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ABSTRAK

Widyahananda, Cosmas Krisna. 2018. Tindak Tutur dalam Kegiatan GotongRoyong Masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi
Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini membahas fenomena tindak tutur dalam kegiatan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tindak tutur dalam kegiatan gotongroyong yang dilaksanakan oleh masyarakat Karangturi RT 04/RW 21,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif bersifat derskriptif karena berisi deskripsi tentang
fenomena tindak tutur yang terjadi dalam kegiatan gotong-royong. Data diambil
dalam tiga agenda gotong-royong yang dilakukan pada bulan September 2016.
Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi partisipasi yang disertai
dengan menyimak, membuat catatan lapangan dan merekam tuturan.
Penelitian ini menemukan berbagai jenis tindak tutur dan maksud tindak
tutur yang terjadi dalam kegiatan gotong-royong. Tindak tutur yang ditemukan
meliputi, tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak
tutur langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud
tindak tutur ditemukan dengan penyampaian secara langsung maupun tidak
langsung. Maksud tindak tutur yang disampaikan secara langsung, meliputi
memberitahukan, bertanya, memerintah, meminta, mempersilakan, mengajak,
menyuruh, menganjurkan, mendesak, dan melarang. Maksud tindak tutur yang
disampaikan secara tidak langsung, meliputi meminta, mengajak, menyuruh,
menolak, menawarkan, menganjurkan, mengkritik, mendesak, mengejek, dan
mengingatkan. Maksud yang disampaikan melalui tindak tutur tidak langsung
bertujuan untuk mendapatkan efek kesantunan. Walaupun disampaikan secara
tidak langsung, ada beberapa maksud tindak tutur yang terkesan tidak santun.
Dengan demikian, fenomena tindak tutur dan maksud tindak tutur dalam
kegiatan gotong-royong sangat bervariasi. Tindak tutur tutur yang dominan, yaitu
tindak tutur langsung literal karena masyarakat tersebut berada pada konteks
situasi bekerja yang menuntut keefektifan dalam berinteraksi. Maksud tindak tutur
secara langsung yang dominan, yaitu memberitahukan sedangkan maksud tindak
tutur secara tidak langsung yang dominan, yaitu menyuruh.

Kata Kunci : tindak tutur, maksud tindak tutur, gotong-royong
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ABSTRACT

Widyahananda, Cosmas Krisna. 2018. Speech Acts in Mutual Cooperation of
Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta People’s. Thesis. Yogyakarta: Indonesian Language
and Literature Education Study Program, Teachers Training and Education
Faculty, Sanata Dharma University.
This research discusses about speech acts phenomenon in people’s activity.
It aims to describe how speech acts work during people’s mutual cooperation in
Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. This research uses qualitative – descriptive approach and contains
many descriptions of how speech acts work during people’s mutual cooperation.
The data were taken form 3 (three) schedules of mutual cooperation events in
September 2016. The writer observed the participants by listening people, taking
field notes and recording the people’s speech acts.
The research finds many speech of acts and its purposes happening during
the mutual cooperation events. These speech acts are literally direct speech act,
literally indirect speech act, loosely direct speech act, and loosely indirect speech
act. The speech act purposes were found in direct speech and indirect speech. The
speech act purposes in direct speech are to tell something, to ask questions, to
give instruction, to ask something, to welcome, to invite, to ask something to do, to
give advice, to insist something, and to prohibit. In addition, the speech act
purposes in indirect speech are to ask something, to invite, to ask something to do,
to refuse, to offer something, to give advice, to criticize, to insist, to mock on
someone, and to remind something. The speech act purposes which delivered by
indirect speech are aimed to gain politeness. Even though it is delivered by
indirect speech, some purposes seemed impolite.
As the result, the speech act phenomenon and speech act purposes in
people’s mutual cooperation were found very various. The dominant speech act is
direct literal speech act because the society is in the context of a working situation
which demands effectiveness in interacting. Moreover, the dominant purpose of
direct speech act is to tell something. In the other side, the dominant purpose of
indirect speech act is to ask something to do.
Key words : speech acts, purpose of speech act, people’s mutual cooperation
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota masyarakat selalu melakukan

interaksi sosial. Pada umumnya, dalam interaksi sosial itu, mereka menggunakan
bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan (Putrayasa,
2014:86). Senada dengan hal itu, Wijana dan Rohmadi (2009:189) menjelaskan
bahwa bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam
interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide,
gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Tanpa
bahasa, manusia akan lumpuh dalam komunikasi maupun berinteraksi antar
individu maupun kelompok. Dengan demikian, manusia tidak dapat terlepas dari
bahasa karena pentingnya fungsi bahasa dalam kehidupannya.
Putrayasa (2014:86) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dalam
berinteraksi dapat berupa wacana ataupun percakapan yang diwujudkan melalui
satu, beberapa, atau banyak tuturan. Sejalan dengan hal itu, Yule (2006:81-82)
menjelaskan bahwa orang-orang tidak hanya menghasilkan tuturan yang
mengandung kata-kata dan struktur-struktur gramatikal saja, tetapi mereka juga
memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan itu. Tindakan-tindakan
yang ditampilkan lewat tuturan disebut tindak tutur (Putrayasa, 2014:86).
Fenomena tindak tutur dapat dijumpai dalam suatu kegiatan masyarakat.
Salah satu kegiatan masyarakat yang mencerminkan fenomena tindak tutur adalah
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gotong-royong. Bintaro (1980:9) menjelaskan bahwa gotong-royong adalah
kerjasama secara sukarela yang biasa dilakukan oleh penduduk desa sejak nenek
moyang. Konsep gotong-royong mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai
sangkut-paut

dengan

kehidupan

rakyat

terutama

masyarakat

pedesaan.

Masyarakat Karangturi RT 04/RW21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta masih menjunjung tinggi nilai gotong-royong dalam hidup
bermasyarakat. Tingginya nilai gotong-royong dibuktikan melalui antusias warga
saat berpartisipasi dalam setiap agenda gotong-royong. Oleh karena itu,
masyarakat tersebut menjadi subjek kajian dalam penelitian ini.
Kerja sama dalam gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat
Karangturi RT 04/RW21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta mencerminkan interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan oleh
masyarakat tersebut supaya kegiatan gotong-royong dapat berjalan dengan baik
dan mencapai tujuan yang diharapkan. Interaksi sosial dalam kerjasama saat
bergotong-royong diwujudkan dalam percakapan melalui satu, beberapa, atau
banyak tuturan. Tuturan yang disampaikan masyarakat saat bergotong-royong
pada kenyataannya tidak hanya mengandung kata-kata dan struktur-struktur
gramatikal saja, tetapi juga memperlihatkan tindakan-tindakan. Hal itu
menunjukkan

bahwa

interaksi

sosial

dalam

kegiatan

gotong-royong

mencerminkan adanya fenomena tindak tutur.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud meneliti fenomena
tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong. Penelitian ini dipilih karena peneliti
ingin mendeskripsikan fenomena tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong.
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Selain itu, penelitian ini juga belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Oleh
karena itu, hasil akhir penelitian ini adalah deskripsi mengenai fenomena tindak
tutur dalam kegiatan gotong-royong masyarakat Karangturi RT 04 RW 21,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.2

Rumusan Masalah
Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak tutur

dalam kegiatan

gotong-royong masyarakat

Karangturi

RT 04/RW

21,

Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan
permasalahan utama tersebut, disusun dua submasalah sebagai berikut:
a) Tindak tutur jenis apa sajakah yang terdapat dalam kegiatan gotongroyong masyarakat Karangturi RT 04 RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
b) Maksud tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam kegiatan gotongroyong masyarakat Karangturi RT 04 RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, peneliti melakuan penelitian

ini dengan tujuan sebagai berikut.
a) Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang terdapat dalam kegiatan gotongroyong masyarakat Karangturi RT 04/ RW 21, Umbulmartani,
Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
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b) Mendeskripsikan maksud tindak tutur yang terdapat dalam kegiatan
gotong-royong masyarakat Karangturi RT 04/ RW 21, Umbulmartani,
Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.4

Manfaat Penelitian
Peneliti berharap agar penelitian ini memiliki manfaat. Manfaat yang

diharapkan peneliti sebagai berikut.
a) Penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang kajian Pragmatik,
khususnya mengenai tindak tutur.
b) Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai jenis
tindak tutur yang diterapkan dalam kegiatan masyarakat khusunya
gotong-royong.
c) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam kajian
pragmatik khususnya mengenai tindak tutur.
1.5

Batasan istilah
Batasan istilah diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian tidak

menyimpang dari topik yang diangkat. Batasan istilah dalam penelitian ini sebagai
berikut.
a) Pragmatik
Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur
(atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca) (Yule,
2006: 3).
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b) Konteks
Istilah “konteks” didefinisikan sebagai situasi lingkungan dalam arti luas
yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan
membuat ujaran dapat dipahami (Mey, 1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3).
c) Tindak tutur
Tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan disebut tindak tutur
(Yule: 2006: 82).
d) Tindak Tutur Langsung Literal
Tindak tutur langsung literal adalah tindakan memproduksi tuturan yang
disampaikan secara langsung dan sesuai dengan maknanya (Parker,
1986:20).
e) Tindak Tutur Tidak Langsung Literal
Tindak tutur tidak langsung literal memiliki hubungan antara makna dan
fakta namun diungkapkan secara tidak langsung (Parker, 1986:20).
f)

Tindak Tutur Langsung Tidak Literal
Tindak tutur langsung tidak literal berhubungan dengan tindakan ilokusi
langsung namun maknanya tidak sesuai dengan fakta atau situasi (Parker,
1986: 20).

g) Tindak tutur tidak langsung tidak literal
Dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal, arti tuturan tidak terkait
dengan apa yang dikatakan dan dinyatakan secara tidak langsung (Parker,
1986:20).
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h) Maksud
Maksud adalah sesuatu di luar ujaran yang dilihat dari segi si pengujar,
orang yang berbicara, dan pihak subyeknya (Chaer, 2013:35).
1.6

Sistematika Penyajian
Penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab I pendahuluan berisi latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah,
dan sistematika penyajian. Bab II studi kepustakaan berisi penelitian terdahulu
yang relevan dan kajian teori. Bab III metodologi penelitian berisi metode
penelitian, sumber data, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen
penelitian, dan teknik analisis data. Bab IV pembahasan berisi deskripsi data, hasil
analisis data, dan pembahasan. Bab V penutup berisi kesimpulan, impikasi, dan
saran.
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BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN

2.1
2.1.1

Kajian Teori
Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan dengan jenis penelitian ini ada dua

penelitian. Dua penelitian itu digunakan peneliti sebagai acuan penelitian. Dua
penelitian itu adalah sebagai berikut.
Penelitian pertama dilakukan oleh Beata Prima Equatoria Panuntun. Beata
Prima Equatoria Panuntun merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta angkatan
2005. Penelitian yang dilakukan berjudul Jenis-jenis Tindak Tutur Dan Pola
Kesantunan Dalam Novel “9 Matahari”: Suatu Tinjauan Pragmatik. Penelitian
ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur yang terdapat di
dalam novel “9 Matahari” dan (2) mendeskripsikan pola kesantunan yang terdapat
di dalam novel “9 Matahari”. Hasil temuan pada penelitian ini adalah (1) jenisjenis tindak tutur yang terdapat di dalam novel “9 Matahari” dan (2) pola
kesantunan yang terdapat di dalam novel “9 Matahari”. Ada dua jenis tindak tutur
dalam novel “9 Matahari”, yaitu tindak tutur langsung literal dan tindak tutur tidak
langsung literal. Tindak tutur langsung literal diungkapkan dengan kalimat berita,
kalimat tanya, kalimat perintah, gabungan kalimat berita dan kalimat tanya,
gabungan kalimat berita dan perintah, serta gabungan kalimat berita, tanya, dan
perintah. Tindak tutur tidak langsung literal diungkapkan dengan kalimat berita
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dan gabungan kalimat berita dan kalimat tanya. Hasil temuan yang kedua pada
penelitian ini adalah pola kesantunan dalam tuturan-tuturan novel “9 Matahari”
telah memenuhi enam maksim kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim
kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kerendahan hati, maksim
permufakatan, dan maksim simpati.
Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis
tindak tutur. Pembeda penelitian tersebut dengan penelitian ini ada dua. Pembeda
pertama, selain menganalisis tindak tutur, peneliti juga menganalisis maksud
tindak tutur yang diungkapkan oleh masyarakat Karangturi RT 04 RW 21,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui
percakapan saat bergotong-royong. Pembeda kedua terletak pada obyek
penelitian. Obyek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah tuturan
masyarakat Karangturi RT 04 RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta saat bergotong royong.
Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Maria Friani Kurniasari.
Maria Friani Kurniasari merupakan mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta angkatan 2006.
Penelitian yang dilakukan berjudul Tindak Tutur Dalam Film “Alangkah Lucunya
(Negeri Ini)” Karya Deddy Mizwar. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur yang dipakai dalam film “Alangkah
Lucunya (Negeri Ini)” Karya Deddy Mizwar dan (2) mendeskripsikan fungsi
tindak tutur yang digunakan dalam “Alangkah Lucunya (Negeri Ini)” Karya
Deddy Mizwar. Hasil temuan pada penelitian ini ada dua, yaitu jenis-jenis tindak
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tutur yang dipakai dalam film “Alangkah Lucunya (Negeri Ini)” Karya Deddy
Mizwar dan (2) fungsi tindak tutur yang digunakan dalam “Alangkah Lucunya
(Negeri Ini)” Karya Deddy Mizwar. Ada tiga jenis tindak tutur yang ditemukan di
dalam film “Alangkah Lucunya (Negeri Ini)” Karya Deddy Mizwar. Tiga jenis
tindak tutur yang dimaksud adalah tindak tutur langsung literal, tindak tutur
langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung literal. Peneliti menemukan
berbagai fungsi tindak tutur. Fungsi tindak tutur yang ditemukan ada tujuh, yaitu
fungsi informatif, fungsi interaksional, fungsi komisif, fungsi direktif, fungsi
ekspresif, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif.
Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis
jenis tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak
tutur tidak literal beserta interaksinya. Pembeda penelitian tersebut dengan
penelitian ini ada dua. Pembeda pertama, selain menganalisis tindak tutur, peneliti
juga menganalisis maksud tindak tutur yang diungkapkan oleh masyarakat
Karangturi RT 04 RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pembeda kedua terletak pada obyek penelitian. Obyek penelitian
yang dikaji dalam penelitian ini adalah tuturan masyarakat Karangturi RT 04/RW
21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.1.2

Pragmatik
Yule (2006: 3) menjelaskan bahwa Pragmatik adalah studi tentang makna

yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar
(atau pembaca). Sebagai akibatnya, pragmatik lebih banyak berhubungan dengan
analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada
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dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu
sendiri. Tipe studi ini perlu melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan
orang di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh
terhadap yang dikatakan. Pendekatan ini juga perlu menyelidiki bagaimana cara
pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar dapat sampai
pada suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur. Tipe studi ini
menggali betapa banyak sesuatu yang tidak dikatakan ternyata menjadi bagian
yang disampaikan. Senada dengan definisi itu, Leech (1993:8) berpendapat bahwa
pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi
ujar (speech situation).
Levinson (dalam Pranowo, 2009:1) menjelaskan bahwa pragmatik adalah
studi mengenai penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang dimaksud oleh
Levinson adalah penggunaan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat
komunikasi. Jadi, kajian bahasa dari sudut pragmatik berarti mengkaji bahasa
untuk berkomunikasi. Penjelasan itu senada dengan definisi mengenai pragmatik
diberikan oleh Parker (1986, dalam Nadar, 2009:4) yang mengatakan bahwa
pragmatik

adalah

kajian

tentang

bagaimana

bahasa

digunakan

untuk

berkomunikasi. Parker juga menegaskan bahwa pragmatik tidak menelaah struktur
bahasa secara internal seperti tata bahasa, melainkan secara eksternal. Definisi itu
sejalan dengan Wijana (Wijana, 2009: 4-5) yang menjelaskan bahwa pragmatik
adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal,
yaitu bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi Secara
eksternal bila dilihat dari penggunaannya, kata “bagus” tidak selalu bermakna
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“baik” atau “tidak buruk”. Begitu pula kata “presiden” tidak selalu bermakna
“kepala negara”, seperti terlihat pada tuturan (1) dan (2) berikut ini.
(1)

Ayah : Bagaimana ujian matematikamu?
Anton : Wah, hanya dapat 45, Pak.
Ayah : Bagus, besok jangan belajar. Nonton terus saja.

(2)

Awas, presidennya datang!

Kata “bagus” dalam tuturan (1) tidak bermakna “baik” atau “tidak buruk”,
tetapi sebaliknya. Sementara itu, tuturan (2) digunakan untuk menyindir. Kata
“presiden” dalam tuturan (2) tidak bermakna “kepala negara”, tetapi bermakna
seseorang secara ironis pantas mendapat sebutan itu. Dari uraian di atas, terlihat
bahwa makna yang ditelaah oleh pragmatik adalah makna yang terikat konteks.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah
studi tentang makna dalam berkomunikasi yang disampaikan oleh penutur (atau
penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca) secara eksternal sehingga
diperlukan adanya peran konteks agar tuturan dapat dipahami pendengar (atau
pembaca).
2.1.3

Konteks
Levinson (1983, dalam Rahardi, 2005:48) mendefinisikan bahwa pragmatik

sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks
yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan
dari struktur bahasanya. Istilah “konteks” didefinisikan oleh Mey (1993: 38 dalam
Nadar, 2009: 3) sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
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Sejalan dengan penjelasan itu, Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks
adalah segala sesuatu yang berada di luar teks (tetapi melingkupi teks atau
tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Jadi, konteks sangat
penting untuk dapat mengetahui maksud-maksud yang tersembunyi dalam sebuah
tuturan.
Zamzani (2007:24) menjelaskan bahwa konteks secara pragmatik dapat
dipandang sebagai konteks yang antara lain meliputi identitas partisipan,
parameter waktu, dan tempat peristwa pertuturan. Dengan demikian, konteks,
mencakup dua macam, yaitu konteks linguistik dan konteks fisik. Konteks yang
demikian itu lebih mengarah pada konteks pertuturan. Konteks situasi atau
konteks pertuturan terkait dengan berbagai aspek. Setidaknya, syarat terjadinya
suatu komunikasi itu ada tiga, yaitu pembicara, lawan bicara, dan sandi atau
bahasa yang digunakan (Zamzani, 2007:26). Sejalan dengan penjelasan itu, Leech
(1983: 13-14 dalam Rahardi, 2005:50) berpendapat bahwa konteks adalah segi
latar belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur
yang mewadahi sebuah pertuturan. Berdasarkan gagasan tersebut, Wijana (1996
dalam Rahardi, 2005:50) menyatakan bahwa konteks yang semacam itu disebut
dengan konteks situasi tutur (speech situatinal contexs). Konteks situasi tutur
mencakup aspek-aspek berikut.
(1)

Penutur dan lawan tutur
Penutur dan lawan tutur di dalam literatur, khususnya dalam Searle (1983),

lazim dilambangkan dengan S (speaker) yang berarti ‘pembicara atau penutur’
dan H (hearer) yang dapat diartikan ‘pendengar atau mitra tutur”. Digunakannya
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lambang S dan H itu tidak dengan sendirinya membatasi cakupan pragmatik
semata-mata hanya pada bahasa ragam lisan saja, melainkan juga dapat mencakup
ragam bahasa tulis.
(2)

Konteks Tuturan
Konteks tuturan telah diartikan bermacam-macam oleh para linguis.

Konteks dapat mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan baik secara fisik
maupun nonfisik. Konteks dapat pula diartikan sebagai semua latar belakang
pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki penutur dan mitra tutur serta
yang mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan penutur itu di
dalam proses bertutur.
(3)

Tujuan Tutur
Tujuan tutur berkaitan erat dengan bentuk tuturan seseorang. Dikatakan

demikian, karena pada dasarnya tuturan itu terwujud karena dilatarbelakangi oleh
maksud dan tujuan tutur yang jelas dan tertentu sifatnya. Secara pragmatik, satu
bentuk tutur dapat memiliki maksud dan tujuan yang bermacam-macam.
Demikian sebaliknya, satu maksud atau tujuan tutur dapat diwujudkan dengan
bentuk tuturan yang berbeda-beda. Di sinilah dapat dilihat perbedaan mendasar
antara pragmatik yang berorientasi fungsional dengan tata bahasa yang
berorientasi formal atau structural.
(4)

Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas
Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas merupakan bidang yang

ditangani pragmatik. Karena pragmatik mempelajari tindak verbal yang terdapat
dalam situasi tutur tertentu, dapat dikatakan bahwa yang dibicarakan di dalam
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pragmatik itu bersifat konkret karena jelas keberadaan siapa peserta tuturnya, di
mana tempat tuturnya, kapan waktu tuturnya, dan seperti apa konteks situasi
tuturnya secara keseluruhan.
(5)

Tuturan dapat dipandang sebagai sebuah produk tindak verbal
Tuturan dapat dipandang sebagai sebuah produk tindak verbal. Dapat

dikatakan demikian, karena pada dasarnya tuturan yang ada di dalam sebuah
pertuturan itu adalah hasil tindak verbal para peserta tutur dengan segala
pertimbangan konteks yang melingkupi dan mewadahinya.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, konteks merupakan hal yang penting
dalam pengkajian pragmatik. Melalui konteks, seseorang dapat memahami
maksud penutur. Konteks meliputi situasi lingkungan ataupun latar belakang
pemahaman yang dimiliki penutur dan lawan tutur.
2.1.4

Pengertian Tindak Tutur
Zamzani (2007:19) berpendapat bahwa pragmatik memiliki lima cabang

kajian, yaitu deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur atau tindak bahasa, dan
struktur wacana. Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur
merupakan salah satu aspek kajian dalam bidang ilmu pragmatik. Definisi
mengenai tindak tutur dijelaskan oleh para ahli dalam paparan berikut ini.
Yule (2006: 82) menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang ditampilkan
melalui tuturan disebut tindak tutur. Senada dengan pendapat itu, Searle (1969
dalam Wijana dan Rohmadi, 2009:195) menjelaskan bahwa tindak tutur adalah
produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan
kesatuan terkecil dari komunikasi linguistik yang dapat berwujud pernyataan,
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perintah, tanya atau yang lainnya. Selain itu, Kridalaksana (1993, dalam
Putrayasa, 2014: 85) juga menjelaskan bahwa tindak tutur adalah pengujaran
kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui
pendengar. Ujaran atau tindak tutur terdiri atas satu tindak tutur atau lebih dalam
suatu peristiwa tutur dan situasi tutur. Tuturan-tuturan baru dapat dimengerti
hanya dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi konteks dan tempat tuturan
itu terjadi.
Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan seseorang (penutur)
melalui tuturan berwujud pernyataan, perintah, tanya atau lainnya dengan maksud
tertentu. Tuturan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh orang lain (mitra tutur)
apabila konteksnya jelas.
2.1.5

Jenis-jenis Tindak Tutur
Parker (1986: 17) memperkenalkan dua dimensi untuk menentukan jenis

tindak tutur. Dimensi pertama adalah kelangsungan dan yang kedua adalah
keliteralan. Berdasarkan kelangsungan, tindak tutur dapat dibagi menjadi tindak
tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Sementara itu, berdasarkan
dimensi keliteralan, tindak tutur dapat dibagi menjadi tindak tutur literal dan
tindak tutur tidak literal. Sejalan dengan penjelasan itu, Wijana dan Rohmadi,
(2009:28) menjelaskan bahwa tindak tutur dapat dibedakan menjadi tindak tutur
langsung dan tindak tutur tidak langsung, dan tidak tutur literal dan tindak tutur
tidak literal. Penjelasan berbagai jenis tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut.
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2.1.5.1 Tindak Tutur Langsung
Parker (1986:17) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung memiliki bentuk
sintaksis yang mencerminkan tindakan ilokusi langsung. Dengan kata lain, sebuah
tuturan dikatakan mengandung tindak tutur langsung jika ada hubungan antara
bentuk dan fungsi tuturan, misalnya “Bring me my coat!” (Bawakan mantel
saya!). Bentuk tuturan tersebut adalah perintah. Tuturan tersebut menunjukkan
tindak ilokusi meminta. Sebagai bentuk tuturan, dalam hal ini tuturan berupa
permintaan yang sesuai dengan makna dan fungsinya, tuturan tersebut dianggap
sebagai tindak tutur langsung.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:126)
menjelaskan bahwa tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang maksud
pertuturannya diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan
modusnya. Secara formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi
kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah
(imperatif). Secara konvensional, kalimat berita digunakan untuk memberikan
suatu informasi, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah
untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. Apabila
kalimat berita difungsikan secara konvensional untuk mengatakan sesuatu,
kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak,
meminta, atau memohon, tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur langsung
(direct speech act), seperti dalam kalimat-kalimat berikut ini:
(1)

Sidin memiliki lima ekor kucing.

(2)

Di manakah letak pulau Bali?
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(3)

Ambilkan baju saya!

Senada dengan penjelasan tersebut, Parker (dalam Nadar, 2009:18)
menjelaskan bahwa tindak tutur langsung dapat ditengarai dari wujud formal
sintaktiknya. Misalnya, tuturan (1) bumi ini bulat, (2) jam berapa sekarang?, dan
Jangan menginjak kaki saya masing-masing merupakan kalimat berita, kalimat
tanya, dan kalimat perintah yang berfungsi untuk memberikan informasi,
menanyakan dan memerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindak
tutur langsung adalah tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya, misalnya
kalimat berita untuk memberitakan, kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak,
ataupun memohon, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu.
2.1.5.2 Tindak Tutur Tidak Langsung
Parker (1986: 17) menjelaskan bahwa makna dan fungsi dari tindak tutur
tidak langsung tidak terkait dengan bentuk sintaksisnya. Sebagai contoh tindak
tutur tidak langsung, misalnya “Can you pass the salt?” (Dapatkah Anda
mengambilkan

garam?).

Berdasarkan

bentuk

sintaksis,

tuturan

tersebut

didefinisikan sebagai kalimat tanya. Biasanya, tuturan tersebut digunakan untuk
menanyakan sesuatu. Namun, selain bertanya dan memunculkan informasi dari
pendengar, pembicara juga cenderung membuat pendengar melakukan sesuatu,
yaitu membuka jendela. Sementara itu, untuk membuat seseorang melakukan
sesuatu adalah fungsi yang dilakukan secara imperatif. Oleh karena itu, tuturan
"Can you pass the salt?" (Dapatkah Anda mengambilkan garam?) diklasifikasikan
sebagai tindak tutur tidak langsung karena tidak memiliki hubungan langsung
antara bentuk dan makna serta fungsinya.
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Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:127) juga
menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang situasi
atau maksud pertuturannya diutarakan dengan modus kalimat yang tidak
bersesuaian. Misalnya maksud memerintah diutarakan dengan kalimat berita atau
kalimat tanya. Untuk berbicara secara sopan, perintah dapat diutarakan dengan
kalimat berita atau kalimat tanya. Hal itu bertujuan agar orang yang diperintah
tidak merasa diperintah. Bila hal ini terjadi, terbentuk tindak tutur tidak langsung
(indirect speech act). Hal itu dapat dilihat dalam kalimat berikut ini.
(1)

Ada makanan di almari.

(2)

Di mana sapunya?

Kalimat (1) bila diucapkan kepada

seorang teman yang membutuhkan

makanan dimaksudkan untuk memerintah lawan tuturnya mengambil makanan di
almari, bukan sekadar untuk menginformasikan bahwa di almari ada makanan.
Demikian pula, tuturan (2) bila diutarakan seorang ibu kepada anak tidak sematamata berfungsi untuk menanyakan letak sapu, tetapi juga secara tidak langsung
memerintah sang anak untuk mengambil sapu itu. Perhatikan tindak tutur (3) dan
(4) sebagai perluasan konteks (1) dan (2) berikut ini.
(3)

+ Din, perutku kok lapar, ya?
- Ada makanan di almari.
+ Baik, kuambil semua, ya?

(4)

Ibu

: Di mana sapunya, ya?

Anak : sebentar bu, akan saya ambilkan.
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Keserta-mertaan tindakan (-) dalam (3) dan (4) karena ia mengetahui
bahwa

tuturan

yang

diutarakan

oleh

lawan

tuturnya

bukan

sekadar

menginformasikan sesuatu, tetapi menyuruh orang yang diajak berbicara.
Skema penggunaan modus kalimat dalam kaitannya dengan kelangsungan
tindak tutur dapat digambarkan sebagai berikut.
Tindak tutur

Modus
Berita

Langsung
Memberitakan

Tidak Langsung
Menyuruh

Tanya

Bertanya

Menyuruh

Perintah

Memerintah

-

Skema di atas menunjukkan bahwa kalimat perintah tidak dapat digunakan
untuk mengutarakan tuturan secara tidak langsung. Senada dengan hal itu, Nadar
(2006:19) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang
berbeda dengan modus kalimatnya, maka maksud dari tindak tutur tidak langsung
dapat beragam dan tergantung pada konteksnya. Searle (1975:59 dalam Nadar,
2006:19) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung ini mempunyai
kedudukan yang amat penting dalam kajian tindak tutur. Hal itu disebabkan
karena sebagian besar tuturan memang disampaikan secara tidak langsung.
2.1.5.3 Tindak Tutur Literal
Parker (1986: 19) menjelaskan bahwa tindak tutur literal mengacu pada
tindakan membuat tuturan yang bermakna seperti yang dikatakan. Sebagai contoh
tindak tutur langsung, misalnya ketika seseorang makan delapan donat jeli
kemudian mengumumkan bahwa saya merasa donatnya sangat tidak enak, dia
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bermaksud persis seperti yang dikatakan. Tuturan tersebut dianggap mewakili
tindak tutur literal.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:31) juga
menjelaskan bahwa tindak tutur literal (literal speech act) adalah tidak tutur yang
maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Perhatikan kalimat
berikut ini untuk lebih jelasnya.
(1)

Penyanyi itu suaranya bagus.

(2)

Radionya keraskan! Aku ingin mencatat lagu itu.

Kalimat (1) bila diutarakan untuk maksud memuji atau mengagumi
kemerduan suara penyanyi yang dibicarakan merupakan tindak tutur literal.
Kalimat (2) bila diutarakan karena penutur benar-benar menginginkan lawan tutur
untuk mengeraskan (membesarkan) volume radio untuk dapat lebih mudah
mencatat lagu yang didengarnya merupakan tindak tutur literal. Senada dengan
penjelasan itu, Putrayasa (2014:92) menjelaskan bahwa tindak tutur literal dapat
dimaknai sebagai tindak tutur yang maksudnya sama persis dengan makna katakata yang menyusunnya. Putrayasa (2014:92-93) memberi contoh tindak tutur
literal sebagai berikut.
(3)

Wah, tulisanmu bagus sekali.

Jika yang dimaksud dari tuturan itu adalah untuk menyatakan pujian kepada
mitra tutur, maka jelas sekali bahwa tuturan itu merupakan tuturan yang sifatnya
literal. Dengan demikian, sebuah tindakan yang sesuai dengan wujud tuturannya
itulah yang disebut dengan tindak tutur literal.
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2.1.5.4 Tindak Tutur Tidak Literal
Parker (1986:19) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak literal bermakna
tidak sama seperti yang dikatakan pembicara. Sebagai contoh tindak tutur tidak
literal, misalnya seorang siswa di kelas fisika yang tidak mengenal foton dari
sebuah fireplug. Saat memulai ujian tengah semester, dia beralih ke temannya dan
mengatakan bahwa saya suka mengikuti tes fisika. Dia tidak berarti apa yang dia
katakan. Tuturan tersebut membentuk tindak tutur tidak literal.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:31)
menjelaskan bahwa tindak tutur tidak literal (nonliteral speech act) adalah tindak
tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna katakata yang menyusunnya. Perhatikan kalimat berikut ini untuk lebih jelasnya:
(1)

Suaranya bagus, tapi tak usah nyanyi saja.

(2)

Radionya kurang keras. Tolong keraskan lagi! Aku mau belajar.

Dalam kalimat (1), penutur bermaksud bahwa suara lawan tuturnya tidak
bagus dengan mengatakan tak usah nyanyi saja. Dalam kalimat (2), penutur
sebenarnya bermaksud agar lawan tutur mematikan radionya. Senada dengan
penjelasan itu, Putrayasa (2014:92) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak literal
adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama, atau bahkan berlawanan dengan
makna kata-kata yang menyusunnya. Putrayasa (2014:92-93) memberikan contoh
tindak tutur tidak literal sebagai berikut.
(3)

Wah, tulisanmu bagus sekali.
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Jika yang dimaksud oleh penutur ketika menyampaikan tuturan itu adalah
untuk menyindir atau mengejek, maka tindak tutur itu disebut sebagai tindak tutur
tidak literal.
2.1.5.5 Interaksi Berbagai Jenis Tindak Tutur
Berdasarkan jenis tindak tutur yang dapat dicermati dari sudut pandang
langsung atau tidak langsung serta literal atau tidak literal, Parker (1986:20, dalam
Nadar, 2009:20) menyatakan bahwa keduanya dapat berinteraksi. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:31) menjelaskan bahwa apabila
tindak tutur langsung dan tidak langsung diinteraksikan dengan tindak tutur literal
dan tindak tutur tidak literal akan didapatkan berbagai tindak tutur berikut ini.
a)

Tindak Tutur Langsung Literal
Parker (1986:19) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung literal adalah

tindakan memproduksi tuturan yang disampaikan secara langsung dan sesuai
dengan maknanya. Sebagai contoh tindak tutur langsung literal, misalnya Anda
menjalani pemeriksaan fisik dan dokter mengatakan “Stick out your tongue!”
(Keluarkan lidah Anda). Tuturan tersebut literal karena dia bermaksud seperti
yang dikatakan, yaitu jeluarkan lidah Anda. Hal tersebut juga dikatakan langsung
karena disampaikan dalam bentuk kalimat perintah yang digunakan untuk
membuat tindak ilokusi meminta.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:32)
menjelaskan bahwa tindak tutur langsung literal (direct literal speech act) adalah
tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan
maksud pengutaraannya. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat
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perintah, memberitakan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan
kalimat tanya, dan sebagainya. Berikut ini contoh tindak tutur langsung literal:
(1)

Orang itu sangat pandai.

(2)

Buka mulutmu!

(3)

Jam berapa sekarang?

Tuturan (1), (2), dan (3) merupakan tindak tutur langsung literal bila secara
berturut-turut dimaksudkan untuk memberitakan bahwa orang yang dibicarakan
sangat pandai, menyuruh agar lawan tutur membuka mulut, dan menanyakan
pukul berapa ketika itu.
b)

Tindak Tutur Tidak Langsung Literal
Parker (1986:20) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung literal

memiliki hubungan antara makna dan fakta namun diungkapkan secara tidak
langsung. Sebagai contoh tindak tutur tidak langsung literal, misalnya Anda dan
teman Anda duduk di meja suatu restoran. Mentega berada di sisi meja teman
Anda, di luar jangkauan Anda. Anda berkata “I’d like some butter” (Saya ingin
beberapa mentega). Tuturan tersebut dikatakan literal karena sesuai maksud
pengutaraanya, yaitu saya ingin beberapa mentega. Tuturan tersebut dikatakan
tidak langsung karena menggunakan bentuk deklarative untuk meminta.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:32)
menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung literal (indirect speech act) adalah
tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan
maksud pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan
maksud penutur. Berikut ini contoh tindak tutur tidak langsung literal:
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(1)

Lantainya kotor.

(2)

Di mana handuknya?

Tuturan (1) konteksnya adalah seorang ibu rumah tangga berbicara dengan
pembantunya. Tuturan ini tidak hanya informasi, tetapi terkandung maksud
memerintah yang diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat berita.
Makna kata-kata yang menyusun tuturan (1) sama dengan maksud yang
dikandungnya. Pada tuturan (2), konteksnya adalah seorang suami bertutur dengan
istrinya dengan maksud memerintah untuk mengambilkan handuk. Tutran itu
diungkapkan secara tidak langsung, yaitu menggunakan kalimat tanya. Makna
kata-kata yang menyusun tuturan (2) sama dengan maksud yang dikandung.
c)

Tindak Tutur Langsung Tidak Literal
Parker (1986: 20) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung tidak literal

berhubungan dengan tindakan ilokusi langsung namun maknanya tidak sesuai
dengan fakta atau situasi. Sebagai contoh tindak tutur langsung tidak literal,
misalnya Joe dan Jack meninggalkan selama empat jam anatomi dan ujian
fisiologi. Joe mengatakan kepada Jack “That was the most miserable test I’ve ever
taken” (Itu adalah ujian paling menyedihkan yang pernah saya lakukan). Jack
merespon dengan mengatakan “You can say that again” (kamu dapat
mengatakannya kembali. Tuturannya merupakan tindak tutur langsung tidak
literal. Tuturan tersebut tidak literal karena Jack tidak bermaksud seperti yang dia
katakan, yaitu menginginkan Jack mengulangi pernyataanya. Tuturan tersebut
dikatakan langsung karena menggunakan bentuk deklaratif untuk menunjukkan
ilokusi langsung, yaitu membuat sebuah pernyataan.
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Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:34)
menjelaskan bahwa tindak tutur langsung tidak literal (direct nonliteral speech
act) adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna
yang sama dengan maksud penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan dengan
kalimat perintah, dan maksud menginformasikan diungkapkan dengan kalimat
berita. Berikut ini contoh tindak tutur tidak langsung literal.
(1)

Suaramu bagus, kok.

(2)

Kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutmu!

Melalui tindak tutur langsung tidak literal, penutur dalam tuturan (1)
bermaksud bahwa suara lawan tuturnya tidak bagus. Pada tuturan (2), penutur
menyuruh lawan tuturnya untuk menutup mulut sewaktu makan agar terlihat
sopan. Hal lain yang perlu diketahui adalah kalimat tanya tidak dapat digunakan
untuk mengutarakan tindak tutur langsung tidak literal.
d)

Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal
Parker (1986:20) menjelaskan bahwa dalam tindak tutur tidak langsung

tidak literal, arti tuturan tidak terkait dengan apa yang dikatakan dan dinyatakan
secara tidak langsung. Sebagai contoh tindak tutur tidak langsung tidak literal,
misalnya Pak White sedang duduk di ruang tunggu kantor dokter. Seorang wanita
dan anak perempuannya yang berumur enam tahun berjalan dan duduk. Setelah
beberapa menit, gadis kecil itu mulai berlari di sekitar ruang tunggu lalu berteriak.
Dia kemudian berhenti tepat di depan Pak White dan berteriak. Pak White
berteriak “Why don’t you yell a little louder?” (Kenapa kamu tidak berteriak
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sedikit lebih keras). Tuturan tersebut merupakan tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Tuturan tersebut dikatakan tidak literal karena Pak White tidak bermaksud
seperti perkataannya. Tuturan tersebut dikatakan tidak langsung karena
menggunakan bentuk interogatif untuk meminta gadis kecil diam.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wijana dan Rohmadi (2009:35)
menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral
speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna
kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Berikut ini
contoh tindak tutur tidak tidak langsung literal:
(1)

Lantainya bersih sekali.

(2)

Radionya terlalu pelan, tidak kedengaran.

(3)

Apakah radio yang pelan seperti itu dapat kau dengar?

Pada tuturan (1), majikan bermaksud untuk menyuruh pembantu menyapu
lantai yang kotor. Pada tuturan (2) dan (3), penutur menyuruh seorang lawan tutur
untuk mengecilkan atau mematikan volume radio.
2.1.6 Maksud
Yule (2006:3) menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi tentang maksud
penutur. Pragmatik melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di
dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa
yang dikatakan. Senada dengan hal itu, Wijana dan Rohmadi (2009:215)
menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap tuturan yang disampaikan penutur
kepada lawan tuturnya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Maksud yang
diutarakan oleh seorang penutur tidak selamanya diutarakan secara langsung atau
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tersurat, akan tetapi ada kalanya diutarakan secara tidak langsung atau tersirat.
Putrayasa (2014:24) menjelaskan bahwa untuk memahami maksud pemakaian
bahasa seseorang dituntut harus memahami pula konteks yang mewadahi
pemakaian bahasa tersebut.
Wijana dan Rohmadi (2011:10) menjelaskan bahwa maksud adalah elemen
luar bahasa yang bersumber dari pembicara. Maksud bersifat subyektif. Senada
dengan hal itu, Chaer (2013:35) menjelaskan bahwa maksud adalah sesuatu di
luar ujaran yang dilihat dari segi si pengujar, orang yang berbicara, dan pihak
subyeknya. Sebagai contoh, setelah memeriksa buku rapor anaknya dan melihat
bahwa angka-angka banyak yang merah, seorang ayah berkata kepada anaknya
“Rapormu bagus sekali, Nak!”. Ayah itu tidak bermaksud memuji. Dengan
kalimat itu, dia sebenarnya bermaksud menegur atau mungkin mengejek anak itu.
2.1.7 Modus Kalimat
Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia dengan sesama
anggota masyarakat lain pemakai bahasa itu. Bahasa berisi gagasan, ide, pikiran,
keinginan atau perasaan yang ada pada diri si pembicara. Setiap gagasan, pikiran,
atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya dituangkan ke dalam bentuk
kalimat (Putrayasa, 2014:1). Chaer (2009:44) menjelaskan bahwa kalimat adalah
satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa,
dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai denga intonasi final.
Sejalan dengan penjelasan itu, Alwi (2003, dalam Sukini, 2010:55) menjelaskan
bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang
mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan
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suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, diakhiri dengan intonasi akhir yang
diikuti oleh kesenyapan yang mecegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi
ataupun proses fonologis yang lain.
Sejalan dengan hal itu, Wijana dan Rohmadi (2009:28) menjelaskan bahwa
secara formal, berdasarkan modusnya kalimat dibedakan menjadi kalimat berita
(deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (interogatif). Berikut
ini penjelasan dari para ahli berkaitan tiga modus kalimat tersebut.
2.1.7.1 Kalimat Berita
Wijana dan Rohmadi (2009:196) menjelaskan bahwa kalimat berita adalah
kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu/hal seperti yang
dinyatakan dalam kalimat tersebut. Senada dengan pendapat itu, Rahardi
(2005:74-75) menjelaskan bahwa kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia
mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada si mitra tutur. Sesuatu yang
diberitakan kepada mitra tutur lazimnya merupakan pengungkapan suatu peristiwa
atau suatu kejadian. Kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia dapat merupakan
tuturan langsung dan dapat pula merupakan tuturan tidak langsung.
Contoh.
a) “Ibu menyahut, “Si Atik akan segera pulang dari Jepang bulan depan.”
b) “Ibu menyahut dengan mengatakan bahwa Si Atik akan segera pulang dari
Jepang bulan depan”
2.1.7.2 Kalimat Tanya
Wijana dan Rohmadi (2009:197) menjelaskan bahwa kalimat tanya adalah
kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu/hal sesuai dengan apa yang
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terkandung dalam suatu kalimat. Senada dengan pendapat itu, Rahardi (2005:7677) menjelaskan bahwa kalimat interogatif adalah kalimat yang mengandung
maksud menanyakan sesuatu kepada mitra tutur. Dengan perkataan lain, apabila
seorang penutur bermaksud mengetahui jawaban terhadap suatu hal atau suatu
keadaan, penutur akan bertutur dengan menggunakan kalimat tanya kepada si
mitra tutur.
Contoh.
a) “Apakah anak itu sudah hampir lulus ASMI?”
b) “Apakah tadi malam ada rencana kerusuhan lagi di daerah Bener?”
2.1.7.3 Kalimat Perintah
Wijana dan Rohmadi (2009: 198) menjelaskan bahwa kalimat perintah
adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah/menyuruh lawan bicara tentang
sesuatu/hal seperti yang terkandung dalam kalimat tersebut. Senada dengan
pendapat itu, Rahardi (2005:79-82) menjelaskan bahwa secara formal, kalimat
imperatif dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi lima macam,
yakni (a) kalimat imperatif biasa, (b) kalimat imperatif permintaan, (c) kalimat
imperatif pemberian izin, (d) kalimat imperatif ajakan, dan (e) kalimat imperatif
suruhan.
a)

Kalimat Imperatif Biasa
Di dalam bahasa Indonesia, kalimat imperatif biasa, lazimnya memiliki ciri-

ciri berikut: (1) berintonasi keras, (2) didukung dengan kata kerja dasar, (3)
berpartikel pengeras –lah. Kalimat imperatif jenis ini dapat berkisar antara
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imperatif yang sangat halus sampai dengan imperatif yang kasar. Berikut contoh
kalimat perintah biasa.
“Monik, lihat!”

(1)

Informasi indeksal:
Dituturakan oleh teman Monik saat ia ingin menunjukkan buku yang
baru saja dibelinya dari toko buku kepada Monik. Keduanya adalah
teman satu kos.
(2)

“Usir kucing itu”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang Ibu yang sedang jengkel dengan kucing
peliharaannya yang baru saja menghabiskan ikan goreng di meja
makan.

b)

Kalimat Imperatif Permintaan
Kalimat imperatif permintaan adalah kalimat imperatif dengan kadar

suruhan sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif permintaan disertai dengan
sikap penutur yang lebih merendah dibandingkan dengan sikap penutur pada
waktu menuturkan kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif permintaan biasa
ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan tolong, coba, harap, mohon, dan
beberapa ungkapan lain, seperti sudilah kiranya, dapatkah seandainya, diminta
dengan hormat, dan dimohon dengan sangat. Berikut contoh kalimat imperatif
permintaan.
(1)

“Anak-anak sekalian, coba jangan ramai, Bapak akan menjelaskan
materi yang baru! Buku tulisnya diambil dulu!
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang guru di depan para muridnya di sebuah
sekolah dasar. Tuturan itu disampaikan sang guru pada saat situasi
kelas sangat gaduh.
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(2)

“Kalau boleh, nanti malam saya mau berangkat lagi ke Jakarta! Besok
sore aku harus ketemu Tatang di Bekasi.”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang Bapak yang berprofesi sebagai pedagang di
Jakarta pada saat ia di Yogyakarta sedanh mengunjungi istri dan anakanaknya.

(3)

“Diharapkan dengan sangat agar pengunjung tidak merokok di
ruangan ber-AC ini!”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang petugas pada loket masuk sebuah gedung
yang di dalamnya berfasilitas AC. Tuturan ini disampaikan karena
beberapa anak muda akan memasuki gedung itu, namun mereka tidak
mematikan rokok mereka.

c)

Kalimat Imperatif Pemberian Izin
Kalimat imperatif yang dimaksudkan untuk memberikan izin ditandai

dengan pemakaian penanda kesantunan silakan, biarlah, dan beberapa ungkapan
lain yang bermakna mempersilahkan, seperti diperkenankan, dipersilakan, dan
diizinkan. Berikut contoh kalimat imperatif pemberian izin.
(1)

“Ian, silakan ambil buah duku itu kalau kau mau! Tadi nenek belikan
buah duku untuk cucuku di pasar. Ayo!”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang nenek kepada cucunya yang sedang
berkunjung ke rumahnya. Di meja makan terdapat beberapa buah
duku yang sengaja disiapkan untuk sang cucu yang sudah mengatakan
mau datang mengunjungi sang nenek.

(2)

“Mas, masuklah ke dalam, jika mau mengunjungi makam ibu Negara!
Semua boleh masuk kok. Silakan…silakan!”
Informasi indeksal:
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Dituturkan oleh petugas yang sedang bertugas menjaga makan Ibu
Negara kepada pengunjung yang saat itu tampak ragu-ragu untuk
masuk.
(3)

“Ha…ha…ha… Biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasihkasihan.”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh tokoh Semar dalam pewayangan pada saat itu ia
melihat Arjuna berkasih-kasihan dengan kekasih barunya. Arjuna
adalah tokoh dalam pewayangan yang banyak memiliki kekasih dalam
hidupnya.

d)

Kalimat Imperatif Ajakan
Kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan

ayo (yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan hendaklah. Berikut contoh
kalimat imperatif ajakan..
(1)

“Tut… Ayo, naik mobilku saja! Ayo … ndak apa-apa. Aku lewat sana
kok.”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada seorang mahasiswi,
temannya, yang saat itu sedang berjalan sendirian di lorong kampus.
Dengan sedikit malu, mahasiswi itu masuk ke mobil sang mahasiswa
yang sebenarnya belum terlalu berhubungan akrab.

(2)

“Ian… Biar kita tinggal di rumah saja! Bapak biar pergi sendirian!
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang Ibu kepada anaknya yang
mengikuti ayahnya pergi ke luar kota. Rencananya
Ayah akan berangkat bersama istrinya, namun karena
keras akan mengikuti ayahnya, ia terpaksa
kepergiannya.

(3)

saat itu ingin
memang sang
anaknya bersimembatalkan

“Vendi … Coba kita geser dulu meja ini! Kursinya kamu angkat
dulu!”
Informasi indeksal:
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Dituturkan oleh seorang Ibu pada saat ia bersama dengan putraputrinya mengatur ruang makan di rumahnya.
e)

Kalimat Imperatif Suruhan
Kalimat imperatif suruhan biasanya digunakan bersama penanda kesantunan

ayo, biar, coba, harap, hendaklah, hendaknya, mohon, silakan, dan tolong.
Senada dengan penjelasan itu, Slametmuljana (1969, dalam Rahardi, 2005:24)
menjelaskan bahwa kalimat suruh yang menggunakan penanda mudah-mudahan,
moga-moga, hendaklah, dan sudilah kiranya dapat disebut sebagai kalimat suruh
harapan. Dapat disebut demikian karena memang pada dasarnya, kalimat-kalimat
itu terkandung makna pragmatik suruh harapan. Berikut contoh kalimat imperatif
suruhan.
(1)

“Ayo, makan dulu, dik! Kami sudah makan lebih dahulu tadi. Ayo
tidak usah malu-malu.”
Informasi indeksal:
Dtuturkan oleh seorang bapak kepada tamunya yang saat itu
bermalam di rumahnya. Pada saat akan dijamu makan malam, tuturan
di atas disampaikan.

(2)

“Biar kamu menunggu di rumah saja bersama Joko, nanti malam!
Bapak akan berangak sendiri saja.”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang Ayah kepada anaknya yang saat itu ingin ikut
pergi bersamanya. Karena keduanya bersikeras ingin ikut, akhirnya
sang Ayah menyuruh keduanya tinggal di rumah saja dan tidak ada
yang ikut acara malam itu.

(3)

“Nang, coba keraskan sedikit radio itu! Dalangnya siapa itu?”
Informasi indeksal:
Dituturkan oleh seorang kakek kepada cucunya yang saat itu bersamasama sedang mendengarkan siaran wayang kulit dari radio.
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Selain penjelasan mengenai kalimat imperatif di atas, Rahardi (2000 dalam
Nadar, 2009:73) juga menjelaskan bahwa wujud pragmatik imperatif (perintah)
dapat berupa tuturan bermacam-macam dengan menggunakan konstruksi
imperatif maupun bukan imperatif. Wujud imperatif yang dimaksud adalah
maksud imperartif dalam bahasa Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks
situasi tutur yang melatar belakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang
demikian itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Konteks yang dimaksud dapat
bersifat ekstralingusitik dan dapat pula bersifat intralinguistik. Adapun wujud
imperatif adalah sebagai berikut.
(1)

Tuturan yang mengandung makna imperatif perintah, misalnya “Pukul
dia!”.

