlah tindak tutur lokusi yang dalam 
percakapan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umrah 



berjumlah 21 tuturan, jumlah tindak tutur ilokusi yang dalam percakapan 
mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umrah berjumlah 29 
tuturan, jumlah tindak tutur perlokusi yang dalam percakapan mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umrah berjumlah 12 tuturan. 

 
4. Penutup 

4.1 Simpulan 
 Setelah menganalisis data, bahwa analisis implikatur percakapan 
dikalangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdasarkan tiga 
jenis tindak tutur yaitu tindak Tutur Lokusi, Tindak Tutur Ilokusi,dan Tindak 
Tutur Perlokusi. Dari keseluruhan tindak tutur terdapat 62 tuturan diantaranya 
terdiri dari : 

1. Pada tindak tutur lokusi dari seluruh tuturan mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Umrah terdapat sebanyak 21 tuturan. 

2. Pada tindak tutur ilokusi dari seluruh tuturan mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Umrah terdapat sebanyak 29 tuturan. 

3. Pada tindak tutur perlokusi dari seluruh tuturan mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umrah terdapat sebanyak 12 tuturan. 

 Dari simpulan di atas maka, tindak tutur yang paling banyak digunakan 
mahasiswa Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2012 adalah tindak 
tutur ilokusi. Tindak tutur yang paling sedikit digunakan mahasiswa Fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan  angkatan 2012 adalah tindak tutur perlokusi. 

4.2 Saran 

 Sehubungan dari simpulan yang peneliti kemukakan, maka ada beberapa 
saran yang peneliti sampaikan, antara lain. 

Kepada mahasiswa agar menggunakan implikatur yang mudah dipahami 
oleh teman-teman disekitarnya dan menggunakan implikatur sesuai dengan 
tempat dan kondisinya.  Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 
yang ingin meneliti tentang kajian ini lebih lanjut. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
Jakarta : Rineka Cipta. 

 
Akbar, Firmansyah. 2009. Tindak Tutur Comic (Studi Etnometodologi 

Komunikasi Analisis Percakapan Comic Stand Up Indo Bandung).  
 



BP, Nelly Yani. (2006). Tindak Tutur Ilokusi Dalam Wacana Komik Di Majalah 
            ANNIDA. Skripsi.Semarang. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
            Semarang.  
Chaer, Abdul dan Leoni Agustina. 2010. Sosiolinguistik. Jakarta: Rineka Putra. 

Chulsum, Umi dan Windy Novia. 2006. KBBI. Surabaya: Yoshiko Press. 

Fanani,  Ahmad dan Khusnul Khotimah. 2012. EYD (Ejaan Yan Disempurnakan). 
            Yogyakarta: Pelangi Indonesia. 
 
Gunarwan, Asim. 1994. Pragmatik: Pandangan Mata Burung. Jakarta: Lembaga 
            Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 
 
Keraf, Gorys. 1994. Komposisi Suatu Pengantar Kemahiran Berbahasa. Jakarta: 

Nusa Indah. 
 
Leech, Geoffey. 1993. Prinsip-prinsip Pragmatik. Jakarta: Universitas Indonesia 

Press. 
 
Lubis, A. Hamid Hasan. 1994. Analisis Wacana Pragmatik. Bandung: Angkasa 

Bandung. 
 
Meilanti, Evi Martien.  2012. Analisis Tindak Tutur Dialog Film 3 Hati 2 Dunia 1 

Cinta Karya Benni Setiawan (Suatu Tinjauan Pragmatik). Skripsi. Pacitan: 
STKIP PGRI Pacitan. 

 
Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 
 
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung:CV.Alfabeta. 
 

Suhartono dan Yumiseffendri. 2010. Pragmatik. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Tarigan, Henry Guntur. 1984.  Pengajaran Pragmatik. Bandung: Angkasa. 

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. Pengantar Statistika. 
Jakarta:Bumi Aksara. 

 

Wijana, Dewa Putu. 1996. Dasar-dasar Pragmatik. Yogyakarta: Andi Offset.  

Yule, George.1996. Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sumber Lain : 

http://jurnalpbsi.files.wordpress.com/2012/07/abstrak-evi.pdf 

http://jurnalpbsi.files.wordpress.com/2012/07/abstrak-evi.pdf


http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-firmansyah-30151-5-
unikom_f-k.pdf 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26420/7/Cover.pdf  

 

 

 

 
 

  
 

 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-firmansyah-30151-5-unikom_f-k.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-firmansyah-30151-5-unikom_f-k.pdf