(2)

Tuturan yag mengandung makna perintah imperatif suruhan, misalnya
“Coba ringkas karangan ini.”

(3)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan,
misalnya “Tolong matikan lampunya.”

(4)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan,
misalnya “Maafkanlah kesalahan saya, ya.”

(5)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif desakan,
misalnya “Ayo, belajar sekarang juga.”

(6)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif bujukan,
misalnya “Malam ini tidur di sini, ya.”

(7)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif himbauan,
misalnya “Jagalah kebersihan”
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(8)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif persilaan,
misalnya “Silakan minum.”

(9)

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif ajakan,
misalnya “Mari, kita berangkat sekarang saja.”

(10) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan
ijin, misalnya “Boleh saya tutupkan jendelanya?”
(11) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif mengijinkan,
misalnya “Silakan mengambil foto kalau ingin.”
(12) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif larangan,
misalnya “Jangan petik bunga itu.”
(13) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif harapan,
misalnya “Harap lengkap mengisi formulirnya pak.”
(14) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan,
misalnya “Mampus kamu.”
(15) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif pemberian
ucapan selamat, misalnya “Selamat berbahagia.”
(16) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif anjuran,
misalnya “Sehabis kuliah, sebaiknya langsung membuat catatan
tentang isi kuliah tersebut.”
(17) Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif “Ngelulu”,
misalnya “Tidak usah tidur pak. Kerja terus sampai pagi.”
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2.1.8 Kerangka Berpikir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tindak tutur yang
terjadi dalam kegiatan gotong-royong masyarakat Karangturi RT 04 RW 21,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini
berdasar pada teori kajian pragmatik tentang tindak tutur. Melalui teori kajian
pragmatik, data tuturan masyarakat yang menjadi objek penelitian dianalisis
berdasarkan jenis tindak tutur dan maksud tindak tutur. Untuk mempermudah
dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir. Kerangka
berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3. dalam Kegiatan Gotong-Royong Masyarakat
Tindak Tutur
Karangturi4.RT 04 RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Tuturan saat
bergotong-royong

Tindak Tutur

Jenis Tindak Tutur

Maksud Tindak
Tutur
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Bogdan

dan Taylor (1975: 5 dalam Moleong, 2006: 4) mendefinisikan metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan
dengan penjelasan itu, penelitian ini bertujuan mendeskipsikan fenomena tindak
tutur dan maksud tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong masyarakat
Karangturi RT 04/ RW21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dapat dilihat dari tujuan
penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian yang mencakup teknik
pengumpulan data, jenis data berupa tuturan, teknik analisis data, serta triangulasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad (2014:23) menyebutkan bahwa
salah satu fenomena yang dapat menjadi objek penelitian kualitatif adalah
peristiwa komunikasi atau berbahasa karena peristiwa ini melibatkan tuturan,
makna semantik tutur, orang yang bertutur, maksud yang bertutur, situasi tutur,
peristiwa tutur, tindak tutur, dan latar tuturan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan fenomena tindak tutur dan maksud tindak tutur dalam kegiatan
gotong-royong warga dusun Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindak tutur merupakan kajian bahasa
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dalam Pragmatik. Hal itu menjadikan penelitian ini berdasarkan pendekatan
Pragmatik.
3.2

Sumber Data dan Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh

(Arikunto, 2013:172). Sumber data terkait dengan dari siapa, apa, dari mana
informasi mengenai fokus penelitian diperoleh (Muhammad, 2014: 167). Sumber
data dalam penelitian ini adalah masyarakat Karangturi RT 04/RW 21,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut
bergotong-royong.
Sudaryanto (1995:9, dalam Kesuma, 2007:25) menjelaskan bahwa data
adalah bahan jadi penelitian. Dalam analisis, data itulah yang diorakkan. Data
dalam penelitian ini adalah tuturan yang disampaikan oleh masyarakat Karangturi
RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
saat bergotong-royong. Data tuturan penelitian ini menggunakan bahasa Jawa
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh peneliti.
3.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
(Sugiyono, 2014:62). Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa tuturan
yang terjadi dalam kegiatan gotong-royong. Untuk memperoleh data yang
memadahi,

peneliti

melakukan

observasi

partisipasi

atau

pengamatan

berperanserta. Bogdan (1972:3, dalam Moleong, 2006:164) mendefinisikan
pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang
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memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan
subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara
sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Sejalan dengan penjelasan itu, interaksi
sosial yang dilakukan peneliti berupa partisipasi secara aktif dalam kegiatan
gotong-royong. Observasi partisipasi atau pengamatan berperanserta dilakukan
oleh peneliti supaya data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan. Saat
melakukan observasi partisipasi atau pengamatan berperanserta, peneliti
menyimak tuturan yang disampaikan oleh peserta gotong-royong dalam suatu
percakapan. Hal itu dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui konteks tuturan.
Konteks tuturan diperlukan peneliti untuk menganalisis data tuturan sehingga
diketahui jenis tindak tutur dan maksud tindak tuturnya.
Saat proses pengumpulan data, peneliti juga membuat catatan lapangan.
Catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti berisi pokok penting yang memuat
tuturan dalam suatu percakapan, penutur maupun mitra tutur, dan konteks tuturan.
Catatan lapangan itu disempurnakan oleh peneliti sesudah sampai di rumah. Saat
melakukan observasi partisipasi, peneliti juga merekam tuturan dengan alat bantu
telepon genggam. Rekaman ini digunakan peneliti untuk menyempurnakan
catatan lapangan dan membantu dalam mengingat percakapan yang terjadi saat
gotong-royong.
3.4

Instrumen Penelitian
Moleong (2013:9) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti

sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
Senada dengan penjelasan itu, Sugiyono (2014:59) menyatakan bahwa instrumen
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penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Selain itu, Muhammad (2014:32)
juga menjelaskan bahwa instrumen penelitian kualitatif adalah manusia atau
peneliti.
Selaras dengan penjelasan para ahli di atas, instrumen penelitian ini adalah
peneliti sendiri. Sebagai instrument penelitian, peneliti berpartisipasi secara aktif
dalam kegiatan gotong-royong baik bekerja maupun berinteraksi untuk
mendapatkan data berupa tuturan. Dalam menjalankan tugas sebagai instrumen
penelitian, peneliti berbekal pengetahuan mengenai bidang kajian Pragmatik
khususnya tindak tutur. Bekal tersebut dimiliki peneliti supaya penelitian dapat
berlangsung dengan baik.
3.5

Teknik Analisis Data
Bogdan dan Bilken (1982, dalam Moleong, 2013:248) menjelaskan bahwa

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan
kepada orang lain. Muhammad (2014: 196) berpendapat bahwa analisis data
merupakan upaya

yang dilakukan untuk

mengklasifikasikan data atau

mengelompokkan data. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan langkahlangkah berikut.
3.5.1 Identifikasi Data
Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi data tuturan.
Menurut KBBI (2008:517) identifikasi berarti penentu atau penetapan identitas
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seseorang, benda, dsb. Dalam penelitian ini, identifikasi dilakukan peneliti
terhadap data tuturan warga saat bergotong-royong. Data tuturan diidentifikasi
berdasarkan jenis tindak tutur dan maksud tindak tutur. Identifikasi data tuturan
berdasarkan jenis tindak tutur dan maksud tindak tutur dilakukan dengan
melibatkan konteks terjadinya tuturan.
3.5.2 Klasifikasi Data Tuturan Berdasarkan Jenis Tindak Tutur dan
Maksud Tindak Tutur
Setelah data tuturan diidentifikasi, peneliti mengklasifikasikannya sesuai
jenis tindak tutur dan maksud tindak tuturnya. Menurut KBBI (2008:706),
klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut
kaidah atau standar yang ditetapkan. Data tuturan diklasifikasikan berdasarkan
jenis tindak tutur, meliputi: tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak
langsung literal, tindak tutur langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung
tidak literal. Maksud tindak tutur diklasifikasikan berdasarkan pengungkapan baik
secara langsung maupun tidak langsung.
3.5.3 Penafsiran Data Tuturan
Data tuturan yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis tindak tutur dan
maksud tindak tutur ditafsirkan. Menurut KBBI (2008:1373) Penafsiran adalah
proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang
kurang jelas. Dalam langkah ini, peneliti menafsirkan tindak tutur dan maksud
tindak tutur yang terdapat dalam kegiatan gotong-royong berdasarkan teori dalam
Pragmatik.
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3.6

Triangulasi Data
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan

data. Menurut Lexy J. Moleong (2006:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk
keperluan pengecekan atau pebanding terhadap data. Data penelitian ini
ditriangulasi oleh Dr. Y. Karmin, M.Pd.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Data
Data penelitian ini adalah tuturan masyarakat Karangturi RT 04/RW 21,

Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan
gotong-royong pada September 2016. Data ini diperoleh peneliti melalui
observasi berpartisipasi dalam tiga agenda kegiatan gotong-royong yang
dilaksanakan pada September 2016. Tiga kegiatan gotong-royong tersebut
dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka dan tempat yang berbeda. Tiga
kegiatan gotong-royong yang dilakukan masyarakat, yaitu (1) pengecoran jalan
pada 4 September 2016, (2) pemupukan tanaman jagung dan kolonjono di sawah
pada 18 September 2016, dan (3) persiapan tempat pernikahan pada 25 September
2016. Data dalam penelitian ini berjumlah 120 tuturan.
4.2

Hasil Analisis Data
Tujuan awal penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena tindak tutur

dan maksud tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh
masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data berupa
tuturan masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta saat bergotong-royong. Data berupa tuturan saat
bergotong-royong dianalisis berdasarkan jenis tindak tutur dan maksud tindak
tutur. Hasil analisis data mengenai jenis tindak tutur dan maksud tindak tutur
adalah sebagai berikut.
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4.2.1 Jenis Tindak Tutur
Parker (1986: 17) memperkenalkan dua dimensi untuk menentukan jenis
tindak tutur. Dimensi pertama adalah kelangsungan dan yang kedua adalah
keliteralan. Berdasarkan kelangsungan, tindak tutur dapat dibagi menjadi tindak
tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Sementara itu, berdasarkan
dimensi keliteralan, tindak tutur dapat dibagi menjadi tindak tutur literal dan
tindak tutur tidak literal. Tindak tutur tersebut dapat diinteraksikan. Interaksi
tindak tutur yang dimaksud adalah (1) tindak tutur langsung literal, (2) tindak
tutur tidak langsung literal, (3) tindak tutur tidak langsung literal, dan (4) tindak
tutur tidak langsung tidak literal. Berdasarkan penjelasan di atas, jenis tindak tutur
yang ditemukan dalam tuturan masyarakat Karangturi RT 04/RW 21,
Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta saat bergotongroyong adalah sebagai berikut.
4.2.1.1 Tindak Tutur Langsung Literal
Dalam ketiga kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat
Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, ditemukan adanya tindak tutur langsung literal. Parker (1986:20)
menjelaskan bahwa tindak tutur langsung literal adalah tindakan memproduksi
tuturan yang disampaikan secara langsung dan sesuai dengan maknanya. Selain
itu, Wijana dan Rohmadi (2009:32) juga menjelaskan bahwa tindak tutur
langsung literal (direct literal speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan
dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, dalam kegiatan gotong-royong ditemukan
tindak tutur langsung literal. Tindak tutur langsung literal yang ditemukan
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berjumlah 85 tuturan. 85 tuturan yang tergolong tindak tutur langsung literal
disampaikan oleh peserta gotong-royong dengan modus kalimat yang berbeda,
yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah, Tindak tutur langsung
literal berdasarkan ketiga modus kalimat tersebut sebagai berikut.
a)

Tindak Tutur Langsung Literal Bermodus Kalimat Berita
Dalam ketiga kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur langsung

literal yang disampaikan oleh peserta gotong-royong dengan kalimat berita.
Tindak tutur langsung literal dengan modus kalimat berita yang ditemukan
berjumlah 16 tuturan. Berikut ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak
tutur langsung literal dengan modus kalimat berita dalam kegiatan gotong-royong.
1)

Peserta A
Peserta B
Peserta A

: “Kidul sampun wonten banyu, Pak.”
(Di selatan sudah tersedia air, Pak.)
: “Ho’o pa?”
(Iya kah?)
: “Sampun, Pak, sampun disiapi kok.”
(Sudah, Pak, Sudah disiapkan kok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang sedang mencari
air untuk menyiram jalan yang akan dicor. Pada saat itu, peserta B tidak
mengetahui bahwa di tempat gotong-royong bagian selatan sudah
disediakan air. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B. Peserta B adalah ketua
RW yang dihormati oleh warga. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1
tuturan nomor 1)
2)

Peserta A

Peserta B
Peserta A
Peserta B

: “Tulung tambakke iki, Mad!”
(Tolong obati ini, Mad!)
(sambil menunjukkan kaki yang berdarah)
: “Kenging menapa, Pakdhe?”
(Kena apa, Pakdhe?)
: “Kena pacul je iki.”
(Terkena cangkul ini.)
: “Woalah, malah kena pacul.”
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(Woalah, malah terkena cangkul.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A menanggapi
peserta B yang bertanya mengenai penyebab kakinya berdarah. Pada saat
itu, peserta B baru saja datang ke tempat gotong-royong sehingga tidak tahu
kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh peserta lain. Sebelum
pemupukan tanaman dilakukan, kegiatan yang dilakukan adalah
mencangkul tanah. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat
dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 10)
3)

Peserta A
Peserta B

Peserta A

: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi, lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho)
(sambil menunjuk tangga)
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)

(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)
Peserta B
Peserta A

: “Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
: “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate, kok
iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya mengambilkan
alatnya, kok ini.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta A yang ingin
mengetahui keberadaan tangga. Tangga akan digunakan sebagai alat bantu
untuk memotong dahan pohon. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus sambil menunjuk tangga yang berada di tumpukan
kayu. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 11)
Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang
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sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan tersebut adalah kalimat berita. Wijana dan Rohmadi (2009:196)
menjelaskan bahwa kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk
memberitahukan sesuatu/hal seperti yang dinyatakan dalam kalimat tersebut.
Sejalan dengan penjelasan itu, modus kalimat berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan maksud memberitakan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud memberitakan kepada mitra tutur
(peserta B) bahwa di tempat gotong-royong bagian selatan sudah tersedia air.
Selanjutnya, tuturan pada percakapan (2) tergolong tindak tutur langsung
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus
kalimat yang sesuai dengan makud pengutaraannya. Modus kalimat dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Rahardi (2005:74-75) menjelaskan bahwa kalimat
deklaratif dalam bahasa Indonesia mengandung maksud memberitakan sesuatu
kepada si mitra tutur. Sesuatu yang diberitakan kepada mitra tutur lazimnya
merupakan pengungkapan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Sejalan dengan
penjelasan itu, kalimat berita dalam tuturan tersebut digunakan oleh penutur
(peserta A) untuk menyatakan maksud memberitakan. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata
yang menyusun sesuai dengan maksud tuturan. Melalui tuturan tersebut, penutur
(peserta A) bermaksud memberitakan kepada mitra tutur (peserta B) bahwa
kakinya berdarah karena terkena cangkul.
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Tuturan pada contoh (3) juga tergolong tindak tutur langsung literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat
yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Wijana dan Rohmadi (2009:196) menjelaskan
bahwa kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan
sesuatu/hal seperti yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Sejalan dengan
penjelasan itu, kalimat berita dalam tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan. Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraannya. Melalui tuturan
tersebut, penutur (peserta B) bermaksud memberitakan tentang keberadaan tangga
kepada mitra tutur (peserta A).
Berdasarkan analisis di atas, tuturan tersebut disampaikan melalui modus
tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Modus yang
digunakan dalam tuturan tersebut adalah modus kalimat berita. Kalimat berita
dalam tuturan tersebut secara langsung digunakan untuk menyatakan maksud
memberitahukan sesuatu. Secara berturut-tutut, sesuatu yang ingin diberitahukan,
yaitu pada percakapan (1), tuturan “Kidul sampun wonten banyu, Pak.” (Di
selatan sudah tersedia air, Pak.) disampaikan oleh penutur (peserta A) untuk
menyatakan maksud memberitahukan kepada (mitra tutur) peserta B bahwa di
tempat gotong-royong bagian selatan sudah disediakan air. Pada percakapan 2,
(penutur) peserta A menyampaikan tuturan “Kena pacul je iki.” (Terkena
cangkul

ini.)

yang

bermaksud

memberitahukan.

Penutur

(peserta

A)
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menyampaikan tuturan tersebut menanggapi mitra tutur (peserta B) yang bertanya
penyebab kakinya berdarah. Tuturan tersebut secara langsung digunakan oleh
penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) untuk menyatakan maksud
memberitakan bahwa kakinya berdarah karena terkena cangkul. Pada percakapan
3, tuturan “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi, lho.” (Tangga ada di
tumpukan kayu itu, lho.)(sambil menunjuk tangga) disampaikan oleh penutur
(peserta B) menanggapi mitra tutur (peserta A) yang ingin mengetahui keberadaan
tangga. Tuturan tersebut secara langsung digunakan oleh penutur (peserta B)
untuk menyatakan maksud memberitakan bahwa tangga berada di tumpukan
kayu. Selain penggunaan modus kalimat berita, tuturan pada percakapan (3) yang
bermaksud memberitahukan juga ditunjukan melalui bahasa non verbal, yaitu
menunjuk tangga.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal. Hal itu dibuktikan oleh makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraannya. Jika dilihat
dari makna kata-kata yang menyusun, tuturan “Kidul sampun wonten banyu,
Pak.” (Di selatan sudah tersedia air, Pak.) pada percakapan (1) yang
disampaikan oleh peserta A memang untuk menyatakan maksud memberitahukan
kepada peserta B bahwa di tempat gotong-royong bagian selatan sudah disediakan
air. Pada percakapan 2, tuturan “Kena pacul je iki.” (Terkena cangkul ini.)
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B untuk menyatakan maksud
memberitakan bahwa kakinya berdarah karena terkena cangkul. Pada percakapan
3, tuturan “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi, lho.” (Tangga ada di
tumpukan kayu itu, lho.)(sambil menunjuk tangga) yang disampaikan oleh
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peserta B menanggapi peserta A memang untuk menyatakan maksud
memberitahukan bahwa tangga berada di tumpukan kayu. Berdasarkan modus
kalimat dan makna kata-kata yang sesuai dengan maksud pengutaraannya, tuturan
tersebut jika diinteraksikan membentuk tindak tutur langsung literal.
b)

Tindak Tutur Langsung Literal Bermodus Kalimat Tanya
Tindak tutur langsung literal dalam kegiatan gotong-royong juga ditemukan

dengan penggunaan modus kalimat tanya. Tindak tutur langsung dengan modus
kalimat tanya yang ditemukan berjumlah 13 tuturan. Berikut ini tiga contoh
percakapan yang mengandung tindak tutur langsung literal dengan modus kalimat
tanya.
1)

Peserta A
Peserta B

: “Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
: “Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)

(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C
Peserta D

Peserta B
Peserta E

: “Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak.)
: “To, solare entek, To, pit motore ya ana.”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga ada.)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
: “Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang membawa
molen (mesin pengadon semen) ke tempat gotong-royong. Untuk
menghidupkan molen (mesin pengadon semen), bahan bakar yang
dibutuhkan adalah solar. Pada saat itu, peserta A tidak mengetahui
ketersediaan solar untuk menghidupkan molen (mesin pengadon semen).
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Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta
A berusia lebih tua dari peserta B. (dapat dilihat pada tabel 1 tuturan nomor
18)
2)

Peserta A

Peserta B
Peserta A
Peserta B

: “Tulung tambakke iki, Mad!”
(Tolong obati ini, Mad!)
(sambil menunjukkan kaki yang berdarah)
: “Kenging menapa, Pakdhe?”
(Terkena apa, Pakdhe?)
: “Kena pacul je iki.”
(Terkena cangkul ini.)
: “Woalah, malah kena pacul.”
(Woalah, malah terkena cangkul.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi
peserta A yang bermaksud meminta pertolongan untuk mengobati kakinya
yang berdarah. Pada saat itu, peserta B baru saja datang ke tempat gotongroyong sehingga ia tidak tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh
peserta lain. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi
halus. Peserta B berusia lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 21)
3)

Peserta A
Peserta B

Peserta A

: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi, lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)

(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)
Peserta B
Peserta A

: “Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
: “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate, kok
iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya mengambilkan
alatnya, kok ini.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat akan memotong
dahan pohon. Pada saat itu, peserta A tidak mengetahui tangga berada.
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Tangga digunakan sebagai alat bantu untuk memanjat pohon. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A lebih muda
dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 27)
Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut

menggunakan

modus

kalimat

yang

sesuai

dengan

maksud

pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Rahardi (2005:76-77) menjelaskan bahwa kalimat interogatif
adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada mitra
tutur. Sejalan dengan penjelasan itu, kalimat tanya dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan maksud bertanya. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud menanyakan solar sudah dibeli
atau belum kepada mitra tutur (peserta B).
Tuturan pada percakapan (2) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam tuturan tersebut
adalah kalimat tanya. Wijana dan Rohmadi (2009:197) menjelaskan bahwa
kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu/hal sesuai
dengan apa yang terkandung dalam suatu kalimat. Sejalan dengan penjelasan itu,
modus kalimat tanya dalam tuturan tersebut digunakan oleh penutur (peserta B)
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraannya. Melalui tuturan
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tersebut, penutur (peserta B) bermaksud menanyakan penyebab kaki mitra tutur
(peserta A) berdarah.
Tuturan pada percakapan (3) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam tuturan tersebut
adalah kalimat tanya. Rahardi (2005:76-77) menjelaskan bahwa kalimat
interogatif adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada
mitra tutur. Sejalan dengan penjelasan itu, kalimat tanya dalam tuturan tersebut
secara langsung digunakan untuk menyatakan maksud bertanya. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud menanyakan keberadaan tangga
kepada mitra tutur (peserta B).
Berdasarkan hasil analisis di atas, tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
gotong-royong dengan modus kalimat tanya. Modus kalimat tanya secara
langsung digunakan oleh peserta gotong-royong untuk menyatakan maksud
bertanya. Secara berturut-turut, hal yang ditanyakan, yaitu pada percakapan (1)
tuturan “Sampun tumbas solar dereng?” (Sudah beli solar belum?)
disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) untuk
bertanya mengenai solar sudah dibeli atau belum, pada percakapan (2) tuturan
“Kenging menapa, Pakdhe?” (Terkena apa, Pakdhe?) disampaikan oleh
penutur (peserta B) untuk menanyakan penyebab kaki mitra tutur (peserta A)
berdarah, dan pada percakapan (3) tuturan “Andhane neng endi?” (Tangganya
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di mana?) disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B)
untuk bertanya mengenai keberadaan tangga.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal. Keliteralan tuturan tersebut
dibuktikan oleh makna kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraannya. Jika dilihat dari makna kata-kata yang menyusun, pada
percakapan (1), tuturan “Sampun tumbas solar dereng?” (Sudah beli solar
belum?) disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B)
memang untuk menyatakan maksud bertanya mengenai solar sudah dibeli atau
belum. Pada percakapan (2), tuturan “Kenging menapa, Pakdhe?” (Terkena
apa, Pakdhe?) disampaikan oleh penutur (peserta B) untuk menanyakan
penyebab kaki mitra tutur (peserta A) berdarah. Pada percakapan (3), tuturan
“Andhane neng endi?” (Tangganya di mana?) yang disampaikan oleh penutur
(peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) juga menunjukkan keliteralan karena
tuturan tersebut memang digunakan untuk menyatakan maksud bertanya
mengenai keberadaan tangga. Berdasarkan modus kalimat dan makna kata-kata
yang sesuai dengan maksud pengutaraannya, jika diinteraksikan tuturan tersebut
tergolong tindak tutur langsung literal.
c)

Tindak Tutur Langsung Literal Bermodus Kalimat Perintah
Tindak tutur langsung literal dalam kegiatan gotong-royong juga ditemukan

dengan penggunaan modus kalimat perintah. Tindak tutur langsung dengan modus
kalimat perintah yang ditemukan berjumlah 56 tuturan. Berikut ini tiga contoh
percakapan yang mengandung tindak tutur langsung literal dengan modus kalimat
perintah.
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1)

Peserta A

:

“Minggir, Le!”
(Minggir, Nak!)

(Peserta B minggir)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A yang sedang membawa adonan semen
menggunakan gerobak sorong. Pada saat itu, peserta B menghalangi jalan
peserta A. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran
1 tabel 1 tuturan nomor 30)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Ayo, pupuke dipindah kene wae!”
(Ayo, pupuknya didipindah ke sini saja!)
“Aku rung kuat angkat-angkat.”
(Saya belum kuat angkat-angkat.)
“Lha iya, tanganmu we isih koyo ngono kok.”
(Lha iya, tanganmu saja masih seperti itu kok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Pada saat itu, peserta A dan B sedang memupuk tanaman
kolonjono. Pupuk yang dibawa oleh peserta A dan B dalam sebuah ember
habis. Persediaan pupuk berada di sawah seberang tempat gotong-royong.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1
tuturan nomor 55)
3)

Peserta A
Peserta B
Peserta A

: ”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!”)
: “Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
: “Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah bodho.”
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak bodoh.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat dahan pohon yang sedang
dipotong hampir patah. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat
pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 36)
Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan tersebut adalah kalimat perintah. Wijana dan Rohmadi (2009: 198)
menjelaskan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi untuk
memerintah/menyuruh lawan bicara tentang sesuatu/hal seperti yang terkandung
dalam kalimat tersebut. Sejalan dengan penjelasan itu, kalimat perintah dalam
tuturan tersebut digunakan untuk menyatakan maksud memerintah. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud memerintah mitra tutur
(peserta B) supaya minggir.
Tuturan pada percakapan (2) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan tersebut adalah kalimat imperatif ajakan. Rahardi (2005:82) menjelaskan
bahwa kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan
ayo (yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan hendaklah. Sejalan dengan
penjelasan itu, kalimat imperatif ajakan dalam tuturan tersebut secara langsung
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digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud mengajak. Hal itu
ditunjukkan oleh penanda kesantunan ayo pada tuturan. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata
yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraannya. Melalui tuturan
tersebut, penutur (peserta A) bermaksud mengajak mitra tutur (peserta B) untuk
memindah pupuk ke tempat gotong-royong.
Tuturan pada percakapan (3) tergolong tindak tutur langsung literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam tuturan tersebut
adalah kalimat perintah. Wijana dan Rohmadi (2009: 198) menjelaskan bahwa
kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah/menyuruh
lawan bicara tentang sesuatu/hal seperti yang terkandung dalam kalimat tersebut.
Sejalan dengan penjelasan itu, kalimat perintah dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan maksud memerintah. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud memerintah mitra tutur (peserta
B) supaya menyuruh orang yang di bawah pohon minggir.
Berdasarkan analisis di atas, tiga tuturan tersebut disampaikan dengan
modus kalimat yang sesuai maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang
digunakan pada tiga tuturan tersebut, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah
pada tiga tuturan tersebut tidak hanya digunakan untuk menyatakan maksud
menyuruh atau memerintah tetapi juga mengajak. Pada percakapan (1), tuturan
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“Minggir, Le!” (Minggir, Nak!) yang disampaikan oleh penutur (peserta A)
secara langsung memiliki maksud memerintah. Prayitno (2011: 51) menjelaskan
bahwa memerintah memiliki kadar kedirektifan yang tinggi. Maksud memerintah
diungkapkan dengan cara menaikkan intonasi atau penegasnya menjadi lebih
keras. Dalam tuturan dengan maksud memerintah, penutur sebagai orang yang
merasa lebih tinggi kedudukannya. Mitra tutur didudukan seolah-olah sebagai
bawahan. Memerintah pada prinsinya mengandung maksud kepada mitra tutur
supaya melaksanakan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh penutur.
Tuturan pada percakapan (1) disampaikan oleh penutur (peserta A) yang
sedang membawa adonan semen menggunakan gerobak sorong. Pada saat itu,
mitra tutur (peserta B) menghalangi jalan penutur (peserta A). Penutur (peserta A)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta A) berusia
lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Dilihat dari konteks tersebut, tuturan pada
percakapan (1) menunjukkan maksud memerintah. Maksud memerintah
ditunjukkan dengan penyampaian tuturan berintonasi keras. Selain itu, maksud
memerintah pada tuturan tersebut juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur
(peserta A) yang lebih tinggi dari mitra tutur. Pada tuturan tersebut, penutur
berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan hal tersebut, tuturan
pada percakapan (1) digunakan oleh penutur (peserta A) untuk memerintah mitra
tutur (peserta B) supaya minggir.
Tuturan “Ayo, pupuke dipindah kene wae!” (Ayo, pupuknya dipindah
ke sini saja!) pada percakapan (2) bermaksud mengajak. Prayitno (2011:52)
menjelaskan bahwa mengajak mengandung maksud bahwa penutur mengajak
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mitra tutur supaya melakukan sesuatu sebagaimana yang dinyatakan melalui
tuturan secara bersama. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tuturan pada
percakapan (2) digunakan oleh penutur untuk mengajak mitra tutur supaya
melakukan sesuatu sebagaimana yang dinyatakan melalui tuturan. Tuturan
tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung dan kolonjono.
Pada saat itu, penutur (peserta A) dan mitra tutur (peserta B) sedang memupuk
tanaman kolonjono. Pupuk yang dibawa oleh penutur (peserta A) dan mitra tutur
(peserta B) dalam sebuah ember habis. Persediaan pupuk berada di sawah
seberang tempat gotong-royong. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Dilihat dari konteksnya, tuturan tersebut
menunjukkan maksud mengajak mitra tutur (peserta B) untuk memindah pupuk ke
tempat gotong-royong. Maksud mengajak dalam tuturan tersebut juga ditunjukkan
melalui penggunaan penanda kesantunan ayo. Hal itu sesuai dengan penjelasan
Rahardi (2005:105) yang menjelaskan bahwa imperatif dengan makna ajakan,
biasanya, ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan mari atau ayo.
Pada percakapan (3), tuturan ”Kon minggir sik neng ngisor!” (Suruh
minggir yang di bawah!) juga bermodus kalimat perintah. Hal itu membuat
tuturan tersebut bermaksud memerintah. Prayitno (2011: 51) menjelaskan bahwa
memerintah memiliki kadar kedirektifan yang tinggi. Maksud memerintah
diungkapkan dengan cara menaikkan intonasi atau penegasnya menjadi lebih
keras. Dalam tuturan dengan maksud memerintah, penutur sebagai orang yang
merasa lebih tinggi kedudukannya. Mitra tutur didudukan seolah-olah sebagai
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bawahan. Memerintah pada prinsinya mengandung maksud kepada mitra tutur
supaya melaksanakan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh penutur.
Konteks tuturan tersebut adalah tuturan yang terjadi dalam gotong-royong
persiapan tempat pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur
(peserta B) saat dahan pohon yang sedang dipotong hampir patah. Penutur
(peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur
(peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Dari konteks tersebut,
penutur (peserta A) bermaksud memerintah mitra tutur (peserta B) supaya
menyuruh orang yang di bawah pohon minggir. Maksud memerintah pada tuturan
tersebut ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi keras. Selain itu, penutur
(peserta A) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mitra tutur (peserta B). Hal
itu dibuktikan oleh usia penutur (peserta A) lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Selain modus kalimat yang digunakan, tiga tuturan tersebut memliliki
makna-kata-kata yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Pada percakapan
(1), tuturan “Minggir, Le!” (Minggir, Nak!) jika dilihat dari kata-katanya
menunjukkan maksud memerintah mitra tutur supaya minggir. Tuturan “Ayo,
pupuke dipindah kene wae!” (Ayo, pupuknya dipindah ke sini saja!) pada
percakapan (2) mempunyai makna kata-kata yang sesuai dengan maksud
pengutaraannya. Jika dilihat dari makna kata-kata yang menyusun, tuturan
tersebut menunjukkan maksud mengajak mitra tutura (peserta B) untuk memindah
pupuk ke tempat gotong-royong. Pada percakapan (3), tuturan ”Kon minggir sik
neng ngisor!” (Suruh minggir yang di bawah!) juga mengandung makna kata-
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kata yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Dilihat dari makna kata-kata
yang menyusun, tuturan tersebut penutur (peserta A) bermaksud memerintah
mitra tutur (peserta B) supaya menyuruh orang yang di bawah pohon minggir.
Makna kata-kata yang sesuai dengan maksud pengutaraanya menunjukkan bahwa
tiga tuturan tersebut merupakan tindak tutur literal. Berdasarkan modus kalimat
dan makna kata-kata yang menyusun, tuturan tersebut jika diinteraksikan
membentuk tindak tutur langsung literal.
4.2.1.2 Tindak Tutur Tidak Langsung Literal
Tindak tutur tidak langsung literal ditemukan dalam kegiatan gotongroyong. Parker (1986:20) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung literal
memiliki hubungan antara makna dan fakta namun diungkapkan secara tidak
langsung. Selain itu, Wijana dan Rohmadi (2009:32) juga menjelaskan bahwa
tindak tutur tidak langsung literal (indirect speech act) adalah tindak tutur yang
diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud
pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan maksud
penutur. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur tidak langsung literal
dalam kegiatan gotong-royong disampaikan dengan penggunaan dua modus
kalimat, yaitu berita dan tanya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa tuturan yang
tergolong tindak tutur tidak langsung literal berdasarkan modus kalimat berita dan
kalimat tanya.
a)

Tindak Tutur Tidak Langsung Literal Bermodus Kalimat Berita
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur tidak langsung

literal dengan modus kalimat berita. Tindak tutur tidak langsung literal dengan
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modus kalimat berita yang ditemukan dalam kegiatan gotong-royong berjumlah
sepuluh tuturan. Berikut ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur
tidak langsung literal dengan modus kalimat berita.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
“Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)

(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C

:

Peserta D

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak.)
“To, solare entek, To, pit motore ya ana.”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga ada.)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
“Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
“Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta D kepada peserta B setelah mengetahui
bahwa solar habis pada tangki molen (mesin pengadon semen) habis sambil
mencari kunci yang ada di sakunya. Padahal, untuk menghidupkan molen
memerlukan bahan bakar, yaitu solar. Peserta D menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta D adalah ketua RT yang dihormati di
kampung dan berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 2)
2)

Peserta A

Peserta B
Peserta A

Peserta B

: “Udud ora?
(Merokok tidak?)
(sambil menunjukkan bungkus rokok)
: “Wah, ora, Bro.”
(Wah, tidak, Bro.)
: “Tinggal siji iki.”
(Tinggal satu ini.)
(masih menunjukkan bungkus rokok)
: “Aku udude engko wae.”
(Saya merokoknya nanti saja.)
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di
sawah. Peserta A dan peserta B adalah perokok. Pada saat itu, peserta B
kehabisan rokok. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut setelah peserta
B menolak rokok yang ditawarkannya. Peserta B sungkan menerima rokok
yang hanya sisa sebatang. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi halus. Peserta A adalah orang yang suka berbagi. Peserta A
lebih muda dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2
tuturan nomor 7)
3)

Peserta A
Peserta B

Peserta A

:

“Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi, lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)

(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)
Peserta B
Peserta A

“Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
: “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate, kok
iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya
mengambilkan alatnya, kok ini.)
:

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang menyuruhnya
supaya memanjat pohon setinggi-tingginya. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih muda dari
peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 12)
Tuturan pada percakapan (1) merupakan tuturan tidak langsung. Hal itu
dikarenakan tuturan menggunakan modus kalimat yang tidak sesuai dengan
maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan tersebut
adalah kalimat berita. Wijana dan Rohmadi (2009:196) menjelaskan bahwa
kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu/hal
seperti yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Kalimat berita dalam tuturan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud menyuruh.
Selain itu, tuturan tersebut tergolong literal. Tuturan tersebut tergolong tuturan
literal karena makna kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta D) bermaksud
menyuruh kepada mitra tutur (peserta B) supaya membeli solar.
Selanjutnya, tuturan pada percakapan (2) disampaikan melalui penggunaan
modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat
dalam tuturan tersebut adalah kalimat berita. Rahardi (2005:74-75) menjelaskan
bahwa kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia mengandung maksud
memberitakan sesuatu kepada si mitra tutur. Kalimat berita dalam tuturan tersebut
tidak digunakan untuk memberitakan tetapi secara tidak langsung digunakan
untuk menyatakan maksud menawarkan rokok. Selain itu, tuturan tersebut juga
literal. Tuturan tersebut dikatakan tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, penutur (peserta A) bermaksud menawarkan rokok kepada mitra tutur
(peserta B).
Tuturan pada percakapan (3) juga disampaikan melalui penggunaan modus
kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam
tuturan tersebut adalah kalimat berita. Wijana dan Rohmadi (2009:196)
menjelaskan bahwa kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk
memberitahukan sesuatu/hal seperti yang dinyatakan dalam kalimat tersebut.
Kalimat berita dalam tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menolak. Selain itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
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tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur
(peserta A) bermaksud menolak suruhan mitra tutur (peserta B) supaya memanjat
pohon setinggi-tingginnya karena ia hanya mengambilkan tangga.
Berdasarkan analisis di atas, tiga tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
dengan modus kalimat yang tidak sesuai maksud pengutaraanya. Modus kalimat
yang digunakan pada tiga tuturan tersebut adalah kalimat berita. Kalimat berita
pada tiga tuturan tersebut tidak digunakan untuk memberitakan tetapi secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan maksud lain. Pada percakapan (1), tuturan
“To, solare entek, To, pit motore ya ana.” (To, solarnya habis, To, sepeda
motornya juga ada.) bermodus kalimat berita. Tuturan tersebut tidak digunakan
untuk memberitakan tetapi justru mengandung maksud menyuruh. Prayitno
(2011: 48-51) menjelaskan bahwa menyuruh adalah tindak tutur yang
mengandung unsur mengutus supaya mitra tutur melakukan sebagaimana yang
disuguhkan oleh penutur. Seseorang memiliki kewenangan menyuruh mitra tutur
apabila kedudukannya lebih tinggi dari mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar
kedirektifan yang rendah. Rendahnya kadar kedirektifan menyuruh terletak pada
intonasi atau penegasnya.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, tuturan pada percakapan (1)
disampaikan oleh penutur (peserta D) kepada mitra tutur (peserta B) setelah
mengetahui bahwa solar habis pada tangki molen (mesin pengadon semen) habis
sambil mencari kunci yang ada di sakunya. Padahal, untuk menghidupkan molen
memerlukan bahan bakar, yaitu solar. Penutur (peserta D) pada percakapan (1)
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memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada peserta (B). Penutur (peserta D) adalah
ketua RT yang dihormati di kampung dan berusia lebih tua dari peserta B. Tuturan
tersebut juga disampaikan oleh penutur (peserta D) dengan intonasi yang halus.
Berdasarkan konteks tersebut, tuturan pada percakapan (1) digunakan penutur
(peserta D) untuk menyuruh mitra tutur (peserta B) supaya membeli solar.
Maksud menyuruh pada tuturan tersebut juga ditunjukkan melalui perilaku
penutur, yaitu mencari kunci kontak di sakunya saat bertutur.
Tuturan “Tinggal siji iki.” (Tinggal satu ini.) (masih menunjukkan
bungkus rokok) pada percakapan (2) bermodus kalimat berita. Tuturan tersebut
tidak digunakan untuk memberitakan tetapi menawarkan. Prayitno (2011: 58)
menjelaskan bahwa tindak bahasa menawarkan adalah suatu tindak bahasa yang
bertujuan untuk menawari atau menawarkan sesuatu kepada mitra tutur supaya
dapat menentukan suatu pilihan sesuai dengan kemauannya. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) yang
kehabisan rokok. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut setelah
mitra tutur (peserta B) menolak rokok yang ditawarkannya. Berdasarkan konteks
tersebut, tuturan pada percakapan (2) secara tidak langsung digunakan penutur
(peserta A) untuk menawarkan rokok kepada mitra tutur (peserta B). Maksud
menawarkan juga dibuktikan oleh perilaku penutur yang masih menunjukkan
bungkus rokok.
Pada percakapan (3), tuturan “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke
alate, kok

iki.” (Bukan saya yang manjat. Saya hanya mengambilkan

alatnya, kok ini.) juga bermodus kalimat berita. Tuturan tersebut disampaikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

penutur (peserta A) bukan untuk memberitakan tetapi menolak suruhan mitra tutur
(peserta B). Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra
tutur (peserta B) yang menyuruhnya supaya memanjat pohon setinggi-tingginya
ketika akan memotong dahan pohon. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B. Berdasarkan
konteks tersebut, tuturan pada percakapan (3) yang disampaikan oleh penutur
(peserta A) secara tidak langsung bermaksud menolak suruhan dari mitra tutur
(peserta B) supaya memanjat pohon setinggi-tingginya.
Tiga tuturan tersebut mengandung makna kata-kata yang sesuai dengan
kenyataan dan maksud penutur. Hal itu membuat tiga tuturan tersebut literal. Pada
percakapan (1) tuturan “To, solare entek, To, pit motore ya ana.” (To, solarnya
habis, To, sepeda motornya juga ada.) mengandung kata-kata yang sesuai
dengan fakta dan maksud penutur. Maksud yang hendak disampaikan oleh
penutur (peserta D) adalah menyuruh mitra tutur (peserta B) supaya membeli
solar. Tuturan “Tinggal siji iki.” (Tinggal satu ini.) (masih menunjukkan
bungkus rokok) pada percakapan (2) jika dilihat dari makna kata-katanya
bermaksud menawarkan. Melalui tuturan pada percakapan (2), penutur (peserta A)
bermaksud menawarkan rokok kepada mitra tutur (peserta B). Pada percakapan
(3), tuturan “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate, kok

iki.”

(Bukan saya yang manjat. Saya hanya mengambilkan alatnya, kok ini.) juga
mengandung makna kata-kata yang sesuai dengan fakta dan maksud penutur.
Tuturan pada percakapan (3) disampaikan oleh penutur (peserta A) memang untuk
menyatakan maksud menolak suruhan dari mitra tutur (peserta B) supaya
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memanjat

pohon

setinggi-tingginya.

Berdasarkan

penjelasan

mengenai

penggunaan modus kalimat dengan maksud dan makna kata-kata yang menyusun
tuturan di atas, tiga tuturan tersebut jika diinteraksikan membentuk tindak tutur
tidak langsung literal.
b)

Tindak Tutur Tidak Langsung Literal Bermodus Kalimat Tanya
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur tidak langsung

literal dengan modus kalimat tanya. Tindak tutur tidak langsung literal dengan
modus kalimat tanya yang ditemukan dalam kegiatan gotong-royong berjumlah
sepuluh tuturan. Berikut ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur
tidak langsung literal dengan modus kalimat tanya.
1)

Peserta A

:

“Sing mènèk sapa kuwi?”
(Yang memanjat siapa itu?)

(Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dari kejauhan)
Peserta B

:

“Tekek”

(Peserta A mendekati tempat penebangan dahan pohon)
Peserta A
Peserta C
Peserta A
Peserta C

: “Munggah meneh ra wani, Le?”
(Naik lagi tidak berani, Nak?)
: “Aku isa munggah, ra isa medhun meneh mengko.”
(Saya bisa naik, tidak bisa turun nanti.)
: “Medhun wae Zis, ben ditandangi Mas Tono!”
(Turun saja Zis, biar dikerjakan Mas Tono!)
: “Munggahe dhuwur. Eneng gendhѐng barang, je.”)
(Naiknya tinggi. Ada genting juga, eh.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta C yang sedang memotong dahan
pohon. Pada saat itu, peserta C memotong dahan pohon bagian bawah.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A
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berusia lebih tua dari peserta C. (Dapat dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2
tuturan nomor 5)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki.”
(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri
patok.)
“Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?”
(Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam kegiatan gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah selesai memupuk tanaman kolonjono. Peserta A adalah
anggota organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Pada saat itu,
lahan kolonjono disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk
mendapatkan penghasilan berupa dana. Peserta B memiliki hewan ternak
yang biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan
dengan sistem patok. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B. (Data dapat
dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 11)
3)

Peserta A

Peserta B

Peserta C
Peserta A

“Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky lho
luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho
lebih jelek itu!)
: “Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku
menek malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku
manjat malah disengat kepalaku.)
: “Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedhi, lho.”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.)
: “Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon)
:

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta A yang mendesaknya
supaya segera memanjat pohon untuk memotong dahan. Peserta B takut
memanjat pohon karena khawatir disengat tawon. Peserta B menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih muda dari
peserta A. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 15)
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Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur tidak langsung literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak langsung karena penggunaan modus
kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam
tuturan tersebut adalah kalimat tanya. Wijana dan Rohmadi (2009:197)
menjelaskan bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk
menanyakan sesuatu/hal sesuai dengan apa yang terkandung dalam suatu kalimat.
Kalimat tanya dalam tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur
(peserta A) bermaksud menyuruh mitra tutur (peserta C) memotong dahan pohon
bagian atas.
Tuturan (2) tergolong tindak tutur tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena penggunaan modus kalimat yang tidak
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan tersebut adalah kalimat tanya (interogatif). Rahardi (2005:76-77)
menjelaskan bahwa kalimat interogatif adalah kalimat yang mengandung maksud
menanyakan sesuatu kepada mitra tutur. Kalimat tanya (interogatif) dalam tuturan
tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud menawarkan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud menawarkan
sewa lahan kolonjono dengan sistem patok kepada mitra tutur (peserta B).
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Tuturan (3) tergolong tindak tutur tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena penggunaan modus kalimat yang tidak
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam tuturan tersebut
adalah kalimat tanya (interogatif). Wijana dan Rohmadi (2009:197) menjelaskan
bahwa kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk menanyakan
sesuatu/hal sesuai dengan apa yang terkandung dalam suatu kalimat. Kalimat
tanya (interogatif) dalam tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menolak. Selain itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur
(peserta B) bermaksud menolak desakan mitra tutur (peserta A) segera memanjat
pohon untuk memotong dahan.
Berdasarkan analisis di atas, tiga tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
dengan modus kalimat yang tidak sesuai maksud pengutaraanya. Modus kalimat
yang digunakan pada tiga tuturan tersebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya
pada tuturan tersebut tidak digunakan untuk bertanya melainkan maksud yang
lain. Pada percakapan (1), tuturan “Munggah meneh ra wani, Le?” (Naik lagi
tidak berani, Nak?) bermodus kalimat tanya. Tuturan tersebut tidak digunakan
untuk bertanya tetapi justru mengandung maksud menyuruh. Prayitno (2011: 4851) menjelaskan bahwa menyuruh adalah tindak tutur yang mengandung unsur
mengutus supaya mitra tutur melakukan sebagaimana yang disuguhkan oleh
penutur. Seseorang memiliki kewenangan menyuruh mitra tutur apabila
kedudukannya lebih tinggi dari mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar kedirektifan
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yang rendah. Rendahnya kadar kedirektifan menyuruh terletak pada intonasi atau
penegasnya.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, tuturan pada percakapan (1)
disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta C) yang sedang
memotong dahan pohon. Pada saat itu, mitra tutur (peserta C) sedang memotong
dahan pohon bagian bawah. Penutur (peserta A) pada percakapan (1) memiliki
kedudukan lebih tinggi dari pada mitra tutur (peserta B). Penutur (peserta A)
adalah berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta C). Tuturan tersebut juga
disampaikan oleh penutur (peserta A) dengan intonasi yang halus. Berdasarkan
hal itu, tuturan pada percakapan (1) digunakan penutur (peserta A) untuk
menyuruh mitra tutur (peserta C) memotong dahan pohon bagian atas.
Tuturan “Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula pathoki.”
(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri patok.) pada percakapan
(2) bermodus kalimat tanya. Tuturan tersebut tidak digunakan untuk bertanya
tetapi menawarkan. Prayitno (2011: 58) menjelaskan bahwa tindak bahasa
menawarkan adalah suatu tindak bahasa yang bertujuan untuk menawari atau
menawarkan sesuatu kepada mitra tutur supaya dapat menentukan suatu pilihan
sesuai dengan kemauannya. Tuturan tersebut disampaikan oleh tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) setelah
selesai memupuk tanaman kolonjono. Penutur (peserta A) adalah anggota
organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Pada saat itu, lahan
kolonjono disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk mendapatkan
penghasilan berupa dana. Mitra tutur (peserta B) memiliki hewan ternak yang
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biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan dengan sistem
patok. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Penutur (peserta A) berusia lebih muda dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan
konteks tersebut, tuturan pada percakapan (2) secara tidak langsung digunakan
penutur (peserta A) untuk menawarkan sewa lahan kolonjono dengan sistem patok
kepada mitra tutur (peserta B).
Pada percakapan (3), tuturan “Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek
aku menek malah dientup ndhasku.” (Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon?
Kalau aku manjat malah disengat kepalaku.) juga bermodus kalimat tanya.
Tuturan tersebut disampaikan penutur (peserta A) bukan untuk memberitakan
tetapi menolak suruhan mitra tutur (peserta B). Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) yang menyuruhnya supaya
memanjat pohon setinggi-tingginya ketika akan memotong dahan pohon. Peserta
A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih
muda dari peserta B. Berdasarkan konteks tesebut, tuturan pada percakapan (3)
yang disampaikan oleh penutur (peserta A) secara tidak langsung bermaksud
menolak suruhan dari mitra tutur (peserta B) supaya memanjat pohon setinggitingginya.
Selain itu, tiga tuturan tersebut literal. Hal itu dikarenakan makna kata-kata
pada tiga tuturan tersebut mengandung makna kata-kata yang sesuai dengan
kenyataan dan maksud penutur. Pada percakapan (1) tuturan “Munggah meneh
ra wani, Le?” (Naik lagi tidak berani, Nak?) mengandung makna kata-kata
yang sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur
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(peserta A) untuk menyuruh mitra tutur (peserta C) memotong dahan pohon
bagian atas. Tuturan “Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki” (Mau yang mana kamu, pak? Langsung saya beri patok” pada
percakapan (2) menunjukkan keliteralan dengan fakta dan maksud penutur. Jika
dilihat dari makna kata-katanya, tuturan tersebut memang digunakan oleh penutur
(peserta A) untuk menawarkan sewa lahan kolonjono dengan sistem patok kepada
mitra tutur (peserta B). Pada percakapan (3), tuturan Kae lho, koe ndelok ora
ѐnѐng tawon? Nek aku menek malah dientup ndhasku” (Itu lho, kamu lihat
tidak ada tawon? Kalau aku

manjat malah disengat kepalaku) juga

mengandung kata-kata yang maknanya sesuai dengan fakta dan maksud penutur.
Tuturan tersebut digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menolak suruhan dari
mitra tutur (peserta B) supaya memanjat pohon setinggi-tingginya. Berdasarkan
modus kalimat dan makna kata-kata yang menyusun, ketiga tuturan tersebut jika
diinteraksikan membentuk tindak tutur tidak langsung literal.
4.2.1.3 Tindak Tutur Langsung Tidak Literal
Tindak tutur langsung tidak literal ditemukan dalam kegiatan gotong-royong
masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Parker (1986: 20) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung
tidak literal berhubungan dengan tindakan ilokusi langsung namun maknanya
tidak sesuai dengan fakta atau situasi. Selain itu, Wijana dan Rohmadi (2009:34)
juga menjelaskan bahwa tindak tutur langsung tidak literal (direct nonliteral
speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki
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makna yang sama dengan maksud penuturnya. Sejalan dengan penjelasan
tersebut, tuturan yang tergolong tindak tutur langsung tidak literal dalam kegiatan
gotong-royong disampaikan dengan modus kalimat berita dan perintah. Tindak
tutur langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong berdasarkan
penggunaan modus kalimatnya adalah sebagai berikut.
a)

Tindak Tutur Langsung Tidak Literal Bermodus Kalimat Berita
Tindak tutur langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong ditemukan

dengan penyampaian bermodus kalimat berita. Tindak tutur langsung literal
dengan modus kalimat berita yang ditemukan berjumlah tiga tuturan. Tiga
percakapan yang mengandung tindak tutur langusng literal dengan modus kalimat
berita yang ditemukan dalam kegiatan gotong-royong sebagai berikut.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Azis isa menek apa, Cah?”
(Azis bisa manjat apa, Nak?)
“Pinter bocahe.”
(Pintar dia.)
“Kowe wae kalah.”
(Kamu saja kalah.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan saat itu adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta A yang
menanyakan kemampuan seorang peserta dalam memanjat pohon. Peserta B
menyampaikan tuturan tersebut sambil bergurau. Peserta B berusia lebih
muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 3 tuturan
nomor 3)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Azis isa menek apa, Cah?”
(Azis bisa manjat apa, Nak?)
“Pinter bocahe.”
(Pintar dia.)
“Kowe wae kalah.”
(Kamu saja kalah.)
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan saat itu adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta C menanggapi peserta A yang
menanyakan kemampuan seorang peserta dalam memanjat pohon. Peserta C
menyampaikan tuturan tersebut sambil bergurau. Peserta C berusia lebih
muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 3 tuturan
nomor 4)

3)

Peserta A

:

“Kuwi gerobake tulung disingkirke wae, Pak Jito!”
(Itu gerobaknya tolong disingkirkan saja, Pak Jito!)

(Peserta B menyingkirkan gerobak)
Peserta C

:

Peserta A

:

“Dalane arep dinggo liwat tronton.”
(Jalannya akan dipakai lewat tronton.)
“Dalane arep dinggo liwat Iping.”
(Jalannya akan dipakai lewat Iping.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta B yang disuruh
oleh peserta A untuk menyingkirkan gerobak karena jalan tersebut akan
dilewati oleh beberapa pemuda yang sedang membawa kayu dengan
gerobak. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi
halus. Peserta C berusia lebih muda dari peserta B. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 3 tuturan nomor 5)
Tuturan (1) tergolong tindak tutur langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan maksud memberitakan. Selain itu, tuturan
tersebut tidak literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta B) bermaksud memberitakan
kepada mitra tutur (peserta A) bahwa sebenarnya Azis tidak pintar memanjat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Tuturan (2) tergolong tindak tutur langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan maksud memberi informasi. Selain itu,
tuturan ini tidak literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta C) bermaksud memberitakan
kepada mitra tutur (peserta A) bahwa sebenarnya Azis tidak pintar memanjat.
Tuturan (3) tergolong tindak tutur langung tidak literal. Langsungnya
tuturan ini disebabkan oleh penggunaan modus yang sesuai dengan maksud
pengutarannya. Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memberi informasi. Selain itu, tuturan tersebut tidak
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena makna kata-kata
yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Melalui
tuturan tersebut, penutur (peserta B) sebenarnya bermaksud memberitakan bahwa
jalan akan dilewati beberapa pemuda yang sedang membawa kayu dengan
gerobak bukan tronton.
Dari analisis di atas, tiga tuturan tersebut disampaikan dengan modus
kalimat yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang
digunakan dalam ketiga tuturan tersebut adalah kalimat berita. Kalima berita
secara

langsung

digunakan

oleh

penutur

untuk

menyatakan

maksud
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memberitakan. Pada percakapan (1) tuturan “Pinter bocahe.”

(Pintar dia.)

bermodus kalimat berita. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B)
menanggapi mitra tutur (peserta A) yang menanyakan kemampuan seorang
peserta dalam memanjat pohon. Penutur (peserta B) menyampaikan tuturan
tersebut sambil bergurau. Dari konteks yang melatarbelakanginya, tindak tutur
tersebut mengandung maksud memberitakan kepada mitra tutur (peserta A) bahwa
Azis tidak pintar memanjat. Tuturan “Kowe wae kalah.”(Kamu saja kalah.)
pada percakapan (2) jika dilihat dari modus kalimatnya adalah kalimat berita.
tuturan Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta C) menanggapi mita
tutur (peserta A) yang menanyakan kemampuan seorang peserta dalam memanjat
pohon. Peserta C menyampaikan tuturan tersebut sambil bergurau. Berdasarkan
konteksnya, tuturan tersebut dimaksudkan oleh penutur (peserta C) untuk
memberitakan kepada mita tutur (peserta A) bahwa Azis tidak pintar memanjat.
Pada percakapan (3) tuturan “Dalane arep dinggo liwat tronton.” (Jalannya
akan dipakai lewat tronton.) juga bermodus kalimat berita. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta C) kepada mitra tutur (peserta B) yang disuruh
oleh peserta A untuk menyingkirkan gerobak karena jalan tersebut akan dilewati
oleh beberapa pemuda yang sedang membawa kayu dengan gerobak. Dari konteks
yang melatarbelakanginya, tuturan tersebut dimaksudkan oleh penutur (peserta C)
kepada mitra tutur (peserta B) bahwa jalan akan dilewati beberapa pemuda yang
sedang membawa kayu dengan gerobak.
Selain itu, tiga tuturan tersebut tidak literal. Hal itu dikarenakan makna katakata yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Pada
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percakapan (1) tuturan “Pinter bocahe.” (Pintar dia.) jika dilihat dari makna
kata-kata lalu dikaitkan dengan konteks yang melatarbelakangi tuturan, penutur
(peserta B) sebenarnya bermaksud memberitakan kepada mitra tutur (peserta A)
bahwa dia (Azis) tidak pintar memanjat. Tuturan “Kowe wae kalah.”(Kamu saja
kalah.) pada percakapan (2) mengandung kata-kata yang tidak sesuai dengan
fakta

dan

maksud

penutur.

Jika

dikaitkan

dengan

konteks

yang

melatarbelakanginya, tuturan tersebut sebenarnya dimaksudkan oleh penutur
(peserta C) untuk memberitakan kepada mita tutur (peserta A) bahwa Azis tidak
pintar memanjat. Pada percakapan (3) tuturan “Dalane arep dinggo liwat
tronton.” (Jalannya akan dipakai lewat tronton.) juga mengandung kata-kata
yang tidak sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Tidak literal tuturan tersebut
ditunjukkan oleh kata “tronton”. Dalam KBBI (2008:1489), dijelaskan bahwa
“tronton” berarti truk peti kemas. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tuturan pada
percakapan (3) sebenarnya disampaikan oleh penutur (peserta C) untuk
memberitakan kepada mitra tutur (peserta B) bahwa jalan akan dilewati beberapa
pemuda yang sedang membawa kayu dengan gerobak bukan tronton. Berdasarkan
modus kalimat dan makna kata-kata yang menyusun, tuturan tersebut tergolong
tindak tutur langsung tidak literal. Hal itu dikarenakan tuturan disampaikan
dengan modus kalimat yang sesuai maksud, tetapi kata-kata yang menyusunnya
tidak memiliki makna yang sama dengan fakta dan maksud penuturnya.
b)

Tindak Tutur Langsung Tidak Literal Bermodus Kalimat Perintah
Tindak tutur langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong ditemukan

dengan penyampaian bermodus kalimat perintah. Tindak tutur langsung literal
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dengan modus kalimat perintah yang ditemukan berjumlah dua tuturan. Dua
tindak tutur langusng literal dengan modus kalimat perintah yang ditemukan
dalam kegiatan gotong-royong sebagai berikut.
1)

Peserta A

: “Awas, Gas!”
(Awas, Gas!)

(Peserta B minggir)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A yang sedang membawa adonan semen
menggunakan gerobak sorong. Pada saat itu, peserta B menghalangi jalan
peserta A. Peserta A menyampaikan tuturan ini dengan intonasi keras.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran
1 tabel 3 tuturan nomor 1)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Mengko sik, Ko, iki rung siap!”
(Sebentar, Ko, ini belum siap!)
“Seker e ben adem sik!”
(Piston supaya dingin dulu!)

(Peserta C mematikan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta C yang sedang
menyalakan molen (mesin pengadon semen). Peserta C adalah orang yang
bertugas mengoperasikan molen (mesin pengadon semen). Pada saat itu,
jalan yang akan dicor belum selesai diratakan. Peserta B menyampaikan
tuturan ini dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih tua dari peserta C.
(Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 3 tuturan nomor 2)
Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur langsung tidak literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat
yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan
dalam tuturan tersebut adalah kalimat perintah. Modus kalimat perintah dalam
tuturan tersebut digunakan untuk menyatakan maksud memerintah. Selain itu,
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tuturan tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal
karena makna kata-kata yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta A) sebenarnya
bermaksud memerintah mitra tutur (peserta B) supaya minggir bukan awas.
Tuturan (2) tergolong tindak tutur langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan langsung karena penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat perintah. Kalimat perintah dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan maksud memerintah. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan ini, penutur (peserta B) sebenarnya bermaksud
memerintah mitra tutur (peserta C) supaya mematikan molen.
Berdasarkan analisis di atas, dua tuturan tersebut menggunakan modus yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan dalam dua
tuturan tersebut adalah kalimat perintah. Kalimat perintah pada tuturan digunakan
oleh penutur untuk menyatakan maksud memerintah. Prayitno (2011: 51)
menjelaskan bahwa memerintah memiliki kadar kedirektifan yang tinggi. Maksud
memerintah diungkapkan dengan cara menaikkan intonasi atau penegasnya
menjadi lebih keras. Dalam tuturan dengan maksud memerintah, penutur sebagai
orang yang merasa lebih tinggi kedudukannya. Mitra tutur didudukan seolah-olah
sebagai bawahan. Memerintah pada prinsinya mengandung maksud kepada mitra
tutur supaya melaksanakan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh penutur.
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Tuturan “Awas, Gas!” (Awas, Gas!) pada percakapan (1) terjadi dalam
gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
(peserta A) yang sedang membawa adonan semen menggunakan gerobak sorong.
Pada saat itu, mitra tutur (peserta B) menghalangi jalan penutur (peserta A).
Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Dilihat dari
konteksnya, tuturan tersebut mengandung maksud memerintah. Maksud
memerintah ditunjukkan melalui intonasi saat penutur (peserta A) menyampaikan
tuturan tersebut. Tuturan tersebut disampaikan melalui intonasi yang keras. Selain
itu, maksud memerintah juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur (peserta A)
yang lebih tinggi dari mitra tutur (peserta B). Hal itu terlihat pada usia penutur
(peserta A) lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Tuturan “Seker e ben adem sik!” (Piston supaya dingin dulu!) pada
percakapan (2) juga bermodus kalimat perintah. Tuturan tersebut terjadi dalam
gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
(peserta B) kepada mitra tutur (peserta C) yang sedang menyalakan molen (mesin
pengadon semen). Mitra tutur (peserta C) adalah orang yang bertugas
mengoperasikan molen (mesin pengadon semen). Pada saat itu, jalan yang akan
dicor belum selesai diratakan. Penutur (peserta B) menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Penutur (peserta B) berusia lebih tua dari mitra tutur
(peserta C). dilihat dari konteksnya, tuturan tersebut digunakan oleh penutur
(peserta B) untuk memerintah mitra tutur (peserta C) supaya melakukan sesuatu.
Sejalan dengan penjelasan Prayitno (2011:51) di atas, maksud memerintah
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ditunjukkan oleh intonasi saat penutur (peserta B) menyampaikan tuturan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur dengan intonasi yang keras. Selain itu, maksud
memerintah juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur (peserta B) yang lebih
tinggi dari mitra tutur (peserta C). Hal itu ditunjukkan oleh usia penutur (peserta
B) yang lebih tua dari mita tutur (peserta C).
Selain modus yang digunakan, dua tuturan tersebut memiliki kata-kata yang
maknanya tidak sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Hal tersebut membuat
tuturan menjadi tidak literal. Dalam Kamus Lengkap Jawa-Indonesia (2009:15),
Utomo menjelaskan bahwa kata “awas” berarti dapat melihat dengan jelas.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, tuturan “Awas, Gas!” (Awas, Gas!) pada
percakapan (1), jika dilihat dari kata-katanya bermaksud memerintah supaya mitra
tutur (peserta B) melihat dengan jelas. Namun, tuturan tersebut jika dikaitkan
dengan konteksnya, penutur (peserta A) sebenarnya justru bermaksud memerintah
mitra tutur (peserta B) supaya minggir bukan awas. Pada percakapan (2), tuturan
“Seker e ben adem sik!” (Piston supaya dingin dulu!) juga memiliki makna
kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Jika dilihat dari
makna-kata-kata lalu dikaitkan konteks yang melatarbelakanginya, tuturan
tersebut sebenarnya digunakan penutur (peserta B) untuk menyatakan memerintah
mitra tutur (peserta C) supaya mematikan molen. Berdasarkan, modus kalimat dan
makna kata-kata yang menyusun, dua tuturan tersebut jika diinteraksikan
tergolong dalam tindak tutur langsung tidak literal.
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4.2.1.4 Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal
Selain ketiga tindak tutur di atas, tindak tutur tidak langsung tidak literal
juga ditemukan dalam kegiatan gotong-royong masyarakat Karangturi RT 04/RW
21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Parker
(1986:20) menjelaskan bahwa dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal, arti
tuturan tidak terkait dengan apa yang dikatakan dan dinyatakan secara tidak
langsung. Selain itu, Wijana dan Rohmadi (2009:35) juga menjelaskan bahwa
tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral speech act) adalah
tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak
sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Sejalan dengan penjelasan
tersebut, tindak tutur tidak langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong
disampaikan dengan dua modus kalimat yaitu, berita dan tanya. Tindak tutur tidak
langsung tidak literal dengan penggunaan dua modus kalimat tersebut sebagai
berikut.
a)

Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal Bermodus Kalimat Berita
Tindak tutur tidak langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong

ditemukan dengan penyampaian bermodus kalimat berita. Tindak tutur langsung
literal dengan modus kalimat berita yang ditemukan berjumlah sembilan tuturan.
Tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur langusung literal dengan
modus kalimat perintah dalam kegiatan gotong-royong sebagai berikut.
1)

Peserta A
Peserta B
Peserta A

“Coba sik, urip apa ora!”
(Coba dahulu, nyala atau tidak!)
: “Iki mau tak coba neng kana urip, ya.”
(Ini tadi saya coba di sana nyala, ya)
: “Aku durung krungu kok.”
:
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Peserta B
Peserta A

:
:

(Saya belum dengar kok.)
“Wah…”
“Ayo, diuripke!”
(Ayo, dinyalakan!)

(Peserta B mengambil tuas untuk menghidupkan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang
memberitahukan bahwa sebelum molen dibawa ke tempat gotong-royong,
peserta B telah mencobanya (menyalakan). Saat dicoba oleh peserta B,
molen dalam kondisi baik (nyala). Peserta A tidak ikut mengambil molen
sehingga tidak tahu kondisinya. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data
dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 2)
2)

Peserta A
Peserta B
Peserta C

: “Aja tipis-tipis, sik okeh le ngrabok!”
(Jangan tipis-tipis, yang banyak memupuknya!)
: “Nggih.”
(Ya.)
: “Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora cukup setengah
Kuintal.”
(Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak
cukup setengah kuintal.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C menanggapi
peserta A yang menyuruh peserta B supaya memupuk tanaman jagung
dalam jumlah yang banyak. Peserta A merasa bahwa pemberian pupuk yang
dilakukan oleh peserta B jumlahnya sedikit. Sedangkan, peserta C merasa
bahwa pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B jumlahnya sudah
banyak (cukup). Peserta C menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
keras. Peserta C berusia lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 6)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Wis ta iki?”
(Sudahkah ini?)
“Dientekke wae, iseh ora pupuke?”
(Dihabiskan saja, masih tidak pupuknya?)
“Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah, malah mati itu nanti.)
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Peserta D

:

Peserta A

:

“Jagunge malah langsung kembang mengko, Pak.”
(Jagungnya malah langsung berbunga nanti, Pak.)
“Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.”
(Besok jagungnya malah keriting lho, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta
B yang menyuruh supaya menghabiskan pupuk. Peserta C adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh peserta B untuk memupuk tanaman jagung.
Peserta C menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta C
adalah anak dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4
tuturan nomor 8)
Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak langsung karena penggunaan
modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat
yang digunakan dalam tuturan tersebut adalah kalimat berita. Kalimat berita
dalam tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak literal karena makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta A) bermaksud
menyuruh mitra tutur (peserta B) supaya menyalakan kembali molen (mesin
pengadon semen).
Tuturan pada percakapan (2) tergolong tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak langsung karena penggunaan
modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat
yang digunakan dalam tuturan tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud mengkritik. Selain itu, tuturan tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
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merupakan tuturan tidak literal karena makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta C) bermaksud
mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menyuruh peserta B supaya memupuk
tanaman jagung dalam jumlah banyak.
Tuturan pada percakapan (3) tergolong tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak langsung karena penggunaan
modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat
yang digunakan dalam tuturan ini adalah kalimat berita. Kalimat berita dalam
tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud
menolak. Selain itu, tuturan ini juga tidak literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan tidak literal karena makna kalimat tidak sesuai dengan maksud yang
hendak diutarakan. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta C) bermaksud
menolak suruhan mitra tutur (peserta B) supaya menghabiskan pupuk.
Dari analisis di atas, tiga tuturan tersebut menggunakan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang digunakan
dalam tuturan tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat berita dalam tuturan
tersebut tidak digunakan untuk memberitakan tetapi menyatakan maksud yang
lain. Pada percakapan (1), tuturan “Aku durung krungu kok.” (Saya belum
dengar kok.) bermodus kalimat berita. Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A)
kepada mitra tutur (peserta B) yang memberitahukan bahwa sebelum molen
dibawa ke tempat gotong-royong, mitra tutur (peserta B) telah mencobanya
(menyalakan). Saat dicoba oleh mitra tutur (peserta B), molen dalam kondisi baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

(nyala). Penutur (peserta A) tidak ikut mengambil molen sehingga tidak tahu
kondisinya. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) dengan
intonasi keras. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Dilihat dari konteksnya, tuturan tersebut mengandung maksud menyuruh.
Prayitno (2011: 51) menjelaskan bahwa seseorang memiliki kewenangan
menyuruh mitra tutur apabila kedudukannya lebih tinggi dari mitra tutur. Sejalan
dengan penjelasan tersebut, tuturan pada percakapan (1) secara tidak langsung
digunakan oleh penutur (peserta A) bermaksud menyuruh mitra tutur (peserta B)
supaya menyalakan kembali molen (mesin pengadon semen). Maksud menyuruh
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra tutur. Hal itu
dapat dilihat pada usia penutur (peserta A) yang lebih tua dari mitra tutur (peserta
B). Jika dikaitkan dengan Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan
bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar
terdengar santun, walaupun tuturan tersebut disampaikan secara tidak langsung
tetapi tetap terkesan tidak santun. Hal itu disebabkan oleh penyampaian tuturan
dengan intonasi keras. Penyampaian dengan intonasi keras tersebut menunjukkan
bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Sebaiknya,
penutur menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus agar penutur
terkesan menunjukkan sikap hormat kepada mitra tutur. Hal itu sejalan dengan
Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara
lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati
masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata
tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
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Tuturan “Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora cukup setengah
kuintal.” (Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak cukup setengah
kuintal.) pada percakapan (2) menggunakan modus kalimat berita. Kalimat berita
dalam tuturan tersebut tidak digunakan untuk memberitakan melainkan
menyatakan maksud yang lain. Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
pemupukan tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta C) menanggapi mitra tutur (peserta A) yang menyuruh peserta B
supaya memupuk tanaman jagung dalam jumlah yang banyak. Penutur (peserta A)
merasa bahwa pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B jumlahnya sedikit.
Sedangkan, mitra tutur (peserta C) merasa bahwa pemberian pupuk yang
dilakukan oleh peserta B jumlahnya sudah banyak (cukup). Penutur (peserta C)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta C) berusia
lebih muda dari mitra tutur (peserta A). Dilihat dari konteksnya, tuturan tersebut
secara tidak langsung bermaksud mengkritik.
Prayitno (2011:75) menjelaskan bahwa mengkritik bertujuan memberikan
masukan dengan keras atas tindakan mitra tutur. Sejalan dengan penjelasan
tersebut, tuturan tersebut digunakan oleh penutur (peserta C) untuk memberikan
masukan kepada mitra tutur (peserta A). Maksud mengkritik diungkapkan oleh
penutur (peserta C) kepada mitra tutur (peserta A) yang menyuruh peserta B
supaya memupuk tanaman jagung dalam jumlah banyak. Hal itu dilakukan oleh
penutur (peserta C) karena pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B
jumlahnya sudah banyak (cukup).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Selanjutnya, pada percakapan (3) tuturan “Alah-alah, malah mati kui
mengko.” (Alah-alah, malah mati itu nanti.) juga disampaikan dengan modus
kalimat berita.

Tuturan tersebut

tidak digunakan oleh penutur

untuk

memberitahukan melainkan menyampaikan maksud yang lain. Tuturan tersebut
terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta C) kepada mitra tutur (peserta B) yang
menyuruh supaya menghabiskan pupuk. Penutur (peserta C) adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh mitra tutur (peserta B) untuk memupuk tanaman
jagung. Penutur (peserta C) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Penutur (peserta C) adalah anak dari mitra tutur (peserta B). Dilihat dari
konteksnya, tuturan tersebut menunjukkan maksud menolak. Penutur (peserta C)
bermaksud menolak suruhan mitra tutur (peserta B) supaya menghabiskan pupuk.
Selain modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud, tiga tuturan
tersebut juga mengandung makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Pada percakapan (1), tuturan “Aku durung krungu kok.” (Saya
belum

dengar

kok.),

sekilas

jika

dilihat

dari

kalimatnya

bermakna

memberitahukan. Namun, jika dikaitkan dengan konteksnya, tuturan tersebut
bukan bermaksud memberitahukan melainkan memerintah. Tuturan tersebut
sebenarnya digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud
memerintah mitra tutur (peserta B) supaya menyalakan kembali molen (mesin
pengadon semen).
Tuturan “Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora cukup setengah
kuintal.” (Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak cukup setengah
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kuintal.) pada percakapan (2) juga mengandung makna kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Jika dilihat dari makna kalimatnya, tuturan
tersebut menunjukkan suatu pemberitaan. Namun, jika dikaitkan dengan
konteksnya, tuturan tersebut sebenarnya digunakan oleh penutur (peserta C) untuk
menyatakan maksud mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menyuruh peserta B
supaya memupuk tanaman jagung dalam jumlah banyak. Hal itu disampaikan oleh
penutur (peserta C) karena pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B
jumlahnya sudah banyak (cukup).
Pada percakapan (3), tuturan Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah, malah mati itu nanti.) juga mengandung makna kalimat yang tidak
sesuai dengan maksud penutur. Sekilas, dilihat dari makna kalimatnya, tuturan
tersebut menunjukkan suatu pemberitaan. Jika dikaitkan dengan konteksnya,
tuturan tersebut bukan digunakan untuk memberitakan melainkan menyatakan
maksud menolak. Tuturan tersebut digunakan oleh penutur (peserta C) untuk
menolak suruhan mitra tutur (peserta B) supaya menghabiskan pupuk.
Berdasarkan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud,
jika diinteraksikan, tiga tuturan tersebut menunjukkan tindak tutur tidak langsung
tidak literal.
b)

Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal Bermodus Kalimat Tanya
Tindak tutur tidak langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong juga

ditemukan penyampaian dengan modus kalimat tanya. Tindak tutur tidak
langsung tidak literal dengan modus kalimat tanya yang ditemukan berjumlah dua
tuturan. Berikut ini percakapan yang mengandung dua tuturan yang tergolong

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

tindak tutur tidak langsung tidak literal dengan modus kalimat tanya dalam
kegiatan gotong-royong.
1)

Peserta A
Peserta B
Peserta A
Peserta B
Peserta C

: “Kidul kana ya bar ngecor dalan.”
(Selatan sana juga baru saja mengecor jalan.)
: “Kae entek pirang atus sak, Pak?”
(Itu habis berapa ratus sak, Pak?)
: “Hahahaha”
: “He, entek pira, Pak?”
(He, habis berapa, Pak?)
: “Entek seket wae rung rampung.”
(Habis lima puluh saja belum selesai.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta A yang
memberitahukan bahwa pengecoran jalan tidak hanya dilakukan di
kampungnya tetapi juga di kampung tetangga. Kampung tetangga terletak di
selatan kampung peserta B. Pengecoran jalan yang dilakukan kampung
tetangga telah menghabiskan semen berjumlah 50 sak tetapi belum juga
selesai. Padahal, jalan yang dicor tidak terlalu panjang. Peserta B
menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta B dengan nada mengejek.
Peserta B berusia lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 3)
2)

Peserta A

Peserta B

“Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki.”
(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri patok.)
: “Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?”
(Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?)
:

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam kegiatan gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan ini disampaikan oleh peserta B menanggapi
peserta A yang menawarkan lahan kolonjono supaya disewa. Peserta A
adalah anggota organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Lahan
kolonjono disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk
mendapatkan penghasilan berupa dana. Peserta B memiliki hewan ternak
yang biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan
dengan sistem patok. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A. (Data dapat dilihat
pada lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 7 )
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Tuturan pada percakapan (1) tergolong tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena penggunaan modus
kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat dalam
tuturan tersebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya dalam tuturan tersebut secara
tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud mengejek. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Melalui tuturan
tersebut, penutur (peserta A) bermaksud mengejek belum selesainya pengecoran
jalan yang dilakukan oleh kampung tetangga padahal sudah menghabiskan semen
berjumlah 50 sak.
Tuturan pada percakapan (2) tergolong tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak literal karena penggunaan modus
kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya. Modus kalimat yang
digunakan dalam tuturan tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat tanya
dalam tuturan tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud mengkritik. Selain itu, tuturan tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak literal karena makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
pengutaraannya. Melalui tuturan tersebut, penutur (peserta B) bermaksud
mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menawarkan sewa lahan kolonjono sistem
patok.
Dari analisis di atas, dua tuturan tersebut menggunakan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya. Modus kalimat yang digunakan
dalam tuturan tersebut adalah kalimat tanya. Tuturan tersebut digunakan oleh
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penutur bukan untuk menyatakan maksud bertanya melainkan maksud yang lain.
Pada percakapan (1), tuturan “Kae entek pirang atus sak, Pak?” (Itu habis
berapa ratus sak, Pak?) terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B) menanggapi mitra tutur
(peserta A) yang memberitahukan bahwa pengecoran jalan tidak hanya dilakukan
di kampungnya tetapi juga di kampung tetangga. Kampung tetangga terletak di
selatan kampung penutur (peserta B). Pengecoran jalan yang dilakukan kampung
tetangga telah menghabiskan semen berjumlah 50 sak tetapi belum juga selesai.
Padahal, jalan yang dicor tidak terlalu panjang. Penutur (peserta B)
menyampaikan tuturan tersebut kepada mitra tutur (peserta A) dengan nada
mengejek. Penutur (peserta B) berusia lebih muda dari mitra tutur (peserta A).
Dilihat dari konteks tersebut, tuturan pada percakapan (1) bukan untuk bertanya
melainkan secara tidak langsung menyatakan maksud mengejek belum selesainya
pengecoran jalan yang dilakukan oleh kampung tetangga padahal sudah
menghabiskan semen berjumlah 50 sak.
Tuturan “Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?” (Kecil saja dipatok,
mau dapat seberapa?) pada percakapan (2) terjadi dalam kegiatan gotongroyong pemupukan tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan
oleh penutur (peserta B) menanggapi mitra tutur (peserta A) yang menawarkan
lahan kolonjono supaya disewa. Mitra tutur (peserta A) adalah anggota organisasi
pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Lahan kolonjono disewakan oleh
organisasi pemuda sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan berupa dana.
Penutur (peserta B) memiliki hewan ternak yang biasa diberi pakan berupa
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kolonjono. Lahan kolonjono disewakan dengan sistem patok. Penutur (peserta B)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta B) berusia
lebih tua dari mitra tutur (peserta A). Dilihat dari konteks tersebut, tuturan pada
percakan (1) bukan untuk bertanya melainkan secara tidak langsung menyatakan
maksud mengkritik.
Prayitno (2011:75) menjelaskan bahwa mengkritik bertujuan memberi
masukan dengan keras atas tindakan mitra tutur. Sejalan dengan penjelasan
tersebut, tuturan pada percakapan (2) digunakan oleh penutur (peserta B) untuk
masukan dengan keras atas tindakan mitra tutur. Penutur (peserta B) bermaksud
mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menawarkan sewa lahan kolonjono sistem
patok. Dilihat dari konteksnya, maksud mengkritik ditunjukkan oleh intonasi
penutur (peserta B) saat mengungkapkan tuturan. Penutur (peserta B)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Selain modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud, makna kalimat
pada dua tuturan tersebut juga menunjukkan tidak literal. Dua tuturan tersebut
dikatakan tidak literal karena makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud
pengutaraannya. Pada percakapan (1), tuturan “Kae entek pirang atus sak,
Pak?” (Itu habis berapa ratus sak, Pak?), dilihat sekilas melalui kalimatnya
memiliki makna bertanya. Namun, jika dikaitkan dengan konteksnya, tuturan
tersebut secara tidak langsung bermaksud mengejek belum selesainya pengecoran
jalan yang dilakukan oleh kampung tetangga padahal sudah menghabiskan semen
berjumlah 50 sak. Begitu juga pada percakapan (2), tuturan “Mung cilik
dipathoki, arep entuk sepira?” (Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?),
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dilihat dari kalimatnya bermakna bertanya. Jika dikaitkan dengan konteksnya,
tuturan tersebut digunakan oleh penutur (peserta B) bukan untuk bertanya
melainkan bermaksud mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menyewakan lahan
kolonjono sistem patok. Berdasarkan modus kalimat dan makna kalimatnya, jika
diinteraksikan dua tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Hal itu ditunjukkan oleh penggunaan modus dan makna kalimat pada
tuturan yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
4.2.2 Maksud Tindak Tutur
Selain jenis tindak tutur, dalam kegiatan gotong-royong juga ditemukan
maksud tindak tutur. Wijana dan Rohmadi (2009:215) menjelaskan bahwa pada
hakikatnya setiap tuturan yang disampaikan penutur kepada lawan tuturnya
mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sejalan dengan penjelasan tersebut,
tuturan yang disampaikan oleh peserta gotong-royong mempunyai maksud yang
hendak disampaikan. Tuturan yang disampaikan dalam kegiatan gotong-royong
dapat dipahami maksudnya dengan melibatkan konteks. Hal itu sejalan dengan
pendapat Putrayasa (2014:24) yang menjelaskan bahwa untuk memahami maksud
pemakaian bahasa seseorang dituntut harus memahami pula konteks yang
mewadahi pemakaian bahasa tersebut. Tuturan dalam kegiatan gotong-royong
memiliki beragam konteks sehingga maksud yang ditemukan juga beragam.
Maksud tuturan tersebut disampaikan oleh penutur baik secara langsung atau
tersurat maupun tidak langsung atau tersirat. Berikut ini maksud tindak tutur yang
ditemukan dalam gotong-royong.
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4.2.2.1 Tindak Tutur yang Bermaksud Memberitahukan
Tindak tutur yang bermaksud memberitahukan ditemukan dalam kegiatan
gotong-royong. Di dalam KBBI (2008: 179), dijelaskan bahwa memberitahukan
berarti menyampaikan kabar dan sebagainya supaya diketahui. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, tindak tutur yang bermaksud memberitahukan disampaikan
oleh penutur (peserta gotong-royong) supaya mitra tutur (peserta gotong-royong)
mengetahui suatu hal yang terkandung dalam tuturan. Tindak tutur yang
mengandung

maksud

memberitahukan

berjumlah

19

tuturan.

Maksud

memberitahukan disampaikan secara langsung dengan tindak tutur langsung
literal bermodus kalimat berita dan tindak tutur langsung tidak literal bermodus
kalimat berita. Berikut ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur
dengan maksud memberitahukan.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
“Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)

(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C

:

Peserta D

:

Peserta B

:

Peserta E

:

“Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak.)
“To, solare entek, To, pit motore ya ana.”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga ada.)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
“Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
“Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)

(Peserta B berjalan menuju sepeda motor lalu berangkat membeli solar)
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Kegiatan
yang akan dilakukan saat itu adalah membuat adonan semen. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta D setelah memeriksa
ketersediaan solar pada tangki molen (mesin pengadon semen). Peserta C
mendapati bahwa solar habis. Solar merupakan bahan bakar untuk
menghidupkan molen (mesin pengadon semen). Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta C dengan intonasi halus. Peserta C berusia lebih
muda dari peserta D. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan
nomor 3)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Mas, pupuke ana neng kono kui.”
(Mas, pupuk ada di situ.)
(sambil menunjuk tempat pupuk berada)
“Ooo..nggih.”
(Ooo…Ya.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta B
yang baru saja sampai di tempat gotong-royong. Pupuk yang akan
digunakan untuk memupuk tanaman jagung dan kolonjono berada di
seberang sawah. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus sambil menunjuk tempat pupuk berada. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta B. Peserta B merupakan salah satu orang dari rombongan
pemuda. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tututuran nomor 9)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!)
“Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
“Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah bodho.
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak bodoh.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peseta B menanggapi peserta A yang menginginkan orang
yang berada di bawah pohon supaya minggir. Pada saat itu, dahan pohon
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yang sedang dipotong oleh peserta A hampir patah. Peserta B
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta B berusia
lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1
tuturan nomor 15)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah memberitahukan. Maksud
memberitahukan diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38
dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan
dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi
dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
(peserta C) kepada mitra tutur (peserta D) setelah memeriksa ketersediaan solar
pada tangki molen (mesin pengadon semen). Penutur (peserta C) mendapati
bahwa solar habis. Solar merupakan bahan bakar untuk menghidupkan molen
(mesin pengadon semen). Berdasarkan konteks tersebut, tindak tutur pada
percakapan (1) digunakan oleh penutur (peserta C) untuk menyatakan maksud
memberitahukan kepada mitra tutur (peserta D) bahwa solar dalam tangki molen
(mesin pengadon semen habis).
Pada percakapan (2), tindak tutur tersebut bermaksud memberitahukan.
Maksud memberitahukan diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan.
Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang
berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan
maksud dari suatu tuturan. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut
kepada mitra tutur (peserta B) yang baru saja sampai di tempat gotong-royong.
Pupuk yang akan digunakan untuk memupuk tanaman jagung dan kolonjono
berada di seberang sawah. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus sambil menunjuk tempat pupuk berada. Dilihat dari konteks
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tersebut, tindak tutur pada percakapan (2) disampaikan oleh penutur (peserta A)
untuk menyatakan maksud memberitahukan kepada mitra tutur (peserta B)
mengenai tempat pupuk berada. Maksud memberitahukan pada tindak tutur
tersebut juga ditunjukkan dengan perilaku penutur saat bertutur, yaitu menunjuk
tempat pupuk berada.
Maksud tindak tutur pada percakapan (3) adalah memberitahukan. Maksud
memberitahukan diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38
dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan
dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi
dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut disampaikan oleh peseta B
menanggapi peserta A yang menginginkan orang yang berada di bawah pohon
supaya minggir. Pada saat itu, dahan pohon yang sedang dipotong oleh peserta A
hampir patah. Berdasarkan konteks tersebut, melalui tindak tutur pada percakapan
(3), penutur (peserta B) bermaksud memberitahukan kepada mitra tutur (peserta
A) bahwa di bawah pohon yang sedang dipotong dahannya tidak ada orang.
Berdasarkan analisis di atas, maksud memberitahukan dalam kegiatan
gotong-royong disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal
bermodus kalimat berita. Maksud memberitahukan pada tindak tutur tersebut
diketahui dengan melibatkan konteks tuturan. Berdasarkan konteks yang
melingkupinya, secara berturut-turut, pada percakapan (1), tuturan “Solare entek,
Pak.” (Solarnya habis, Pak.) digunakan oleh penutur (peserta C) untuk
memberitahukan kepada mitra tutur (peserta D) bahwa solar dalam tangki molen
(mesin pengadon semen habis), tuturan (2) “Mas, pupuke ana neng kono kui.”
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(Mas, pupuk ada di situ.) digunakan oleh penutur (peserta A) untuk
memberitahukan kepada mitra tutur (peserta B) mengenai tempat pupuk berada
yang disertai dengan perilaku menunjuk, dan pada percakapan (3), tuturan “Neng
ngisor, ora eneng uwong.” (Di bawah, tidak ada orang.) digunakan oleh
penutur (peserta B) bermaksud memberitahukan kepada mitra tutur (peserta A)
bahwa di bawah pohon yang sedang dipotong dahannya tidak ada orang.
4.2.2.2 Tindak Tutur yang Bermaksud Bertanya
Tindak tutur yang bermaksud bertanya ditemukan dalam kegiatan gotongroyong. Di dalam KBBI (2008: 1401), dijelaskan bahwa bertanya berarti meminta
keterangan (penjelasan dsb); meminta supaya diberitahu tentang sesuatu. Tindak
tutur mengandung maksud bertanya disampaikan oleh penutur (peserta gotongroyong) kepada mitra tutur (peserta gotong-royong) untuk meminta keterangan
atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu. Maksud bertanya disampaikan
secara langsung dengan tindak tutur langsung literal bermodus kalimat tanya.
Tindak tutur yang mengandung maksud bertanya berjumlah 13 tuturan. Berikut
ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur dengan maksud
bertanya.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

“Semene mau tuku pira?”
(Semen yang tadi dibeli jumlahnya berapa?)
“Semene ming tuku rolas.”
(Semen hanya beli dua belas.)
“Mengko nek kurang tuku meneh!”
(Nanti kalau kurang beli lagi!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang membeli semen
untuk pengecoran jalan. Peserta A tidak mengetahui jumlah semen yang
dibeli. Tuturan ini disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus.
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Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran
1 tabel 1 tuturan nomor 19)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta B

:

“Pira, Mad?”
(Berapa, Mad?)
“Napa, Pakdhe?”
(Apa, Pakdhe?)
“Rega sewa Kolonjonone?”
(Harga sewa Kolonjono?)
“Dereng enten keputusan niki, ditengga tanggal
kalih mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal dua saja!)
”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
“Kumpulan ta?”
(Kumpulan kan?)
“Ya rareti aku.”
(Ya, saya tidak tahu.)
“Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Peserta A adalah seorang yang memiliki hewan ternak.
Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan berupa kolonjono. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B selaku perwakilan
organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia
lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan
nomor 22)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Sing mènèk sapa kuwi?”
(Yang memanjat siapa itu?)
(menyampaikan tuturan ini dari kejauhan)
“Tekek”

(peserta A mendekati tempat pemotongan dahan pohon)
Peserta A

:

Peserta C

:

Peserta A

:

“Munggah meneh ra wani, Le?”
(Naik lagi tidak berani, Nak?)
“Aku isa munggah, ra isa medhun meneh mengko.”
(Saya bisa naik, tidak bisa turun nanti.)
“Medhun wae Zis, ben ditandangi Mas Tono!”)
(Turun saja Zis, biar dikerjakan MasTono!)
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Peserta C

:

“Munggahe dhuwur. Eneng gendhѐng barang, je.”)
(Naiknya tinggi. Ada genting juga, eh.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang berada di tempat
pemotongan dahan pohon. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dari
kejauhan. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran
1 tabel 1 tuturan nomor 28)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah bertanya. Maksud bertanya
diketahui berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan. Pranowo (2014: 299)
menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi
melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta
B) yang membeli semen untuk pengecoran jalan. Penutur (peserta A) tidak
mengetahui jumlah semen yang dibeli. Berdasarkan konteks tersebut, tindak tutur
pada percakapan (1) bermaksud bertanya. Penutur (peserta A) bermaksud
menanyakan jumlah semen yang telah dibeli oleh mitra tutur (peserta B)
Tindak tutur pada percakapan (2) mengandung maksud bertanya. Maksud
bertanya diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam
Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti
luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan
membuat ujaran dapat dipahami. Penutur (peserta A) adalah seorang yang
memiliki hewan ternak. Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan berupa
kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra
tutur (peserta B) selaku perwakilan organisasi pemuda yang mengelola lahan
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kolonjono. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Dilihat
dari konteksnya, tindak tutur tersebut digunakan oleh penutur (peserta A) untuk
menyatakan maksud bertanya harga sewa lahan kolonjono kepada mitra tutur
(peserta B).
Maksud tindak tutur pada percakapan (3) adalah bertanya. Maksud bertanya
diketahui berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan. Pranowo (2014: 299)
menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi
melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta
B) yang berada di tempat pemotongan dahan pohon. Penutur (peserta A)
menyampaikan tuturan tersebut dari kejauhan. Berdasarkan konteksnya, tindak
tutur tersebut digunakan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B)
untuk menanyakan orang yang memanjat untuk memotong dahan pohon.
Berdasarkan analisis di atas, maksud bertanya dalam kegiatan gotongroyong disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal
bermodus kalimat tanya. Maksud bertanya dalam tindak tutur tersebut diketahui
dengan melibatkan konteks tuturan. Berdasarkan konteks yang melingkupinya,
secara berturut-turut, pada percakapan (1), tindak tutur “Semene mau tuku
pira?” (Semen yang tadi dibeli jumlahnya berapa?) digunakan oleh penutur
(peserta A) untuk menanyakan jumlah semen yang telah dibeli oleh mitra tutur
(peserta B), pada percakapan (2) tuturan “Pira, Mad?” (Berapa, Mad?)
digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud bertanya harga
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sewa lahan kolonjono kepada mitra tutur (peserta B), dan tindak tutur “Sing
mènèk sapa kuwi?” (Yang memanjat siapa itu?) pada percakapan (3)
digunakan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) untuk
menanyakan orang yang memanjat untuk memotong dahan pohon.
4.2.2.3 Tindak Tutur yang Bermaksud Maksud Memerintah
Tindak tutur yang bermaksud memerintah ditemukan dalam kegiatan
gotong-royong. Di dalam KBBI (2008: 1057), dijelaskan bahwa memerintah
berarti memberi perintah; menyuruh melakukan sesuatu. Tindak tutur yang
menyatakan maksud memerintah disampaikan oleh penutur (peserta gotongroyong) supaya mitra tutur (peserta gotong-royong lain) melakukan sesuatu.
Prayitno (2011: 51) menjelaskan memerintah memiliki kadar kedirektifan yang
tinggi. Maksud memerintah diungkapkan dengan cara menaikkan intonasi atau
penegasnya menjadi lebih keras. Dalam tuturan dengan maksud memerintah,
penutur sebagai orang yang merasa lebih tinggi kedudukannya. Mitra tutur
didudukan seolah-olah sebagai bawahan. Memerintah pada prinsinya mengandung
maksud kepada mitra tutur supaya melaksanakan sesuatu sebagaimana yang
diinginkan oleh penutur. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud memerintah
disampaikan secara langsung dengan tindak tutur langsung literal dan tindak tutur
langsung tidak literal. Maksud memerintah disampaikan dengan modus kalimat
perintah. Tindak tutur yang mengandung maksud memerintah berjumlah sebelas
tuturan. Berikut ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur dengan
maksud memerintah.
1)

Peserta A

:

“Mengko sik, Ko, iki rung siap!”
(Sebentar, Ko, ini belum siap!)
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Peserta B

“Seker e ben adem sik!”
(Piston supaya dingin dulu!)

:

(Peserta C mematikan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta C yang sedang
menghidupkan molen (mesin pengadon semen). Peserta C adalah orang
yang bertugas mengoperasikan molen (mesin pengadon semen). Pada saat
itu, jalan yang akan dicor belum selesai diratakan. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta C. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 3 tuturan nomor 31)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Tawone tiba siji.”
(Tawon jatuh satu.)
“Pidhak..pidhak..pidhak!”
(Injak..injak..injak!)
“Neng kono, neng wetan uwit tawone.”
(Di situ, di timur pohon tawonnya.)
(sambil menunjuk ke arah pohon)
“Lek wis pѐnѐk Zis wis ilang kok tawone!”
(Cepat panjat Zis sudah hilang kok tawonnya!)

(Peserta C memanjat pohon)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta C yang sebelumnya
menolak untuk memanjat pohon karena takut disengat tawon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi keras. Peserta B
berusia lebih tua dari peserta C. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 3
tuturan nomor 33)
3)

Peserta A

:

“Awas, Gas!”
(Awas, Gas!)

(Peserta B minggir)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A yang sedang membawa adonan semen
menggunakan gerobak sorong. Pada saat itu, peserta B menghalangi jalan
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peserta A. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran
1 tabel 3 tuturan nomor 1)
Tindak tutur yang digunakan pada percakapan (1) adalah tindak tutur
langsung literal bermodus kalimat perintah. Tindak tutur tersebut mengandung
maksud memerintah. Maksud memerintah diketahui berdasarkan konteks
terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa
konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta
pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta C) yang
sedang menghidupkan molen (mesin pengadon semen). Mitra tutur (peserta C)
adalah orang yang bertugas mengoperasikan molen (mesin pengadon semen).
Pada saat itu, jalan yang akan dicor belum selesai diratakan. Pennutur (peserta A)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta A) berusia
lebih tua dari mitra tutur (peserta C). Berdasarkan konteks tersebut, penutur
(peserta A) bermaksud memerintah mitra tutur (peserta C) supaya menunggu jalan
yang akan dicor selesai diratakan. Maksud memerintah dalam tindak tutur tersebut
ditandai dengan penyampaian berintonasi keras. Selain itu, maksud memerintah
juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra tutur.
Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Pada percakapan (2), tindak tutur yang digunakan adalah tindak tutur
langsung literal dengan modus kalimat perintah. Maksud tindak tutur tersebut
adalah memerintah. Maksud memerintah diketahui berdasarkan konteks yang
melingkupi tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah
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segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang
dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta B) kepada mitra tutur (peserta C) yang sebelumnya menolak
untuk memanjat pohon karena takut disengat tawon. Tuturan tersebut disampaikan
oleh penutur (peserta B) dengan intonasi keras. Penutur (peserta B) berusia lebih
tua dari mitra tutur (peserta C). Dilihat dari konteksnya, tindak tutur tersebut
digunakan oleh penutur (peserta B) untuk menyatakan maksud memerintah mitra
tutur (peserta C) supaya memanjat untuk memotong dahan pohon. Maksud
memerintah dalam tindak tutur tersebut ditandai dengan penggunaan modus
kalimat perintah yang mengandung kata kerja dasar “penek” (panjat) dan
penyampaian berintonasi keras. Hal itu sesuai dengan Rahardi (2005: 79) yang
menjelaskan bahwa kalimat imperatif biasa lazimnya memiliki ciri-ciri berikut:
(1) berintonasi keras, (2) didukung dengan kata kerja dasar, dan (3) berpartikel
pengeras –lah. Selain itu, maksud memerintah juga ditunjukkan oleh kedudukan
penutur yang lebih tinggi dari mitra tutur. Penutur (peserta B) berusia lebih tua
dari mitra tutur (peserta C).
Selanjutnya, tindak tutur yang digunakan dalam percakapan (3) adalah
tindak tutur langsung tidak literal dengan modus kalimat perintah. Maksud tindak
tutur tersebut adalah memerintah. Maksud memerintah diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan
bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) yang sedang membawa
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adonan semen menggunakan gerobak sorong. Pada saat itu, mitra tutur (peserta B)
menghalangi jalan penutur (peserta A). Penutur (peserta A) menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari
mira tutur (peserta B). Berdasarkan konteksnya, tindak tutur tersebut digunakan
oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud memerintah mitra tutur
(peserta B) supaya minggir. Hal itu dilakukan oleh penutur (peserta A) karena
mitra tutur (peserta B) menghalangi jalan saat ia sedang membawa adonan semen
menggunakan gerobak sorong. Maksud memerintah dalam tindak tutur tersebut
juga ditandai dengan penyampaian berintonasi keras dan usia penutur (peserta A)
yang lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Berdasarkan analisis di atas, maksud memerintah disampaikan secara
langsung dengan tindak tutur langsung literal yang terdapat pada percakapan (1)
dan percakapan (2) serta tindak tutur langsung tidak literal pada percakapan (3).
Maksud memerintah dalam tindak tutur tersebut disampaikan dengan modus
kalimat perintah. Untuk mengetahui maksud memerintah dalam tindak tutur
tersebut perlu melibatkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Jika dikaitkan
dengan konteksnya, secara berturut-turut, tindak tutur “Mengko sik, Ko, iki rung
siap!” (Sebentar, Ko, ini belum siap!) pada percakapan (1) digunakan oleh
penutur (peserta A) untuk menyatakan memerintah mitra tutur (peserta C) supaya
menunggu jalan yang akan dicor selesai diratakan, tindak tutur “Lek wis pѐnѐk
Zis wis ilang kok tawone!” (Cepat panjat Zis sudah hilang kok tawonnya!)
pada percakapan (2) digunakan oleh penutur (peserta B) untuk menyatakan
maksud memerintah mitra tutur (peserta C) supaya memanjat untuk memotong
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dahan pohon, dan pada percakapan (3) tindak tutur “Awas, Gas!” (Awas, Gas!)
penutur (peserta A) karena mitra tutur (peserta B) menghalangi jalan saat ia
sedang membawa adonan semen menggunakan gerobak sorong. Dalam ketiga
contoh tersebut, maksud memerintah ditunjukkan oleh penutur yang lebih tua dari
mitra tutur. Dalam penyampaian tuturan, penutur menggunakan intonasi yang
tinggi atau keras. Selain itu, maksud memerintah juga ditunjukkan dengan
penggunaan kata kerja dasar, seperti tindak tutur pada percakapan (2).
4.2.2.4 Tindak Tutur yang Bermaksud Meminta
Tindak tutur yang bermaksud meminta ditemukan dalam kegiatan gotongroyong. Di dalam KBBI (2008: 917), dijelaskan bahwa meminta berarti berkatakata supaya diberi atau mendapat sesuatu. Tindak tutur yang menyatakan maksud
meminta disampaikan secara langsung dengan tindak tutur langsung literal dan
tidak langsung dengan tindak tutur tidak langsung literal. Tindak tutur yang
mengandung maksud meminta berjumlah tutjuh tuturan. Berikut ini tiga contoh
percakapan yang mengandung tindak tutur dengan maksud meminta.
1)

Peserta A

:

“Ge, tulung jupukke gelas, Ge!”
(Ge, tolong ambilkan gelas, Ge!)

(Peserta B mengambilkan gelas)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B. Pada saat
itu, peserta A ingin minum tetapi gelas berada jauh dari tempat duduknya.
Gelas berada di dekat peserta B. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus sambil menunjuk gelas yang berada di dekat peserta
B. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 41)
2)

Peserta A

:

“Yan..Yan tulung jupukke sisan!”
(Yan…Yan tolong ambilkan sekalian!)
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(sambil memberikan ember)
(Peserta B menerima ember yang diberikan oleh peserta A lalu berjalan
menuju tempat pupuk berada)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah memupuk
tanaman kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang akan mengambil pupuk. Pada saat itu, pupuk yang dibawa
oleh peserta A dalam sebuah ember habis. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari
peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 43)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Nek sisan njaluk tulung njupuk kayu ten kandhang
pripun nggih?
(Kalau sekalian minta tolong ambil kayu di kandang
bagaimana ya?)
“Kayune sampun dipendhet pemuda, Pak.”
(Kayu sudah diambil pemuda, Pak.)
“Oh..sampun.”
(Oh...sudah.)
“Sampun, Pak, sampun.”
(Sudah, Pak, sudah.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang yang sedang beristirahat. Kayu akan digunakan untuk memasak saat
hajat pernikahan tiba. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat
pernikahan anaknya. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan
nomor 7)
Tindak tutur pada percakapan (1) adalah tindak tutur langsung literal dengan
modus kalimat imperatif permintaan. Tindak tutur tersebut digunakan penutur
untuk menyatakan maksud meminta. Maksud meminta diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks
adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan)
yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut terjadi saat
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istirahat gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B). Pada saat itu, penutur (peserta
A) ingin minum tetapi gelas berada jauh dari tempat duduknya. Gelas berada di
dekat mitra tutur (peserta B). Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus sambil menunjuk gelas yang berada di dekat mitra tutur
(peserta B). Berdasarkan konteksnya, tindak tutur tersebut digunakan oleh penutur
oleh karena itu, melalui tuturan tersebut penutur (peserta A) bermaksud meminta
bantuan atau pertolongan kepada mitra tutur (peserta B) untuk mengambilkan
gelas.
Maksud meminta dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh penggunaan
modus kalimat imperatif permintaan. Rahardi (2005:80) yang menjelaskan bahwa
kalimat imperatif permintaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan
tolong, coba, harap dan mohon dan beberapa ungkapan lain, seperti sudilah
kiranya, dapatkah seandainya, dimina dengan hormat, dan dimohon dengan
sangat. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud meminta dalam tindak tutur
pada percakapan (1) ditunjukkan oleh pemakaian penanda kesantunan “tulung”
(tolong). Selain itu, maksud meminta dalam tindak tutur tersebut juga ditunjukkan
dengan sikap hormat. Pranowo (2009:5-6) menjelaskan bahwa jika maksud
meminta bantuan disampaikan menggunakan bahas lisan, penutur hendaknya juga
menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat,
seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak
terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan Pranowo, tindak tutur
tersebut menunjukkan suatu permintaan secara hormat yang ditandai dengan
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penyampaian berintonasi halus. Hal itu bertujuan supaya tindak tutur tersebut
terkesan santun. Maksud meminta juga ditunjukkan oleh perilaku penutur yang
menunjuk gelas.
Pada percakapan (2), tindak tutur langsung literal juga digunakan secara
langsung oleh penutur untuk menyatakan maksud meminta. Maksud meminta
diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar,
2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas
yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat
ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A)
kepada mitra tutur (peserta B) yang akan mengambil pupuk. Pada saat itu, pupuk
yang dibawa oleh penutur (peserta A) dalam sebuah ember habis. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) dengan intonasi halus. Berdasarkan konteks
tersebut, tindak tutur pada percakapan (2) digunakan oleh penutur (peserta A)
untuk menyatakan maksud meminta bantuan atau pertolongan kepada mitra tutur
(peserta B) supaya sekalian mengambil pupuk untuknya.
Maksud

meminta dalam

tindak tutur tersebut

ditunnjukkan

oleh

penggunaan modus kalimat imperatif permintaan. Rahardi (2005:80) yang
menjelaskan bahwa kalimat imperatif permintaan ditandai dengan pemakaian
penanda kesantunan tolong, coba, harap dan mohon dan beberapa ungkapan lain,
seperti sudilah kiranya, dapatkah seandainya, dimina dengan hormat, dan
dimohon dengan sangat. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud meminta
ditunjukkan oleh pemakaian penanda kesantunan “tulung” (tolong). Selain itu,
maksud meminta bantuan atau pertolongan juga ditunjukkan oleh sikap hormat
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penutur. Pranowo (2009:5-6) menjelaskan bahwa jika maksud meminta bantuan
disampaikan menggunakan bahas lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikapsikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan Pranowo, tindak tutur tersebut
menunjukkan suatu permintaan secara hormat yang ditandai dengan penyampaian
berintonasi halus. Hal itu bertujuan supaya tindak tutur tersebut terkesan santun.
Maksud meminta pertolongan juga ditunjukkan oleh perilaku penutur, yaitu
menunjukkan ember.
Selain disampaikan secara langsung, maksud meminta juga disampaikan
secara tidak langsung. Pada percakapan (3), maksud meminta disampaikan secara
tidak langsung oleh penutur dengan tindak tutur tidak langsung literal. Maksud
meminta secara tidak langsung diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan.
Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang
berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan
maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A)
kepada mitra tutur (peserta B) yang yang sedang beristirahat.

Kayu akan

digunakan untuk memasak saat hajat pernikahan tiba. Penutur (peserta A)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) adalah
tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan anaknya. Dilihat dari konteks
tersebut, tindak tutur pada percakapan (3) secara tidak langsung digunakan oleh
penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud meminta bantuan atau pertolongan
peserta B untuk mengambilkan kayu.
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Maksud meminta bantuan atau pertolongan dalam tindak tutur tersebut
ditandai dengan penggunaan kata “tulung” (tolong). Maksud meminta juga
ditunjukkan penutur dengan sikap hormat. Pranowo (2009:5-6) menjelaskan
bahwa jika maksud meminta bantuan disampaikan menggunakan bahasa lisan,
penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan
Pranowo, tindak tutur tersebut menunjukkan suatu permintaan secara hormat yang
ditandai dengan penyampaian berintonasi

halus.

Tindak tutur tersebut

mengandung maksud meminta bantuan atau pertolongan secara tidak langsung
karena disampaikan dengan modus kalimat tanya. Leech (dalam Pranowo,
2009:36) menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung
dimaksudkan agar ujaran terdengar santun. Sejalan dengan penjelasan Leech
tersebut, maksud meminta bantuan atau pertolongan pada percakapan (3)
disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur supaya terdengar santun.
Berdasarkan analisis di atas, maksud meminta bantuan atau pertolongan
dalam kegiatan gotong-royong disampaikan secara langsung melalui tindak tutur
langsung literal yang terlihat pada percakapan (1) dan (2) serta pengungkapan
secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal pada percakapan
(3). Maksud meminta baik secara langsung maupun tidak langsung diketahui
karena melibatkan pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakanginya. Pada
percakapan (1), melalui tindak tutur “Ge, tulung jupukke gelas, Ge!” (Ge,
tolong ambilkan gelas, Ge!), penutur (peserta A) secara langsung bermaksud
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meminta bantuan atau pertolongan kepada mitra tutur (peserta B) untuk
mengambilkan gelas. Tindak tutur “Yan..Yan tulung jupukke sisan!”
(Yan…Yan tolong ambilkan sekalian!) pada percakapan (2) secara langsung
digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud meminta bantuan
atau pertolongan kepada mitra tutur (peserta B) supaya sekalian mengambil pupuk
untuknya. Pada tindak tutur dalam percakapan (1) dan (2), maksud meminta
bantuan atau pertolongan ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat impertif
permintaan yang mengandung penanda kesantunan “tulung” (tolong). Pada kedua
tindak tutur tersebut walaupun disampaikan secara langsung tetap menunjukkan
sikap hormat. Hal itu ditunjukkan oleh pengungkapan tindak tutur yang
berintonasi halus. Kedua tindak tutur tersebut disampaikan dengan sikap hormat
bertujuan agar terdengar santun. Selain itu, maksud meminta pada kedua tindak
tutur tersebut juga diperjelas melalui perilaku menunjuk gelas pada perakapan (1)
dan menunjukkan ember pada percakapan (2).
Pada percakapan (3), tindak tutur “Nek sisan njaluk tulung njupuk kayu
ten kandhang pripun nggih? (Kalau sekalian minta tolong ambil kayu di
kandang bagaimana ya?) secara tidak langsung digunakan oleh penutur (peserta
A) untuk menyatakan maksud meminta bantuan atau pertolongan peserta B untuk
mengambilkan kayu. Tindak tutur dalam percakapan (3), walaupun menggunakan
modus kalimat tanya tetap mengandung maksud meminta. Hal itu ditunjukkan
penggunaan penanda kesantunan “tulung” (tolong). Maksud meminta juga
ditunjukkan penutur dengan sikap hormat. Hal itu ditunjukkan penyampaian
tindak tutur dengan intonasi halus. Maksud meminta bantuan atau pertolongan
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pada percakapan (3) disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur
supaya terdengar santun.
4.2.2.5 Tindak Tutur yang Bermaksud Mempersilakan
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
mempersilakan. Di dalam KBBI (2008: 1305), dijelaskan bahwa mempersilakan
berarti meminta secara hormat. Maksud mempersilakan disampaikan secara
langsung melalui tindak tutur langsung literal. Maksud mempersilakan terkandung
dalam dua tindak tutur. Berikut ini dua percakapan yang mengandung tindak tutur
dengan maksud mempersilakan.
1)

Peserta A

:

“Mangga kaaturan kѐndel!”
(Silakan istirahat!)

(Seluruh peserta gotong-royong menuju ke tempat istirahat yang telah
tersedia makanan dan minuman)
Peserta A

:

Peserta B

:

“Ayo, Mas, minum, Mas!”
(Ayo, Mas, minum, Mas!)
“Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada seluruh
peserta gotong-royong. Pada saat itu, gotong-royong sudah berlangsung
cukup lama. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi
halus. Peserta A adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan
anaknya. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 45)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta A

:

“Mangga, Pak, ngunjuk, Pak!”
(Silakan, Pak, minum, Pak!)
“Pak Kardiyat kui komandhane malah teka keri dhewe.”
(Pak Kardiyat itu komandan malah datang terakhir.)
“Wis rampung pa piye iki?”
(Ini sudah selesai apa?)
“Nggih.”
(Iya.)
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta C
yang baru saja datang ke tempat gotong-royong. Peserta C adalah seorang
ketua RW yang dihormati di kampung. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi halus. Peserta A adalah tuan rumah yang akan
memiliki hajat pernikahan anaknya dan berusia lebih muda dari peserta C.
(Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 46)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah mempersilakan. Maksud
mempersilakan disampaikan dengan tindak tutur langsung literal bermodus
kalimat perintah persilaan. Maksud mempersilakan diketahui berdasarkan konteks
terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa
konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta
pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan
tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan tempat pernikahan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (seluruh peserta
gotong-royong). Pada saat itu, gotong-royong sudah berlangsung cukup lama.
Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) dengan intonasi halus.
Penutur (peserta A) adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan
anaknya. Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) bermaksud
mempersilakan seluruh peserta gotong-royong untuk istirahat.
Maksud mempersilakan dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan dengan
penggunaan modus kalimat imperatif persilaan. Rahardi (2005:105) menjelaskan
bahwa imperatif persilaan dalam bahasa Indonesia, lazimnya, digunakan dengan
penanda kesantunan silakan.

Sejalan dengan penjelasan Rahardi (2005:105),

maksud mempersilakan pada tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh penggunaan
penanda kesantunan “mangga” (silakan). Selain itu, maksud mempersilakan
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disampaikan dengan sikap hormat. Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa dalam
penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap
yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Sejalan dengan Pranowo (2009:6), sikap hormat penutur dalam
menyatakan maksud meminta ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi halus.
Hal itu menunjukan bahwa maksud mempersilakan disampaikan dengan santun.
Maksud tindak tutur dalam percakapan (2) adalah mempersilakan. Maksud
mempersilakan juga secara langsung disampaikan melalui tindak tutur langsung
literal

bermodus

imperatif

persilaan.

Maksud

mempersilakan

diketahui

berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan
bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi melingkupi
teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan
tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan tempat pernikahan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta C) yang
baru saja datang ke tempat gotong-royong. Penutur (peserta C) adalah seorang
ketua RW yang dihormati di kampung. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
(peserta A) dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) adalah tuan rumah yang
akan memiliki hajat pernikahan anaknya dan berusia lebih muda dari mitra tutur
(peserta C). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) selaku tuan rumah
bermaksud mempersilakan mitra tutur (peserta C) yang baru datang ke tempat
gotong-royong supaya minum.
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Maksud mempersilakan dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
penggunaan modus kalimat imperatif persilaan. Rahardi (2005:105) menjelaskan
bahwa imperatif persilaan dalam bahasa Indonesia, lazimnya, digunakan dengan
penanda kesantunan silakan. Sejalan dengan penjelasan Rahardi (2005:105),
maksud mempersilakan pada tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh penggunaan
penanda kesantunan “mangga” (silakan). Selain itu, maksud mempersilakan
disampaikan dengan sikap hormat. Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa dalam
penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap
yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Sejalan dengan Pranowo (2009:6), sikap hormat penutur dalam
menyatakan maksud meminta ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi halus.
Hal itu menunjukan bahwa maksud mempersilakan disampaikan dengan santun.
Berdasarkan analisis di atas, maksud mempersilakan dalam kegiatan
gotong-royong disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal
bermodus kalimat imperatif persilaan. Maksud mempersilakan diketahui karena
melibatkan konteks yang melatarbelakanginya. Pada percakapan (1), tindak tutur
“Mangga kaaturan kѐndel!” (Silakan istirahat!) disampaikan oleh penutur
(peserta A) selaku tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan anaknya
untuk menyatakan maksud mempersilakan kepada mita tutur (seluruh peserta
gotong-royong) supaya beristirahat. Tindak tutur

“Mangga, Pak, ngunjuk,

Pak!” (Silakan, Pak, minum, Pak!) pada percakapan (2) juga disampaikan oleh
penutur (peserta A) selaku tuan rumah untuk menyatakan maksud mempersilakan
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kepada mitra tutur (peserta C) yang baru datang ke tempat gotong-royong supaya
minum. Berdasarkan kedua tindak tutur tersebut, maksud mempersilakan secara
langsung ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat imperatif yang
mengandung pemakaian penanda kesantunan “mangga” (silakan). Selain itu,
maksud mempersilakan juga disampaikan oleh penutur dengan sikap hormat.
Sikap hormat ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi halus.
4.2.2.6 Tindak Tutur yang Bermaksud Mengajak
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
mengajak. Di dalam KBBI (2008: 1305), dijelaskan bahwa mengajak berarti
membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu. Maksud mengajak disampaikan
secara langsung melalui tindak tutur langsung literal dan secara tidak langsung
melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud mengajak dalam gotongroyong ditemukan dalam empat belas tindak tutur. Berikut ini tiga contoh
percakapan yang mengandung tindak tutur dengan maksud mengajak.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Niki nek le ngaduk semen nganggo molen penak, Pak.”
(Ini kalau mengaduk semen menggunakan mesin
pengadon semen enak, Pak.)
“Molene sapa?
(Molen siapa?)
“Pak Pranata gadhah, Pak.”
(Pak Pranata punya, Pak.)
“Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo coba, dipinjam!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B setelah mendapat saran untuk
menggunakan molen (mesin pengadon semen) dalam membuat adonan
semen dan mengetahui bahwa Pak Pranata memiliki molen (mesin
pengadon semen) dari peserta A. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
B dengan intonasi halus. Peserta B adalah seorang ketua RT yang dihormati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

di kampung dan berusia lebih tua dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 48)
2)

Peserta A

:

“Ayo, Mad, tandangi!”
(Ayo, Mad, kerjakan!)

(Peserta A dan B mengambil dahan yang jatuh lalu membuangnya)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B setelah pemotongan dahan
pohon selesai dilakukan. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat
pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 59)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Sukete apik iki dinggo bal-balan.”
(Rumputnya bagus ini dipakai bermain sepak bola.)
“Wah, aja. Saksi bisu je iki!”
(Wah, jangan. Saksi bisu ini!)

Konteks:
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A saat perjalanan ke tempat
gotong-royong di sawah. Saat perjalanan itu, peserta A dan B melewati
sepetak sawah yang kondisi rumputnya bagus. Peserta A dan peserta B suka
bermain sepak bola. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat
pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 16)
Makud tindak tutur dalam percakapan (1) adalah mengajak. Maksud
mengajak secara langsung disampaikan melalui tindak tutur langsung literal
bermodus kalimat imperatif ajakan. Maksud meengajak diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan
bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta B) setelah mendapat saran untuk menggunakan
molen (mesin pengadon semen) dalam membuat adonan semen dan mengetahui
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bahwa Pak Pranata memiliki molen (mesin pengadon semen) dari mitra tutur
(peserta A). Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B) dengan
intonasi halus. Penutur (peserta B) adalah seorang ketua RT yang dihormati di
kampung dan berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta A). Berdasarkan konteks
tersebut, tindak tutur pada percakapan (1) digunakan oleh penutur (peserta B)
untuk menyatakan maksud mengajak mitra tutur (peserta A) untuk meminjam
molen (mesin pengadon semen).
Maksud mengajak secara langsung dalam tutur tersebut ditunjukkan oleh
penggunaan modus kalimat imperatif ajakan. Rahardi (2005:82) menjelaskan
bahwa kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan
ayo (yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan hendaklah. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, maksud mengajak yang disampaikan secara langsung
ditunjukkan oleh penanda kesantunan ayo pada modus kalimatnya. Selain itu,
maksud mengajak juga disampaikan oleh penutur, seorang ketua RT yang
dihormati di kampung dan berusia lebih tua dari mitra tutur dengan sikap hormat.
Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan,
penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan Pranowo
(2009:6), sikap hormat penutur dalam menyatakan maksud mengajak ditunjukkan
oleh penyampaian berintonasi halus. Hal itu menunjukan bahwa maksud
mengajak disampaikan dengan santun.
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Maksud mengajak juga disampaikan secara langsung melalui tindak tutur
tindak tutur langsung literal pada percakapan (2). Maksud mengajak diketahui
berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Pranowo (2014: 299)
menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi
melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) setelah
pemotongan dahan pohon selesai dilakukan. Penutur (peserta A) menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari
mira tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, tindak tutur pada percakapan
(2) digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud mengajak mitra
tutur (peserta B) mengambil dahan pohon yang jatuh lalu membuangnya.
Maksud mengajak secara langsung pada tindak tutur percakapan (2)
ditunjukkan melalui penggunaan modus kalimat impertif ajakan. Rahardi
(2005:82) menjelaskan bahwa kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan
dengan penanda kesantunan ayo (yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan
hendaklah. Sejalan dengan penjelasan Rahardi (2005:82), maksud mengajak
secara langsung ditunjukkan oleh penanda kesantunan “ayo” pada modus
kalimatnya. Selain itu, maksud mengajak juga disampaikan oleh penutur yang
berusia lebih tua dari mitra tutur dengan sikap hormat. Pranowo (2009:6)
menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya
juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap
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hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara
tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan Pranowo (2009:6), sikap
hormat penutur dalam menyatakan maksud mengajak ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus. Hal itu menunjukan bahwa maksud mengajak
disampaikan dengan santun.
Selain disampaikan secara langsung, maksud mengajak juga disampaikan
secara tidak langsung. Pada percakapan (3) mengajak, maksud mengajak
disampaikan secara tidak langsung dengan tindak tutur tidak langsung literal.
Maksud mengajak diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993:
38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan
dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi
dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
(peserta A) saat perjalanan ke tempat gotong-royong di sawah. Saat perjalanan itu,
penutur (peserta A) dan mitra tutur (peserta B) melewati sepetak sawah yang
kondisi rumputnya bagus. Penutur (peserta A) dan mitra tutur (peserta B) suka
bermain sepak bola. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Berdasarkan konteks tersebut, tindak tutur pada percakapan (2) digunakan oleh
penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud mengajak mitra tutur (peserta B)
bermain sepak bola.
Maksud mengajak secara tidak langsung pada tindak tutur percakapan (2)
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya. Modus kalimat berita pada
tindak tutur tersebut tidak digunakan untuk memberitakan tetapi justru
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menyatakan maksud mengajak. Maksud mengajak diwujudkan secara tidak
langsung melalui tindak tutur bertujuan supaya terdengar santun. Hal itu sesuai
dengan penjelasan Pranowo (2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi
penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan supaya terdengar santun.
Selain itu, santunnya tindak tutur tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus. Hal itu juga sesuai dengan Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Berdasarkan analisis di atas, maksud mengajak dalam gotong-royong
disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal yang terlihat
pada percakapan (1) dan (2) serta pengungkapan secara tidak langsung melalui
tindak tutur tidak langsung literal pada percakapan (3). Maksud mengajak baik
secara langsung dan tidak langsung diketahui dengan melibatkan konteks yang
melatarbelakanginya. Pada percakapan (1), tindak tutur “Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo coba, dipinjam!) digunakan secara langsung oleh penutur (peserta B)
untuk menyatakan maksud mengajak mitra tutur (peserta A) untuk meminjam
molen (mesin pengadon semen). Tindak tutur “Ayo, Mad, tandangi!” (Ayo,
Mad, kerjakan!) pada percakapan (2) juga secara langsung oleh penutur (peserta
A) untuk menyatakan maksud mengajak mitra tutur (peserta B) mengambil dahan
pohon yang jatuh lalu membuangnya. Pada dua tindak tutur tersebut, maksud
mengajak secara langsung ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya, yaitu
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kalimat imperatif ajakan. Dalam dua tindak tutur bermodus imperatif tersebut,
ditemukan penanda kesantunan “ayo” yang menunjukkan maksud mengajak.
Selain itu, maksud mengajak secara langsung pada tindak tutur percakapan (1)
dan (2) juga disampaikan dengan sikap hormat, yaitu berintonasi halus.
Pada percakapan (3), tindak tutur “Sukete apik iki dinggo bal-balan”
(Rumputnya bagus ini dipakai bermain sepak bola) secara tidak langsung
digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud mengajak mitra
tutur (peserta B) bermain sepak bola. Maksud mengajak secara tidak langsung
melalui pengungkapan bermodus kalimat berita dimaksudkan supaya terdengar
santun. Selain itu, santunnya tindak tutur tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus.
4.2.2.7 Tindak Tutur yang Bermaksud Menyuruh
Tindak tutur yang bermaksud menyuruh ditemukan dalam kegiatan gotongroyong. Di dalam KBBI (2008: 1362), dijelaskan bahwa menyuruh berarti
memerintah supaya melakukan sesuatu. Tindak tutur yang menyatakan maksud
menyuruh disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Maksud
menyuruh secara langsung disampaikan melalui tindak tutur langsung literal.
Sedangkan, maksud menyuruh secara tidak langsung diungkapkan melalui tindak
tutur tidak langsung literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud
menyuruh yang ditemukan berjumlah 21 tindak tutur. Berikut ini tiga contoh
percakapan yang mengandung tindak tutur dengan maksud menyuruh.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Coba sik, urip apa ora!”
(Coba dahulu, nyala atau tidak!)
“Iki mau tak coba neng kana urip, ya.”
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Peserta A

:

Peserta B
Peserta A

:
:

(Ini tadi saya coba di sana nyala, ya.)
“Aku durung krungu kok.”
(Saya belum dengar kok.)
“Wah…”
“Ayo, diuripke!”
(Ayo, dinyalakan!)

(Peserta B mengambil tuas untuk menghidupkan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B setelah molen diisi
solar. Peserta A menginginkan peserta B supaya menyalakan molen (mesin
pengadon semen) untuk memastikan hidup atau tidak. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih
tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor
62)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Nlindes benang kui, Mas.”
(Melindas benang itu, Mas.)
(sambil menunjuk roda pintu gerbang)
“Pripun, Pak?”
(Kenapa, Pak?)
“Nlindes benang.”
(Melindas benang.)
“Ohh..”

(Peserta B melepaskan benang dari roda pintu gerbang)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat ada peserta lain
yang menggeser pintu gerbang rumah secara tidak sengaja menelindas
benang acuan pengecoran. Benang acuan pengecoran dapat putus karena
ditelindas roda pintu gerbang. Pada saat itu, pengecoran jalan berada di
depan rumah yang memiliki pintu gerbang. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 1)
3)

Peserta A

:

“Tak golekke banyu dhilit.”
(Saya carikan air sebentar.)
(sambil menunjuk ember)

(Peserta B mengambilkan ember yang berada di dekatnya)
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat akan mencari air
untuk menyiram jalan yang akan dicor. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus sambil menunjuk ember yang berada di dekat
peserta B. Peserta A adalah ketua RW yang dihormati oleh warga dan
berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4
tuturan nomor 1)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah menyuruh. Maksud
menyuruh disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal.
Maksud menyuruh diketahui berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan.
Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang
berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan
maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah molen diisi solar. Peserta A menginginkan peserta B supaya
menyalakan molen (mesin pengadon semen) untuk memastikan hidup atau tidak.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B. Berdasarkan konteksa tersebut, tindak tutur pada
percakapan (1) digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud
menyuruh mitra tutur (peserta B) supaya menyalakan molen (mesin pengadon
semen).
Maksud menyuruh secara langsung dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan
oleh penggunaan modus kalimat imperatif suruhan. Rahardi (2005:83)
menjelaskan bahwa kalimat imperatif suruhan biasanya digunakan bersama
penanda kesantunan ayo, biar, coba, harap, hendaklah, hendaknya, mohon,
silakan, dan tolong. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud menyuruh
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ditunjukkan oleh penggunaan penanda kesantunan “coba” dalam modus
kalimatnya. Selain itu, maksud menyuruh juga ditunjukkan oleh kedudukan
penutur yang lebih tinggi dari mitra tutur dan pengungkapannya yang berintonasi
halus. Prayitno (2011:48-51) menjelaskan bahwa seseorang mempunyai
kewenangan menyuruh mitra tutur apabila kedudukannya lebih tinggi daripada
mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar kedirektifan yang rendah. Menyuruh
disampaikan dengan intonasi atau penegas yang rendah. Sejalan dengan
penjelasan Prayitno (2011:48-51), maksud menyuruh disampaikan oleh penutur
yang berusia lebih tua dari mitra tutur. Selain itu, maksud menyuruh juga
ditujukkan oleh penyampaian berintonasi halus atau rendah. Penyampaian maksud
menyuruh dengan intonasi halus atau rendah menunjukkan bahwa penutur
memiliki sikap hormat. Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:6) yang
menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya
juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap
hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara
tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Maksud tindak tutur pada percakapan (2) adalah menyuruh. Maksud
menyuruh disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung
literal. Maksud menyuruh secara tidak langsung diketahui berdasarkan konteks
terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa
konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta
pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) saat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

ada peserta lain yang menggeser pintu gerbang rumah secara tidak sengaja
menelindas benang acuan pengecoran. Benang acuan pengecoran dapat putus
karena ditelindas roda pintu gerbang. Pada saat itu, pengecoran jalan berada di
depan rumah yang memiliki pintu gerbang. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta A) dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) berusia lebih tua
dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A)
bermaksud menyuruh mitra tutur (peserta B) supaya melepaskan benang acuan
pengecoran dai roda pintu gerbang.
Maksud menyuruh secara tidak langsung pada tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya. Kalimat berita pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk memberitahukan tetapi justru menyatakan maksud
menyuruh yang diperjelas dengan perilaku penutur, yaitu menunjuk roda pintu
gerbang. Selain itu, maksud menyuruh juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur
yang lebih tinggi dari mitra tutur dan pengungkapannya yang berintonasi halus.
Kedudukan penutur yang lebih tinggi ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mitra tutur. Prayitno (2011:48-51) menjelaskan bahwa seseorang mempunyai
kewenangan menyuruh mitra tutur apabila kedudukannya lebih tinggi daripada
mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar kedirektifan yang rendah. Menyuruh
disampaikan dengan intonasi atau penegas yang rendah. Maksud menyuruh
diungkapkan secara tidak langsung bertujuan supaya tuturan santun. Hal itu sesuai
dengan penjelasan Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa
motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar terdengar
santun.
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Maksud menyuruh secara tidak langsung juga ditunjukkan pada percakapan
(3). Maksud menyuruh tersebut disampaikan melalui tindak tutur tidak langsung
tidak literal bermodus kalimat berita. Maksud menyuruh secara tidak langsung
diketahui berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan tuturan. Pranowo (2014:
299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks
(tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu
tuturan. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitr tutur
(peserta B) saat akan mencari air untuk menyiram jalan yang akan dicor. Penutur
(peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus sambil
menunjuk ember yang berada di dekat mitra tutur (peserta B). Penutur (peserta A)
adalah ketua RW yang dihormati oleh warga dan berusia lebih tua dari mitra tutur
(peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) secara tidak
langsung bermaksud menyuruh mitra tutur (peserta B) supaya mengambilkan
ember yang berada didekatnya.
Maksud menyuruh secara tidak langsung pada tindak tutur percakapan (3)
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya. Kalimat berita pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk memberitahukan tetapi justru menyatakan maksud
menyuruh yang diperjelas dengan perilaku penutur, yaitu menunjuk ember. Selain
itu, maksud menyuruh juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih tinggi
dari mitra tutur dan pengungkapannya yang berintonasi halus. Kedudukan penutur
yang lebih tinggi ditunjukkan oleh jabatan penutur yang seorang ketua RW dan
berusia lebih tua dari mitra tutur. Hal itu sesuai Prayitno (2011:48-51) yang
menjelaskan bahwa seseorang mempunyai kewenangan menyuruh mitra tutur
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apabila kedudukannya lebih tinggi daripada mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar
kedirektifan yang rendah. Menyuruh disampaikan dengan intonasi atau penegas
yang rendah. Maksud menyuruh diungkapkan secara tidak langsung bertujuan
supaya tuturan santun. Hal itu sesuai dengan penjelasan Pranowo (2009:36) yang
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar terdengar santun.
Berdasarkan analisis di atas, maksud menyuruh disampaikan secara
langsung dan tidak langsung. Maksud menyuruh baik diungkapkan secara
langsung maupun tidak langsung diketahui dengan melibatkan konteks yang
melingkupinya. Maksud menyuruh yang diungkapkan secara langsung melalui
tindak tutur langsung literal dapat dilihat pada percakapan (1). Sedangkan,
maksud menyuruh yang diungkapkan secara tidak langsung melalui tindak tutur
tidak langsung literal yang dilihat pada percakapan (2) dan tindak tutur tidak
langsung tidak literal pada percakapan (3). Pada percakapan (1), tindak tutur
“Coba sik, urip apa ora!” (Coba dahulu, nyala atau tidak!), digunakan oleh
penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud menyuruh mitra tutur (peserta B)
supaya menyalakan molen (mesin pengadon semen). Maksud menyuruh secara
langsung dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat
imperatif suruhan yang mengandung penanda kesantunan “coba”. Selain itu,
maksud menyuruh juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih tinggi
dari mitra tutur dan penyampaian dengan sikap hormat, yaitu berintonasi halus.
Maksud menyuruh disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur
tidak langsung literal pada percakapan (2). Tindak tutur “Nlindes benang kui,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

Mas.” (Melindas benang itu, Mas.) pada percakapan (2) digunakan oleh penutur
penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud menyuruh mitra tutur (peserta B)
supaya melepaskan benang acuan pengecoran dai roda pintu gerbang. Tindak tutur
tersebut dikatakan mengandung maksud menyuruh secara tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat berita. Penyampaian maksud menyuruh juga
diperjelas dengan perilaku penutur, yaitu menunjuk roda pintu gerbang. Selain itu,
maksud menyuruh juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih tinggi
dari mitra tutur dan pengungkapannya yang berintonasi halus. Kedudukan penutur
yang lebih tinggi ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua dari mitra tutur.
Penyampaian maksud menyuruh secara tidak langsung melalui tindak tutur
dimaksudkan supaya terdengar santun.
Maksud menyuruh secara tidak langsung juga ditunjukkan dalam tindak
percakapan (3). Tindak tutur yang digunakan dalam percakapan tersebut adalah
tindak tutur tidak langsung tidak literal. Tindak tutur “Tak golekke banyu
dhilit.” (Saya carikan air sebentar.) secara tidak langsung digunakan oleh
penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud menyuruh mitra tutur (peserta B)
supaya mengambilkan ember yang berada didekatnya. Tindak tutur tersebut
dikatakan mengandung maksud menyuruh secara tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat berita. Penyampaian maksud menyuruh juga
diperjelas dengan perilaku penutur, yaitu menunjuk ember. Selain itu, maksud
menyuruh juga ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur dan pengungkapannya yang berintonasi halus. Kedudukan penutur yang
lebih tinggi ditunjukkan oleh jabatan penutur yang seorang ketua RW dan berusia
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lebih tua dari mitra tutur. Penyampaian maksud menyuruh secara tidak langsung
melalui tindak tutur dimaksudkan supaya terdengar santun.
4.2.2.8 Tindak Tutur yang Bermaksud Menolak
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
menolak. Di dalam KBBI (2008: 1477), dijelaskan bahwa menolak berarti tidak
menerima (memberi, meluluskan, mengabulkan). Maksud menolak disampaikan
secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal dan tindak tutur
tidak langsung tidak literal. Maksud menolak yang ditemukan berjumlah tujuh
tuturan. Berikut ini tiga contoh percakapan yang mengandung tindak tutur dengan
maksud menolak.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Udud ora?”
(Merokok tidak?)
(sambil menunjukkan sebungkus rokok)
“Wah, ora, Bro.”
(Wah, tidak, Bro.)
“Tinggal siji iki.”
(Tinggal satu ini.)
(masih menunjukkan bungkus rokok)
“Aku udude engko wae.”
(Saya merokoknya nanti saja.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di
sawah. Peserta A dan peserta B adalah perokok. Pada saat itu, peserta B
kehabisan rokok. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut menanggapi
peserta A yang menawarkan rokok sambil menunjukkan bungkus rokok.
Rokok yang ditawarkan tinggal sebatang. Tuturan tersebut disampaikan
dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A. (Data
dapat dilihat lampiran 1 pada tabel 2 tuturan nomor 12)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky lho
luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho
lebih jelek itu!)
“Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku
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Peserta C

:

Peserta A

:

menek malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku
manjat malah disengat kepalaku.)
“Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedi, lho.”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta A yang mendesaknya
supaya segera memanjat pohon untuk memotong dahan. Peserta B takut
memanjat pohon karena khawatir disengat tawon. Peserta B menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih muda dari
peserta A. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 15)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta D

:

Peserta A

:

“Wis ta iki?”
(Sudahkah ini?)
“Dientekke wae pupuke nek iseh!”
(Dihabiskan saja pupuknya kalau masih!)
“Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah malah mati itu nanti.)
“Jagunge malah langsung kembang mengko, Pak.”
(Jagungnya malah langsung berbunga nanti, Pak.)
“Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.”
(Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta
B yang menyuruh supaya menghabiskan pupuk. Peserta C adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh peserta B untuk memupuk tanaman jagung.
Peserta C menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta C
adalah anak dari peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4
tuturan nomor 8)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah menolak. Maksud menolak
secara tidak langsung diungkapkan melalui tindak tutur tidak langsung literal
dengan modus kalimat berita. Maksud menolak diketahui berdasarkan konteks
terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa
konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta
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pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan
tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di sawah. Mitra
tutur (peserta A) dan penutur (peserta B) adalah perokok. Pada saat itu, penutur
(peserta B) kehabisan rokok. Penutur (peserta B) menyampaikan tuturan tersebut
menanggapi mitra tutur (peserta A) yang menawarkan rokok sambil menunjukkan
bungkus rokok. Rokok yang ditawarkan tinggal sebatang. Tuturan tersebut
disampaikan dengan intonasi halus. Penutur (peserta B) berusia lebih tua dari
mitra tutur (peserta A).

Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta B)

bermaksud menolak rokok yang ditawarkan oleh mitra tutur (peserta A).
Maksud menolak secara tidak langsung pada percakapan (1) ditunjukkan
oleh penggunaan modus kalimatnya. Modus kalimat berita pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk memberitahukan melainkan menolak. Maksud
menolak disampaikan secara tidak langsung oleh penutur (peserta B) supaya
terdengar santun. Hal itu sesuai dengan Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar ujaran terdengar santun. Selain itu, kesantunan tindak tutur
tersebut juga ditunjukkan oleh sikap hormat penutur. Sikap hormat ditunjukkan
oleh penutur (peserta B) melalui penyampaian tindak tutur berintonasi halus. Hal
itu juga sejalan dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam
penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap
yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya.
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Pada percakapan (2), maksud menolak disampaikan secara tidak langsung
melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud menolak diketahui berdasarkan
konteks yang melatarbelakangi tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa
konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau
tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut
terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan. Kegiatan yang akan
dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta B) kepada mitra tutur (peserta A) yang mendesaknya supaya
segera memanjat pohon untuk memotong dahan. Penutur (peserta B) takut
memanjat pohon karena khawatir disengat tawon. Penutur (peserta B)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta B) berusia
lebih muda dari mitra tutur (peserta A). Berdasarkan konteks tersebut, penutur
(peserta B) bermaksud menolak desakan mitra tutur (peserta A) segera memanjat
pohon untuk memotong dahan.
Maksud menolak secara tidak langsung pada percakapan (2) ditunjukkan
oleh penggunaan modus kalimatnya. Maksud menolak secara tidak langsung
disampaikan dengan modus kalimat tanya yang diperkuat dengan kalimat berita.
Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar ujaran terdengar santun, tindak tutur pada percakapan (2)
walaupun disampaikan secara tidak langsung tetap terkesan tidak santun. Tindak
tutur tersebut dikatakan tidak santun karena disampaikan dengan intonasi keras.
Intonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak memiliki sikap hormat. Pranowo
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(2009:6) menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan tersebut,
seharusnya penutur (peserta B) menolak desakan mitra tutur (peserta A) secara
santun melalui penyampaian berintonasi halus.
Maksud menolak secara tidak langsung juga ditunjukkan dalam tindak tutur
percakapan (3). Maksud menolak secara tidak langsung diungkapkan melalui
tindak tutur tidak langsung tidak literal bermodus kalimat berita. Maksud menolak
diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar,
2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas
yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat
ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan
tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur
(peserta C) kepada mitra tutur (peserta B) yang menyuruh supaya menghabiskan
pupuk. Penutur (peserta C) adalah salah satu orang yang diberi tugas oleh mitra
tutur (peserta B) untuk memupuk tanaman jagung. Penutur (peserta C)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta C) adalah
anak dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta
C) bermaksud menolak suruhan mitra tutur (peserta B) supaya menghabiskan
pupuk.
Maksud menolak secara tidak langsung pada percakapan (3) ditunjukkan
oleh penggunaan modus kalimatnya. Modus kalimat berita tidak digunakan untuk
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memberitakan tetapi justru menyatakan maksud menolak. Jika dikaitkan dengan
pendapat Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi
penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar
santun, tindak tutur pada percakapan (3) walaupun disampaikan secara tidak
langsung tetap terkesan tidak santun. Tindak tutur tersebut dikatakan tidak santun
karena disampaikan dengan intonasi keras. Intonasi keras menunjukkan bahwa
penutur tidak memiliki sikap hormat. Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa
dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai
sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, seharusnya penutur (peserta
C) menolak suruhan mitra tutur (peserta B) secara santun melalui penyampaian
berintonasi halus.
Berdasarkan analisis di atas, maksud menolak disampaikan secara tidak
langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal pada percakapan (1) dan (2)
serta tindak tutur tidak langsung tidak literal pada percakapan (3). Maksud
menolak secara tidak langsung diketahui dengan melibatkan konteks yang
melatarbelakangi tuturan. Pada percakapan (1) tindak tutur “Aku udude engko
wae.” (Saya merokoknya nanti saja.) digunakan oleh penutur (peserta B) untuk
menyatakan maksud menolak rokok yang ditawarkan oleh mitra tutur (peserta A).
Maksud menolak secara tidak langsung ditunjukkan melalui penggunaan modus
kalimatnya, yaitu kalimat berita. Maksud menolak pada tindak tutur tersebut
disampaikan secara tidak langsung bertujuan agar terdengar santun. Selain itu,
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kesantunan tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh sikap hormat penutur, yaitu
penyampaian berintonasi halus.
Pada percakapan (2), tindak tutur “Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon?
Nek aku menek malah dientup ndhasku.” (Itu lho, kamu lihat tidak ada
tawon? Kalau aku manjat malah disengat kepalaku.) digunakan oleh penutur
(peserta B) untuk menyatakan maksud menolak desakan mitra tutur (peserta A)
segera memanjat pohon untuk memotong dahan. Maksud menolak secara tidak
langsung ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat tanya yang diperkuat
dengan modus kalimat berita. Walaupun disampaikan secara tidak langsung,
tindak tutur tersebut tetap terkesan tidak santun. Hal itu karena tindak tutur
tersebut disampaikan dengan intonasi keras. Intonasi keras menunjukkan bahwa
penutur tidak memiliki sikap hormat kepada mitra tutur. Sebaiknya, penutur
menyampaikan tindak tutur bermaksud menolak dengan intonasi yang halus.
Tindak tutur “Alah-alah, malah mati kui mengko.” (Alah-alah malah
mati itu nanti.) pada percakapan (3) juga secara tidak langsung digunakan oleh
penutur (peserta C) untuk menyatakan maksud menolak suruhan mitra tutur
(peserta B) supaya menghabiskan pupuk. Maksud menolak secara tidak langsung
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat berita. Walaupun disampaikan
secara tidak langsung, tindak tutur tersebut tetap terkesan tidak santun. Hal itu
karena tindak tutur tersebut disampaikan dengan intonasi keras. Intonasi keras
menunjukkan bahwa penutur tidak memiliki sikap hormat kepada mitra tutur.
Sebaiknya, penutur menyampaikan tindak tutur bermaksud menolak dengan
intonasi yang halus.
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4.2.2.9 Tindak Tutur yang Bermaksud Menawarkan
Tindak tutur yang bermaksud menawarkan ditemukan dalam kegiatan
gotong-royong. Di dalam KBBI (2008: 1413), dijelaskan bahwa menawarkan
berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak,
diambil, dipakai, dsb). Maksud menawarkan disampaikan secara tidak langsung
melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud menawarkan yang ditemukan
berjumlah empat tindak tutur. Berikut ini tiga contoh percakapan yang
mengandung tindak tutur dengan maksud menawarkan.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Udud ora?”
(Merokok tidak?)
(sambil menunjukkan bungkus rokok)
“Wah, ora, Bro.”
(Wah, tidak, Bro.)
“Tinggal siji iki.”
(Tinggal satu ini.)
(masih menunjukkan bungkus rokok)
“Aku udude mengko wae.”
(Saya merokoknya nanti saja.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di
sawah. Peserta A dan peserta B adalah perokok. Pada saat itu, peserta B
kehabisan rokok. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut sambil
menunjukkan bungkus rokok. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B. (Data
dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 8)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Lewat kana apa kene?”
(Lewat sana atau sini?)
(sambil menunjuk jalan)
“Lewat kene wae!”
(Lewat sini saja!)

Konteks:
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
perjalanan menuju tempat gotong-royong di sawah. Peserta A dan peserta B
adalah dua orang dari rombongan pemuda dan pemudi. Ada dua jalan yang
dapat dilalui untuk sampai ke tempat gotong-royong. Jalan yang pertama
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lebih dekat dengan keberadaan peserta A dan peserta B beserta rombongan
daripada jalan yang kedua. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data
dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 10)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki.”
(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri
patok.)
“Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?”
(Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam kegiatan gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah selesai memupuk tanaman kolonjono. Peserta A adalah
anggota organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Pada saat itu,
lahan kolonjono disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk
mendapatkan penghasilan berupa dana. Peserta B memiliki hewan ternak
yang biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan
dengan sistem patok. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B. (Data dapat
dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 11)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah menawarkan. Maksud
menawarkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak
langsung literal bermodus kalimat tanya. Maksud menawarkan diketahui
berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Pranowo (2014: 299)
menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi
melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan.
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di sawah.
Penutur (peserta A) dan mitra tutur (peserta B) adalah perokok. Pada saat itu,
mitra tutur (peserta B) kehabisan rokok. Penutur (peserta A) menyampaikan
tuturan tersebut sambil menunjukkan bungkus rokok. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) dengan intonasi halus. Penutur (peserta A)
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berusia lebih muda dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut,
penutur (peserta A) bermaksud menawarkan rokok kepada mitra tutur (peserta B).
Maksud menawarkan secara tidak langsung pada tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya dan diperjelas dengan perilaku
penutur, yaitu menunjukkan bungkus rokok. Modus kalimat tanya pada tindak
tutur tersebut tidak digunakan untuk bertanya tetapi justru menyatakan maksud
menawarkan. Maksud menawarkan disampaikan secara tidak langsung melalui
tindak tutur bertujuan supaya terdengar santun. Hal itu sejalan dengan pendapat
Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan
tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar tuturan santun. Selain itu,
kesantunan dalam menyampaikan maksud menawarkan tersebut juga ditunjukkan
oleh sikap hormat penutur kepada mitra tutur. Sikap hormat penutur kepada mitra
tutur ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi halus. Hal itu juga sejalan dengan
Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara
lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati
masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata
tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Pada percakapan (2), maksud tindak tuturnya adalah menawarkan. Maksud
menawarkan juga disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak
langsung bermodus kalimat tanya. Maksud menawarkan diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan
bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
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Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta
B) saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di sawah. Penutur (peserta A)
dan mitra tutur (peserta B) adalah dua orang dari rombongan pemuda dan pemudi.
Ada dua jalan yang dapat dilalui untuk sampai ke tempat gotong-royong. Jalan
yang pertama lebih dekat dengan keberadaan penutur (peserta A) dan mitra tutur
(peserta B) beserta rombongan daripada jalan yang kedua. Penutur (peserta A)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) berusia
lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur
(peserta A) bermaksud menawarkan jalan yang akan dilewati untuk sampai di
tempat gotong-royong.
Maksud menawarkan secara tidak langsung pada tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya dan diperjelas dengan perilaku
penutur, yaitu menunjuk jalan. Modus kalimat tanya pada tindak tutur tersebut
tidak digunakan untuk bertanya tetapi justru menyatakan maksud menawarkan.
Maksud menawarkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur
bertujuan supaya terdengar santun. Hal itu sejalan dengan Leech (dalam Pranowo,
2009:36) menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung
dimaksudkan agar tuturan santun. Selain itu, kesantunan dalam menyampaikan
maksud menawarkan tersebut juga ditunjukkan oleh sikap hormat penutur kepada
mitra tutur. Sikap hormat penutur kepada mitra tutur ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus. Hal itu juga sejalan dengan Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
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sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Maksud menawarkan secara tidak langsung juga ditunjukkan pada
percakapan (3). Maksud menawarkan secara tidak langsung disampaikan melalui
tindak tutur tidak langsung literal bermodus kalimat tanya yang diperkuat dengan
modus kalimat berita. Maksud menawarkan diketahui berdasarkan konteks yang
melatarbelakangi tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks
adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan)
yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut terjadi dalam
kegiatan gotong-royong pemupukan tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B)
setelah selesai memupuk tanaman kolonjono. Penutur (peserta A) adalah anggota
organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono.

Pada saat itu, lahan

kolonjono disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk mendapatkan
penghasilan berupa dana. Mitra tutur (peserta B) memiliki hewan ternak yang
biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan dengan sistem
patok. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Penutur (peserta A) berusia lebih muda dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan
konteks tersebut, penutur (peserta A) bermaksud menawarkan sewa lahan
kolonjono sistem patok kepada mitra tutur (peserta B).
Tindak tutur tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menawarkan. Maksud menawarkan secara tidak langsung pada tindak
tutur tersebut ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimatnya. Modus kalimat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
147

tanya yang diperkuat dengan modus kalimat berita pada tindak tutur tersebut
secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud menawarkan. Maksud
menawarkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur bertujuan
supaya terdengar santun. Hal itu sejalan dengan Leech (dalam Pranowo, 2009:36)
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar tuturan santun. Selain itu, kesantunan dalam menyampaikan
maksud menawarkan tersebut juga ditunjukkan oleh sikap hormat penutur kepada
mitra tutur. Sikap hormat penutur kepada mitra tutur ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus. Hal itu juga sejalan dengan Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Berdasarkan analisis di atas, maksud menawarkan secara tidak langsung
diungkapkan melalui tindak tutur tidak langsung bermodus kalimat tanya. Maksud
menawarkan secara tidak langsung diketahui karena melibatkan konteks yang
melatarbelakangi tindak tutur. pada percakapan (1), tindak tutur “Udud ora?”
(Merokok tidak?) digunakan secara tidak langsung oleh penutur (peserta A)
untuk menyatakan maksud menawarkan rokok kepada mitra tutur (peserta B).
Maksud menawarkan secara tidak langsung pada tindak tutur tersebut ditunjukkan
oleh penggunaan modus kalimatnya, yaitu kalimat tanya. Maksud menawarkan
juga ditunjukkan oleh perilaku penutur yang menunjukkan bungkus rokok kepada
mitra tutur. Maksud menawarkan disampaikan secara tidak langsung supaya
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terkesan santun. Kesantunan tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh sikap
hormat penutur kepada mitra tutur, yaitu penyampaian berintonasi halus.
Pada percakapan (2), tindak tutur “Lewat kana apa kene?” (Lewat sana
atau sini?) digunakan secara tidak langsung oleh penutur (peserta A) untuk
menyatakan maksud menawarkan jalan yang akan dilewati untuk sampai di
tempat gotong-royong. Maksud menawarkan secara tidak langsung ditunjukkan
oleh penggunaan modus kalimat tanya. Kalimat tanya pada tindak tutur tersebut
tidak digunakan untuk bertanya tetapi justru menyatakan maksud menawarkan.
Maksud menawarkan juga ditunjukkan oleh perilaku penutur, yaitu menunjuk
jalan. Maksud menawarkan pada tindak tutur tersebut disampaikan secara tidak
langsung agar terdengar santun. Kesantunan tindak tutur tersebut juga ditunjukkan
melalui sikap hormat penutur kepada mitra tutur, yaitu penyampaian berintonasi
halus.
Tindak tutur “Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki.”(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri patok.) juga
secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud menawarkan. Penutur
(peserta A) bermaksud menawarkan sewa lahan kolonjono sistem patok kepada
mitra tutur (peserta B). Maksud menawarkan secara tidak langsung ditunjukkan
melalui penggunaan modus kalimat tanya yang diperkuat dengan kalimat berita.
Maksud menawarkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur
bertujuan agar terdengar santun. Kesantunan tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh sikap hormat penutur kepada mitra tutur. Sikap hormat penutur
yang dimaksud adalah penyampaian tindak tutur dengan intonasi halus.
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4.2.2.10 Tindak Tutur yang Bermaksud Menganjurkan
Tindak tutur yang bermaksud menganjurkan ditemukan dalam kegiatan
gotong-royong. Di dalam KBBI (2008: 72), dijelaskan bahwa menganjurkan
berarti

mengemukakan

sesuatu

supaya

diturut.

Maksud

menganjurkan

disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal dan secara tidak
langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud menganjurkan yang
ditemukan berjumlah sebelas tindak tutur. Berikut ini tiga contoh percakapan yang
mengandung tindak tutur dengan maksud menganjurkan.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

“Semene mau tuku pira?”
(Semen yang tadi dibeli jumlahnya berapa?)
“Semene ming tuku rolas.”
(Semen hanya beli dua belas.)
“Mengko nek kurang tuku meneh!”
(Nanti kalau kurang beli lagi!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A setelah peserta B memberi tahu jumlah
pembelian semen. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B. (Data dapat
dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 74)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Lewat kana apa kene?”
(Lewat sana atau sini?)
( sambil menunjuk jalan)
“Lewat kene wae!”
(Lewat sini saja!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotong-royong di
sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta A yang
menawarkan jalan menuju tempat gotong-royong di sawah. Peserta A dan
peserta B adalah dua orang dari rombongan pemuda dan pemudi. Ada dua
jalan yang dapat dilalui untuk sampai ke tempat gotong-royong. Jalan yang
pertama lebih dekat dengan keberadaan peserta A dan peserta B beserta
rombongan daripada jalan yang kedua. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih muda dari peserta A.
(Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 75)
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3)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Niki nek le ngaduk semen nganggo molen penak,
Pak.”
(Ini kalau mengaduk semen menggunakan molen
enak, Pak.)
“Molene sapa?
(Molen siapa?)
“Pak Pranata gadhah molen, Pak.”
(Pak Pranata punya molen, Pak.)
“Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo, coba dipinjam!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat melihat peserta
lain yang kelelahan saat membuat adonan semen dengan cangkul.
Pembuatan adonan semen tersebut memerlukan tenaga yang banyak.
Tuturan tersebut disampaikan peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih muda dari peserta B. Peserta B adalah seorang ketua RT yang
dihormati di kampung. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan
nomor 18)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah menganjurkan. Maksud
menganjurkan disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal
bermodus imperatif anjuran. Maksud menganjurkan diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan
bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) setelah mitra tutur (peserta B) memberi tahu
jumlah pembelian semen. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A)
dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) berusia lebih muda dari mitra tutur
(peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) bermaksud
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menganjurkan kepada mitra tutur (peserta B) supaya membeli semen jika masih
kurang.
Maksud menganjurkan secara langsung pada tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat imperatif anjuran. Rahardi
(2005:114) menjelaskan bahwa secara struktural, imperatif mengandung makna
anjuran, biasanya, ditandai dengan penggunaan kata hendaknya, dan sebaiknya.
Walaupun tindak tutur tersebut tidak memuat kata seperti yang dijelaskan oleh
Rahardi (2005:114) tetapi jika dilihat dari konteksnya tetap menunjukkan maksud
menganjurkan. Maksud menganjurkan disampaikan supaya mitra tutur melakukan
sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Hal itu sejalan dengan Prayitno
(2001:74) yang menjelaskan bahwa menganjurkan mengandung maksud
dilakukannya suatu usaha atau perbuatan oleh mitra tutur berdasarkan usul, saran,
sasihat, ajakan yang diinginkan oleh penutur. Dalam konteks tindak tutur pada
percakapan (1), penutur (peserta A) menganjurkan mitra tutur (peserta B) supaya
membeli semen jika masih kurang.
Selanjutnya, prayitno (2011:74) menjelaskan bahwa bentuk menganjurkan
memiliki posisi yang netral. Artinya, menganjurkan cenderung bisa dikemukakan
oleh penutur yang tidak terikat pada konteks status sosial atau hubungan penuturmitra tutur. posisinya yang netral ini memungkinkan hubungan penutur-mitra
tutur dapat menggunakannya secara bergantian dalam peristiwa tindak bahasa.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud menganjurkan dalam tindak tutur
tersebut juga tidak terikat pada konteks status sosial. Konteks status sosial yang
terlihat dalam tindak tutur tersebut adalah usia penutur yang lebih muda dari mitra
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tutur. Dalam penyampaian tindak tutur tersebut, walaupun berusia lebih muda,
penutur tetap memiliki sikap hormat kepada mitra tutur. Sikap hormat penutur
kepada mitra tutur ditunjukkan oleh penyampaian tindak tutur berintonasi halus.
Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam
penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap
yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Oleh karena itu, maksud menganjurkan dalam tindak tutur pada
percakapan (1) dapat dikatakan santun.
Tindak tutur pada percakapan (2) juga secara langsung

bermaksud

menganjurkan. Maksud menganjurkan secara langsung disampaikan melalui
penggunaan indak tutur langsung literal bermodus kalimat imperatif anjuran.
Maksud menganjurkan diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi
tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu
yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat
menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan
menuju tempat gotong-royong di sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta B) kepada mitra tutur (peserta A) yang menawarkan jalan menuju
tempat gotong-royong di sawah. Mitra tutur (peserta A) dan penutur (peserta B)
adalah dua orang dari rombongan pemuda dan pemudi. Ada dua jalan yang dapat
dilalui untuk sampai ke tempat gotong-royong. Jalan yang pertama lebih dekat
dengan keberadaan mitra tutur (peserta A) dan penutur (peserta B) beserta
rombongan daripada jalan yang kedua. Penutur (peserta B) menyampaikan tuturan
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tersebut dengan intonasi halus. Penutur (peserta B) berusia lebih muda dari mitra
tutur (peserta A). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta B) bermaksud
menganjurkan kepada mitra tutur (peserta A) beserta rombongan pemuda dan
pemudi untuk melewati jalan yang berada lebih dekat dengan mereka.
Maksud menganjurkan secara langsung ditunjukkan melalui penggunaan
modus kalimatnya. Modus kalimat yang digunakan dalam tindak tutur tersebut
adalah kalimat imperatif anjuran. Rahardi (2005:114) menjelaskan bahwa secara
struktural, imperatif mengandung makna anjuran, biasanya, ditandai dengan
penggunaan kata hendaknya, dan sebaiknya. Walaupun tindak tutur tersebut tidak
memuat kata seperti yang dijelaskan oleh Rahardi (2005:114) tetapi jika dilihat
dari

konteksnya

tetap

menunjukkan

maksud

menganjurkan.

Maksud

menganjurkan disampaikan supaya mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan
keinginan penutur. Hal itu sejalan dengan Prayitno (2001:74) yang menjelaskan
bahwa menganjurkan mengandung maksud dilakukannya suatu usaha atau
perbuatan oleh mitra tutur berdasarkan usul, saran, sasihat, ajakan yang diinginkan
oleh penutur. Dalam konteks tindak tutur pada percakapan (2), penutur (peserta B)
menganjurkan kepada mitra tutur (peserta A) beserta rombongan pemuda dan
pemudi untuk melewati jalan yang berada lebih dekat dengan mereka.
Selanjutnya, prayitno (2011:74) menjelaskan bahwa bentuk menganjurkan
memiliki posisi yang netral. Artinya, menganjurkan cenderung bisa dikemukakan
oleh penutur yang tidak terikat pada konteks status sosial atau hubungan penuturmitra tutur. Posisinya yang netral ini memungkinkan hubungan penutur-mitra
tutur dapat menggunakannya secara bergantian dalam peristiwa tindak bahasa.
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Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud menganjurkan dalam tindak tutur
tersebut juga tidak terikat pada konteks status sosial. Konteks status sosial yang
terlihat dalam tindak tutur tersebut adalah usia penutur yang lebih muda dari mitra
tutur. Dalam penyampaian tindak tutur tersebut, walaupun berusia lebih muda,
penutur tetap memiliki sikap hormat kepada mitra tutur. Sikap hormat penutur
kepada mitra tutur ditunjukkan oleh penyampaian tindak tutur berintonasi halus.
Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam
penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap
yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Oleh karena itu, maksud menganjurkan dalam tindak tutur pada
percakapan (2) dapat dikatakan santun.
Selain

disampaikan

secara

langsung,

maksud

menganjurkan

juga

disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal
bermodus kalimat berita yang ditunjukkan pada percakapan (3). Maksud
menganjurkan diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38
dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan
dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi
dan membuat ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A)
kepada mitra tutur (peserta B) saat melihat peserta lain yang kelelahan saat
membuat adonan semen dengan cangkul. Pembuatan adonan semen tersebut
memerlukan tenaga yang banyak. Tuturan tersebut disampaikan penutur (peserta
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A) dengan intonasi halus. Penutur (peserta A) berusia lebih muda dari mitra tutur
(peserta B). Mitra tutur (peserta B) adalah seorang ketua RT yang dihormati di
kampung. Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) bermaksud
menganjurkan kepada mitra tutur (peserta B) supaya menggunakan molen (mesin
pengadon semen) dalam pembuatan adonan semen.
Maksud menganjurkan secara tidak langsung ditunjukkan melalui
penggunaan modus kalimatnya. Kalimat berita pada tindak tutur tersebut tidak
digunakan untuk memberitakan tetapi justru menyatakan maksud menganjurkan.
Maksud menganjurkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur
bertujuan agar terkesan santun. Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:36) yang
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar ujaran terdengar santun.
Selanjutnya, prayitno (2011:74) menjelaskan bahwa bentuk menganjurkan
memiliki posisi yang netral. Artinya, menganjurkan cenderung bisa dikemukakan
oleh penutur yang tidak terikat pada konteks status sosial atau hubungan penuturmitra tutur. Posisinya yang netral ini memungkinkan hubungan penutur-mitra
tutur dapat menggunakannya secara bergantian dalam peristiwa tindak bahasa.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud menganjurkan dalam tindak tutur
tersebut juga tidak terikat pada konteks status sosial. Konteks status sosial yang
terlihat dalam tindak tutur tersebut adalah usia dan jabatan penutur maupun mitra
tutur. Penutur berusia lebih muda dari mitra tutur yang memiliki jabatan sebagai
ketua RT yang dihormati di kampung. Dalam penyampaian tindak tutur tersebut,
walaupun berusia lebih muda, penutur tetap memiliki sikap hormat kepada mitra
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tutur yang memiliki jabatan sebagai ketua RT yang dihormati di kampung. Sikap
hormat penutur kepada mitra tutur ditunjukkan oleh penyampaian tindak tutur
berintonasi halus. Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan
bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga
menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat,
seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak
terlalu keras, dan sebagainya. Oleh karena itu, maksud menganjurkan dalam
tindak tutur pada percakapan (3) dapat dikatakan santun.
Berdasarkan analisis di atas, maksud menganjurkan dapat disampaikan
secara langsung maupun tidak langsung. Maksud menganjurkan diketahui dengan
melibatkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur. Maksud menganjurkan
secara langsung disampaikan melalui tindak tutur langsung literal, dapat dilihat
pada percakapan (1) dan (2). Pada percakapan (1) tindak tutur “Mengko nek
kurang tuku meneh!” (Nanti kalau kurang beli lagi!) secara langsung
digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud menganjurkan
kepada mitra tutur (peserta B) supaya membeli semen jika masih kurang. Tindak
tutur tersebut mengandung maksud menganjurkan secara langsung karena
disampaikan dengan modus kalimta imperatif anjuran. Walaupun dalam tindak
tutur tidak memuat kata-kata seperti penjelasan Rahardi (2005:114), tetapi jika
dikaitkan dengan konteksnya tetap bermaksud menganjurkan. Netralnya maksud
menganjurkan dapat dilihat pada tindak tutur tersebut. Maksud menganjurkan
dapat disampaikan oleh penutur yang tidak terikat konteks status sosial penuturmitra tutur. Dalam percakapan (1), konteks status sosial ditunjukkan oleh usia
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penutur yang lebih muda dari mitra tutur. Walaupun penutur berusia lebih muda
dari mitra tutur, tetapi penutur tetap menunjukkan rasa hormat kepada mitra tutur.
Hal itu ditunjukan oleh penyampaian tindak tutur berintonasi halus. Oleh karena
itu, maksud menganjurkan pada percakapan (1) tetap tergolong santun.
Tindak tutur “Lewat kene wae!” (Lewat sini saja!) pada percakapan (2)
juga secara langsung digunakan oleh penutur (peserta B) untuk menyatakan
maksud menganjurkan kepada mitra tutur (peserta A) beserta rombongan pemuda
dan pemudi untuk melewati jalan yang berada lebih dekat dengan mereka. Tindak
tutur tersebut mengandung maksud menganjurkan secara langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat imperatif anjuran. Walaupun dalam tindak
tutur tidak memuat kata-kata seperti penjelasan Rahardi (2005:114), tetapi jika
dikaitkan dengan konteksnya tetap bermaksud menganjurkan. Netralnya maksud
menganjurkan juga dapat dilihat pada tindak tutur tersebut. Maksud menganjurkan
dapat disampaikan oleh penutur yang tidak terikat konteks status sosial penuturmitra tutur. Dalam percakapan (2), konteks status sosial ditunjukkan oleh usia
penutur yang lebih muda dari mitra tutur. Walaupun penutur berusia lebih muda
dari mitra tutur, tetapi penutur tetap menunjukkan rasa hormat kepada mitra tutur.
Hal itu ditunjukan oleh penyampaian tindak tutur berintonasi halus. Oleh karena
itu, maksud menganjurkan pada percakapan (2) tetap tergolong santun.
Selain

disampaikan

secara

langsung,

maksud

menganjurkan

juga

disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal pada
percakapan (3). Tindak tutur “Niki nek le ngaduk semen nganggo molen penak,
Pak” (Ini kalau mengaduk semen menggunakan molen enak, Pak.) secara
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tidak langsung digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan
menganjurkan kepada mitra tutur (peserta B) supaya menggunakan molen (mesin
pengadon semen) dalam pembuatan adonan semen. Tindak tutur tersebut
dikatakan tidak langsung karena menggunakan modus kalimat berita. kalimat
berita dalam tindak tutur tersebut tidak digunakan untuk memberitahukan tetapi
justru menyatakan maksud menganjurkan. Tindak tutur tersebut disampaikan
secara tidak langsung supaya terkesan santun. Netralnya maksud menganjurkan
juga terlihat dalam tindak tutur tersebut. Maksud menganjurkan dapat
disampaikan oleh penutur yang tidak terikat konteks status sosial penutur-mitra
tutur. Dalam percakapan (3), konteks status sosial ditunjukkan oleh usia dan
jabatan. Penutur berusia lebih muda dari mitra tutur yang seorang ketua RT yang
dihormati di kampung. Walaupun penutur berusia lebih muda dari mitra tutur
yang seorang ketua RT yang dihormati di kampung, tetapi penutur tetap
menunjukkan rasa hormat kepada mitra tutur. Hal itu ditunjukan oleh
penyampaian tindak tutur berintonasi halus. Oleh karena itu, maksud
menganjurkan pada percakapan (3) tetap tergolong santun.
4.2.2.11 Tindak Tutur yang Bermaksud Mengkritik
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
mengkritik. Di dalam KBBI (2008: 742), dijelaskan bahwa mengkritik berarti
mengemukakan kritik, mengecam. Tindak tutur yang menyatakan maksud
mengkritik disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung
literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud mengkritik yang
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ditemukan berjumlah empat tindak tutur. Berikut ini tiga contoh percakapan yang
mengandung tindak tutur dengan maksud mengkritik.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!)
“Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
“Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah bodho.
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak
bodoh.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta D dan E yang memindahkan
asbes. Asbes yang dipindahkan oleh peserta D dan E masih berada dekat
dengan pohon yang sedang dipotong dahannya. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta C dan E. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor
19)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Aja tipis-tipis, sik okeh le ngrabok!”
(Jangan tipis-tipis, yang banyak memupuknya!)
“Nggih.”
(Ya.)
“Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora cukup
setengah kuintal.”
(Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak
cukup setengah kuintal.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C menanggapi
peserta A yang menyuruh peserta B supaya memupuk tanaman jagung
dalam jumlah yang banyak. Peserta A merasa bahwa pemberian pupuk yang
dilakukan oleh peserta B jumlahnya sedikit. Sedangkan, peserta C merasa
bahwa pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B jumlahnya sudah
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banyak (cukup). Peserta C menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
keras. Peserta C berusia lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 6)
3)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki.”
(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri patok.)
“Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?”
(Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam kegiatan gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang menawarkan lahan kolonjono supaya disewa.
Peserta A adalah anggota organisasi pemuda yang mengelola lahan
kolonjono. Lahan kolonjono disewakan oleh organisasi pemuda sebagai
upaya untuk mendapatkan penghasilan berupa dana. Peserta B memiliki
hewan ternak yang biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono
disewakan dengan sistem patok. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A. (Data
dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 7)
Tindak tutur pada percakapan (1) adalah mengkritik. Maksud mengkritik
disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal
bermodus kalimat tanya yang diperkuat dengan kalimat berita. Maksud
mengkritik diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tuturan.
Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang
berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan
maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
persiapan tempat pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur
(peserta D dan E) yang memindahkan asbes. Asbes yang dipindahkan oleh mitra
tutur (peserta D dan E) masih berada dekat dengan pohon yang sedang dipotong
dahannya. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
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keras. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta C dan E).
Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) secara tidak langsung
bermaksud mengkritik mitra tutur (peserta D dan E) yang memindah asbes tetapi
masih berada dekat dengan pohon yang sedang dipotong dahannya.
Maksud mengkritik pada tuturan tersebut dikatakan tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat tanya yang diperkuat dengan kalimat berita. Modus
kalimat tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud
mengkritik. Prayitno (2011:75) menjelaskan bahwa mengkritik bertujuan memberi
masukan dengan keras atas tindakan mitra tutur. Sejalan dengan penjelasan
Prayitno (2011:75), maksud mengkritik dalam tindak tutur tersebut digunakan
untuk memberi masukan kepada mitra tutur. Kerasnya masukan yang disampaikan
penutur melalui tindak tutur pada percakapan (1) ditunjukkan oleh penyampaian
berintonasi keras. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam Pranowo,
2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak
langsung dimaksudkan agar terdengar santun, walaupun disampaikan secara tidak
langsung tindak tutur tersebut tetap tergolong tidak santun. Tidak santunnya
tindak tutur tersebut ditunjukkan melalui penyampaian berintonasi keras.
Penyampaian tindak tutur berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa
dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai
sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
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dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, sebaiknya maksud
mengkritik tetap disampaikan dengan intonasi halus supaya santun.
Tindak tutur pada percakapan (2) secara tidak langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengkritik. Maksud mengkritik secara tidak langsung
disampaikan melalui tindak tutur tidak langsung tidak literal bermodus kalimat
berita. Maksud mengkritik pada tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan
bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung dan
kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta C) menanggapi
mitra tutur (peserta A) yang menyuruh peserta B supaya memupuk tanaman
jagung dalam jumlah yang banyak. Mitra tutur (peserta A) merasa bahwa
pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B jumlahnya sedikit. Sedangkan,
penutur (peserta C) merasa bahwa pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta
B jumlahnya sudah banyak (cukup). Penutur (peserta C) menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta C) berusia lebih muda dari mitra
tutur (peserta A). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta C) secara tidak
langsung bermaksud mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menyuruh peserta B
supaya memupuk tanaman jagung dalam jumlah banyak.
Maksud mengkritik dalam tindak tutur tersebut dikatakan tidak langsung
karena menggunakan modus kalimat berita. Kalimat berita tidak digunakan untuk
memberitahukan tetapi justru untuk mengkritik. Prayitno (2011:75) menjelaskan
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bahwa mengkritik bertujuan memberi masukan dengan keras atas tindakan mitra
tutur. Sejalan dengan penjelasan Prayitno (2011:75), maksud mengkritik dalam
tindak tutur tersebut digunakan untuk memberi masukan kepada mitra tutur.
Kerasnya masukan yang disampaikan penutur melalui tindak tutur pada
percakapan (2) ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi keras. Jika dikaitkan
dengan pendapat Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa
motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar terdengar
santun, walaupun disampaikan secara tidak langsung tindak tutur tersebut tetap
tergolong tidak santun. Tidak santunnya tindak tutur tersebut ditunjukkan melalui
penyampaian berintonasi keras. Penyampaian tindak tutur berintonasi keras
menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur.
Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan,
penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan
tersebut, sebaiknya maksud mengkritik tetap disampaikan oleh penutur dengan
intonasi halus supaya santun dan menghormati mitra tutur yang berusia lebih tua.
Tindak tutur pada percakapan (3) secara tidak langsung juga digunakan
untuk menyatakan maksud mengkritik. Maksud mengkritik secara tidak langsung
disampaikan melalui tindak tutur tidak langsung tidak literal bermodus kalimat
tanya. Maksud mengkritik dalam tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan
konteks yang melatarbelakangi tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa
konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau
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tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta B) menanggapi mitra tutur (peserta A) yang
menawarkan lahan kolonjono supaya disewa. Mitra tutur (peserta A) adalah
anggota organisasi pemuda yang mengelola lahan kolonjono. Lahan kolonjono
disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan
berupa dana. Penutur (peserta B) memiliki hewan ternak yang biasa diberi pakan
berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan dengan sistem patok. Penutur
(peserta B) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur
(peserta B) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta A). Berdasarkan konteks
tersebut, penutur (peserta B) bermaksud mengkritik mitra tutur (peserta A) yang
menyewakan lahan kolonjono sistem patok.
Maksud mengkritik secara tidak langsung dalam tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat tanya. Kalimat tanya dalam tindak
tutur tersebut tidak digunakan untuk bertanya melainkan menyatakan maksud
mengkritik. Prayitno (2011:75) menjelaskan bahwa mengkritik bertujuan memberi
masukan dengan keras atas tindakan mitra tutur. Sejalan dengan penjelasan
Prayitno (2011:75), maksud mengkritik dalam tindak tutur tersebut digunakan
untuk memberi masukan kepada mitra tutur. Kerasnya masukan yang disampaikan
penutur melalui tindak tutur pada percakapan (3) juga ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi keras. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam
Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur
tidak langsung dimaksudkan agar terdengar santun, walaupun disampaikan secara
tidak langsung tindak tutur tersebut tetap tergolong tidak santun. Tidak santunnya
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tindak tutur tersebut ditunjukkan melalui penyampaian berintonasi keras.
Penyampaian tindak tutur berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa
dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai
sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan
membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras,
dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, sebaiknya maksud
mengkritik tetap disampaikan dengan intonasi halus supaya santun.
Berdasarkan analisis di atas, maksud mengkritik disampaikan secara tidak
langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal pada percakapan (1) serta
tindak tutur tidak langsung tidak literal pada percakapan (2) dan (3). Maksud
mengkritik diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur.
Pada percakapan (1) tindak tutur “Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah
bodho. (Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak bodoh.) penutur (peserta
A) secara tidak langsung bermaksud mengkritik mitra tutur (peserta D dan E)
yang memindah asbes tetapi masih berada dekat dengan pohon yang sedang
dipotong dahannya. Tindak tutur terebut dikatakan tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat tanya yang diperkuat dengan kalimat berita. Modus
kalimat tersebut secara tidak langsung digunakan untuk menyatakan maksud
mengkritik. Walaupun disampaikan secara tidak langsung, tindak tutur tersebut
tetap tidak santun. Tidak santunnya tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi keras. Penyampaian tindak tutur berintonasi keras
menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur.
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Sebaiknya, penutur menyampaikan suatu kritik dengan intonasi halus supaya
terdengar santun.
Pada percakapan (2), tindak tutur “Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora
cukup setengah kuintal.” (Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak
cukup setengah kuintal.) digunakan secara tidak langsung oleh penutur (peserta
C) untuk menyatakan maksud mengkritik mitra tutur (peserta A) yang menyuruh
peserta B supaya memupuk tanaman jagung dalam jumlah banyak. Tindak tutur
tersebut mengandung maksud mengkritik secara tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat berita. Kalimat berita pada tindak tutur tersebut
tidak digunakan untuk memberitakan tetapi justru mengkritik. Walaupun
disampaikan secara tidak langsung, tindak tutur tersebut tetap tidak santun. Tidak
santunnya tuturan tersebut ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi keras.
Penyampaian tindak tutur berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Sebaiknya, penutur menyampaikan
suatu kritik dengan intonasi halus supaya terdengar santun dan menghormati mitra
tutur yang lebih tua.
Pada percakapan (3), tindak tutur “Mung cilik dipathoki, arep entuk
sepira?” (Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?) juga digunakan secara
tidak langsung oleh penutur (peserta B) untuk menyatakan maksud mengkritik
mitra tutur (peserta A) yang menyewakan lahan kolonjono sistem patok. Tindak
tutur tersebut mengandung maksud mengkritik secara tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat tanya. Kalimat tanya pada tindak tutur tersebut tidak
digunakan untuk bertanya tetapi justru mengkritik. Walaupun disampaikan secara
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tidak langsung, tindak tutur tersebut tetap tidak santun. Tidak santunnya tindak
tutur tersebut ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi keras. Penyampaian
tindak tutur berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap
hormat kepada mitra tutur. Sebaiknya, penutur menyampaikan suatu kritik dengan
intonasi halus supaya terdengar santun.
4.2.2.12 Tindak Tutur yang Bermaksud Mendesak
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
mendesak. Di dalam KBBI (2008: 319), dijelaskan bahwa mendesak berarti
memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam
keadaan darurat, genting, dsb). Maksud mendesak disampaikan secara langsung
melalui tindak tutur langsung literal bermodus kalimat berita dan secara tidak
langsung melalui tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud mendesak yang
ditemukan berjumlah dua tindak tutur. Berikut ini dua percakapan yang
mengandung tindak tutur dengan maksud mendesak.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta A

:

“Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky
lho luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho
lebih jelek itu!)
“Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku menek
malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon kalau aku manjat
malah disengat kepalaku.)
“Alah..alah.. Tawon cilik wae kok wedhi, lho.”
(Alah..Alah.. Tawon kecil saja kok takut, lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang sebelumnya
disuruh memanjat tetapi menolak. Peserta A sebelumnya memanggil peserta
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B dengan sebutan Tekek. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat
pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 83)
2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta A

:

“Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky lho
luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho lebih
jelek itu!)
“Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku menek
malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku manjat
malah disengat kepalaku.)
“Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedi lho.”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang menolak untuk
memanjat pohon. Pada saat itu, peserta B khawatir disengat tawon jika
memanjat pohon. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 11)
Tindak tutur pada percakapan (1) adalah mendesak. Maksud mendesak
disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal bermodus
kalimat imperatif desakan. Maksud mendesak pada tindak tutur tersebut diketahui
berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3)
menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang
memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran
dapat dipahami. Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon.
Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada (peserta B) yang
sebelumnya disuruh memanjat tetapi menolak. Penutur (peserta A) sebelumnya
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memanggil mitra tutur (peserta B) dengan sebutan Tekek. Penutur (peserta A)
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta A) berusia
lebih tua dari mitra tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur
(peserta A) bermaksud mendesak (peserta B) supaya segera memanjat pohon
untuk memotong dahan.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mendesak karena disampaikan
dengan modus kalimat imperatif desakan. Rahardi (2005:100) menjelaskan bahwa
lazimnya, imperatif dengan makna desakan dituturkan menggunakan intonasi
yang cenderung lebih keras dari imperatif lainnya. Sejalan dengan penjelasan
Rahardi (2005:100), penutur menyampaikan tindak tutur tersebut dengan intonasi
keras. Prayitno (2011:60) menjelaskan bahwa mendesak bertujuan untuk meminta
atau menganjurkan dengan sangat kepada mitra tutur supaya dapat memenuhi
keinginan penutur. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur dengan
maksud mendesak diungkapkan dengan intonasi keras supaya mitra tutur
memenuhi keinginan penutur. Jika dikaitkan dengan pendapat Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya, tindak tutur tersebut tergolong tidak
santun. Tidak santunnya tindak tutur tersebut disebabkan oleh penyampaian
berintonasi keras. Penyampaian dengan intonasi keras menunjukkan bahwa
penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Selain itu, tidak
santunnya tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh perilaku penutur yang
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menyebut bukan nama asli mitra tutur. Oleh karena itu, sebaiknya penutur
menyampaikan tindak tutur tersebut dengan intonasi halus dan menyebut mitra
tutur dengan nama aslinya supaya santun.
Selain disampaikan secara langsung, maksud mendesak juga disampaikan
secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung tidak literal bermodus
kalimat berita pada percakapan (2). Maksud mendesak pada tindak tutur tersebut
diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Pranowo (2014: 299)
menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada diluar teks (tetapi
melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu tuturan.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta A) kepada mitra tutur (peserta B) yang
menolak untuk memanjat pohon. Pada saat itu, mitra tutur (peserta B) khawatir
disengat tawon jika memanjat pohon. Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Penutur (peserta A) berusia lebih tua dari mitra
tutur (peserta B). Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta A) secara tidak
langsung bermaksud mendesak mitra tutur (peserta B) supaya mau memanjat
untuk menebang dahan pohon.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mendesak secara tidak
langsung karena disampaikan dengan modus kalimat berita. Kalimat berita pada
tindak tutur tersebut tidak digunakan untuk memberitakan tetapi justru untuk
menyatakan maksud mendesak. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam
Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
171

tidak langsung dimaksudkan agar terdengar santun, walaupun tindak tutur tersebut
disampaikan secara tidak langsung tetapi tetap terkesan tidak santun. Tidak
santunnya tindak tutur tersebut disebabkan oleh penyampaian berintonasi keras.
Penyampaian berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap
hormat kepada mitra tutur. Hal itu sesuai dengan pendapat Pranowo (2009:6) yang
menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya
juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap
hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara
tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Berdasarkan analisis di atas, maksud mendesak disampaikan secara
langsung melalui tindak tutur langsung literal bermodus imperatif desakan pada
percakapan (1) dan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung tidak
literal pada percakapan (2). Pada percakapan (1), tindak tutur “Gek ndang
mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky lho, luwih ѐlѐk kuwi!” (Cepat
manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho, lebih jelek itu!) disampaikan
secara langsung oleh penutur (peserta A) bermaksud mendesak (peserta B) supaya
segera memanjat pohon untuk memotong dahan. Tindak tutur tersebut
mengandung maksud mendesak secara langsung karena menggunakan modus
kalimat imperatif desakan. Tindak tutur tersebut mengandung maksud mendesak
karena disampaikan dengan intonasi keras. Jika dikaitkan dengan pendapat
Pranowo (2009:6), maksud mendesak pada tindak tutur tersebut tidak santun.
Tidak santunnya tindak tutur tersebut disebabkan oleh penutur tidak menaruh
sikap hormat kepada mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh penyampaian tindak
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tutur dengan intonasi keras. Selain itu, tidak santunnya tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh penyebutan bukan nama asli mitra tutur oleh penutur. Sebaiknya,
penutur menyampaikan maksud mendesak dengan intonasi halus dan menyebut
nama asli mitra tutur supaya terdengar santun.
Selain disampaikan secara langsung, maksud mendesak juga disampaikan
secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung tidak literal bermodus
kalimat berita pada percakapan (2). Tindak tutur “Neng nggonku eneng minyak
tawon kae.” (Di tempat saya, ada minyak tawon.) secara tidak langsung
digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan maksud mendesak mitra
tutur (peserta B) supaya mau memanjat untuk menebang dahan pohon. Tindak
tutur tersebut mengandung maksud mendesak secara tidak langsung karena
menggunakan modus kalimat berita. Kalimat berita pada tindak tutur tersebut
tidak digunakan untuk memberitakan melainkan untuk menyatakan maksud
mendesak. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam Pranowo, 2009:36),
walaupun tindak tutur tersebut tetap terkesan tidak santun. Tidak santunnya tindak
tutur tersebut disebabkan oleh penyampaian berintonasi keras. Penyampaian
berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat
kepada mitra tutur. Sebaiknya, maksud mendesak disampaikan dengan intonasi
halus supaya terdengar santun.
4.2.2.13 Tindak Tutur yang Bermaksud Melarang
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
melarang. Di dalam KBBI (2008: 791), dijelaskan bahwa melarang berarti tidak
memperbolehkan melakukan sesuatu. Tindak tutur yang menyatakan maksud

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
173

melarang disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal
bermodus kalimat imperatif larangan. Maksud melarang ditemukan dalam dua
tindak tutur. Berikut ini dua percakapan yang mengandung tindak tutur dengan
maksud melarang.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

“Sukete apik iki dinggo bal-balan.”
(Rumputnya bagus ini dipakai bermain sepak bola.)
“Wah, aja. Saksi bisu je iki!”
(Wah, jangan. Saksi bisu ini!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalan menuju tempat gotong-royong di
sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta A
yang bermaksud mengajaknya bermain sepak bola. Saat lomba sepak bola
dalam rangka peringatan 17 Agustus 2014, pernah terjadi perkelahian.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi halus. Peserta
B berusia lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada lampiran 1
tabel 1 tuturan nomor 84)
2)

Peserta A

:

“Rasah lirak-lirik udud!”
(Tidak usah lirak-lirik rokok!)

(Peserta B tersenyum)
Peserta C

:

“Jupuk! rapapa udud.”
(Ambil! tidak apa-apa merokok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A saat melihat
peserta B sedang lirak-lirik rokok yang tersedia di tempat istirahat. Peserta
B adalah seorang perokok. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A adalah ayah dari peserta B. (Data dapat
dilihat pada lampiran 1 tabel 1 tuturan nomor 85)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah melarang. Maksud
melarang disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal
bermodus imperatif larangan. Maksud melarang pada tindak tutur tersebut
diketahui berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar,
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2009: 3) menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas
yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat
ujaran dapat dipahami. Tuturan tersebut terjadi saat perjalan menuju tempat
gotong-royong di sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B)
menanggapi mitra tutur (peserta A) yang bermaksud mengajaknya bermain sepak
bola. Saat lomba sepak bola dalam rangka peringatan 17 Agustus 2014, pernah
terjadi perkelahian. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B) dengan
intonasi halus. Penutur (Peserta B) berusia lebih muda dari mitra tutur (peserta A).
Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta B) bermaksud melarang bermain
sepak bola.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud melarang secara langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat imperatif larangan. Rahardi (2005:109)
menjelaskan bahwa imperatif dengan makna larangan biasanya ditandai dengan
pemakaian kata jangan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud melarang
tindak tutur pada percakapan (1) ditunjukkan oleh kata “aja” (jangan). Tindak
tutur tersebut tergolong santun. Hal itu ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus. Penyampaian berintonasi halus menunjukkan bahwa penutur menaruh sikap
hormat pada mitra tutur. Hal itu sejalan dengan Pranowo (2009:6) yang
menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya
juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap
hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara
tidak terlalu keras, dan sebagainya.
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Pada percakapan (2), tindak tutur tersebut juga mengandung maksud
melarang. Maksud melarang secara langsung disampaikan melalui tindak tutur
langsung literal bermodus kalimat imperatif larangan. Maksud melarang pada
tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi
tuturan. Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu
yang berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat
menentukan maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut terjadi saat istirahat
gotong-royong persiapan tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh
penutur (peserta A) saat melihat mitra tutur (peserta B) sedang lirak-lirik rokok
yang tersedia di tempat istirahat. Mitra tutur (peserta B) adalah seorang perokok.
Penutur (peserta A) menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Penutur (peserta A) adalah ayah dari mita tutur (peserta B). Berdasarkan konteks
tersebut, penutur (peserta A) bermaksud melarang mitra tutur (peserta B)
mengambil rokok.
Tuturan tersebut mengandung maksud melarang secara langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat imperatif larangan. Rahardi (2005:109)
menjelaskan bahwa imperatif dengan makna larangan biasanya ditandai dengan
pemakaian kata jangan. Walaupun tindak tutur pada percakapan (2) tidak
mengandung kata seperti yang dijelaskan Rahardi (2005:109), tetapi jika dikaitkan
dengan konteksnya tetap menunjukkan maksud melarang. Maksud melarang
dalam tindak tutur tersebut dapat dikatakan tidak santun. Hal itu ditunjukkan oleh
penyampaian tindak tutur dengan intonasi keras. Penyampaian dengan intonasi
keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh hormat kepada mitra tutur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
176

Sebaiknya, penutur menyampaikan maksud melarang dengan intonasi halus
supaya santun walaupun mitra tutur adalah anaknya. Hal itu sesuai dengan
Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara
lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati
masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata
tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Berdasarkan analisis tersebut, maksud melarang disampaikan secara
langsung melalui tindak tutur langsung literal bermodus kalimat imperatif
larangan. Maksud melarang pada tindak tutur tersebut diketahui dengan
melibatkan konteks yang melatarbelakanginya. Pada percakapan (1), tindak tutur
“Wah, aja. Saksi bisu je iki!” (Wah, jangan. Saksi bisu ini!) secara langsung
digunakan oleh penutur (peserta B) untuk menyatakan maksud melarang bermain
sepak bola. Tindak tutur tersebut mengandung maksud melarang secara langsung
karena disampaikan dengan modus kalimat imperatif larangan. Tindak tutur
tersebut dapat dikatakan santun. Hal itu ditunjukkan oleh penyampaian
berintonasi halus. Penyampaian tindak tutur dengan intonasi halus menunjukkan
bahwa penutur menaruh sikap hormat kepada mitra tutur.
Pada percakapan (2), “Rasah lirak-lirik udud!” (Tidak usah lirak-lirik
rokok!) secara langsung digunakan oleh penutur (peserta A) untuk menyatakan
maksud melarang mitra tutur (peserta B) mengambil rokok. Tindak tutur tersebut
mengandung maksud melarang secara langsung karena disampaikan dengan
modus kalimat imperatif larangan. Tindak tutur tersebut dapat dikatakan tidak
santun. Hal itu ditunjukkan melalui penyampaian tindak tutur dengan intonasi
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keras. Penyampaian dengan intonasi keras menunjukan bahwa penutur tidak
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Sebaiknya, walaupun mitra tutur adalah
anak dari penutur, maksud melarang tetap disampaikan dengan intonasi halus agar
terdengar santun.
4.2.2.14 Tindak Tutur yang Bermaksud Mengejek
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang bermaksud
mengejek. Di dalam KBBI (2008: 353), dijelaskan bahwa mengejek berarti
mengolok-olok,
mempermainkan

(menertawakan,
dengan

tingkah

menyindir)
laku,

untuk

mencemooh.

menghinakan,

Maksud

mengejek

disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung tidak
literal. Maksud mengejek diungkapkan dalam dua tindak tutur. Berikut ini dua
percakapakan yang mengandung tindak tutur dengan maksud mengejek.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A
Peserta B

:
:

Peserta C

:

“Kidul kana ya bar ngecor dalan.”
(Selatan sana juga baru saja mengecor jalan.)
“Kae entek pirang atus sak, Pak?”
(Itu habis berapa ratus sak, Pak?)
“Hahahaha”
“He, entek pira, Pak?”
(He, habis berapa, Pak?)
“Entek seket wae rung rampung.”
(Habis lima puluh saja belum selesai.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta A yang
memberitahukan bahwa pengecoran jalan tidak hanya dilakukan di
kampungnya tetapi juga di kampung tetangga. Kampung tetangga terletak di
selatan kampung peserta B. Pengecoran jalan yang dilakukan kampung
tetangga telah menghabiskan semen berjumlah 50 sak tetapi belum juga
selesai. Padahal, jalan yang dicor tidak terlalu panjang. Peserta B
menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta B dengan nada mengejek.
Peserta B berusia lebih muda dari peserta A. (Data dapat dilihat pada
lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 3)
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2)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta A

:

“Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky lho
luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho
lebih jelek itu!)
“Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku menek
malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku manjat
malah disengat kepalaku.)
“Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedi, lho.”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta B yang menolak untuk
memanjat pohon karena takut disengat tawon. Peserta C menyampaikan
tuturan tersebut dengan nada mengejek. Peserta C berusia lebih tua dari
peserta B. (Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 4 tuturan nomor 4)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah mengejek. Maksud
mengejek disampaikanmelalui tindak tutur tidak langsung tidak literal bermodus
kalimat tanya. Maksud mengejek pada tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan
konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) menjelaskan
bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan
peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami.
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B) menanggapi mitra tutur (peserta A)
yang memberitahukan bahwa pengecoran jalan tidak hanya dilakukan di
kampungnya tetapi juga di kampung tetangga. Kampung tetangga terletak di
selatan kampung peserta B. Pengecoran jalan yang dilakukan kampung tetangga
telah menghabiskan semen berjumlah 50 sak tetapi belum juga selesai. Padahal,
jalan yang dicor tidak terlalu panjang. Penutur (peserta B) menyampaikan tuturan
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tersebut kepada mitra tutur (peserta A) dengan nada mengejek. Penutur (peserta
B) berusia lebih muda dari mitra tutur (peserta A). Berdasarkan konteks tersebut,
penutur (peserta B) bermaksud mengejek belum selesainya pengecoran jalan yang
dilakukan oleh kampung tetangga padahal sudah menghabiskan semen berjumlah
50 sak.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mengejek secara tidak langsung
karena disampaikan dengan modus kalimat tanya. Kalimat tanya pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk bertanya tetapi justru untuk mengejek. Maksud
mengejek juga ditunjukkan oleh penyampaian tindak tutur dengan nada mengejek.
Jika dikaitkan dengan pendapat Pranowo (2009:36) yang menjelaskan bahwa
motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran
terdengar santun, walaupun disampaikan secara tidak langsung, tindak tutur
tersebut tetap terkesan tidak santun. Tindak tutur dengan maksud mengejek
merupakan tindakan tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan Rahardi (2005:63) yang
menjelaskan bahwa peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam
kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan
demikian, karena tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang
lain dan merupakan perbuatan tidak baik sehingga harus dihindari dalam pegaulan
sesungguhnya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur dengan maksud
mengejek sebaiknya dihindari karena penutur terkesan tidak menghargai mitra
tutur.
Tindak tutur pada percakapan (2) juga mengandung maksud mengejek.
Maksud mengejek secara tidak langsung disampaikan melalui tindak tutur tidak
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langsung tidak literal bermodus kalimat berita. Maksud mengejek pada tindak
tutur tersebut diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tuturan.
Pranowo (2014: 299) menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang
berada diluar teks (tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan
maksud dari suatu tuturan. Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
persiapan tempat pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta C) kepada mitra
tutur (peserta B) yang menolak untuk memanjat pohon karena takut disengat
tawon. Penutur (peserta C) menyampaikan tuturan tersebut dengan nada
mengejek. Penutur (peserta C) berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta B).
Berdasarkan konteks tersebut, penutur (peserta C) bermaksud mengejek mitra
tutur (peserta B) yang menolak untuk memanjat pohon karena takut disengat
tawon.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mengejek secara tidak langsung
karena disampaikan dengan modus kalimat berita. Kalimat berita pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk memberitakan tetapi justru untuk mengejek.
Maksud mengejek juga ditunjukkan oleh penyampaian tindak tutur dengan nada
mengejek. Jika dikaitkan dengan pendapat Pranowo (2009:36) yang menjelaskan
bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran
terdengar santun, walaupun disampaikan secara tidak langsung, tindak tutur
tersebut tetap terkesan tidak santun. Tindak tutur dengan maksud mengejek
merupakan tindakan tidak baik. Hal itu sesuai dengan Rahardi (2005:63) yang
menjelaskan bahwa peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam
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kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan
demikian, karena tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang
lain dan merupakan perbuatan tidak baik sehingga harus dihindari dalam pegaulan
sesungguhnya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur dengan maksud
mengejek sebaiknya dihindari karena penutur terkesan tidak menghargai mitra
tutur.
Berdasarkan analisis di atas, maksud mengejek disampaikan secara tidak
langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud mengejek diketahui
berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur. Pada percakapan (1),
tindak tutur “Kae entek pirang atus sak, Pak?” (Itu habis berapa ratus sak,
Pak?) disampaikan secara tidak langsung oleh penutur (peserta B) untuk
menyatakan maksud mengejek belum selesainya pengecoran jalan yang dilakukan
oleh kampung tetangga padahal sudah menghabiskan semen berjumlah 50 sak.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mengejek secara tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat tanya. Kalimat tanya pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk bertanya melainkan untuk menyatakan maksud
mengejek. Pada percakapan (2), tindak tutur “Alah..alah..Tawon cilik wae kok
wedi, lho.” (Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.) juga disampaikan
secara tidak langsung oleh penutur (peserta C) untuk menyatakan maksud
mengejek mitra tutur (peserta B) yang menolak untuk memanjat pohon karena
takut disengat tawon. Tindak tutur tersebut mengandung maksud mengejek secara
tidak langsung karena disampaikan dengan modus kalimat berita. Kalimat berita
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pada tindak tutur tersebut tidak digunakan untuk memberitakan melainkan untuk
menyatakan maksud mengejek.
Walaupun disampaikan secara tidak langsung, kedua tindak tutur tersebut
tetap terkesan tidak santun. Tindak tutur tersebut dikatakan tidak santun karena
mengejek merupakan tindakan yang tidak baik. Dalam suatu percakapan,
sebaiknya tindak tutur yang mengandung maksud mengejek dihindari. Dengan
tindak tutur yang mengandung maksud mengejek, menunjukkan bahwa penutur
tidak menghargai terhadap orang lain.
4.2.2.15 Tindak Tutur yang Bermaksud Mengingatkan
Tindak tutur yang bermaksud mengingatkan ditemukan dalam kegiatan
gotong-royong. Di dalam KBBI (2008: 535), dijelaskan bahwa mengingatkan
berarti mengingat akan, memberi ingat. Maksud mengingatkan disampaikan
secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud
mengingatkan yang ditemukan berjumlah satu tindak tutur. Berikut ini percakapan
yang mengandung tindak tutur dengan maksud mengingatkan.
1)

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta B

:

“Pira Mad?”
“Berapa, Mad?”
“Napa, Pakdhe?”
(Apa, Pakdhe?)
“Rega sewa Kolonjonone?”
(Harga sewa Kolonjono?)
“Dereng enten keputusan niki, ditengga tanggal kalih
mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal dua saja!)
”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
“Rapat ta?”
(Rapat kan?)
“Ya rareti aku.”
(Ya tidak tahu saya.)
“Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
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(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman jagung
dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi
peserta C yang bertanya mengenai kegiatan yang akan diadakan pada 2
Oktober 2016. Pada 2 Oktober 2016 akan diadakan rapat yang dihadiri
bapak-bapak dan perwakilan organisasi pemuda Karangturi. Peserta B
adalah seorang perwakilan organisasi pemuda yang sering mengikuti rapat
tersebut. Sedangkan, peserta C adalah seorang anggota organisasi pemuda
yang jarang mengikuti rapat tersebut. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta B dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih tua dari peserta C.
(Data dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2 tuturan nomor 17)
Maksud tindak tutur pada percakapan (1) adalah mengingatkan. Maksud
mengingatkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak
langsung literal. Maksud mengingatkan pada tindak tutur tersebut diketahui
berdasarkan konteks terjadinya tuturan. Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3)
menjelaskan bahwa konteks sebagai situasi lingkungan dalam arti luas yang
memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran
dapat dipahami. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur (peserta B)
menanggapi mitra tutur (peserta C) yang bertanya mengenai kegiatan yang akan
diadakan pada 2 Oktober 2016. Pada 2 Oktober 2016 akan diadakan rapat yang
dihadiri bapak-bapak dan perwakilan organisasi pemuda Karangturi. Penutur
(peserta B) adalah seorang perwakilan organisasi pemuda yang sering mengikuti
rapat tersebut. Sedangkan, mitra tutur (peserta C) adalah seorang anggota
organisasi pemuda yang jarang mengikuti rapat tersebut. Tuturan tersebut
disampaikan oleh penutur (peserta B) dengan intonasi keras. Penutur (peserta B)
berusia lebih tua dari mitra tutur (peserta C).

Berdasarkan konteks tersebut,
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penutur (peserta B) bermaksud mengingatkan kepada mitra tutur (peserta C)
bahwa pada 2 Oktober akan diadakan rapat.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mengingatkan secara tidak
langsung karena disampaikan dengan modus kalimat tanya. Kalimat tanya pada
tindak tutur tersebut tidak digunakan untuk bertanya melainkan untuk menyatakan
maksud mengingatkan. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam Pranowo,
2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak
langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar santun, walaupun disampaikan
secara tidak langsung, tindak tutur tersebut tetap terkesan tidak santun. Tidak
santunnya tindak tutur tersebut disebabkan oleh penyampaian berintonasi keras.
Penyampaian tindak tutur dengan intonasi keras menunjukkan bahwa penutur
tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Pranowo (2009:6) yang
menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya
juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap
hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara
tidak terlalu keras, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya maksud
mengingatkan disampaikan dengan intonasi yang halus supaya terdengar santun.
Berdasarkan analisis di atas, maksud mengingatkan disampaikan secara
tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal bermodus kalimat tanya.
Tindak tutur tersebut mengandung maksud mengingatkan secara tidak langsung
karena disampaikan dengan modus kalimat tanya. Kalimat tanya pada tindak tutur
tersebut tidak digunakan untuk bertanya melainkan mengingatkan. Tindak tutur
dengan maksud mengingatkan tersebut walaupun disampaikan secara tidak
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langsung tetap terkesan tidak santun. Tidak santunnya tindak tutur tersebut
disebabkan oleh penyampaian berintonasi keras. Penyampaian tindak tutur dengan
intonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada
mitra tutur. Sebaiknya, maksud mengingatkan disampaikan dengan intonasi yang
halus supaya terdengar santun.

4.3 Pembahasan
Tujuan awal penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur dalam
kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat Karangturi RT 04/ RW
21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejalan
dengan tujuan tersebut, peneliti merumuskan dua rumusan masalah. Dua rumusan
masalah yang diangkat, yaitu jenis tindak tutur dan maksud tindak tutur. Berikut
ini akan dibahas mengenai temuan tindak tutur dan maksud tindak tutur dalam
kegiata gotong-royong.
4.3.1 Tindak Tutur dalam Kegiatan Gotong-Royong
Tuturan masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan gotong-royong ternyata
mencerminkan tindak tutur. Penelitian ini mengacu pada jenis tindak tutur
menurut Parker (1986:17) serta Wijana dan Rohmadi (2009:28), yaitu tindak tutur
langsung dan tindak tutur tidak langsung, dan tidak tutur literal dan tindak tutur
tidak literal. Parker (1986: 20, dalam Nadar, 2009:20) menjelaskan bahwa jenis
tindak tutur yang dicermati dari sudut pandang langsung atau tidak langsung serta
literal atau tidak literal, keduanya dapat berinteraksi. Interaksi tindak tutur yang
dimaksud adalah (1) tindak tutur langsung literal, (2) tindak tutur tidak langsung
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literal, (3) tindak tutur tidak langsung literal, dan (4) tindak tutur tidak langsung
tidak literal. Berdasarkan teori di atas, jenis tindak tutur yang ditemukan dalam
tuturan

masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta saat bergotong-royong meliputi tindak tutur
langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur langsung tidak
literal, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal.
Dalam percakapan saat melakukan kegiatan gotong-royong, ditemukan
tuturan masyarakat Karangturi RT 04/ RW 21, Umbulmartani, Ngemplak,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan tindak tutur langsung
literal. Parker (1986:20) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung literal adalah
tindakan memproduksi tuturan yang disampaikan secara langsung dan sesuai
dengan maknanya. Selain itu, Wijana dan Rohmadi (2009:32) juga menjelaskan
bahwa tindak tutur langsung literal (direct literal speech act) adalah tindak tutur
yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud
pengutaraannya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tuturan yang tergolong
tindak tutur langsung literal dalam kegiatan gotong-royong diidentifikasi
berdasarkan penggunaan modus kalimat dan makna kata-kata yang sama dengan
maksud pengutaraannya. Berdasarkan hal tersebut, tindak tutur langsung literal
dalam kegiatan gotong-royong disampaikan melalui penggunaan tiga modus
kalimat. Tiga modus kalimat yang digunakan, yaitu berita, tanya, dan perintah.
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur langsung literal
bermodus kalimat berita. Kalimat berita dalam tindak tutur langsung literal secara
langsung

digunakan

untuk

menyatakan

maksud

memberitakan

atau
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memberitahukan sesuatu. Maksud memberitakan dalam tindak tutur tersebut
diketahui dengan melibatkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta gotong-royong bermaksud ingin memberitakan atau
memberitahukan sesuatu kepada peserta gotong-royong lain. Selain itu, kalimat
berita pada tuturan yang tergolong tindak tutur langsung literal memuat kata-kata
yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Kata-kata yang ada pada tuturan
tersebut sesuai dengan sesuatu yang akan diberitakan. Berdasarkan interaksi
penggunaan modus kalimat berita pada tuturan dan makna yang sama dengan
maksud pengutaraannya, menunjukkan bahwa tuturan dalam kegiatan gotongroyong tergolong tindak tutur langsung literal.
Selanjutnya, tindak tutur langsung literal dalam kegiatan gotong-royong
ditemukan dengan penggunaan modus kalimat tanya. Kalimat tanya dalam tindak
tutur langsung literal secara langsung digunakan oleh penutur (peserta gotongroyong) untuk menyatakan maksud bertanya kepada mitra tutur (peserta gotongroyong lain). Maksud bertanya dalam tindak tutur tersebut diketahui dengan
melibatkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Melalui tuturan tersebut,
penutur (peserta gotong-royong) ingin menggali suatu informasi yang tidak
diketahuinya kepada peserta gotong-royong lain. Selain itu, modus kalimat tanya
pada tuturan yang tergolong tindak tutur langsung literal juga memuat makna
kata-kata yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Kata-kata yang terdapat
pada tuturan tersebut sesuai dengan sesuatu yang ingin ditanyakan. Berdasarkan
interaksi penggunaan modus kalimat tanya pada tuturan dan makna yang sama
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dengan maksud pengutaraannya, menunjukkan bahwa tuturan dalam kegiatan
gotong-royong tergolong tindak tutur langsung literal.
Selain kedua modus kalimat di atas, tindak tutur langsung literal juga
disampaikan melalui modus kalimat perintah. Kalimat perintah dalam tindak tutur
langsung literal digunakan secara langsung untuk menyatakan maksud
memerintah, meminta, mempersilakan, mengajak, menyuruh, menganjurkan,
mendesak, dan melarang. Maksud dalam tindak tutur tersebut tersebut diketahui
dengan melibatkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Selain itu, kalimat
perintah yang digunakan dalam tindak tutur langsung literal juga memuat katakata yang sesuai dengan maksud pengutaraannya. Makna kata-kata dalam tindak
tutur langsung literal sesuai dengan maksud pengutaraannya, yakni untuk
menyatakan maksud memerintah, meminta, mempersilakan, mengajak, menyuruh,
menganjurkan, mendesak, dan melarang. Berdasarkan interaksi penggunaan
modus kalimat perintah pada tuturan dan makna yang sama dengan maksud
pengutaraannya, menunjukkan bahwa tuturan dalam kegiatan gotong-royong
tergolong tindak tutur langsung literal.
Tindak tutur kedua yang ditemukan dalam kegiatan gotong-royong, yaitu
tindak tutur tidak langsung literal. Parker (1986:20) menjelaskan bahwa tindak
tutur tidak langsung literal memiliki hubungan antara makna dan fakta namun
diungkapkan secara tidak langsung. Selain itu, Wijana dan Rohmadi (2009:32)
juga menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung literal (indirect speech act)
adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai
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dengan maksud penutur. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur tidak
langsung literal dalam kegiatan gotong-royong diidentifikasi berdasarkan
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud tetapi makna-katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan maksud penutur. Dari segi
penyampaiannya, tuturan yang tergolong tindak tutur tidak langsung literal terbagi
dalam dua modus, yakni kalimat berita dan kalimat tanya.
Pada tuturan yang tergolong tindak tutur tidak langsung literal, kalimat
berita tidak digunakan untuk

menyatakan

maksud memberitakan atau

memberitahukan melainkan maksud yang lain. Tindak tutur tidak langsung literal
bermodus kalimat berita mengandung berbagai maksud, meliputi menyuruh,
menawarkan, menolak, mengajak, dan menganjurkan. Maksud dalam tindak tutur
tersebut diketahui dengan melibatkan konteks yang melatarbelakangi tuturan.
Meskipun penggunaan modus kalimat berita tidak sesuai dengan maksud yang
ingin disampaikan, tetapi kata-kata yang terdapat pada tuturan sesuai dengan
maksud penutur. Berdasarkan interaksi penggunaan modus kalimat berita yang
tidak sesuai dengan maksud dan kata-kata yang terdapat pada tuturan sesuai
dengan fakta dan maksud penutur, menunjukkan bahwa tuturan dalam kegiatan
gotong-royong tergolong tindak tutur tidak langsung literal.
Selain modus kalimat berita, tindak tutur tidak langsung literal dalam
kegiatan gotong-royong ditemukan dengan penggunaan modus kalimat tanya.
Kalimat tanya dalam tindak tutur tidak langsung literal tidak digunakan untuk
menyatakan maksud bertanya melainkan maksud yang lain. Maksud yang
terkandung dalam tindak tutur tidak langsung literal dengan modus kalimat tanya,
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meliputi menyuruh, meminta, menawarkan, menolak, mengingatkan, dan
mengkritik. Maksud dalam tindak tutur tersebut diketahui dengan melibatkan
konteks yang melatarbelakangi tuturan. Meskipun penggunaan modus kalimat
tanya tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan, tetapi kata-kata yang
terdapat pada tuturan sesuai dengan maksud penutur. Berdasarkan interaksi
penggunaan modus kalimat tanya yang tidak sesuai dengan maksud dan kata-kata
yang terdapat pada tuturan sesuai dengan fakta dan maksud penutur, menunjukkan
bahwa tuturan dalam kegiatan gotong-royong tergolong tindak tutur tidak
langsung literal.
Tindak tutur ketiga yang ditemukan dalam kegiatan gotong-royong, yaitu
tindak tutur langsung tidak literal. Parker (1986: 20) menjelaskan bahwa tindak
tutur langsung tidak literal berhubungan dengan tindakan ilokusi langsung namun
maknanya tidak sesuai dengan fakta atau situasi. Selain itu, Wijana dan Rohmadi
(2009:34) juga menjelaskan bahwa tindak tutur langsung tidak literal (direct
nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat
yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak
memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, tindak tutur langsung tidak literal dalam kegiatan gotongroyong diidentifikasi berdasarkan penggunaan modus kalimat yang sesuai dengan
maksud tuturan tetapi kata-kata yang menyusun tidak memiliki makna yang sama
dengan fakta dan maksud penutur. Dari segi penyampaiannya, tindak tutur
langsung tidak literal terbagi dalam dua modus kalimat, meliputi modus kalimat
berita dan kalimat perintah.
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Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur langsung tidak
literal dengan modus kalimat berita. Pada tuturan yang tergolong tindak tutur
tidak langsung literal, kalimat berita digunakan secara langsung oleh penutur
(peserta gotong-royong) untuk menyatakan maksud memberitahukan sesuatu
kepada mitra tutur (peserta gotong-royong lain). Maksud memberitahukan dalam
tindak tutur tersebut diketahui dengan melibatkan konteks yang melatarbelakangi
tuturan. Meskipun penggunaan modus kalimat berita sesuai dengan maksud, tetapi
kata-kata yang menyusun tuturan tidak memiliki makna yang sama dengan
maksud penuturnya. Berdasarkan interaksi penggunaan modus kalimat berita yang
sesuai dengan maksud tuturan dan kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki
makna yang sama dengan maksud penuturnya, menunjukkan bahwa tuturan dalam
gotong-royong memang tergolong tindak tutur langsung tidak literal.
Selain modus kalimat berita, tindak tutur langsung tidak literal dalam
kegiatan gotong-royong ditemukan dengan penggunaan modus kalimat perintah.
Modus kalimat perintah dalam tindak tutur langsung tidak literal digunakan secara
langsung oleh penutur (peserta gotong-royong) untuk menyatakan maksud
memerintah. Maksud dalam tindak tutur tersebut diketahui dengan melibatkan
konteks yang melatarbelakangi tuturan. Melalui tindak tutur langsung tidak literal
dengan modus kalimat perintah (imperatif), penutur (peserta gotong-royong)
bermaksud memerintah mitra tutur (peserta gotong-royong lain) supaya
melakukan sesuatu. Meskipun penggunaan modus kalimat perintah sesuai dengan
maksud, tetapi kata-kata yang menyusun tuturan tidak memiliki makna yang sama
dengan maksud penuturnya. Berdasarkan interaksi penggunaan modus kalimat
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perintah yang sesuai dengan maksud tuturan dan kata-kata yang menyusunnya
tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya, menunjukkan
bahwa tuturan dalam gotong-royong memang tergolong tindak tutur langsung
tidak literal.
Selain ketiga tindak tutur di atas, dalam kegiatan gotong-royong juga
ditemukan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Parker (1986:20) menjelaskan
bahwa dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal, arti tuturan tidak terkait
dengan apa yang dikatakan dan dinyatakan secara tidak langsung. Selain itu,
Wijana dan Rohmadi (2009:35) juga menjelaskan bahwa tindak tutur tidak
langsung tidak literal (indirect nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang
diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan
maksud yang hendak diutarakan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur
tidak langsung tidak literal dalam kegiatan gotong-royong diidentifikasi
berdasarkan penggunaan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud yang hendak diutarakan. Dari segi penyampaiannya, tindak tutur
tidak langsung tidak literal tersebut terbagi dalam dua modus kalimat. Dua modus
kalimat yang digunakan dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal, meliputi
modus kalimat berita dan kalimat tanya.
Dalam kegiatan gotong-royong, tindak tutur tidak langsung tidak literal
disampaikan dengan modus kalimat berita. Pada tuturan yang tergolong tindak
tutur tidak langsung literal, kalimat berita tidak digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan melainkan maksud yang lain. Maksud-maksud yang
terkandung dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal dengan modus kalimat
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berita, meliputi menyuruh, mengejek, mengkritik, menolak, dan mendesak.
Maksud dalam tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan konteks yang
melatarbelakangi tuturan. Maksud tersebut disampaikan oleh penutur (peserta
gotong-royong) melalui tindak tutur dengan modus kalimat dan makna kalimat
yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Berdasarkan interaksi
penggunaan modus kalimat berita dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan
maksud yang hendak diutarakan, menunjukkan bahwa tuturan dalam gotongroyong tergolong tindak tutur tidak langsung tidak literal.
Selain modus kalimat berita, tindak tutur tidak langsung tidak literal dalam
kegiatan gotong-royong juga disampaikan dengan modus kalimat tanya. Kalimat
tanya dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal digunakan oleh penutur
(peserta gotong-royong) bukan untuk menyatakan maksud bertanya melainkan
maksud yang lain. Maksud yang terkandung dalam tindak tutur tidak langsung
tidak literal dengan modus kalimat tanya, meliputi mengejek dan mengkritik.
Maksud dalam tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan konteks yang
melatarbelakangi tuturan. Maksud tersebut disampaikan oleh penutur (peserta
gotong-royong) melalui tindak tutur dengan modus kalimat dan makna kalimat
yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Berdasarkan interaksi
penggunaan modus kalimat tanya dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan
maksud yang hendak diutarakan, menunjukkan bahwa tuturan dalam gotongroyong tergolong tindak tutur tidak langsung tidak literal.
Dalam kegiatan gotong-royong, tindak tutur yang dominan digunakan
adalah tindak tutur langsung literal. Tindak tutur tersebut banyak digunakan
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karena masyarakat berada pada konteks situasi bekerja yang menuntut keefektifan
dalam berinteraksi. Penutur menyampaikan suatu maksud secara langsung tanpa
banyak basa-basi. Hal itu dimaksudkan supaya gotong-royong dapat berjalan
dengan baik tanpa banyak membuang waktu.
4.3.2 Maksud Tindak Tutur
Penelitian ini merupakan penelitian yang berlandaskan pada kajian
Pragmatik. Yule (2006: 3) menjelaskan bahwa Pragmatik adalah studi tentang
makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh
pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya, pragmatik lebih banyak
berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan
tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang
digunakan dalam tuturan itu sendiri. Selain mengkaji mengenai tindak tutur dalam
kegiatan gotong-royong, penelitian ini juga mengkaji maksud tindak tutur. Chaer
(2009:35) menjelaskan bahwa maksud adalah sesuatu di luar ujaran yang dilihat
dari segi si pengujar, orang yang berbicara, dan pihak subyeknya. Sejalan dengan
penjelasan itu, tuturan yang disampaikan dalam kegiatan gotong-royong dapat
dipahami maksudnya dengan melihat penutur dan mitra tuturnya.
Wijana dan Rohmadi (2009:215) menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap
tuturan yang disampaikan penutur kepada lawan tuturnya mempunyai maksud dan
tujuan tertentu. Dalam kegiatan gotong-royong, setiap tuturan yang disampaikan
memiliki maksud. Tuturan dalam kegiatan gotong-royong dapat dipahami
maksudnya dengan melibatkan konteks yang melatarbelakanginya. Hal itu seperti
yang dikemukakan oleh Putrayasa (2014:24) yang menjelaskan bahwa untuk
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memahami maksud pemakaian bahasa seseorang dituntut harus memahami pula
konteks yang mewadahi pemakaian bahasa tersebut. Sejalan dengan hal itu, istilah
“konteks” didefinisikan oleh Mey (1993: 38 dalam Nadar, 2009: 3) sebagai situasi
lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat
berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami. Selain itu, Pranowo (2014: 299)
juga menjelaskan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang berada di luar teks
(tetapi melingkupi teks atau tuturan) yang dapat menentukan maksud dari suatu
tuturan. Jadi, konteks sangat penting untuk dapat mengetahui maksud-maksud
yang tersembunyi dalam sebuah tuturan.
Konteks yang melatarbelakangi tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong
sangat beragam. Konteks yang beragam tersebut menjadikan tindak tutur
mempunyai

maksud

melatarbelakangi,

yang

maksud

juga
tindak

beragam.
tutur

Berdasarkan

dalam

kegiatan

konteks

yang

gotong-royong

disampaikan oleh penutur (peserta gotong-royong) secara langsung atau tersurat
dan tidak langsung atau tersirat. Hal itu sejalan dengan Wijana dan Rohmadi
(2009:215) yang menjelaskan bahwa maksud yang diutarakan oleh seorang
penutur tidak selamanya diutarakan secara langsung atau tersurat, akan tetapi ada
kalanya diutarakan secara tidak langsung atau tersirat. Maksud yang secara
langsung disampaikan oleh penutur (peserta gotong-royong) kepada mitra tutur
(peserta gotong-royong lain) melalui suatu tindak tutur, meliputi memberitahukan,
bertanya,

memerintah,

meminta,

menganjurkan, dan mendesak.

mempersilakan,

mengajak,

menyuruh,
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Maksud memberitahukan dalam kegiatan gotong-royong disampaikan
secara langsung melalui tindak tutur langsung literal dan tindak tutur langsung
tidak literal. Maksud memberitahukan dalam tindak tutur tersebut dikatakan
langsung karena disampaikan dengan modus kalimat yang sesuai, yaitu kalimat
berita. Maksud tersebut disampaikan melalui tindak tutur langsung literal maupun
tindak tutur langsung tidak literal diketahui dengan melibatkan konteks yang
melatarbelakangi tuturan. Maksud memberitahukan juga ditunjukkan oleh
penyampaian tindak tutur dengan modus kalimat berita. Dalam tindak tutur
bermodus kalimat berita tersebut, ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh
penutur (peserta gotong-royong) kepada mitra tutur (peserta gotong-royong lain).
Maksud tersebut disampaikan secara langsung oleh penutur (peserta gotongroyong) supaya mitra tutur (peserta gotong-royong lain) mengerti tentang suatu
hal tergantung konteks pengutaraannya. Ada beberapa tindak tutur yang
penyampaiannya disertai dengan bahasa nonverbal, yaitu perilaku penutur
menunjuk sesuatu yang ingin diberitahukan kepada mitra tutur. Hal itu semakin
memperjelas bahwa tindak tutur yang disampaikan memang bermaksud
memberitahukan.
Selanjutnya, maksud yang secara langsung disampaikan oleh penutur
(peserta gotong-royong) kepada mitra tutur (peserta gotong-royong lain) melalui
suatu tindak tutur, yaitu bertanya. Maksud bertanya dalam kegiatan gotongroyong disampaikan melalui tindak tutur langsung literal. Maksud bertanya dalam
tindak tutur tersebut dikatakan langsung karena disampaikan dengan modus
kalimat yang sesuai, yaitu kalimat tanya. Maksud bertanya dalam tindak tutur
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tersebut diketahui dengan melibatkan konteks yang melatarbelakanginya. Selain
itu, maksud bertanya juga ditunjukkan oleh penggunaan modus kalimat tanya
pada tindak tutur. Pengungkapan maksud bertanya dilakukan oleh penutur
(peserta gotong-royong) karena ada suatu hal atau informasi yang ingin diketahui
dari mitra tutur (peserta gotong-royong lain).
Selanjutnya, maksud yang disampaikan secara langsung dalam kegiatan
gotong-royong, yaitu memerintah. Maksud memerintah diungkapkan secara
langsung melalui tindak tutur langsung literal dan tindak tutur langsung tidak
literal bermodus kalimat perintah. Pengungkapan maksud memerintah bertujuan
supaya mitra tutur melakukan sesuatu seperti yang diinginkan penutur. Maksud
tersebut diketahui dengan melibatkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur.
Prayitno (2011: 51) menjelaskan memerintah memiliki kadar kedirektifan yang
tinggi. Maksud memerintah diungkapkan dengan cara menaikkan intonasi atau
penegasnya menjadi lebih keras. Dalam tuturan dengan maksud memerintah,
penutur sebagai orang yang merasa lebih tinggi kedudukannya. Mitra tutur
didudukan seolah-olah sebagai bawahan. Sejalan dengan penjelasan tersebut,
maksud memerintah yang disampaikan melalui tindak tutur langsung literal
maupun tindak tutur tidak langsung literal diketahui berdasarkan pengungkapan
berintonasi keras dan kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra tutur.
Kedudukan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua dari
mitra tutur. Selain itu, maksud memerintah juga ditandai dengan penggunaan
modus kalimat perintah yang mengandung kata kerja dasar. Hal itu sesuai dengan
Rahardi (2005: 79) yang menjelaskan bahwa kalimat imperatif biasa lazimnya
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memiliki ciri-ciri berikut: (1) berintonasi keras, (2) didukung dengan kata kerja
dasar, dan (3) berpartikel pengeras –lah.
Maksud meminta juga disampaikan secara langsung dalam kegiatan gotongroyong. Dalam konteks gotong-royong, pengungkapan maksud meminta pada
umumnya bertujuan supaya mitra tutur memberi suatu bantuan atau pertolongan.
Maksud meminta secara langsung disampaikan melalui tindak tutur langsung
literal dengan modus kalimat imperatif permintaan. Maksud tersebut diketahui
berdasarkan konteks yang melatarbelakanginya. Selain itu, maksud meminta juga
ditunjukkan oleh pengungkapan melalui tindak tutur langsung literal bermodus
kalimat imperatif permintaan yang mengandung penanda kesantunan tulung
(tolong). Hal itu sejalan dengan Rahardi (2005:80) yang menjelaskan bahwa
kalimat imperatif permintaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan
tolong, coba, harap dan mohon dan beberapa ungkapan lain, seperti sudilah
kiranya, dapatkah seandainya, dimina dengan hormat, dan dimohon dengan
sangat. Ada beberapa tindak tutur yang tidak mengandung penanda kesantunan
seperti yang dijelaskan Rahardi (2005:80), tetapi jika dikaitkan dengan
konteksnya tindak tutur tersebut tetap menunjukkan maksud meminta.
Dalam pengungkapan maksud meminta, penutur menaruh sikap hormat
kepada mitra tutur. Pranowo (2009:5-6) menjelaskan bahwa jika maksud meminta
bantuan disampaikan menggunakan bahas lisan, penutur hendaknya juga
menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat,
seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak
terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, sikap hormat
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kepada mitra tutur ditunjukkan oleh penyampaian tindak tutur dengan intonasi
halus. Hal itu bertujuan supaya tindak tutur tersebut terkesan santun.
Dalam kegiatan gotong-royong, ditemukan tindak tutur yang secara
langsung bermaksud mempersilakan. Maksud mempersilakan disampaikan
melalui tindak tutur langsung literal. Maksud mempersilakan dalam tindak tutur
tersebut dikatakan langsung karena disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai, yaitu imperatif persilaan. Pengungkapan maksud mempersilakan dalam
tindak

tutur

tersebut

diketahui

dengan

melibatkan

konteks

yang

melatarbelakanginya. Selain itu, maksud mempersilakan juga ditunjukkan melalui
penggunaan modus kalimat imperatif yang mengandung penanda kesantunan
“mangga” (silakan). Hal itu sesuai dengan Rahardi (2005:105) yang menjelaskan
bahwa imperatif persilaan dalam bahasa Indonesia, lazimnya, digunakan dengan
penanda kesantunan silakan.
Maksud mempersilakan disampaikan oleh penutur dengan sikap hormat.
Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan,
penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan Pranowo
(2009:6), sikap hormat penutur dalam menyatakan maksud meminta ditunjukkan
oleh penyampaian berintonasi halus. Hal itu bertujuan supaya maksud
mempersilakan terdengar santun.
Maksud mengajak dalam kegiatan gotong-royong disampaikan secara
langsung melalui tindak tutur langsung literal. Maksud mengajak dalam tindak
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tutur tersebut dikatakan langsung karena disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai, yaitu kalimat imperatif ajakan. Maksud tersebut disampaikan melalui
tindak tutur langsung literal diketahui dengan melibatkan konteks yang
melatarbelakangi tuturan. Selain itu, maksud mengajak juga ditunjukkan oleh
penyampaian tindak tutur dengan modus kalimat imperatif ajakan. Rahardi
(2005:82) menjelaskan bahwa kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan
dengan penanda kesantunan ayo (yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan
hendaklah. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud mengajak yang
disampaikan secara langsung melalui tindak tutur langsung literal ditunjukkan
oleh penanda kesantunan “ayo” pada modus kalimatnya. Pengungkapan maksud
mengajak bertujuan supaya mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang
dinyatakan oleh penutur melalui tindak tutur.
Dalam kegiatan gotong-royong, maksud menyuruh juga disampaikan secara
langsung. Maksud menyuruh disampaikan dengan tujuan supaya mitra tutur
melakukan sesuatu sebagaimana yang disuruhkan oleh penutur. Maksud tersebut
disampaikan melalui tindak tutur langsung literal. Maksud menyuruh dalam
tindak tutur tersebut dikatakan langsung karena disampaikan dengan modus
kalimat yang sesuai, yaitu imperatif suruhan. Maksud menyuruh diketahui dengan
melibatkan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Maksud menyuruh dalam
kegiatan gotong-royong, pada umumnya ditunjukkan oleh penggunaan modus
kalimat imperatif yang mengandung penanda kesantunan “ayo” dan “coba”. Hal
itu, sesuai dengan Rahardi (2005:83) yang menjelaskan bahwa kalimat imperatif
suruhan biasanya digunakan bersama penanda kesantunan ayo, biar, coba, harap,
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hendaklah, hendaknya, mohon, silakan, dan tolong. Ada beberapa tindak tutur
yang tidak mengandung penanda kesantunan seperti yang dijelaskan Rahardi
(2005:83), tetapi jika dikaitkan dengan konteksnya, tindak tutur tersebut tetap
mengandung maksud menyuruh.
Prayitno

(2011:48-51)

menjelaskan

bahwa

seseorang

mempunyai

kewenangan menyuruh mitra tutur apabila kedudukannya lebih tinggi daripada
mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar kedirektifan yang rendah. Menyuruh
disampaikan dengan intonasi atau penegas yang rendah. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, maksud menyuruh dalam gotong-royong diungkapkan oleh
penutur yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari mitra tutur. Hal itu
ditunjukkan oleh tindak tutur yang disampaikan oleh penutur yang berusia lebih
tua dari mitra tutur. Selain itu, maksud menyuruh juga ditunjukkan melalui tindak
tutur yang diungkapkan dengan intonasi rendah atau halus. Pengungkapan maksud
menyuruh dengan intonasi halus atau rendah menunjukkan bahwa penutur
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Hal itu sesuai dengan Pranowo
(2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan,
penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Maksud menganjurkan disampaikan secara langsung dengan tindak tutur
langsung literal. Maksud menganjurkan dalam tindak tutur tersebut dikatakan
langsung karena disampaikan dengan modus kalimat yang sesuai, yaitu Modus
kalimat yang digunakan dalam tindak tutur tersebut adalah kalimat imperatif
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anjuran. Maksud menganjurkan diketahui dengan melibatkan konteks tuturan.
Selain itu, maksud menganjurkan juga ditunjukkan melalui penyampaian dengan
modus kalimat imperatif anjuran. Rahardi (2005:114) menjelaskan bahwa secara
struktural, imperatif mengandung makna anjuran, biasanya, ditandai dengan
penggunaan kata hendaknya, dan sebaiknya. Dari seluruh data tindak tutur yang
menunjukkan maksud menganjurkan, tidak ada satupun yang memuat kata-kata
seperti yang yang dijelaskan oleh Rahardi (2005:114). Walaupun begitu, jika
dilihat dari konteksnya tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong tetap
menunjukkan maksud menganjurkan. Maksud menganjurkan disampaikan supaya
mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur.
Prayitno (2011:74) menjelaskan bahwa bentuk menganjurkan memiliki
posisi yang netral. Artinya, menganjurkan cenderung bisa dikemukakan oleh
penutur yang tidak terikat pada konteks status sosial atau hubungan penutur-mitra
tutur. Posisinya yang netral ini memungkinkan hubungan penutur-mitra tutur
dapat menggunakannya secara bergantian dalam peristiwa tindak bahasa. Sejalan
dengan penjelasan tersebut, tindak tutur dengan maksud menganjurkan tidak
terikat pada konteks status sosial. Konteks status sosial dalam pengungkapan
maksud menganjurkan ditunjukkan oleh usia penutur dan mitra tutur. Dalam
penyampaian tindak tutur tersebut, ada penutur yang berusia lebih tua dari mitra
tutur dan ada juga penutur yang lebih muda dari mitra tutur. Secara keseluruhan,
pengungkapan maksud menganjurkan disampaikan oleh penutur baik yang berusia
lebih tua maupun lebih muda dari mitra tutur dengan menunjukkan sikap hormat.
Sikap hormat penutur kepada mitra tutur ditunjukkan oleh penyampaian tindak
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tutur berintonasi halus. Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan
bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga
menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat,
seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak
terlalu keras, dan sebagainya. Pengungkapan maksud menganjurkan dengan
disertai sikap hormat menunjukkan bahwa tindak tutur tersebut santun.
Maksud mendesak juga ditemukan dalam kegiatan gotong-royong. Maksud
mendesak diketahui dengan melibatkan konteks tuturan. Maksud mendesak secara
langsung disampaikan melalui tindak tutur langsung literal. Maksud mendesak
dalam tindak tutur tersebut dikatakan langsung karena disampaikan dengan modus
kalimat yang sesuai, yaitu imperatif desakan. Rahardi (2005:100) menjelaskan
bahwa lazimnya, imperatif dengan makna desakan dituturkan menggunakan
intonasi yang cenderung lebih keras dari imperatif lainnya. Sejalan dengan
penjelasan Rahardi (2005:100), penutur menyampaikan tindak tutur tersebut
dengan intonasi keras. Prayitno (2011: 60) menjelaskan bahwa mendesak
bertujuan untuk meminta atau menganjurkan dengan sangat kepada mitra tutur
supaya dapat memenuhi keinginan penutur. Sejalan dengan penjelasan tersebut,
tindak tutur dengan maksud mendesak diungkapkan dengan intonasi keras supaya
mitra tutur memenuhi keinginan penutur. Jika dikaitkan dengan pendapat
Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara
lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati
masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata
tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya, tindak tutur
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tersebut tergolong tidak santun. Tidak santunnya tindak tutur tersebut disebabkan
oleh penyampaian berintonasi keras. Penyampaian dengan intonasi keras
menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur.
Dalam kegiatan gotong-royong, juga ditemukan maksud melarang yang
disampaikan secara langsung. Maksud tersebut disampaikan secara melalui tindak
tutur langsung literal. Maksud melarang dalam tindak tutur tersebut dikatakan
langsung karena disampaikan dengan bermodus kalimat imperatif larangan.
Prayitno (2011:63) menjelaskan bahwa melarang bertujuan supaya mitra tutur
tidak boleh sama sekali atau dilarang melakukan sesuatu. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, tindak tutur tersebut dimaksudkan untuk melarang mitra tutur
melakukan sesuatu. Maksud melarang diketahui dengan melibatkan konteks
tuturan. Selain itu, maksud melarang juga ditunjukkan oleh penggunaan modus
kalimat imperatif larangan. Rahardi (2005:109) menjelaskan bahwa imperatif
larangan dalam bahasa Indonesia, biasanya, ditandai oleh pemakaian kata jangan.
Dalam gotong-royong, ditemukan tindak tutur dengan maksud melarang yang
ditunjukkan melalui pemakaian kata “aja” (jangan). Selain itu, ada juga tindak
tutur dengan maksud melarang yang tidak memakai kata jangan. Walaupun
begitu, jika dikaitkan konteks, tindak tutur tersebut tetap menunjukkan maksud
melarang.
Selain disampaikan secara langsung, dalam kegiatan gotong-royong juga
ditemukan tindak tutur dengan berbagai maksud yang disampaikan secara tidak
langsung. Maksud yang secara tidak langsung disampaikan melalui suatu tindak
tutur,

meliputi

meminta,

mengajak,

menyuruh,

menolak,

menawarkan,
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menganjurkan, mengkritik, mendesak, mengejek, dan mengingatkan. Leech
(dalam Pranowo, 2009: 36) memandang bahwa prinsip kesantunan sebagai
“peranti” untuk menjelaskan mengapa penutur sering bertutur secara tidak
langsung (indirect) dalam mengungkapkan maksudnya. Motivasi penggunaan
tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar santun.
Berdasarkan penjelasan itu, tidak langsungnya tindak tutur dalam menyampaikan
maksud tersebut agar terdengar santun.
Maksud meminta disampaikan scara tidak langsung melalui tindak tutur
tidak langsung literal bermodus kalimat tanya. Maksud meminta dalam tindak
tutur tersebut dikatakan tidak langung karena disampaikan dengan modus kalimat
tanya. Maksud meminta secara tidak langsung diketahui dengan melibatkan
konteks yang melatarbelakangi tuturan. Dalam gotong-royong, maksud meminta
yang disampaikan secara tidak langsung ditujukan agar mitra tutur memberi
bantuan atau pertolongan. Maksud meminta bantuan atau pertolongan ditunjukkan
oleh penanda kesantunan “tulung” (tolong) meskipun modusnya adalah kalimat
tanya. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (Pranowo, 2009:36) yang
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar ujaran terdengar santun, tindak tutur tersebut tergolong santun
karena disampaikan secara tidak langsung. Kesantunan maksud meminta secara
tidak langsung juga ditunjukkan oleh sikap hormat penutur kepada mitra tutur.
Sikap hormat tersebut ditandai dengan penyampaian berintonasi halus. Hal itu
sesuai pendapat Pranowo (2009:5-6) yang menjelaskan bahwa jika maksud
meminta bantuan disampaikan menggunakan bahasa lisan, penutur hendaknya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
206

juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap
hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara
tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Maksud mengajak secara tidak langsung disampaikan melalui tindak tutur
tidak langsung literal. Maksud mengajak dalam tindak tutur tersebut dikatakan
tidak langsung karena disampaikan dengan kalimat berita. Maksud mengajak
secara tidak langsung diketahui berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan.
Maksud mengajak diwujudkan secara tidak langsung melalui tindak tutur
bertujuan supaya terdengar santun. Hal itu sesuai dengan penjelasan Leech (dalam
Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur
tidak langsung dimaksudkan supaya terdengar santun. Selain itu, santunnya tindak
tutur tutur tersebut juga ditunjukkan oleh penutur yang menaruh sikap hormat
kepada mitra tutur. Sikap hormat penutur ditunjukkan oleh penyampaian tindak
tutur tersebut dengan intonasi halus. Hal itu juga sesuai dengan Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Maksud menyuruh tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga
disampaikan secara tidak langsung. Maksud meyuruh diketahui dengan
melibatkan

konteks

yang

melatarbelakangi

tuturan.

Maksud

menyuruh

disampaikan secara tidak langsung dengan tindak tutur tidak langsung literal dan
tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud menyuruh dalam tindak tutur
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tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan dengan modus kalimat
berita dan tanya. Prayitno (2011:48-51) menjelaskan bahwa seseorang mempunyai
kewenangan menyuruh mitra tutur apabila kedudukannya lebih tinggi daripada
mitra tutur. Menyuruh memiliki kadar kedirektifan yang rendah. Menyuruh
disampaikan dengan intonasi atau penegas yang rendah.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, maksud menyuruh dalam gotongroyong diungkapkan secara tidak oleh penutur yang memiliki kedudukan lebih
tinggi dari mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh penutur yang berusia lebih tua dari
mitra tutur. Maksud menyuruh disampaikan secara tidak langsung bertujuan agar
terdengar santun. Jika dikaitkan dengan penjelasan Leech (dalam Pranowo, 2009:
36), sebagian besar maksud menyuruh disampaikan melalui tindak tutur secara
tidak langsung bertujuan agar santun. Selain itu, kesantunan maksud menyuruh
juga ditunjukkan melalui pengungkapan tindak tutur berintonasi rendah atau
halus. Pengungkapan maksud menyuruh dengan intonasi halus atau rendah
menunjukkan bahwa penutur menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Hal itu
sesuai dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian
maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah
disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk,
pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya..
Namun, ada juga maksud menyuruh yang disampaikan secara tidak langsung
tetapi tetap tidak santun. Hal itu disebabkan oleh penyampaian tindak tutur
dengan intonasi keras. Sebaiknya, tindak tutur tersebut disampaikan secara tidak
langsung supaya santun.
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Maksud menolak juga disampaikan secara tidak langsung melalui tindak
tutur tidak langsung literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud
menolak dalam tindak tutur tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan
dengan modus kalimat berita dan kalimat tanya. Maksud menolak dari segi
penyampaiannya ditunjukkan dengan intonasi halus dan keras. Intonasi halus pada
penyampaian tindak tutur dengan maksud menolak menunjukkan bahwa penutur
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Hal itu juga sejalan dengan Pranowo
(2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan,
penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Selain itu, penyampaian maksud
menolak secara tidak langsung bertujuan agar terdengar santun. Hal itu juga
sesuai dengan Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang menjelaskan bahwa
motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran
terdengar santun.
Ada tindak tutur bermaksud menolak yang terkesan tidak santun walaupun
disampaikan secara tidak langsung. Hal itu disebabkan oleh penyampaian tindak
tutur berintonasi keras. Penyampaian tindak tutur berintonasi keras menunjukkan
bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur. Seharusnya,
maksud menolak secara tidak langsung disampaikan dengan intonasi halus supaya
mitra tutur merasa dihormati. Hal itu dimaksudkan agar maksud menolak tersebut
sejalan dengan Pranowo (2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian
maksud secara lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah
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disepakati masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk,
pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Dalam kegiatan gotong-royong, maksud menawarkan secara tidak langsung
disampaikan melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud menawarkan
dalam tindak tutur tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan dengan
modus kalimat berita dan tanya. Maksud menawarkan secara tidak langsung
diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur. Maksud
menawarkan disampaikan secara tidak langsung melalui tindak tutur bertujuan
supaya terdengar santun. Hal itu sejalan dengan pendapat Leech (dalam Pranowo,
2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak
langsung dimaksudkan agar tuturan santun. Selain itu, kesantunan dalam
menyampaikan maksud menawarkan juga ditunjukkan oleh sikap hormat penutur
kepada mitra tutur. Sikap hormat penutur kepada mitra tutur ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus. Hal itu juga sejalan dengan Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Ada tindak tutur dengan maksud
menawarkan secara tidak langsung yang diperjelas dengan perilaku penutur, yaitu
menunjukkan

sesuatu

yang

ditawarkan,

meliputi

menunjuk

jalan

dan

menunjukkan bungkus rokok.
Maksud

menganjurkan

selain

disampaikan

secara

langsung

juga

disampaikan secara tidak langsung. Maksud menganjurkan disampaikan secara
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tidak langsung dengan tindak tutur tidak langsung literal. Maksud menganjurkan
dalam tindak tutur tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan dengan
modus kalimat berita. Maksud menganjurkan secara tidak langsung diketahui
berdasarkan konteks yang melingkupi tuturan. Maksud tersebut disampaikan
secara tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal bertujuan agar
terdengar santun. Hal itu sesuai dengan Pranowo (2009:36) yang menjelaskan
bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran
terdengar santun.
Prayitno (2011:74) menjelaskan bahwa bentuk menganjurkan memiliki
posisi yang netral. Artinya, menganjurkan cenderung bisa dikemukakan oleh
penutur yang tidak terikat pada konteks status sosial atau hubungan penutur-mitra
tutur. Posisinya yang netral ini memungkinkan hubungan penutur-mitra tutur
dapat menggunakannya secara bergantian dalam peristiwa tindak bahasa. Sejalan
dengan penjelasan tersebut, maksud menganjurkan dalam tindak tutur tersebut
juga tidak terikat pada konteks status sosial. Konteks status sosial ditunjukkan
oleh usia dan jabatan penutur maupun mitra tutur. Berdasarkan tindak tutur
bermaksud menganjurkan yang ditemukan, penutur berusia lebih muda dari mitra
tutur yang memiliki jabatan sebagai ketua RT yang dihormati di kampung. Dalam
penyampaian tindak tutur tersebut, walaupun berusia lebih muda, penutur tetap
menaruh sikap hormat kepada mitra tutur yang memiliki jabatan sebagai ketua RT
yang dihormati di kampung. Sikap hormat penutur kepada mitra tutur ditunjukkan
oleh penyampaian tindak tutur berintonasi halus. Hal itu sesuai dengan Pranowo
(2009:6) yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
211

penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat
sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot,
volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
Dalam kegiatan gotong-royong, maksud mengkritik disampaikan secara
tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal dan tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Maksud mengkritik dalam tindak tutur tersebut dikatakan
tidak langsung karena disampaikan dengan berita dan tanya. Maksud mengkritik
secara tidak langsung diketahui berdasarkan konteks yang melatarbelakangi
tindak tutur. Prayitno (2011:75) menjelaskan bahwa mengkritik bertujuan
memberi masukan dengan keras atas tindakan mitra tutur. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, tindak tutur dengan maksud mengkritik yang ditemukan
dalam gotong-royong digunakan untuk memberi masukan kepada mitra tutur.
Dalam kegiatan gotong-royong, maksud mengkritik disampaikan secara tidak
langsung dengan intonasi yang keras. Walaupun disampaikan secara tidak
langsung, tindak tutur yang bermaksud mengkritik tetap terkesan tidak santun. Hal
itu disebabkan oleh penyampaian berintonasi keras. Penyampaian tindak tutur
berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat
kepada mitra tutur.
Pranowo (2009:6) menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara
lisan, penutur hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati
masyarakat sebagai sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata
tidak melotot, volume suara tidak terlalu keras, dan sebagainya. Sejalan dengan
penjelasan tersebut, sebaiknya maksud mengkritik tetap disampaikan oleh penutur
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dengan intonasi halus supaya penutur terkesan menghormati mitra tutur sehingga
terdengar santun. Hal tersebut dimaksudkan agar tindak tutur dengan maksud
mengkritik secara tidak langsung sesuai dengan pendapat Leech (dalam Pranowo,
2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak
langsung dimaksudkan agar terdengar santun.
Dalam kegiatan gotong-royong, maksud mendesak juga disampaikan secara
tidak langsung melalui tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud mendesak
dalam tindak tutur tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan dengan
modus kalimat berita. Maksud mendesak secara tidak langsung diketahui
berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur. Prayitno (2011:60)
menjelaskan bahwa mendesak bertujuan untuk meminta atau menganjurkan
dengan sangat kepada mitra tutur supaya dapat memenuhi keinginan penutur.
Dalam gotong-royong, tindak tutur yang secara tidak langsung bermaksud
mendesak diungkapkan dengan intonasi keras supaya mitra tutur memenuhi
keinginan penutur.
Jika dikaitkan dengan pendapat Leech (dalam Pranowo, 2009:36) yang
menjelaskan

bahwa

motivasi

penggunaan

tindak

tutur

tidak

langsung

dimaksudkan agar terdengar santun, walaupun tindak tutur tersebut disampaikan
secara tidak langsung tetapi tetap terkesan tidak santun. Tidak santunnya tindak
tutur tersebut disebabkan oleh penyampaian berintonasi keras. Penyampaian
berintonasi keras menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat
kepada mitra tutur. Hal itu seperti pendapat Pranowo (2009:6) yang menjelaskan
bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur hendaknya juga
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menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai sikap hormat,
seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume suara tidak
terlalu keras, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan tindak tutur dengan maksud
mendesak secara tidak langsung yang ditemukan, ketidaksantunan juga
ditunjukkan oleh perilaku penutur yang menyebut bukan nama asli mitra tutur.
Oleh karena itu, sebaiknya penutur menyampaikan tindak tutur tersebut dengan
intonasi halus dan menyebut mitra tutur dengan nama aslinya supaya santun.
Maksud mengejek secara tidak langsung juga disampaikan dalam kegiatan
gotong-royong. Maksud mengejek disampaikan secara tidak langsung melalui
tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud mengejek dalam tindak tutur
tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan dengan modus kalimat
berita dan kalimat tanya. Maksud mengejek secara tidak langsung diketahui
berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tindak tutur. Jika dikaitkan dengan
pendapat Pranowo (2009:36) yang menjelaskan bahwa motivasi penggunaan
tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar santun, walaupun
disampaikan secara tidak langsung, tindak tutur tersebut tetap terkesan tidak
santun. Hal tersebut disebabkan oleh tindak tutur dengan maksud mengejek
merupakan tindakan tidak terpuji. Rahardi (2005:63) yang menjelaskan bahwa
peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur
akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian, karena
tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain dan
merupakan perbuatan tidak baik sehingga harus dihindari dalam pegaulan
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sesungguhnya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, tindak tutur dengan maksud
mengejek sebaiknya dihindari supaya penutur terlihat menghargai mitra tutur.
Dalam gotong-royong, maksud mengingatkan disampaikan secara tidak
langsung melalui tindak tutur tidak langsung literal. Maksud mengingatkan dalam
tindak tutur tersebut dikatakan tidak langsung karena disampaikan dengan modus
kalimat tanya. Maksud meningatkan walaupun disampaikan secara tidak langsung
tetap terkesan tidak santun. Hal itu disebabkan oleh penyampaian berintonasi
keras. Penyampaian tindak tutur bermaksud mengingatkan dengan intonasi keras
menunjukkan bahwa penutur tidak menaruh sikap hormat kepada mitra tutur.
Sebaiknya, tindak tutur tersebut disampaikan dengan intonasi halus supaya
penutur terkesan menunjukkan sikap hormat kepada mitra tutur sehingga
terdengar santun. Hal tersebut bertujuan agar sesuai dengan Pranowo (2009:6)
yang menjelaskan bahwa dalam penyampaian maksud secara lisan, penutur
hendaknya juga menyertai sikap-sikap yang sudah disepakati masyarakat sebagai
sikap hormat, seperti badan membungkuk, pandangan mata tidak melotot, volume
suara tidak terlalu keras, dan sebagainya.
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu jenis tindak tutur dan

maksud tindak tutur. Tuturan masyarakat Karangturi RT04/RW21, Umbulmartani,
Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan
masyarakat,

yaitu

gotong-royong

ternyata

mencerminkan

tindak

tutur.

Berdasarkan teori Wijana dan Rohmadi (2009:28), tuturan masyarakat Karangturi
RT 04/ RW 21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam kegiatan gotong-royong mencerminkan berbagai jenis tindak tutur meliputi
tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung tidak literal, tindak tutur
langsung literal, dan tindak tutur tidak langsung literal.
Tindak tutur langsung literal disampaikan dengan penggunaan tiga modus
kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Tindak tutur
langsung literal dengan modus kalimat berita berjumlah 16 tuturan. Tindak tutur
langsung literal digunakan secara langsung oleh penutur untuk menyatakan
maksud memberitahukan sesuatu kepada mitra tutur. Tindak tutur langsung literal
dengan kalimat tanya berjumlah 13 tuturan. Tindak tutur langsung literal
digunakan secara langsung oleh penutur untuk menyatakan maksud bertanya
kepada mitra tutur. Selain itu, tindak tutur langsung literal juga diwujudkan
dengan penggunaan modus kalimat perintah. Tindak tutur langsung literal dengan
modus kalimat perintah berjumlah 56 tuturan. Tindak tutur langsung literal
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dengan modus kalimat perintah digunakan secara langsung untuk menyatakan
berbagai maksud, meliputi memerintah, meminta, mempersilakan, mengajak,
menyuruh, menganjurkan, mendesak, dan melarang.
Tindak tutur tidak langsung literal disampaikan dengan penggunaan dua
modus kalimat, yaitu kalimat berita dan kalimat tanya. Tindak tutur tidak
langsung literal dengan modus kalimat berita berjumlah sebelas tuturan. Tindak
tutur tidak langsung literal secara tidak langsung digunakan oleh penutur untuk
menyatakan maksud berbagai maksud, meliputi menyuruh, menawarkan,
menolak, mengajak, dan menganjurkan. Tindak tutur tidak langsung literal dengan
kalimat tanya berjumlah delapan tuturan. Tindak tutur langsung literal digunakan
secara tidak langsung oleh penutur untuk menyatakan berbagai maksud, meliputi
meliputi menyuruh, meminta, menawarkan, menolak, mengingatkan, dan
mengkritik.
Tindak tutur langsung tidak literal disampaikan dengan penggunaan dua
modus, yaitu kalimat berita dan kalimat perintah. Tindak tutur langsung tidak
literal dengan modus kalimat berita berjumlah tiga tuturan. Tindak tutur langsung
tidak literal, kalimat berita digunakan oleh penutur untuk menyatakan maksud
memberitahukan sesuatu kepada mitra tutur. Tindak tutur langsung tidak literal
dengan modus kalimat perintah berjumlah dua tuturan. Tindak tutur langsung
tidak literal digunakan oleh penutur untuk menyatakan maksud memerintah mitra
tutur.
Tindak tutur tidak langsung tidak literal disampaikan dengan penggunaan
dua modus kalimat, yaitu kalimat berita dan kalimat tanya. Tindak tutur tidak
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langsung literal dengan modus kalimat berita sejumlah sembilan tuturan. Tindak
tutur tidak langsung tidak literal dengan modus kalimat berita digunakan penutur
untuk

menyampaikan

berbagai

maksud,

meliputi

menyuruh,

mengejek,

mengkritik, menolak, dan mendesak. Tindak tutur tidak langsung tidak literal
dengan penggunaan modus kalimat tanya sejumlah dua tuturan. Maksud yang
terkandung dalam tindak tutur tidak langsung tidak literal dengan modus kalimat
tanya, meliputi mengejek dan mengkritik.
Dalam kegiatan gotong-royong, tindak tutur yang dominan digunakan
adalah tindak tutur langsung literal. Tindak tutur tersebut banyak digunakan
karena masyarakat berada pada konteks situasi bekerja yang menuntut keefektifan
dalam berinteraksi. Penutur menyampaikan suatu maksud secara langsung tanpa
banyak basa-basi. Hal itu dimaksudkan supaya gotong-royong dapat berjalan
dengan baik tanpa banyak membuang waktu.
Selain itu, dalam kegiatan gotong-royong ditemukan berbagai maksud
tindak tutur. Maksud tindak tutur tersebut diketahui berdasarkan konteks yang
melatarbelakanginya. Konteks yang melatarbelakangi maksud tindak tutur dalam
kegiatan gotong-royong sangat beragam. Konteks yang beragam menjadikan
maksud tindak tutur juga beragam. Berdasarkan konteks yang melatarbelakangi,
maksud tindak tutur dalam kegiatan gotong-royong disampaikan oleh penutur
kepada mitra tutur secara langsung dan tidak langsung.
Maksud tindak tutur yang disampaikan penutur secara langsung kepada
mitra tutur, meliputi memberitahukan sejumlah 19 tuturan, bertanya sejumlah 13
tuturan, memerintah sejumlah sebelas tuturan, meminta sejumlah enam tuturan,
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mempersilakan sejumlah dua tuturan, mengajak sejumlah 13 tuturan, menyuruh
sejumlah 13 tuturan, menganjurkan sejumlah sepuluh tuturan, mendesak sejumlah
satu tuturan, dan melarang sejumlah dua tuturan. Maksud tindak tutur tersebut
dikatakan langsung karena disampaikan dengan modus kalimat yang sesuai.
Maksud memberitahukan disampaikan dengan kalimat berita, maksud bertanya
disampaikan dengan kaimat tanya, dan maksud memerintah, meminta,
mempersilakan, mengajak, menyuruh, menganjurkan, mendesak, serta melarang
disampaikan dengan kalimat perintah.
Maksud tindak tutur yang disampaikan secara tidak langsung, meliputi
meminta sejumlah satu tuturan, mengajak sejumlah satu tuturan, menyuruh
sejumlah delapan tuturan, menolak sejumlah tujuh tuturan, menawarkan sejumlah
empat tuturan, menganjurkan sejumlah satu tuturan, mengkritik sejumlah empat
tuturan, mendesak sejumlah satu tuturan, mengejek sejumlah dua tuturan, dan
mengingatkan sejumlah satu tutran. Maksud tindak tutur tersebut dikatakan tidak
langsung karena disampaikan dengan modus kalimat yang tidak sesuai. Maksud
tindak tutur tersebut disampaikan secara tidak langsung bertujuan agar santun.
Walaupun disampaikan secara tidak langsung, ada beberapa maksud tindak tutur
yang terkesan tidak santun.
5.2 Implikasi
Penelitian ini membuktikan bahwa dalam kegiatan masyarakat berupa gotongroyong mencerminkan adanya tindak tutur dan maksud tindak tutur. Implikasi
penelitian ini dapat menambah literatur dalam kajian pragmatik khusunya tindak
tutur. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap fenomena kebahasaan khususnya
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tindak tutur dan maksud tindak tutur yang ada di masyarakat Karangturi
RT04/RW21, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.3 Saran
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini
adalah peneliti hanya mengungkap fenomena kebahasaan khususnya tindak tutur
dan maksud tindak tutur masyarakat yang terjadi dalam situasi gotong-royong.
Oleh karena itu, peneliti menyarankan supaya penelitian selanjutnya mengkaji
tindak tutur dalam konteks pendidikan khususnya pendidikan bahasa Indonesia.
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Lampiran 1. Tabel Analisis
Tabel Analisis
Jenis Tindak Tutur dan Maksud Tindak Tutur dalam Kegiatan Gotong-Royong Masyarakat Karangturi RT 04/RW 21, Umbulmartani,
Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 1
No
.
1.

Tuturan dan Konteks
Peserta A :
Peserta B

:

Peserta A

:

“Kidul sampun wonten banyu, Pak.”
(Di selatan sudah tersedia air, Pak.)
“Ho’o pa?”
(Iya kah?)
“Sampun, Pak, sampun disiapi kok.”
(Sudah, Pak, Sudah disiapkan kok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang sedang mencari air untuk menyiram jalan yang akan dicor.
Pada saat itu, peserta B tidak mengetahui bahwa di tempat gotongroyong bagian selatan sudah disediakan air. Peserta A
menyampaikan tuturan ini dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih muda dari peserta B. Peserta B adalah ketua RW
yang dihormati oleh warga.

2.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Niki nek le ngaduk semen nganggo molen
penak, Pak.”
(Ini kalau mengaduk semen menggunakan
molen, Pak.)
“Molene sapa?
(Molen siapa?)

Jenis Tindak Tutur

Maksud Tindak Tutur

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus
kalimat berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
memberitahukan kepada peserta B bahwa di
tempat gotong-royong bagian selatan sudah
tersedia air.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
kepada peserta B yang sedang mencari air
untuk menyiram jalan yang akan dicor. Pada
saat itu, peserta B tidak mengetahui bahwa di
tempat gotong-royong bagian selatan sudah
disediakan air. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan kepada
peserta B bahwa di tempat gotong-royong
bagian selatan sudah tersedia air.
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Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
menanggapi peserta B yang bertanya mengenai
orang yang memiliki molen (mesin pengadon
semen). Orang yang memiliki molen (mesin
pengadon semen) di kampung peserta A dan
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3.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Pak Pranata gadhah molen, Pak.”
(Pak Pranata punya molen, Pak.)
“Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo, coba dipinjam!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A menanggapi peserta
B yang bertanya mengenai orang yang mempunyai molen (mesin
pengadon semen). Pak Pranata adalah seorang pendatang yang
sedang membangun rumah di kampung peserta A dan peserta B.
Dalam membuat adonan semen untuk pembangunan rumah, Pak
Pranata menggunakan molen (mesin pengadon semen). Tuturan
tersebut disampaikan dengan intonasi halus. Peserta A berusia
lebih muda dari peserta B. Peserta B adalah seorang ketua RT
dihormati di kampung.
Peserta A
: “Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
Peserta B
: “Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)
(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C
Peserta D

Peserta B
Peserta E

“Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak.)
: “To, solare entek, To, pit motore ya ana.”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga
ada.)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
: “Nggih, Pak”
(Ya, Pak)
:
“Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)
:

tersebut adalah kalimat berita. Modus
kalimat berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
memberitahukan kepada peserta B bahwa
Pak Pranata mempunyai molen (mesin
pengadon semen).

peserta B adalah Pak Pranata. Oleh karena itu,
melalui tuturan tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud memberitahukan kepada peserta B
bahwa orang yang mempunyai molen (mesin
pengadon semen) adalah Pak Pranata.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita (deklaratif).
Modus kalimat berita dalam tuturan tersebut
secara
langsung
digunakan
untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta C bermaksud memberitahukan
kepada peserta D bahwa solar dalam tangki
molen (mesin pengadon semen) habis.

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Peserta C menyampaikan tuturan tersebut
kepada peserta D setelah tahu bahwa peserta B
belum membeli solar. Hal itu membuat peserta
C memeriksa ketersediaan solar pada tangki
molen (mesin pengadon semen). Setelah
memeriksa tangki molen (mesin pengadon
semen), peserta C mendapati bahwa solar habis.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta C
bermaksud memberitahukan kepada peserta D
bahwa solar dalam tangki molen (mesin
pengadon semen) habis.
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(Peserta B berjalan menuju sepeda motor lalu berangkat membeli
solar)

4.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta D
setelah tahu bahwa peserta B belum membeli solar. Hal itu
membuat peserta C memeriksa ketersediaan solar pada tangki
molen (mesin pengadon semen). Setelah memeriksa tangki molen
(mesin pengadon semen), peserta C mendapati bahwa solar habis.
Solar merupakan bahan bakar untuk menghidupkan molen (mesin
pengadon semen). Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
dengan intonasi halus. Peserta C berusia lebih muda dari peserta
D.
Peserta A
: “Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
Peserta B
: “Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)
(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C
Peserta D

Peserta B
Peserta E

“Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak)
: “To, solare entek, To, pit motore ya ana.”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga
ana.)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
: “Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)
:

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta E bermaksud
memberitahukan kepada peserta D bahwa
kunci kontak ada di sepeda motor.

(Peserta B berjalan menuju sepeda motor lalu berangkat membeli
solar)
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Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta E
kepada peserta B yang akan membeli solar.
Pada saat itu, motor yang dimaksud peserta D
baru saja digunakan oleh peserta E. Setelah
menggunakannya, peserta E meninggalkan
kunci kontak di sepeda motor. Melalui tindak
tutur
tersebut,
peserta
E
bermaksud
memberitahukan kepada peserta D bahwa kunci
kontak ada di sepeda motor. Maksud
memberitahukan juga ditunjukkan oleh perilaku
penutur, yaitu menunjuk sepeda motor.
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5.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta E kepada peserta D
yang akan membeli solar. Pada saat itu, motor yang dimaksud
peserta D baru saja digunakan oleh peserta E. Setelah
menggunakannya, peserta E meninggalkan kunci kontak di sepeda
motor. Peserta E menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus. Peserta E berusia lebih muda dari peserta D.
Peserta A
: “Coba sik, urip apa ora!”
(Coba dahulu, nyala atau tidak!)
Peserta B
: “Iki mau tak coba neng kana urip, ya.”
(Ini tadi saya coba di sana nyala, ya.)
Peserta A
: “Aku durung krungu kok.”
(Saya belum dengar kok.)
Peserta B
: “Wah…”
Peserta A
: “Ayo, uripke!”
(Ayo, dinyalakan!)
(Peserta B mengambil tuas untuk menghidupkan molen)

6.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta A
yang menyuruhnya supaya menyalakan molen (mesin pengadon
semen) untuk memastikan nyala atau tidak. Sebelum molen dibawa
ke tempat gotong-royong, peserta B telah mencobanya
(menyalakan). Saat dicoba oleh peserta B, molen dalam kondisi
baik (nyala). Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B dengan
intonasi halus. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A.
Peserta A
: “Semene mau tuku pira?”
(Semen yang tadi dibeli jumlahnya berapa?)
Peserta B
: “Semene ming tuku rolas.”
(Semen hanya beli dua belas.)
Peserta A
: “Mengko nek kurang tuku meneh!”

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
memberitahukan kepada peserta A bahwa
saat dicoba molen nyala.

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
menanggapi peserta A yang menyuruhnya
supaya mencoba (menyalakan) molen. Sebelum
molen dibawa ke tempat gotong-royong,
peserta B telah mencobanya (menyalakan). Saat
dicoba oleh peserta B, molen dalam kondisi
baik (nyala). Melalui tindak tutur tersebut,
peserta B bermaksud memberitahukan kepada
peserta A bahwa saat dicoba molen nyala.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang ingin mengetahui
mengenai jumlah semen yang dibeli. Peserta B
adalah orang yang diberi tugas untuk membeli
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(Nanti kalau kurang beli lagi!)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta
A yang ingin mengetahui mengenai jumlah semen yang dibeli.
Peserta B adalah orang yang diberi tugas untuk membeli semen.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi
halus. Peserta B berusia lebih muda dari peserta A.

7.

Peserta A
Peserta B
Peserta A
Peserta B
Peserta C

: “Kidul kana ya bar ngecor dalan.”
(Selatan sana juga baru saja mengecor jalan.)
: “Kae entek pirang atus sak, Pak?”
(Itu habis berapa ratus karung, Pak?)
: “Hahahaha”
: “He, entek pira, Pak?”
(He, habis berapa, Pak?)
: “Entek seket wae rung rampung.”
(Habis lima puluh saja belum selesai.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran
jalan. Peserta A mengetahui bahwa pengecoran jalan tidak hanya
dilakukan di kampungnya tetapi juga di kampung tetangga.
Kampung tetangga terletak di selatan kampung peserta A dan B.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta B
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
8.

Peserta A

:

“Niku pethak, Pak.”
(Itu putih, Pak.)

(Peserta B mengambil cerek lain yang berisi teh)

kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
ini juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud memberitahukan
kepada peserta A mengenai jumlah semen
yang telah dibeli.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
memberitahukan kepada peserta B bahwa
kampung tetangga yang terletak di selatan
kampungnya juga melakukan pengecoran
jalan.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
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semen. Oleh karena itu, melalui tindak tutur
tersebut, peserta B bermaksud memberitahukan
kepada peserta A mengenai jumlah semen yang
telah dibeli.

Maksud tuturan adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
yang mengetahui bahwa pengecoran jalan tidak
hanya dilakukan di kampungnya tetapi juga di
kampung tetangga kepada peserta B. Kampung
tetangga terletak di selatan kampung peserta A
dan B. Oleh karena itu, melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud memberitahukan
kepada peserta B bahwa kampung tetangga
yang terletak di selatan kampungnya juga
melakukan pengecoran jalan.

Maksud tindak tutur
tersebut adalah
memberitahukan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A saat melihat peserta
B akan minum. Pada saat itu, ada dua cerek.
Masing-masing berisi air putih dan teh. Peserta
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran
jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A saat melihat
peserta B akan minum. Pada saat itu, ada dua cerek. Masingmasing berisi air putih dan teh. Peserta A menduga bahwa peserta
B ingin minum teh. Namun, peserta B mengambil cerek yang
berisi air putih. Peserta A adalah orang yang mempersiapkan
makanan dan minuman dalam gotong-royong. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih muda dari peserta B.
9.

Peserta A

Peserta B

: “Mas, pupuke ana neng kono kui.”
(Mas, pupuk ada di situ.)
(sambil menunjuk tempat pupuk berada)
: “Ooo..nggih.”
(Ooo…Ya.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
saat peserta B baru saja sampai di tempat gotong-royong. Pupuk
yang akan digunakan untuk memupuk tanaman jagung dan
kolonjono berada di seberang sawah. Peserta A menyampaikan
tuturan ini dengan intonasi halus sambil menunjuk tempat pupuk
berada. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B. Peserta B
merupakan salah satu orang dari rombongan pemuda.

10.

Peserta A

Peserta B
Peserta A

: “Tulung tambakke iki, Mad!”
(Tolong obati ini, Mad!)
(sambil menunjukkan kaki yang berdarah)
: “Kenging menapa, Pakdhe?”
(Kena apa, Pakdhe?)
: “Kena pacul je iki.”
(Terkena cangkul ini.)

kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut digunakan untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
memberitahukan bahwa cerek yang diambil
oleh peserta B berisi air putih (air mineral).
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus
kalimat berita dalam tuturan tersebut
digunakan peserta A untuk menyatakan
maksud memberitahukan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan ini, peserta A bermaksud
memberitahukan kepada peserta B mengenai
tempat pupuk berada.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Modus kalimat berita dalam
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A menduga bahwa peserta B ingin minum teh.
Namun, peserta B mengambil cerek yang berisi
air putih. Peserta A adalah orang yang
mempersiapkan makanan dan minuman dalam
gotong-royong. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan bahwa
cerek yang diambil oleh peserta B berisi air
putih (air mineral).

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut saat
peserta B baru saja sampai di tempat gotongroyong. Pupuk yang akan digunakan untuk
memupuk tanaman jagung dan kolonjono
berada di seberang sawah. Peserta A
menyampaikan tuturan ini dengan intonasi
halus sambil menunjuk tempat pupuk berada.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud memberitahukan kepada peserta
B mengenai tempat pupuk berada.

Maksud tindak tutur
tersebut adalah
memberitahukan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang bertanya mengenai penyebab kakinya
berdarah. Pada saat itu, peserta B baru saja
datang ke tempat gotong-royong sehingga tidak
tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan
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: “Woalah, malah kena pacul.”
(Woalah, malah terkena cangkul.)

Peserta B

11.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A menanggapi peserta B yang bertanya mengenai penyebab
kakinya berdarah. Pada saat itu, peserta B baru saja datang ke
tempat gotong-royong sehingga tidak tahu kegiatan apa saja yang
sudah dilakukan oleh peserta lain. Sebelum pemupukan tanaman
dilakukan, kegiatan yang dilakukan adalah mencangkul tanah.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
Peserta B
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu
kuwi, lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
Peserta A
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)
(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)
Peserta B

:

Peserta A

:

“Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
“Udu aku sik menek. Aku mung njupukke
alate, kok iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya
mengambilkan alatnya, kok ini.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang ingin mengetahui keberadaan tangga.
Tangga akan digunakan sebagai alat bantu untuk memotong dahan

tuturan tersebut digunakan oleh peserta A
untuk menyatakan maksud memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan
kepada peserta B bahwa kakinya berdarah
karena terkena cangkul.

oleh peserta lain. Oleh karena itu, peserta A
menyampaikan tindak tutur tersebut untuk
memberitahukan bahwa kakinya berdarah
karena terkena cangkul.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan
tentang
keberadaan
tangga.
Selain
penggunaan modus kalimat berita, tuturan
tersebut bermaksud memberitahukan juga
ditunjukan melalui bahasa non verbal, yaitu
menunjuk tangga.

Maksud tindak tutur
tersebut adalah
memberitahukan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta B menanggapi
peserta A yang ingin mengetahui keberadaan
tangga. Tangga akan digunakan sebagai alat
bantu untuk memotong dahan pohon. Peserta B
menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus sambil menunjuk tangga yang
berada di tumpukan kayu. Oleh karena itu,
melalui tuturan tersebut, peserta A bermaksud
memberitahukan tentang keberadaan tangga.
Maksud memberitahukan juga ditunjukan
melalui bahasa non verbal, yaitu menunjuk
tangga.
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12.

pohon. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus sambil menunjuk tangga yang berada di tumpukan kayu.
Peserta B berusia lebih tua dari peserta A.
Peserta A
: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
Peserta B
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi,
lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
Peserta A
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)

Maksud tindak tutur
tersebut adalah
memberitahukan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
sambil berjalan untuk mengambil tangga yang
akan digunakan sebagai alat bantu memotong
dahan pohon. Peserta A tidak melihat tangga
yang berada di tumpukan kayu. Oleh karena itu,
melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud memberitahukan bahwa tangga
tidak terlihat dari tempatnya berada.

“Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
“Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate,
kok iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya
mengambilkan alatnya, kok ini.)

Tuturan ini tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan
bahwa tangga tidak terlihat dari tempatnya
berada.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B sambil berjalan untuk mengambil tangga yang akan
digunakan sebagai alat bantu memotong dahan pohon. Peserta A
tidak melihat tangga yang berada di tumpukan kayu. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta B
berusia lebih muda dari peserta A.
Peserta A
: “Tawone tiba siji
(Tawon jatuh satu)
Peserta B
:
“Pidak..pidak..pidak!”
(Injak..injak..injak!)
Peserta A
: “Neng kono, neng wetan uwit tawone.”

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus

Maksud tindak tutur
tersebut adalah
memberitahukan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
setelah melempari tawon dengan batu. Hal itu
dilakukan oleh peserta A karena ada seorang

(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)

13.

Peserta B

:

Peserta A

:
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Peserta B

:

(Di situ, di timur pohon tawonnya.)
(sambil menunjuk ke arah pohon)
“Lek wis pѐnѐk Zis wis ilang kok tawone!”
(Cepat panjat Zis sudah hilang kok tawonnya!)

(Peserta C memanjat pohon)

14.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah melempari tawon dengan batu. Hal itu dilakukan
oleh peserta A karena ada seorang peserta yang tidak mau
memanjat pohon karena takut disengat tawon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Tawone tiba siji.”
(Tawon jatuh satu.)
Peserta B
: “Pidhak... pidhak... pidhak!”
(Injak..injak..injak!)
Peserta A
: “Neng kono, neng wetan uwit tawone.”
(Di situ, di timur pohon tawonnya.)
(sambil menunjuk ke arah pohon)
Peserta B
: “Lek wis pѐnѐk Zis wis ilang kok tawone!”
(Cepat panjat Zis sudah hilang kok tawonnya!)
(Peserta C memanjat pohon)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
menanggapi peserta B yang memerintahnya supaya menginjak
tawon. Tawon yang dilempari oleh peserta A dengan batu jatuh di
timur pohon yang akan dipotong dahannya. Tuturan tersebut

kalimat dalam tuturan ini adalah kalimat
berita. Kalimat berita dalam tuturan tersebut
secara
langsung
digunakan
untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan
kepada peserta B bahwa seekor tawon jatuh.

peserta yang tidak mau memanjat pohon karena
takut disengat tawon. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud memberitahukan
kepada peserta B bahwa seekor tawon jatuh.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memberitahukan
kepada peserta B bahwa tawon yang
dilemparinya dengan batu jatuh di timur
pohon yang akan dipotong dahannya

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
menanggapi peserta B yang memerintahnya
supaya menginjak tawon. Tawon yang
dilempari oleh peserta A dengan batu jatuh di
timur pohon yang akan dipotong dahannya.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud memberitahukan kepada peserta B
bahwa tawon yang dilemparinya dengan batu
jatuh di timur pohon yang akan dipotong
dahannya. Maksud memberitahukan juga
ditunjukkan oleh bahasa non verbal, yaitu
menunjuk arah pohon.
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15.

disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: ”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!)
Peserta B
: “Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
Peserta A
: “Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)
(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah bodho.
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak
bodoh.)

(Peserta C dan D memindah asbes)

16.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peseta B menanggapi
peserta A yang menginginkan orang yang berada di bawah pohon
supaya minggir. Pada saat itu, dahan pohon yang sedang dipotong
oleh peserta A hampir patah. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih muda dari
peserta A.
Peserta A
: “Nek sisan njaluk tulung njupuk kayu ten
kandhang pripun nggih?
(Kalau sekalian minta tolong ambil kayu di
kandang bagaimana ya?)
Peserta B
: “Kayune sampun dipendhet pemuda, Pak.”
(Kayu sudah diambil pemuda, Pak.)
Peserta A
: “Oh..sampun.”
(Oh...sudah.)
Peserta B
: “Sampun, Pak, sampun.”

Tuturan ini tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud memberitahukan
kepada peserta peserta A bahwa di bawah
pohon yang sedang dipotong dahannya tidak
ada orang.

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peseta B
menanggapi peserta A yang menginginkan
orang yang berada di bawah pohon supaya
minggir. Pada saat itu, dahan pohon yang
sedang ditebang oleh peserta A hampir roboh.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud memberitahukan kepada peserta
peserta A bahwa di bawah pohon yang sedang
ditebang dipotong tidak ada orang.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat berita. Kalimat berita dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan
maksud
memberitahukan.

Maksud tindak tutur adalah memberitahukan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang meminta
pertolongan untuk mengambilkan kayu di
kandang.
Kayu akan digunakan untuk
memasak saat hajat pernikahan tiba. Peserta B
mengetahui beberapa pemuda berangkat ke
kandang untuk mengambil kayu. Melalui tindak
tutur
tersebut,
peserta
B
bermaksud

232

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Sudah, Pak, sudah.)

17.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang meminta pertolongan untuk
mengambilkan kayu di kandang. Kayu akan digunakan untuk
memasak saat hajat pernikahan tiba. Peserta B mengetahui
beberapa pemuda berangkat ke kandang untuk mengambil kayu.
Peserta B menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Peserta A adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan
anaknya dan berusia lebih muda dari peserta B.
Peserta A
: “Niki nek le ngaduk semen nganggo molen
penak, Pak.”
(Ini kalau mengaduk semen menggunakan
molen enak, Pak.)
Peserta B
: “Molene sapa?
(Molen siapa?)
Peserta A
: “Pak Pranata gadhah molen, Pak.”
(Pak Pranata punya molen, Pak.)
Peserta B
: “Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo, coba dipinjam!)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta A
yang memberi saran untuk menggunakan molen (mesin pengadon
semen) dalam pembuatan adonan semen. Peserta B tidak
mengetahui bahwa di kampungnya ada seseorang yang memiliki
molen (mesin pengadon semen). Pemilik molen (mesin pengadon
semen) adalah seorang pendatang bernama Bapak Pranata yang
sedang membangun rumah di kampung peserta A dan peserta B.
Dalam pembuatan adonan semen untuk membangun rumah, Pak
Pranata menggunakan molen (mesin pengadon semen). Tuturan
tersebut disampaikan dengan intonasi halus. Peserta B adalah

Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud memberitahukan
bahwa kayu sudah diambil oleh beberapa
pemuda.

memberitahukan bahwa kayu sudah diambil
oleh beberapa pemuda.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Modus
kalimat tanya dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud bertanya. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud menanyakan orang
yang memiliki molen (mesin pengadon
semen).

Maksud tuturan adalah bertanya. Peserta B
menyampaikan tuturan tersebut menanggapi
peserta A yang memberi saran supaya
menggunakan molen (mesin pengadon semen)
dalam pembuatan adonan semen. Pada saat itu,
peserta B tidak mengetahui bahwa di
kampungnya ada seorang pendatang yang
memiliki molen. Oleh karena itu, melalui tindak
tutur
tersebut,
peserta
B
bermaksud
menanyakan orang yang memiliki molen
(mesin pengadon semen).
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18.

seorang ketua RT yang dihormati di kampung dan berusia lebih tua
dari peserta A.
Peserta A
: “Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
Peserta B
: “Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)
(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C
Peserta D

Peserta B
Peserta E

19.

: “Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak)
: “To, solare entek, To, pit motore ya ana.”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga
ada.)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
: “Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang membawa molen (mesin pengadon semen) ke tempat gotongroyong. Untuk menghidupkan molen (mesin pengadon semen),
bahan bakar yang dibutuhkan adalah solar. Pada saat itu, peserta A
tidak mengetahui ketersediaan solar untuk menghidupkan molen
(mesin pengadon semen). Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B.
Peserta A
: “Semene mau tuku pira?”
(Semen yang tadi dibeli jumlahnya berapa?)
Peserta B
: “Semene ming tuku rolas.”
(Semen hanya beli dua belas.)

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya (interogatif).
Modus kalimat tanya (interogatif) dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Melalui tuturan tersebut, peserta B
bermaksud menanyakan solar sudah dibeli
atau belum.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang membawa molen (mesin
pengadon semen) ke tempat gotong-royong.
Untuk menghidupkan molen (mesin pengadon
semen), bahan bakar yang dibutuhkan adalah
solar. Pada saat itu, peserta A tidak mengetahui
ketersediaan solar untuk menghidupkan molen
(mesin pengadon semen). Oleh karena itu,
melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan solar sudah dibeli atau
belum.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang membeli semen untuk
pengecoran jalan. Peserta A tidak mengetahui
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Peserta A

:

“Mengko nek kurang tuku meneh!”
(Nanti kalau kurang beli lagi!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang membeli semen untuk pengecoran jalan. Peserta A tidak
mengetahui jumlah semen yang dibeli. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

20.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Iki diseleh ngendi, Lik?”
(Ini ditaruh mana, Lik?)
“Kono wae.”
(Situ saja.)
(sambil menunjuk jalan yang akan dicor)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
membawa adonan semen dengan gerobak sorong. Peserta B adalah
seorang yang bertugas meratakan semen pada jalan yang sedang
dicor. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B.

21.

Peserta A

Peserta B
Peserta A

: “Tulung tambakke iki, Mad!”
(Tolong obati ini, Mad!)
(sambil menunjukkan kaki yang berdarah)
: “Kenging menapa, Pakdhe?”
(Terkena apa, Pakdhe?)
: “Kena pacul je iki.”
(Terkena cangkul ini.)

dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya
dalam tuturan tersebut secara langsung
digunakan untuk menyatakan maksud
bertanya. Selain itu, tuturan tersebut juga
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan
literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud menanyakan jumlah
semen yang telah dibeli oleh peseta B.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Kalimat tanya dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud bertanya. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menanyakan tempat untuk menaruh adonan
semen.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Modus kalimat tanya dalam
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jumlah semen yang dibeli. Oleh karena itu,
melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan jumlah semen yang
telah dibeli oleh peserta B.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Peserta
A menyampaikan tuturan tersebut kepada
peserta B saat membawa adonan semen dengan
gerobak sorong. Peserta B adalah seorang yang
bertugas meratakan semen pada jalan yang
sedang dicor. Oleh karena itu, melalui tindak
tutur
tersebut,
peserta
A
bermaksud
menanyakan tempat untuk menaruh adonan
semen.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B kepada
peserta A yang meminta pertolongan untuk
mengobati kakinya yang berdarah. Pada saat
itu, peserta B baru saja datang ke tempat
gotong-royong sehingga ia tidak tahu mengenai
kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh
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Peserta B

22.

:

“Woalah, malah kena pacul.”
(Woalah, malah terkena cangkul.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
B menanggapi peserta A yang bermaksud meminta pertolongan
untuk mengobati kakinya yang berdarah. Pada saat itu, peserta B
baru saja datang ke tempat gotong-royong sehingga ia tidak tahu
kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh peserta lain. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi halus. Peserta
B berusia lebih muda dari peserta A.
Peserta A
: “Pira, Mad?”
(Berapa, Mad?)
Peserta B
: “Napa, Pakd,he?”
(Apa, Pakdhe?)
Peserta A
: “Rega sewa Kolonjonone?”
(Harga sewa Kolonjono?)
Peserta B
: “Dereng enten keputusan niki, ditengga tanggal
kalih mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal dua
saja!)
Peserta C
: ”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
Peserta B
: “Kumpulan ta?”
(Kumpulan kan?)
Peserta C
: “Ya rareti aku.”
(Ya, saya tidak tahu.)
Peserta B
: “Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)

tuturan tersebut digunakan oleh peserta B
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Melalui tuturan tersebut, peserta B
bermaksud menanyakan penyebab kaki
peserta A berdarah.

peserta lain. Oleh karena itu, melalui tindak
tutur
tersebut,
peserta
B
bermaksud
menanyakan penyebab kaki peserta A berdarah.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Modus kalimat tanya dalam
tuturan tersebut digunakan oleh peserta A
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Melalui tuturan tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan harga sewa lahan
kolonjono kepada peserta B.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Peserta
A adalah seorang yang memiliki hewan ternak.
Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan
berupa
kolonjono.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
selaku perwakilan organisasi pemuda yang
mengelola lahan kolonjono. Oleh karena itu,
melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan harga sewa lahan
kolonjono kepada peserta B.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Peserta A adalah seorang yang memiliki
hewan ternak. Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan berupa
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23.

24.

kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B selaku perwakilan organisasi pemuda yang mengelola
lahan kolonjono. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Pira, Mad?”
(Berapa, Mad?)
Peserta B
: “Napa, Pakdhe?”
(Apa, Pakdhe?)
Peserta A
: “Rega sewa Kolonjonone?”
(Harga sewa Kolonjono?)
Peserta B
: “Dereng enten keputusan niki, ditengga tanggal
kalih mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal dua
saja!)
Peserta C
: ”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
Peserta B
: “Kumpulan ta?”
(Kumpulan kan?)
Peserta C
: “Ya rareti aku.”
(Ya, saya tidak tahu.)
Peserta B
: “Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Peserta A adalah seorang yang memiliki
hewan ternak. Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan berupa
kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B selaku perwakilan organisasi pemuda yang mengelola
lahan kolonjono. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Pira, Mad?”
(Berapa, Mad?)
Peserta B
: “Napa, Pakdhe?”
(Apa, Pakdhe?)

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Modus kalimat tanya dalam
tuturan tersebut digunakan oleh peserta A
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Melalui tuturan tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan harga sewa lahan
kolonjono kepada peserta B.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Peserta
A adalah seorang yang memiliki hewan ternak.
Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan
berupa
kolonjono.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
selaku perwakilan organisasi pemuda yang
mengelola lahan kolonjono. Oleh karena itu,
melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan harga sewa lahan
kolonjono kepada peserta B.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta B yang menyuruh peserta
A untuk menunggu keputusan harga sewa
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25.

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta B

:

“Rega sewa Kolonjonone?”
(Harga sewa Kolonjono?)
“Dereng enten keputusan niki, ditengga tanggal
kalih mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal dua
saja!)
”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
“Kumpulan ta?”
(Kumpulan kan?)
“Ya rareti aku.”
(Ya, saya tidak tahu.)
“Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
C menanggapi peserta B yang menyuruh peserta A untuk
menunggu keputusan harga sewa kolonjono yang akan
disampaikan pada 2 Oktober 2016. Pada 2 Oktober 2016 akan
diadakan rapat yang dihadiri bapak-bapak dan perwakilan
organisasi pemuda Karangturi. Peserta B adalah seorang
perwakilan organisasi pemuda yang sering mengikuti rapat
tersebut. Dalam rapat tersebut, perwakilan organisasi pemuda biasa
melaporkan hasil pengelolaan kolonjono. Peserta C tidak
mengetahui bahwa pada 2 Oktober 2016 akan diadakan rapat
tersebut. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C dengan
intonasi halus. Peserta C berusia lebih muda dari peserta B.
Peserta A
: “Gawa korek ora, Kang?”
(Bawa korek tidak, Kang?)
(sambil membuka bungkus rokok)
Peserta B
: “Ora gawa, nyilih Mas Eko kae lho!”
(Tidak bawa, pinjam Mas Eko itu lho!)
(sambil menunjuk Mas Eko)

dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Modus kalimat tanya dalam
tuturan tersebut digunakan oleh peserta C
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Melalui tuturan tersebut, peserta C
bermaksud menanyakan kegiatan yang akan
dilakukan pada 2 Oktober 2016.

kolonjono yang akan disampaikan pada 2
Oktober 2016. Pada 2 Oktober 2016 akan
diadakan rapat yang dihadiri bapak-bapak dan
perwakilan organisasi pemuda Karangturi.
Peserta B adalah seorang perwakilan organisasi
pemuda yang sering mengikuti rapat tersebut.
Dalam rapat tersebut, perwakilan organisasi
pemuda biasa melaporkan hasil pengelolaan
kolonjono. Peserta C tidak mengetahui bahwa
pada 2 Oktober 2016 akan diadakan rapat
tersebut. Oleh karena itu, melalui tindak tutur
tersebut, peserta C bermaksud menanyakan
kegiatan yang akan dilakukan pada 2 Oktober
2016.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Peserta
A dan peserta B adalah perokok. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat akan merokok sambil membuka
bungkus rokok. Pada saat itu, peserta A tidak
membawa korek untuk menyalakan korek. Oleh
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dakam gotong-royong pemupukan
tanaman jagung dan kolonjono. Peserta A dan peserta B adalah
perokok. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta
B saat akan merokok sambil membuka bungkus rokok. Pada saat
itu, peserta A tidak membawa korek untuk menyalakan rokok.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonsai halus.
Peserta A berusia lebih muda dari peserta B.
26.

Peserta A

Peserta B
Peserta A

: “Gas, Gas klambiku mburi reget ora, Gas?
(Gas, Gas bajuku bagian belakang kotor
tidak, Gas?)
: “Iya.”
: “Tulung resikke, Gas!”
(Tolong, bersihkan, Gas!)

(Peserta B membersihkan baju peserta A)

27.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Pada saat itu, peserta A secara tidak sengaja
menyenggol sarang laba-laba yang ada di tanaman kolonjono.
Peserta B berada di dekatnya. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
Peserta B
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi,
lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
Peserta A
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)

tersebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya
dalam tuturan tersebut secara langsung
digunakan untuk menyatakan maksud
bertanya. Selain itu, tuturan tersebut juga
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan
literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud menanyakan apakah
peserta B membawa korek atau tidak.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya
dalam tuturan tersebut secara langsung
digunakan untuk menyatakan maksud
bertanya. Selain itu, tuturan tersebut juga
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan
literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud menanyakan baju
bagian belakang kotor atau tidak.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Kalimat tanya dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud bertanya. Selain itu,
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karena itu, melalui tindak tutur tersebut, peserta
A bermaksud menanyakan apakah peserta B
membawa korek atau tidak.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Pada
saat itu, peserta A secara tidak sengaja
menyenggol sarang laba-laba yang ada di
tanaman kolonjono. Peserta B berada di
dekatnya. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B dengan intonasi
halus. Oleh karena itu, melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud menanyakan
baju bagian belakang kotor atau tidak.

Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat akan memotong dahan pohon.
Pada saat itu, peserta A tidak mengetahui
tangga berada. Tangga digunakan sebagai alat
bantu untuk memanjat pohon. Oleh karena itu,
melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan keberadaan tangga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)
Peserta B
Peserta A

28.

: “Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
: “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate,
kok iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya
mengambilkan alatnya, kok ini.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat akan memotong dahan pohon. Pada saat itu, peserta
A tidak mengetahui tangga berada. Tangga digunakan sebagai alat
bantu untuk memanjat pohon. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A lebih muda dari peserta
B.
Peserta A
: “Sing mènèk sapa kuwi?”
(Yang memanjat siapa itu?)
(menyampaikan tuturan ini dari kejauhan)
Peserta B
: “Tekek”
(peserta A mendekati tempat penebangan ranting pohon)
Peserta A
Peserta C

Peserta A
Peserta C

: “Munggah meneh ra wani, Le?”
(Naik lagi tidak berani, Nak?)
: “Aku isa munggah, ra isa medhun meneh
mengko.”
(Saya bisa naik, tidak bisa turun nanti.)
: “Medhun wae Zis, ben ditandangi Mas Tono!”)
(Turun saja Zis, biar dikerjakan MasTono!)
: “Munggahe dhuwur. Eneng gendhѐng barang,
je.”
(Naiknya tinggi. Ada genting juga, eh.)

tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menanyakan keberadaan tangga.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat tanya. Kalimat tanya dalam tuturan
ini secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud bertanya. Selain itu,
tuturan ini juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menanyakan orang yang memanjat untuk
memotong dahan pohon kepada peserta B.
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Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang berada di tempat pemotongan
dahan pohon. Peserta A menyampaikan
tersebut ini dari kejauhan. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud menanyakan
orang yang memanjat untuk memotong dahan
pohon.
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29

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang berada di tempat pemotongan dahan pohon. Peserta
A menyampaikan tuturan tersebut dari kejauhan. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Azis isa menek apa, Cah?”
(Azis bisa manjat apa, Nak?)
Peserta B
: “Pinter bocahe.”
(Pintar dia.)
Peserta C
: “Kowe wae kalah.”
(Kamu saja kalah.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan saat itu adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B dan peserta C saat melihat seorang peserta memanjat
untuk memotong dahan pohon. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B dan peserta C.

30.

Peserta A

: “Minggir, Le!”
(Minggir, Nak!)

(Peserta B minggir)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A yang sedang
membawa adonan semen menggunakan gerobak sorong. Pada saat

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya
dalam tuturan ini secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud bertanya. Selain
itu, tuturan ini juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraanya. Melalui
tuturan tersebut peserta A bermaksud
menanyakan kemampuan seorang peserta
dalam memanjat pohon kepada peserta B
dan peserta C.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat perintah. Modus
kalimat perintah dalam tuturan tersebut
digunakan untuk menyatakan maksud
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Maksud tindak tutur adalah bertanya. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B dan peserta C saat melihat seorang
peserta memanjat untuk memotong dahan
pohon. Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menanyakan kemampuan seorang
peserta dalam memanjat pohon peserta B dan
peserta C.

Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A yang sedang membawa adonan
semen menggunakan gerobak sorong. Pada saat
itu, peserta B menghalangi jalan peserta A.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih
tua dari peserta B. Melalui tindak tutur tersebut,
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31.

itu, peserta B menghalangi jalan peserta A. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

memerintah. Selain itu, tuturan tersebut juga
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan
literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memerintah peserta B
supaya minggir.

: “Mengko sik, Ko, iki rung siap!”
(Sebentar, Ko, ini belum siap!)
: “Seker e ben adem sik!”
(Piston supaya dingin dulu!)

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan ini
adalah kalimat perintah. Kalimat perintah
dalam tuturan tersebut secara langsung
digunakan untuk menyatakan maksud
memerintah. Selain itu, tuturan tersebut juga
literal. Tuturan tersebut merupakan tuturan
literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memerintah peserta C
supaya menunggu jalan yang akan dicor
selesai diratakan.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat perintah. Kalimat perintah dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memerintah.

Peserta A
Peserta B

(Peserta C mematikan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta C
yang sedang menghidupkan molen (mesin pengadon semen).
Peserta C adalah orang yang bertugas mengoperasikan molen
(mesin pengadon semen). Pada saat itu, jalan yang akan dicor
belum selesai diratakan. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta C.

32.

Peserta A
Peserta B
Peserta A

Peserta B

: “Tawone tiba siji.”
(Tawon jatuh satu.)
: “Pidhak..pidhak..pidhak!”
(Injak..injak..injak!)
: “Neng kono, neng wetan uwit tawone.”
(Di situ, di timur pohon tawonnya.)
(sambil menunjuk ke arah pohon)
: “Lek wis pѐnѐk Zis wis ilang kok tawone!”
(Cepat panjat Zis sudah hilang kok tawonnya!)
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peserta A bermaksud memerintah peserta B
supaya
minggir.
Maksud
memerintah
ditunjukkan dengan penyampaian tuturan
berintonasi keras. Selain itu, maksud
memerintah pada tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh kedudukan peserta A yang
lebih tinggi dari peserta B. Pada tuturan
tersebut, peserta A berusia lebih tua dari peserta
B.
Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Peserta A menyampaikan tuturan kepada
peserta B yang akan menghidupkan molen
(mesin pengadon semen). Peserta B adalah
orang yang bertugas mengoperasikan molen
(mesin pengadon semen). Pada saat itu, jalan
yang akan dicor belum selesai diratakan.
Melalui tuturan ini, peserta A bermaksud
memerintah peserta C supaya menunggu jalan
yang akan dicor selesai diratakan. Maksud
memerintah dalam tuturan ini ditandai dengan
penyampaian berintonasi keras. Selain itu,
maksud memerintah pada tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh kedudukan peserta A
yang lebih tinggi dari peserta C. Pada tuturan
tersebut, peserta A berusia lebih tua dari peserta
C.
Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang memberi informasi
bahwa seekor tawon jatuh setelah ia
melemparinya dengan batu. Hal itu dilakukan
oleh peserta A karena ada seorang peserta yang
tidak mau memanjat pohon karena takut
disengat tawon. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta B bermaksud memerintah peserta A
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(Peserta C memanjat pohon)

33.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang memberi informasi bahwa seekor
tawon jatuh setelah ia melemparinya dengan batu. Hal itu
dilakukan oleh peserta A karena ada seorang peserta yang tidak
mau memanjat pohon karena takut disengat tawon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi keras. Peserta
B berusia lebih tua dari peserta A.
Peserta A
: “Tawone tiba siji.”
(Tawon jatuh satu.)
Peserta B
: “Pidhak..pidhak..pidhak!”
(Injak..injak..injak!)
Peserta A
: “Neng kono, neng wetan uwit tawone.”
(Di situ, di timur pohon tawonnya.)
(sambil menunjuk ke arah pohon)
Peserta B
: “Lek wis pѐnѐk Zis wis ilang kok tawone!”
(Cepat panjat Zis sudah hilang kok
tawonnya!)
(Peserta C memanjat pohon)

34.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada
peserta C yang sebelumnya menolak untuk memanjat pohon
karena takut disengat tawon. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta B dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih tua dari
peserta C.
Peserta A
: “Sing mènèk sapa kuwi?”

Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud memerintah peserta A
supaya menginjak tawon.

supaya menginjak tawon. Maksud memerintah
dalam tindak tutur tersebut ditandai dengan
penggunaan kata dasar “pidhak” (injak) dan
penyampaian berintonasi keras. Selain itu,
maksud memerintah pada tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh kedudukan peserta B
yang lebih tinggi dari peserta A. Pada tuturan
tersebut, peserta B berusia lebih tua dari
peserta A.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat perintah. Kalimat perintah dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memerintah.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud memerintah peserta C
supaya memanjat untuk memotong dahan
pohon.

Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
kepada peserta C yang sebelumnya menolak
untuk memanjat pohon karena takut disengat
tawon. Melalui tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud memerintah peserta C supaya
memanjat untuk memotong dahan pohon.
Maksud memerintah dalam tindak tutur
tersebut ditandai dengan penggunaan kata kerja
dasar “penek” (panjat) dan penyampaian
berintonasi keras. Selain itu, maksud
memerintah pada tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh kedudukan peserta B yang
lebih tinggi dari peserta C. Pada tuturan
tersebut, peserta B berusia lebih tua dari
peserta C.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur

Maksud tindak tutur adalah memerintah.
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Peserta B

(“Yang memanjat siapa itu?)
(menyampaikan tuturan ini dari kejauhan)
: “Tekek.”

(peserta A mendekati tempat penebangan ranting pohon)
Peserta A
Peserta C

Peserta A

Peserta D

35.

: “Munggah meneh ra wani, Le?”
(Naik lagi tidak berani, Nak?)
: “Aku isa munggah, ra isa medhun meneh
mengko.”
(Saya bisa naik, tidak bisa turun nanti.)
: “Medhun wae Zis, ben ditandangi Mas
Tono!”
(Turun saja Zis, biar dikerjakan MasTono!)
: “Munggahe dhuwur. Eneng gendhѐng barang,
je.”)
(Naiknya tinggi. Ada genting juga, eh.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta C menolak untuk memotong dahan pohon bagian atas.
Peserta C takut saat disuruh oleh peserta A untuk menebang
ranting pohon bagian atas. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta C.
Peserta A
: “Sadi ndhuwur sek wae Kang Gandung!”
(Dari atas dulu saja Kang Gandhung!)
(Peserta B memanjat lebih tinggi)
Peserta C

: “Minggir, Mad!”
(Minggir, Mad!)

langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat perintah. Kalimat perintah dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memerintah.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memerintah peserta C
turun supaya pekerjaannya digantikan oleh
Mas Tono.

Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta C menolak untuk memotong
dahan pohon bagian atas. Peserta C takut saat
disuruh oleh peserta A untuk menebang ranting
pohon bagian atas. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud memerintah
peserta C turun supaya pekerjaannya digantikan
oleh Mas Tono. Maksud memerintah dalam
tindak tutur tersebut ditandai dengan
penggunaan kata kerja dasar “medhun” (turun)
dan penyampaian berintonasi keras. Selain itu,
maksud memerintah pada tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh kedudukan peserta A
yang lebih tinggi dari peserta C. Pada tuturan
tersebut, peserta A berusia lebih tua dari peserta
C.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat perintah. Kalimat perintah dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan

Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
kepada peserta D saat peserta B sedang
memotong dahan pohon. Pada saat itu, peserta
D berada di dekat pohon yang sedang dipotong
dahannya. Melalui tindak tutur tersebut, peserta
C bermaksud memerintah peserta D supaya
minggir dari pohon yang sedang dipotong
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(Peserta D menjauh dari pohon yang akan ditebang rantingnya)
: “Isa ngembrukke ngulon ra kuwi? Dipronggol
ngulon?”
(Bisa merobohkan ke arah barat tidak itu?
dipangkas pucuknya ke barat?)
: “Ra isa, ora sah dipronggol ben dhuwur.”
(Tidak bisa, tidak usah dipangkas pucuknya
supaya tinggi.)

Peserta A

Peserta B

36.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada
peserta D saat peserta B sedang memotong dahan pohon. Pada saat
itu, peserta D berada di dekat pohon yang sedang dipotong
dahannya. Peserta C menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta C berusia lebih tua dari peserta D.
Peserta A
: ”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!)
Peserta B
: “Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
Peserta A
: “Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)
(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah bodho.
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak
bodoh.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan

untuk menyatakan maksud memerintah.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraanya. Melalui tuturan tersebut,
peserta C bermaksud memerintah peserta D
supaya minggir dari pohon yang sedang
dipotong dahannya.

dahannya. Maksud memerintah dalam tindak
tutur tersebut ditandai dengan penyampaian
berintonasi keras. Selain itu, maksud
memerintah pada tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh kedudukan peserta C yang
lebih tinggi dari peserta D. Pada tuturan
tersebut, peserta C berusia lebih tua dari peserta
D.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat perintah. Kalimat perintah dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memerintah.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraannya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud memerintah peserta
peserta B supaya menyuruh orang yang
berada di bawah pohon minggir.

Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
persiapan tempat pernikahan. Kegiatan yng
dilakukan adalah memotong dahan pohon.
Tuturan tersebut disampaikan oleh (peserta A
kepada peserta B saat dahan pohon yang
sedang dipotong hampir patah. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B. Dari konteks tersebut, peserta A
bermaksud memerintah peserta B supaya
menyuruh orang yang di bawah pohon minggir.
Maksud memerintah pada tuturan tersebut
ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
keras. Selain itu, maksud memerintah pada
tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
kedudukan peserta A yang lebih tinggi dari
peserta B. Pada tuturan tersebut, peserta A
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37.

pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peseta A kepada peserta
B saat dahan pohon yang sedang dipotong hampir patah. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Rasah lirak-lirik udud!”
(Tidak usah lirak-lirik rokok!)
(Peserta B tersenyum)
Peserta C

: “Jupuk! Rapapa udud.”
(Ambil! Tidak apa-apa merokok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta A yang melarang peserta B mengambil rokok
yang tersedia di tempat istirahat. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Peserta C berusia lebih tua dari
peserta B.
38.

Peserta A

: “Bablas ngulon...bablas ngulon, Ping!”
(Terus ke barat...terus ke barat, Ping!)

(Peserta B berjalan ke barat sambil mendorong gerobak berisi
kayu)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang sedang mendorong gerobak berisi kayu. Peserta B
adalah salah satu orang dari rombongan pemuda yang diberi tugas
untuk mengambil kayu. Tempat menyimpan kayu berada di barat
rumah. Kayu akan digunakan untuk memasak saat hajat
pernikahan tiba. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

berusia lebih tua dari peserta B.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat perintah. Kalimat perintah dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud memerintah.
Selain itu, tuturan tersebut juga literal.
Tuturan tersebut merupakan tuturan literal
karena makna kata-kata yang menyusun
tuturan
sesuai
dengan
maksud
pengutaraannya. Melalui tuturan tersebut,
peserta C bermaksud memerintah peserta B
supaya mengambil rokok.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat perintah. Kalimat
perintah dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud memerintah. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
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Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta A yang melarang peserta B
mengambil rokok yang tersedia di tempat
istirahat. Melalui tindak tutur tersebut, peserta
C bermaksud memerintah peserta B supaya
mengambil rokok. Maksud memerintah dalam
tersebut ditandai dengan penggunaan kata kerja
dasar “jupuk” (ambil) dan penyampaian
berintonasi keras. Selain itu, maksud
memerintah pada tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh kedudukan peserta C yang
lebih tinggi dari peserta B. Pada tuturan
tersebut, peserta C berusia lebih tua dari peserta
B.
Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang sedang mendorong
gerobak berisi kayu. Tempat menyimpan kayu
berada di barat rumah. Kayu akan digunakan
untuk memasak saat hajat pernikahan telah tiba.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud memerintah peserta B supaya
membawa kayu ke tempat penyimpanan yang
berada di barat rumah. Maksud memerintah
dalam tindak tutur tersebut ditandai dengan
penyampaian berintonasi keras. Selain itu,
maksud memerintah pada tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh kedudukan peserta A
yang lebih tinggi dari peserta B. Pada tuturan
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39.

Peserta A

: ”Wis, Mas, semѐnѐ sikik, Mas!”
(Sudah, Mas, ukurannya seperti ini dulu,
Mas!)

(Peserta B berhenti mengisi adonan semen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A yang akan
mengangkut adonan semen ke tempat pengecoran jalan
menggunakan gerobak sorong. Peserta B adalah seseorang yang
bertugas mengisi adonan semen pada gerobak sorong yang dibawa
peserta A. Peserta A merasa adonan yang diisikan dalam gerobak
sorong sudah terlalu berat. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari
peserta B.
40.

Peserta A
Peserta B

Peserta A

: “Kula kedhuke mawon, Pak!”
(Saya yang menggali saja, Pak!)
: “Kedhukane lemah diselehke kana ya, Mas!”
(Galian tanah ditaruh di sana ya, Mas!)
(sambil menunjuk tempat yang berada cukup
jauh dari tempat pengecoran jalan dan
memberikan cangkul)
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A saat peserta B sedang
menggali tanah yang akan dicor. Pada saat itu, peserta B sedang
sakit. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi

memerintah peserta B supaya membawa
kayu ke tempat penyimpanan yang berada di
barat rumah.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan
tuturan
langsung
karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan ini
adalah kalimat imperatif permintaan. Modus
kalimat imperatif permintaan dalam tuturan
tersebut digunakan untuk menyatakan
maksud meminta. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraannya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud meminta peserta B
supaya menyudahi pengisian adonan semen
ke dalam gerobak sorong yang dibawanya.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut
adalah
kalimat
imperatif
permintaan. Modus kalimat imperatif
permintan dalam tuturan tersebut digunakan
untuk menyatakan maksud meminta. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Melalui tuturan tersebut, peserta A
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tersebut, peserta A berusia lebih tua dari peserta
B.
Maksud tindak tutur adalah meminta. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A yang akan
mengangkut adonan semen ke tempat
pengecoran jalan menggunakan gerobak sorong.
Peserta B adalah seseorang yang bertugas
mengisi adonan semen pada gerobak sorong
yang dibawa peserta A. Peserta A merasa
adonan yang diisikan dalam gerobak sorong
sudah terlalu berat. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud meminta peserta
B supaya menyudahi pengisian adonan semen
ke dalam gerobak sorong yang dibawanya.

Maksud tindak tutur adalah meminta. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A saat
peserta B sedang menggali tanah yang akan
dicor. Pada saat itu, peserta B sedang sakit.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud meminta peserta B supaya
memberikan pekerjaannya kepada peserta A.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B.
41.

Peserta A

: “Ge, tulung jupukke gelas, Ge!”
(Ge, tolong ambilkan gelas, Ge!)

(Peserta B mengambilkan gelas)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran
jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta
B. Pada saat itu, peserta A ingin minum tetapi gelas berada jauh
dari tempat duduknya. Gelas berada di dekat peserta B. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus sambil
menunjuk gelas yang berada di dekat peserta B. Peserta A berusia
lebih tua dari peserta B.

42.

Peserta A

Peserta B
Peserta A
Peserta B

: “Tulung tambakke iki, Mad!”
(Tolong obati ini, Mad!)
(sambil menunjukkan kaki yang berdarah)
: “Kenging menapa, Pakdhe?”
(Terkena apa, Pakdhe?”)
: “Kena pacul je iki.”
(Terkena cangkul ini.)
: “Woalah, malah kena pacul.”
(Woalah, malah kena cangkul.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A kepada peserta B sambil menunjukkan kakinya yang berdarah
akibat terkena cangkul. Sebelum pemupukan dilakukan, kegiatan

bermaksud meminta peserta B supaya
memberikan pekerjaannya kepada peserta A.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut
adalah
kalimat
imperatif
permintaan. Kalimat kalimat imperatif
permintaan dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud meminta. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan maksud
pengutaraannya. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud meminta pertolongan
kepada peserta B supaya mengambilkan
gelas.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat imperatif permintaan. Modus
kalimat imperatif permintaan dalam tuturan
tersebut digunakan oleh peserta A untuk
menyatakan maksud meminta. Selain itu,
tuturan ini juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
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Maksud tindak tutur adalah meminta. Pada saat
itu, peserta A ingin minum tetapi gelas berada
jauh dari tempat duduknya. Gelas berada di
dekat peserta B. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud meminta pertolongan
kepada peserta B supaya mengambilkan gelas.
Maksud meminta dalam tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh penanda kesantunan
“tulung” (tolong).

Maksud tindak tutur adalah meminta. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B sambil menunjukkan kakinya yang
berdarah akibat terkena cangkul. Sebelum
pemupukan dilakukan, kegiatan yang pertama
dilakukan oleh para peserta gotong-royong
adalah mencangkul tanah. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud meminta
pertolongan kepada peserta B untuk mengobati
kakinya. Maksud meminta dalam tindak tutur
tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “tulung” (tolong).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

43.

yang pertama dilakukan oleh para peserta gotong-royong adalah
mencangkul tanah. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih
tua dari peserta B.
Peserta A
: “Yan...Yan tulung jupukke sisan!”
(Yan…Yan tolong ambilkan sekalian!)
(sambil memberikan ember)
(Peserta B menerima ember yang diberikan oleh peserta A lalu
berjalan menuju tempat pupuk berada)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu
adalah memupuk tanaman kolonjono. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang akan
mengambil pupuk. Pada saat itu, pupuk yang dibawa oleh peserta
A dalam sebuah ember habis. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari
peserta B.

44.

Peserta A

Peserta B
Peserta A

: “Gas, Gas klambiku mburi reget ora, Gas?”
(Gas, Gas bajuku bagian belakang kotor tidak,
Gas?)
: “Iya.”
: “Tulung resikke, Gas!”
(Tolong, bersihkan, Gas!)

(Peserta B membersihkan baju peserta A)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Pada saat itu, peserta A secara tidak sengaja
menyenggol sarang laba-laba yang ada di tanaman kolonjono.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B

meminta pertolongan kepada peserta B
untuk mengobati kakinya.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan ini
adalah kalimat imperatif permintaan.
Modus kalimat imperatif permintaan dalam
tuturan
tersebut
digunakan
untuk
menyatakan maksud meminta. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut peserta A bermaksud
meminta tolong kepada peserta B supaya
sekalian mengambil pupuk untuknya.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut
adalah
kalimat
imperatif
permintaan. Kalimat imperatif permintaan
dalam tuturan tersebut digunakan untuk
menyatakan maksud meminta. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
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Maksud tindak tutur adalah meminta. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang akan mengambil pupuk. Pada
saat itu, pupuk yang dibawa oleh peserta A
dalam sebuah ember habis. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud meminta tolong
kepada peserta B supaya sekalian mengambil
pupuk untuknya. Maksud meminta dalam
tuturan tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “tulung” (tolong).

Maksud tindak tutur adalah meminta. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah secara tidak sengaja ia
menyenggol sarang laba-laba yang ada di
tanaman kolonjono. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud meminta tolong
kepada peserta B supaya membersihkan
bajunya yang terkena sarang laba-laba.
Maksud meminta dalam tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh penanda kesantunan
“tulung” (tolong).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

45.

: “Mangga kaaturan kѐndel!”
(Silakan istirahat!)
(Seluruh peserta gotong-royong menuju ke tempat istirahat yang
telah tersedia makanan dan minuman)
Peserta A
: “Ayo, Mas, minum, Mas!”
(Ayo, Mas, minum, Mas!)
Peserta B
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
Peserta A

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada seluruh peserta gotong-royong. Pada saat itu, gotongroyong sudah berlangsung cukup lama. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan anaknya.
46.

Peserta A
Peserta B

Peserta C
Peserta A

: “Mangga, Pak, ngunjuk, Pak!”
(Silakan, Pak, minum, Pak!)
: “Pak Kardiyat kui komandhane malah teka keri
dhewe.”
(Pak Kardiyat itu komandan malah datang
terakhir.)
: “Wis rampung apa piye iki?”
(Ini sudah selesai apa?)
: “Nggih.”
(Iya.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan

tuturan tersebut, peserta A bermaksud
meminta tolong kepada peserta B supaya
membersihkan bajunya yang terkena sarang
laba-laba.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan ini adalah kalimat
imperatif persilaan. Kalimat imperatif
persilaan dalam tuturan tersebut secara
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud mempersilakan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mempersilakan seluruh peserta gotongroyong untuk istirahat.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat dalam tuturan tersebut adalah
kalimat imperatif persilaan. Kalimat
imperatif persilaan dalam tuturan tersebut
secara
langsung
digunakan
untuk
menyatakan maksud mempersilakan. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
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Maksud tindak tutur adalah mempersilakan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada seluruh peserta gotong-royong. Pada
saat itu, gotong-royong sudah berlangsung
cukup lama. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud mempersilakan seluruh
peserta gotong-royong untuk istirahat. Maksud
mempersilakan
juga
ditunjukkan
oleh
penggunaan “mangga” (silakan).

Maksud tindak tutur adalah mempersilakan.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
kepada peserta C yang baru saja datang ke
tempat gotong-royong. Peserta C adalah ketua
RW yang dihormati di kampung. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A selaku tuan
rumah bermaksud mempersilakan peserta C
supaya minum. Maksud mempersilakan dalam
tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
penanda kesantunan “mangga” (silakan).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

47.

tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang baru saja datang ke tempat gotong-royong.
Peserta B adalah seorang ketua RW yang dihormati di kampung.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi
halus. Peserta A adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat
pernikahan anaknya. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A.
Peserta A
: “Ayo lekas ditelesi!”
(Ayo segera dibasahi!)
(Peserta B mengambil air dan mencampurkannya
semen)

ke adonan

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
pembuatan adonan semen. Pembuatan adonan semen memerlukan
air. Pada saat itu, adonan semen belum diberi air. Peserta A berada
dekat dengan peserta B di lokasi pembuatan adonan semen. Peserta
A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

48.

Peserta A

Peserta B
Peserta A
Peserta B

Konteks:

: “Niki nek le ngaduk semen nganggo molen
penak, Pak.”
(“Ini kalau mengaduk semen menggunakan
molen enak, Pak.”)
: “Molene sapa?
(Molen siapa?)
: “Pak Pranata gadhah, Pak.”
(Pak Pranata punya, Pak.)
: “Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo coba, dipinjam!)

Melalui tuturan tersebut, peserta A
bermaksud mempersilakan peserta B supaya
minum.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Modus kalimat imperatif ajakan dalam
tuturan
tersebut
digunakan
untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B supaya memberi air
pada adonan semen.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Modus kalimat imperatif ajakan dalam
tuturan tersebut secara langsung digunakan
untuk menyatakan maksud mengajak. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena

251

Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat pembuatan adonan semen.
Pembuatan adonan semen memerlukan air.
Pada saat itu, adonan semen belum diberi air.
Peserta A berada dekat dengan peserta B di
lokasi pembuatan adonan semen. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B supaya memberi air pada
adonan semen. Maksud mengajak dalam tindak
tutur tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “Ayo”.

Makud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B setelah
mendapat saran untuk menggunakan molen
(mesin pengadon semen) dalam membuat
adonan semen dan mengetahui bahwa Pak
Pranata memiliki molen (mesin pengadon
semen) dari peserta A. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta B bermaksud mengajak peserta
A untuk meminjam molen (mesin pengadon
semen). Maksud mengajak dalam tindak tutur
tersebut
juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “ayo”.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B setelah mendapat
saran untuk menggunakan molen (mesin pengadon semen) dalam
membuat adonan semen dan mengetahui bahwa Pak Pranata
memiliki molen (mesin pengadon semen) dari peserta A. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B dengan intonasi halus. Peserta
B adalah seorang ketua RT yang dihormati di kampung dan
berusia lebih tua dari peserta A.

49.

Peserta A
Peserta B
Peserta C

Peserta B

: “Posisine kurang geser ngulon kuwi.”
(Posisinya kurang geser ke barat itu.)
: “Ayo, bareng-bareng geser ngulon ya!”
(Ayo, bersama-sama geser ke barat ya!)
: “Ayo, wis siap iki!”
(Ayo, sudah siap ini!)
(sambil memegang kerangka molen)
: “Ayo, ngulonke!”
(Ayo, geser ke barat!)
(sambil memegang kerangka molen)

(Peserta B dan C menggeser molen ke barat)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta C
yang berada di dekatnya setelah disuruh oleh peserta A untuk
menggeser molen ke barat karena kaki-kaki molen tidak bertumpu
dengan baik pada ganjal kayu sehingga mengakibatkan posisi
molen belum kokoh (masih bergoyang). Untuk menggeser molen,
diperlukan banyak orang karena berat. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta B dengan intonasi halus. Peserta B
berusia lebih tua dari peserta C.

makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Melalui tuturan tersebut, peserta B
bermaksud mengajak peserta A untuk
meminjam molen (mesin pengadon semen).

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
mengajak peserta C untuk menggeser molen
(mesin pengadon semen) ke barat.
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Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B kepada
peserta C yang berada di dekatnya setelah
disuruh oleh peserta A untuk menggeser molen
ke barat karena kaki-kaki molen tidak bertumpu
dengan baik pada ganjal kayu sehingga
mengakibatkan posisi molen belum kokoh
(masih bergoyang). Untuk menggeser molen,
diperlukan banyak orang karena berat. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta B bermaksud
mengajak peserta C untuk menggeser molen
(mesin pengadon semen). Maksud mengajak
ditunjukkan oleh penanda kesantunan “ayo”.
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50.

Peserta A
Peserta B
Peserta C

Peserta B

: “Posisine kurang geser ngulon kuwi.”
(Posisinya kurang geser ke barat itu.)
: “Ayo, bareng-bareng geser ngulon ya!”
(Ayo, bersama-sama geser ke barat ya!)
: “Ayo, wis siap iki!”
(Ayo, sudah siap ini!)
(sambil memegang kerangka molen)
: “Ayo, ngulonke!”
(Ayo, geser ke barat!)
(sambil memegang kerangka molen)

(Peserta B dan C menggeser molen ke barat)

51.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C menanggapi peserta
B yang mengajak untuk menggeser molen ke barat karena kakikaki molen tidak bertumpu dengan baik pada ganjal sehingga
mengakibatkan posisi molen belum kokoh (masih bergoyang).
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C dengan intonasi
halus. Peserta C berusia lebih muda dari peserta B.
Peserta A
: “Posisine kurang geser ngulon kuwi.”
(Posisinya kurang geser ke barat itu.)
Peserta B
: “Ayo, bareng-bareng geser ngulon ya!”
(Ayo, bersama-sama geser ke barat ya!)
Peserta C
: “Ayo, wis siap iki!”
(Ayo, sudah siap ini!)
(sambil memegang kerangka molen)
Peserta B
: “Ayo, ngulonke!”
(Ayo, geser ke barat!)
(sambil memegang kerangka molen)
(Peserta B dan C menggeser molen ke barat)
Konteks:

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta C bermaksud
mengajak peserta B untuk menggeser molen
(mesin pengadon semen) ke barat.

Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta B yang mengajak untuk
menggeser molen ke barat karena kaki-kaki
molen tidak bertumpu dengan baik pada ganjal
sehingga mengakibatkan posisi molen belum
kokoh (masih bergoyang). Melalui tindak tutur
tersebut, peserta C bermaksud mengajak peserta
B untuk menggeser molen (mesin pengadon
semen). Maksud mengajak juga ditunjukkan
oleh penanda kesantunan “ayo”.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui

Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta C yang mengajak untuk
menggeser molen ke barat karena posisi molen
belum kokoh (masih bergoyang) karena kakikaki molen tidak bertumpu dengan baik pada
ganjal. Melalui tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud mengajak peserta C untuk
menggeser molen (mesin pengadon semen).
Maksud mengajak juga ditunjukkan oleh
penanda kesantunan “ayo”.
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52.

Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta
C yang mengajak untuk menggeser molen ke barat karena posisi
molen belum kokoh (masih bergoyang) karena kaki-kaki molen
tidak bertumpu dengan baik pada ganjal. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta B dengan intonasi halus. Peserta B
berusia lebih tua dari peserta C.
Peserta A
: “Ayo leren sik!”
(Ayo istirahat dulu!)
(sambil melambaikan tangan)
(Seluruh peserta gotong-royong berjalan menuju tempat istirahat)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada seluruh
peserta gotong-royong sambil melambaikan tangan. Pada saat itu,
gotong-royong sudah berjalan cukup lama. Peserta A
menyampaikan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A adalah
seorang ketua RW yang dihormati di kampung.

53.

Peserta A

: “Wis, ayo lanjut!”
(Sudah, ayo lanjut!)

(Seluruh peserta melanjutkan gotong-royong)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran
jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada seluruh
peserta gotong-royong. Pada saat itu, istirahat sudah berlangsung
cukup lama dan pengecoran jalan juga belum selesai. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A

tuturan tersebut, peserta B bermaksud
mengajak peserta C untuk menggeser molen
(mesin pengadon semen) ke barat.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak seluruh peserta gotong-royong
istirahat.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
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Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
seluruh
peserta
gotong-royong
sambil
melambaikan tangan. Pada saat itu, gotongroyong sudah berjalan cukup lama. Peserta A
menyampaikan ini dengan intonasi halus. Oleh
karena itu, melalui tuturan ini, peserta A
bermaksud mengajak seluruh peserta royong
istirahat. Maksud mengajak dalam tuturan ini
ditandai dengan pengunaan kata “ayo” dan
penyampaian berintonasi halus.

Maksud tuturan ini adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
seluruh peserta gotong-royong. Pada saat itu,
istirahat sudah berlangsung cukup lama dan
pengecoran jalan juga belum selesai. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A bermaksud
mengajak seluruh peserta untuk melanjutkan
gotong-royong. Maksud mengajak dalam
tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
penanda kesantun kata “ayo”.
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54.

adalah seorang ketua RW yang menjadi panutan di kampung.

merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak seluruh peserta untuk melanjutkan
gotong-royong.

: “Wis rampung iki, ayo bali!”
(sudah selesai ini, ayo pulang!)
: “Lha nggih, Pak.”
(Lha, iya, Pak.)
: “Terima kasih Pak Muji makanan
minumannya”
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B pulang.
Tuturan ini tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,

Peserta A
Peserta B
Peserta A
Peserta C

dan

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
setelah pengecoran jalan selesai. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A dalah ketua RW yang
dihormati dan berusia lebih tua dari peserta B.
55.

Peserta A
Peserta B
Peserta C

: “Ayo, pupuke dipindah kene wae!”
(Ayo, pupuknya dipindah ke sini saja!)
: “Aku rung kuat angkat-angkat.”
(Saya belum kuat angkat-angkat.)
: “Lha iya, tanganmu we isih koyo ngono kok.”
(Lha iya, tanganmu saja masih seperti itu kok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
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Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah pengecoran jalan selesai.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud mengajak peserta B pulang.
Maksud mengajak dalam tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh penanda kesantun kata
“ayo”.

Maksud tuturan adalah mengajak. Tuturan
tersebut
terjadi
dalam
gotong-royong
pemupukan tanaman jagung dan kolonjono.
Pada saat itu, peserta A dan B sedang memupuk
tanaman kolonjono. Pupuk yang dibawa oleh
peserta A dan B dalam sebuah ember habis.
Persediaan pupuk berada di sawah seberang
tempat
gotong-royong.
Peserta
A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
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jagung dan kolonjono. Pada saat itu, peserta A dan B sedang
memupuk tanaman kolonjono. Pupuk yang dibawa oleh peserta A
dan B dalam sebuah ember habis. Persediaan pupuk berada di
sawah seberang tempat gotong-royong. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta B.
56.

Peserta A
Peserta B

: “Ayo bali, wis rampung kok!”
(Ayo pulang, sudah selesai kok!)
: “Ya, ayo!”
(Ya, ayo!)

(Peserta A dan peserta B berjalan pulang)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono di sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B setelah gotong-royong pemupukan
tanaman jagung dan kolonjono selesai. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta B.

57.

Peserta A

: “To, mindah iki yo, abot je!”
(To, memindahkan ini yo, berat je!)

(Peserta B membantu peserta A menyingkirkan batu)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat akan memindahkan batu. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta B.

tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B untuk memindah pupuk
ke tempat gotong-royong.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B pulang.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
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halus. Dilihat dari konteksnya, tuturan tersebut
menunjukkan maksud mengajak mitra tutur
(peserta B) untuk memindah pupuk ke tempat
gotong-royong. Maksud mengajak dalam
tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
penanda kesantunan ayo.
Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah gotong-royong pemupukan
tanaman jagung dan kolonjono selesai. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B pulang. Maksud mengajak
dalam tindak tutur tersebut juga ditunjukkan
oleh penanda kesantunan “ayo”.

Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat akan memindahkan batu.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud mengajak peserta B memindahkan
batu. Maksud mengajak dalam tindak tutur
tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “ayo”.
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58.

Peserta A

:

“Ayo, salong ngethoki pang uwit neng kulon
Omah!”
(Ayo, sebagian memotong dahan pohon di
sebelah barat rumah!)

(Sebagian peserta berjalan menuju ke barat rumah untuk
membantu pemotongan dahan pohon)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Pada saat itu, kegiatan yang dilakukan adalah
memindahkan batu yang ada di halaman depan rumah. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada beberapa pemuda
yang berada di dekatnya. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
beberapa pemuda tersebut.
59.

Peserta A

:

“Ayo, Mad, tandangi!”
(Ayo, Mad, kerjakan!)

(Peserta A dan
membuangnya)

B

mengambil

dahan

yang

jatuh

lalu

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah pemotongan dahan pohon selesai dilakukan.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, pesera A bermaksud
mengajak peserta B memindahkan batu.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak
beberapa
pemuda
untuk
memotong dahan pohon.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif ajakan.
Kalimat imperatif ajakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud mengajak. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
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Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Pada saat itu, kegiatan yang
dilakukan adalah memindahkan batu yang ada
di halaman depan rumah. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada beberapa
pemuda yang berada di dekatnya. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A bermaksud
mengajak beberapa pemuda untuk memotong
dahan pohon. Maksud mengajak dalam tindak
tutur tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “ayo”.

Maksud tindak tutur adalah mengajak. Tuturan
tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Kegiatan yang dilakukan
adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah pemotongan dahan pohon
selesai dilakukan. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud mengajak peserta B
mengambil dahan pohon yang jatuh lalu
membuangnya. Maksud mengajak dalam
tindak tutur tersebut juga ditunjukkan oleh
penanda kesantunan “ayo”.
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60.

Peserta A
Peserta B

Peserta A

: “Kula kedhuke mawon, Pak!”
(Saya yang menggali saja, Pak!)
: “Kedhukane lemah diselehke kana ya, Mas!”
(Galian tanah ditaruh di sana ya, Mas!)
(sambil menunjuk tempat yang berada cukup
jauh dari tempat pengecoran jalan dan
memberikan cangkul)
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan peserta B kepada peserta A yang
akan menggantikannya dalam menggali tanah yang akan dicor.
Peserta B menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta A dengan
intonasi halus sambil menunjuk tempat yang berada cukup jauh
dari tempat pengecoran jalan dan memberikan cangkul. Peserta B
berusia lebih tua dari peserta A.

61.

Peserta A
Peserta B
Peserta A
Peserta B

: “Coba sik, urip apa ora!”
(Coba dahulu, nyala atau tidak!)
: “Iki mau tak coba neng kana urip, ya.”
(Ini tadi saya coba di sana nyala, ya)
: “Aku durung krungu kok.”
(Saya belum dengar kok.)
: “Wah…”

tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mengajak peserta B mengambil dahan
pohon yang jatuh lalu membuangnya.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
menyuruh peserta A supaya menaruh galian
tanah di tempat yang berada cukup jauh dari
tempat pengecoran jalan.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
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Maksud tindak tutur adalah menyuruh. Tuturan
tersebut
terjadi
dalam
gotong-royong
pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan
peserta B kepada peserta A yang akan
menggantikannya dalam menggali tanah yang
akan dicor. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut kepada peserta A dengan intonasi halus
sambil menunjuk tempat yang berada cukup
jauh dari tempat pengecoran jalan dan
memberikan cangkul. Peserta B berusia lebih
tua dari peserta A. Melalui tindak tutur terebut,
peserta B bermaksud menyuruh peserta A
supaya menaruh galian tanah di tempat yang
berada cukup jauh dari tempat pengecoran
jalan. Maksud menyuruh dalam tindak tutur
tersebut ditunjukkan oleh kedudukan penutur
yang lebih tinggi dari mitra tutur. Hal itu
ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mita tutur. Maksud menyuruh juga
ditunjukkan dengan penyampaian berintonasi
halus. Selain itu,
maksud
menyuruh
ditunjukkan oleh perilaku penutur, yaitu
menunjuk tempat yang berada cukup jauh dari
tempat pengecoran jalan dan memberikan
cangkul.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A kepada peserta B setelah molen
diisi solar. Peserta A menginginkan peserta B
supaya menyalakan molen (mesin pengadon
semen) untuk memastikan hidup atau tidak.
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Peserta A

: “Ayo, diuripke!”
(Ayo, dinyalakan!)

(Peserta B mengambil tuas untuk menghidupkan molen)

62.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
setelah molen diisi solar. Peserta A menginginkan peserta B
supaya menyalakan molen (mesin pengadon semen) untuk
memastikan hidup atau tidak. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B.
Peserta A
: “Coba sik, urip apa ora!”
(Coba dahulu, nyala atau tidak!)
Peserta B
: “Iki mau tak coba neng kana urip, ya.”
(Ini tadi saya coba di sana nyala, ya)
Peserta A
: “Aku durung krungu kok.”
(Saya belum dengar kok.)
Peserta B
: “Wah…”
Peserta A
: “Ayo, diuripke!”
(Ayo, dinyalakan!)
(Peserta B mengambil tuas untuk menghidupkan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang memberitahunya bahwa saat dicoba oleh peserta B, molen
dalam kondisi baik (nyala). Peserta A tidak ikut mengambil molen
sehingga tidak tahu kondisinya. Peserta A masih ingin memastikan
kondisi molen apakah hidup atau tidak. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya menyalakan
molen (mesin pengadon semen).

Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih
tua dari peserta B. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud menyuruh peserta B
supaya menyalakan molen (mesin pengadon
semen). Maksud menyuruh dalam tindak tutur
tersebut ditunjukkan oleh kedudukan penutur
yang lebih tinggi dari mitra tutur. Hal itu
ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mita tutur. Maksud menyuruh juga
ditunjukkan dengan penyampaian berintonasi
halus. Selain itu,
maksud
menyuruh
ditunjukkan oleh penanda kesantunan “coba”.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya menyalakan
kembali molen (mesin pengadon semen).

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi saat gotong-royong
pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A kepada peserta B yang
memberitahunya bahwa saat dicoba oleh
peserta B, molen dalam kondisi baik (nyala).
Peserta A tidak ikut mengambil molen sehingga
tidak tahu kondisinya. Peserta A masih ingin
memastikan kondisi molen apakah hidup atau
tidak. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B. Melalui tindak
tutur tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta B supaya menyalakan kembali molen
(mesin pengadon semen). Maksud menyuruh
dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia penutur
yang lebih tua dari mita tutur. Selain itu,
maksud menyuruh ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “coba”. Maksud menyuruh pada
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63.

Peserta A

Peserta B

: “Ayo, Mas, dimaem!”
(Ayo, Mas, dimakan!)
(sambil menyodorkan sepiring makanan)
: “Wau, kula sampun mendhet, Pak.”
(Tadi, saya sudah ambil, Pak.”)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran
jalan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta
B yang berada di dekatnya. Pada saat itu, peserta B sedang
bermain handphone. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus sambil menyodorkan sepiring makanan
kepada peserta B. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

64.

Peserta A

: “Ayo, lek dilekasi!”
(Ayo, segera dimulai!)

(Peserta B mengidupkan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang bertugas mengoperasikan molen (mesin pengadon semen).
Pada saat itu, kegiatan yang akan dilakukan adalah melanjutkan
pengecoran jalan setelah cukup lama beristirahat. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut setelah jalan yang akan dicor

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya makan.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
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tindak tutur tersebut tidak santun karena
disampaikan dengan intonasi keras.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang berada di dekatnya. Pada saat itu, peserta
B sedang bermain handphone. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus sambil menyodorkan sepiring makanan
kepada peserta B. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta B. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud menyuruh peserta B
supaya makan. Maksud menyuruh dalam tindak
tutur tersebut ditunjukkan oleh kedudukan
penutur yang lebih tinggi dari mitra tutur. Hal
itu ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mita tutur. Maksud menyuruh dalam tindak
tutur tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “ayo” dan penyampaian berintonasi
halus. Selain itu, maksud menyuruh diperjelas
dengan perilaku penutur, yaitu menyodorkan
sepiring makanan.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
pengecoran jalan. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A kepada peserta B yang bertugas
mengoperasikan molen (mesin pengadon
semen). Pada saat itu, kegiatan yang akan
dilakukan adalah melanjutkan pengecoran jalan
setelah cukup lama beristirahat. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut setelah jalan
yang akan dicor sudah selesai diratakan. Peserta
A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
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sudah selesai diratakan. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

65.

Peserta A

: “Nggir kidul kae, Mas lagi entuk separo
jenengan rampungke dhisik!”
(Sebelah selatan itu, Mas baru dapat separuh,
kamu selesaikan dulu!)

(Peserta B menuju lahan tanaman jagung bagian selatan)
Peserta A

Peserta B

66.

: “Saklarik-saklarik wae, nggon bedengane!”
(Perbaris saja, pada tanah yang dibuat gundukan
untuk menanam tanaman!)
: “Nggih.”
(Ya.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A kepada peserta B saat akan mulai memupuk tanaman jagung.
Pada saat itu, pemupukan tanaman jagung di bedengan (tanah yang
dibuat gundukan) bagian selatan belum selesai dikerjakan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi yang halus.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Aja tipis-tipis, sik okeh le ngrabok!”
(Aja tipis-tipis, yang banyak memupuknya!)
Peserta B
: “Nggih.”

kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya menyalakan
molen (mesin pengadon semen).

peserta B.. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud menyuruh peserta B
supaya menyalakan molen (mesin pengadon
semen). Maksud menyuruh dalam tindak tutur
tersebut ditunjukkan oleh kedudukan penutur
yang lebih tinggi dari mitra tutur. Hal itu
ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mita tutur. Maksud menyuruh dalam tindak
tutur tersebut juga ditunjukkan oleh penanda
kesantunan “ayo” dan penyampaian berintonasi
halus.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur Maksud tindak tutur adalah menyuruh. Tuturan
langsung
literal.
Tuturan
tersebut tersebut
terjadi
dalam
gotong-royong
merupakan tuturan langsung karena pemupukan tanaman jagung dan kolonjono.
penggunaan modus kalimat yang sesuai Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan maksud pengutaraannya. Modus kepada peserta B saat akan mulai memupuk
kalimat yang digunakan dalam tuturan tanaman jagung. Pada saat itu, pemupukan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan. tanaman jagung di bedengan (tanah yang dibuat
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan gundukan) bagian selatan belum selesai
tersebut secara langsung digunakan untuk dikerjakan. Tuturan tersebut disampaikan oleh
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu, peserta A dengan intonasi yang halus. Peserta A
tuturan tersebut juga literal. Tuturan berusia lebih tua dari peserta B. Melalui tindak
tersebut merupakan tuturan literal karena tutur tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
makna kata-kata yang menyusun tuturan peserta B supaya menyelesaikan pemupukan
sesuai dengan maksud pengutaraannya. jagung di sebelah selatan. Maksud menyuruh
Melalui tuturan tersebut, peserta A dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
bermaksud menyuruh peserta B untuk kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
menyelesaikan pemupukan pada tanaman tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia penutur
jagung sebelah selatan.
yang lebih tua dari mita tutur. Maksud
menyuruh dalam tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
langsung
literal.
Tuturan
tersebut Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
merupakan tuturan
langsung karena pemupukan tanaman jagung dan kolonjono.
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Peserta C

(Ya.)
: “Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora cukup
setengah kuintal.”
(Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak
cukup setengah kuintal.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A kepada peserta B yang sedang memupuk tanaman jagung,
Peserta A merasa bahwa pemberian pupuk yang dilakukan oleh
peserta B jumlahnya sedikit. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B.

67.

Peserta A
Peserta B
Peserta C
Peserta D

Peserta A

: “Wis ta iki?”
(Sudahkah ini?)
: “Dientekke wae pupuke nek iseh!”
(Dihabiskan saja pupuknya kalau masih!)
: “Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah malah mati itu nanti.)
: “Jagunge malah langsung kembang mengko,
Pak.”
(Jagungnya malah langsung berbunga nanti, Pak)
: “Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.”
(Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
B kepada peserta A setelah semua tanaman jagung dipupuk.
Peserta A adalah salah satu orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung. Pada saat itu, pupuk masih

penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaskud
menyuruh peserta B supaya memupuk
dalam jumlah banyak.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
menyuruh peserta A supaya menghabiskan
pupuk.
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Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang sedang memupuk
tanaman jagung, Peserta A merasa bahwa
pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta
B jumlahnya sedikit. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta
A berusia lebih tua dari peserta B. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A bermaskud
menyuruh peserta B supaya memupuk dalam
jumlah banyak. Maksud menyuruh dalam
tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia penutur
yang lebih tua dari mita tutur. Maksud
menyuruh dalam tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
pemupukan tanaman jagung dan kolonjono.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
kepada peserta A setelah semua tanaman
jagung dipupuk. Peserta A adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh peserta B untuk
memupuk tanaman jagung. Pada saat itu, pupuk
masih
tersedia
banyak.
Peserta
B
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
halus. Peserta B berusia lebih tua dari peserta
A. Melalui tuturan tersebut, peserta B
bermaksud menyuruh peserta A supaya
menghabiskan pupuk. Maksud menyuruh dalam
tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia penutur
yang lebih tua dari mita tutur. Maksud

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersedia banyak. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A.
68.

Peserta A

Peserta B
Peserta A

Peserta C
Peserta A
Peserta B
Peserta A
Peserta B

: “Kolonjono…kolonjono..kolonjonone
dirabuk saiki!”
(Kolonjono…kolonjono. Kolonjono diberi
pupuk sekarang!)
: “Niku, pak?”
(Itu, Pak?)
: “Ha’a, terus jenengan potong-potong dadi pirang
bagian, perbagian diregani, sesuk ditawarke
bapak-bapak!”
(Iya, terus kamu potong-potong jadi beberapa
bagian, perbagian diberi harga, besok
ditawarkan ke bapak-bapak!)
: “Hasile nggo sapa, Pak?”
(Hasilnya untuk siapa, Pak?)
: “Saiki dirabuk sek kana!”
(Sekarang dipupuk dulu sana!)
: “Nggih.”
(Ya.)
: “Hasile dinggo pemuda.”
(Hasile untuk pemuda.)
: “Matur nuwun nggih, Pak.”
(Terima kasih ya, Pak.)

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya memupuk
tanaman kolonjono.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A kepada peserta B yang telah menyelesaikan pemupukan tanaman
jagung. Selain pemupukan tanaman jagung, agenda gotong-royong
ini adalah pemupukan tanaman kolonjono. Warga Karangturi
kebanyakan memiliki hewan ternak. Hewan ternak tersebut
biasanya diberi pakan kolonjono. Tanaman kolonjono yang akan
dipupuk adalah milik warga kampung yang diserahkan kepada
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menyuruh dalam tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.
Maksud tersebut adalah menyuruh. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang telah menyelesaikan pemupukan
tanaman jagung. Selain pemupukan tanaman
jagung, agenda gotong-royong ini adalah
pemupukan tanaman kolonjono. Warga
Karangturi kebanyakan memiliki hewan ternak.
Hewan ternak tersebut biasanya diberi pakan
kolonjono. Tanaman kolonjono yang akan
dipupuk adalah milik warga kampung yang
diserahkan kepada pihak organisasi pemuda
untuk dikelola.
Pengelolaan tanaman
kolonjono tersebut dilakukan supaya organisasi
pemuda mendapat penghasilan berupa dana.
Lahan tanaman kolonjono yang dikelola lalu
disewakan kepada warga yang berminat.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B dengan intonasi halus.
Peserta A adalah pembimbing organisasi
pemuda. Peserta A berusia lebih tua dari peserta
B. Melalui tindak tutur tersebut peserta A
bermaksud menyuruh peserta B memupuk
tanaman kolonjono. Maksud menyuruh dalam
tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur. Hal itu ditunjukkan oleh jabatan serta usia
penutur yang lebih tua dari mita tutur. Maksud
menyuruh dalam tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.
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69.

pihak organisasi pemuda untuk dikelola. Pengelolaan tanaman
kolonjono tersebut dilakukan supaya organisasi pemuda mendapat
penghasilan berupa dana. Lahan tanaman kolonjono yang dikelola
lalu disewakan kepada warga yang berminat. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B dengan intonasi
halus. Peserta A adalah pembimbing organisasi pemuda. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
Peserta B
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi,
lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
Peserta A
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)
(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)
Peserta B
Peserta A

70.

: “Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
: “Udu aku sik menek. Aku mung njupukke alate,
kok iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya
mengambilkan alatnya, kok ini.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah menebang
ranting pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B saat
peserta A sedang membawa tangga yang akan digunakan sebagai
alat bantu memanjat pohon. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih tua dari
peserta B.
Peserta A
: “Ayo, lek dipѐnѐk!“
(Ayo lekas dipanjat!)
Peserta B
: “Iki lho, Tekeke ra gelem menek.”

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
menyuruh peserta A supaya memanjat
pohon setinggi-tingginnya saat menebang
ranting.

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
saat peserta A sedang membawa tangga yang
akan digunakan sebagai alat bantu memanjat
pohon. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta B
berusia lebih tua dari peserta B. Melalui tindak
tutur tersebut, peserta B bermaksud menyuruh
peserta A supaya memanjat pohon setinggitingginnya saat menebang ranting. Maksud
menyuruh dalam tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih
tinggi dari mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh
usia penutur yang lebih tua dari mita tutur.
Maksud menyuruh dalam tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dari kejauhan kepada beberapa pemuda yang
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(Ini lho, Tekek tidak mau manjat.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dari
kejauhan kepada beberapa pemuda yang tidak segera memanjat
untuk memotong dahan pohon. Mereka justru mengobrol. Peserta
B adalah seorang dari beberapa pemuda tersebut. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

71.

Peserta A

: “Mangga kaaturan kѐndel!”
(Silakan istirahat!)

(Seluruh peserta gotong-royong menuju ke tempat istirahat yang
telah tersedia makanan dan minuman)
Peserta A
Peserta B

72.

: “Ayo, Mas, minum, Mas!”
(Ayo, Mas, minum, Mas!)
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang sedang ayik mengobrol dengan peserta lain.
Di tempat istirahat gotong-royong, tersedia makanan dan
minuman. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan
intonasi halus. Peserta A adalah tuan rumah yang akan memiliki
hajat pernikahan anaknya dan berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Kuwi gerobake tulung disingkirke wae, Pak

penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh seorang dari beberapa pemuda
untuk memanjat pohon.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya minum.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
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tidak segera memanjat untuk memotong dahan
pohon. Mereka justru mengobrol. Peserta B
adalah seorang dari beberapa pemuda tersebut.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih
tua dari peserta B. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud menyuruh seorang dari
beberapa pemuda untuk memanjat pohon.
Maksud menyuruh dalam tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih
tinggi dari mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh
usia penutur yang lebih tua dari mita tutur.
Maksud menyuruh dalam tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang sedang ayik mengobrol
dengan peserta lain. Di tempat istirahat gotongroyong, tersedia makanan dan minuman.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi halus. Peserta A adalah tuan
rumah yang akan memiliki hajat pernikahan
anaknya dan berusia lebih tua dari peserta B.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menyuruh peserta B supaya minum.
Maksud menyuruh dalam tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang lebih
tinggi dari mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh
usia penutur yang lebih tua dari mita tutur.
Maksud menyuruh dalam tindak tutur tersebut
juga ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus.
Maksud

tindak

tutur

adalah

menyuruh.
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Jito!”
(Itu gerobaknya tolong disingkirkan saja,
Pak Jito!)
(Peserta B menyingkirkan gerobak)
Peserta C
Peserta A

73.

: “Dalane arep dinggo liwat tronton.”
(Jalannya mau dipakai lewat tronton.)
: “Dalane arep dinggo liwat Iping.”
(Jalannya mau dipakai lewat Iping.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B saat rombongan pemuda yang mengambil kayu dengan
gerobak akan lewat. Di jalan yang akan dilewati rombongan
pemuda tersebut, ada gerobak. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B.
Peserta A
: “Latihan aja okѐh-okѐh!”
(Latihan jangan banyak- banyak!)
(sambil tersenyum)
Peserta B
: “Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang sedang membawa adonan semen. Adonan semen yang
dibawa peserta B cukup banyak. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A dengan intonasi halus sambil tersenyum. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif suruhan.
Kalimat imperatif suruhan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta B supaya menyingkirkan
gerobak.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya
tidak membawa adonan semen dalam
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Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B saat rombongan pemuda yang
mengambil kayu dengan gerobak akan lewat.
Di jalan yang akan dilewati rombongan pemuda
tersebut, ada gerobak. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi
halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta
B. Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menyuruh peserta B supaya
menyingkirkan gerobak. Maksud menyuruh
dalam tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia penutur
yang lebih tua dari mita tutur. Maksud
menyuruh dalam tindak tutur tersebut juga
ditunjukkan oleh penyampaian berintonasi
halus dan penggunaan penanda kesantunan
tulung” (tolong).
Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang sedang membawa
adonan semen. Adonan semen yang dibawa
peserta B cukup banyak. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud menganjurkan
kepada peserta B supaya tidak membawa
adonan semen dalam jumlah banyak.
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74.

Peserta A
Peserta B
Peserta A

: “Semene mau tuku pira?”
(Semen yang tadi dibeli jumlahnya berapa?)
: “Semene ming tuku rolas.”
(Semen hanya beli dua belas.)
: “Mengko nek kurang tuku meneh!”
(Nanti kalau kurang beli lagi!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
memberi tahu jumlah pembelian semen.
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi
berusia lebih tua dari peserta B.

75.

Peserta A

Peserta B

pengecoran jalan.
setelah peserta B
Tuturan tersebut
halus. Peserta A

: “Lewat kana apa kene?”
(Lewat sana atau sini?)
(sambil menunjuk jalan)
: “Lewat kene wae!”
(Lewat sini saja!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotongroyong di sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
kepada peserta A yang menawarkan jalan menuju tempat gotongroyong di sawah. Peserta A dan peserta B adalah dua orang dari
rombongan pemuda dan pemudi. Ada dua jalan yang dapat dilalui
untuk sampai ke tempat gotong-royong. Jalan yang pertama lebih
dekat dengan keberadaan peserta A dan peserta B beserta
rombongan daripada jalan yang kedua. Peserta B menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih
muda dari peserta A.

jumlah banyak.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya
membeli semen jka masih kurang.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
menganjurkan kepada peserta A beserta
rombongan pemuda dan pemudi untuk
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Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
setelah peserta B memberi tahu jumlah
pembelian semen. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud menganjurkan kepada
peserta B supaya membeli semen jka masih
kurang.

Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
kepada peserta A yang menawarkan jalan
menuju tempat gotong-royong di sawah.
Peserta A dan peserta B adalah dua orang dari
rombongan pemuda dan pemudi. Ada dua jalan
yang dapat dilalui untuk sampai ke tempat
gotong-royong. Jalan yang pertama lebih dekat
dengan keberadaan peserta A dan peserta B
beserta rombongan daripada jalan yang kedua.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud menganjurkan kepada peserta A
beserta rombongan pemuda dan pemudi untuk
melewati jalan yang berada lebih dekat dengan
mereka.
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76.

Peserta A

:

“Iki ditaker wae ben lek uwis!”
(Ini ditakar saja supaya cepat!)

(Peserta B menakar pupuk. Saat menakar, peserta B secara tidak
sengaja menumpahkannya)
Peserta C

: “Weh, ngati-ati!”
(Weh, hati-hati!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A kepada peserta B saat akan mengambil pupuk untuk memupuk
tanaman jagung. Tuturan tersebut disampaikan dengan intonasi
halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

77.

Peserta A

:

“Iki ditaker wae ben lek uwis!”
(Ini ditakar saja supaya cepat!)

(Peserta B menakar pupuk. Saat menakar, peserta B secara tidak
sengaja menumpahkannya)
Peserta C

: “Weh, ngati-ati!”
(Weh, hati-hati!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
C kepada peserta B saat pengambilan pupuk yang akan digunakan
untuk memupuk tanaman jagung. Pada saat mengambil pupuk,
peserta B secara tidak sengaja menumpahkannya. Tuturan tersebut
disampaikan dengan intonasi halus. Peserta C berusia lebih tua dari

melewati jalan yang berada lebih dekat
dengan mereka.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya
mengambil pupuk dengan cara menakar.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta C bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya hati-
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Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B saat akan mengambil pupuk
untuk memupuk tanaman jagung. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya
mengambil pupuk dengan cara menakar.

Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
kepada peserta B saat pengambilan pupuk yang
akan digunakan untuk memupuk tanaman
jagung. Pada saat mengambil pupuk, peserta B
secara tidak sengaja menumpahkannya Melalui
tindak tutur tersebut, peserta C bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya hatihati saat menakar pupuk.
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78.

peserta B.
Peserta A
Peserta B
Peserta C
Peserta B

: “Wis rampung kok, Le gotong-royonge.”
(Sudah selesai kok, Nak gotong-royongnya.)
: “Weh… apa iya?”
(Weh... apa iya?)
: “Rasah dirungokke, Mad!”
(Tidak usah didengarkan Mad!)
: “Lha, nggih.”
(Lha, iya.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
C setelah peserta B mendapat kritikan yang disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi keras. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta C dengan intonasi yang halus. Peserta C berusia lebih
tua dari peserta B.
79.

Peserta A

: “Nggir kidul kae, Mas lagi entuk separo,
jenengan rampungke dhisik!”
(Sebelah selatan itu, Mas baru dapat separuh,
kamu selesaikan dulu!)

(Peserta B berjalan menuju lahan tanaman jagung bagian selatan)
Peserta A

Peserta B

: “Saklarik-saklarik wae, nggon bedengan e!”
(Perbaris saja, pada tanah yang dibuat
gundukan untuk menanam tanaman!)
: “Nggih.”
(Ya.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
A kepada peserta B yang akan memupuk tanaman jagung di

hati saat menakar pupuk.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta C bermaksud
menganjurkan kepada peserta B supaya
mengabaikan kritikan peserta A.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan
tuturan langsung
karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
menganjurkan supaya pemupukan dilakukan
perbaris pada bedengan (tanah yang dibuat
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Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
setelah peserta B mendapat kritikan yang
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi
keras. Melalui tindak tutur tersebut, peserta C
bermaksud menganjurkan kepada peserta B
supaya mengabaikan kritikan peserta A.

Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang akan memupuk tanaman
jagung di bedengan (tanah yang dibuat
gundukan untuk menanam tanaman) bagian
selatan. Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menganjurkan supaya pemupukan
dilakukan perbaris pada bedengan (tanah yang
dibuat gundukan untuk menanam tanaman).
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80.

bedengan (tanah yang dibuat gundukan untuk menanam tanaman)
bagian selatan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi yang halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta
B.
Peserta A
: “Pira Mad?”
“Berapa, Mad?”
Peserta B
: “Napa, Pakdhe?”
(Apa, Pakdhe?)
Peserta A
: “Rega sewa Kolonjonone?”
(Harga sewa Kolonjono?)
Peserta B
: “Dereng enten keputusan niki, ditengga
tanggal kalih mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal
dua saja!)
Peserta C
: ”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
Peserta B
: “Rapat ta?”
(rapat kan?)
Peserta C
: “Ya, rareti aku.”
(Ya, tidak tahu saya.)
Peserta B
: “Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)

gundukan untuk menanam tanaman).

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
menganjurkan supaya peserta A menunggu
keputusan harga sewa lahan kolonjono yang
akan disampaikan pada saat rapat.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta
B menanggapi peserta A yang bertanya mengenai harga sewa
lahan kolonjono. Peserta A adalah seorang yang memiliki hewan
ternak. Hewan ternak tersebut biasa diberi pakan berupa
kolonjono. Peserta B adalah perwakilan organisasi pemuda yang
mengelola lahan kolonjono. Organisasi pemuda biasanya
berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan harga sewa
kolonjono. Pada 2 Oktober 2016 akan diadakan rapat yang dihadiri
bapak-bapak dan perwakilan organisasi pemuda Karangturi. Dalam
rapat tersebut, perwakilan organisasi pemuda biasa melaporkan
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Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang bertanya mengenai
harga sewa lahan kolonjono. Peserta A adalah
seorang yang memiliki hewan ternak. Hewan
ternak tersebut biasa diberi pakan berupa
kolonjono. Peserta B adalah perwakilan
organisasi pemuda yang mengelola lahan
kolonjono. Organisasi pemuda biasanya
berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan
harga sewa kolonjono. Pada 2 Oktober 2016
akan diadakan rapat yang dihadiri bapak-bapak
dan perwakilan organisasi pemuda Karangturi.
Dalam rapat tersebut, perwakilan organisasi
pemuda biasa melaporkan hasil pengelolaan
kolonjono. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta B bermaksud menganjurkan supaya
peserta A menunggu keputusan harga sewa
lahan kolonjono yang akan disampaikan pada
saat rapat.
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81.

hasil pengelolaan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta B dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih muda dari
peserta A.
Peserta A
: “Gawa korek ora, Kang?”
(Bawa korek tidak, Kang?)
(sambil membuka bungkus rokok)
Peserta B
: “Ora gawa, nyilih Mas Eko kae, lho!”
(Tidak bawa, pinjam Mas Eko itu, lho!)
(sambil menunjuk Mas Eko)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Peserta A dan peserta B adalah perokok.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta A
yang akan merokok sambil membuka bungkus rokok. Pada saat
itu, peserta B tidak membawa korek. Peserta B mengetahui bahwa
Mas Eko merokok saat gotong-royong. Peserta B menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonsai halus. Peserta B berusia lebih tua
dari peserta A.

82.

Peserta A

: “Sadi ndhuwur sek wae Kang Gandung!”
(Dari atas dulu saja Kang Gandung!)

(Peserta B memanjat lebih tinggi)
Peserta C

: “Minggir, Mad!”
(Minggir, Mad!)

(Peserta D menjauh dari pohon yang akan dipotong dahannya)
Peserta A

Peserta B

: “Isa ngembrukke ngulon ra kuwi? dipronggol
ngulon?”
(Bisa merobohkan ke arah barat tidak itu?
dipangkas pucuknya ke barat?)
: “Ra isa, ora sah dipronggol ben dhuwur.”

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A menganjurkan
kepada peserta B supaya meminjam korek
pada Mas Eko.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif anjuran.
Kalimat imperatif anjuran dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
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Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
kepada peserta A yang akan merokok sambil
membuka bungkus rokok. Pada saat itu, peserta
B tidak membawa korek. Peserta B mengetahui
bahwa Mas Eko merokok saat gotong-royong.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud menganjurkan kepada peserta A
supaya meminjam korek pada Mas Eko.

Maksud tindak tutur adalah menganjurkan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang sedang memotong dahan
pohon. Peserta B meneruskan pekerjaan peserta
lain yang sebelumnya memotong dahan pohon.
Pada saat itu, peserta B memotong dahan pohon
bagian bawah. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud menganjurkan kepada
peserta B supaya memotong dahan pohon dari
bagian atas.
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(Tidak bisa, tidak usah dipangkas pucuknya
supaya tinggi.)

83.

84.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang sedang memotong dahan pohon. Peserta B
meneruskan pekerjaan peserta lain yang sebelumnya memotong
dahan pohon. Pada saat itu, peserta B memotong dahan pohon
bagian bawah. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang
Blacky lho luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil
Blacky lho lebih jelek itu!)
Peserta B
: “Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku
menek malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku
manjat malah disengat kepalaku.)
Peserta C
: “Alah..alah.. Tawon cilik wae kok wedhi, lho.”
(Alah..Alah.. Tawon kecil saja kok takut, lho.)
Peserta A
: “Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

menganjurkan kepada peserta B supaya
memotong dahan pohon dari bagian atas.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif desakan.
Kalimat imperatif desakan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
mendesak peserta B supaya segera
memanjat pohon untuk memotong dahan.

Maksud tindak tutur adalah mendesak. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang sebelumnya disuruh memanjat
tetapi menolak. Peserta A sebelumnya
memanggil peserta B dengan sebutan Tekek.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud mendesak
peserta B supaya segera memanjat pohon untuk
memotong dahan. Maksud mendesak dalam
tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi keras.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang sebelumnya disuruh memanjat tetapi menolak.
Peserta A sebelumnya memanggil peserta B dengan sebutan
Tekek. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Sukete apik iki dinggo bal-balan.”
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur Maksud tindak tutur adalah melarang. Tuturan
(Rumputnya bagus ini dipakai bermain sepak langsung
literal.
Tuturan
tersebut tersebut terjadi saat perjalan menuju tempat
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Peserta B

bola.)
: “Wah, aja. Saksi bisu je iki!”
(Wah, jangan. Saksi bisu ini!)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalan menuju tempat gotongroyong di sawah. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang bermaksud mengajaknya bermain
sepak bola. Saat lomba sepak bola dalam rangka peringatan 17
Agustus 2014, pernah terjadi perkelahian. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta B dengan intonasi halus. Peserta B
berusia lebih muda dari peserta A.

85.

Peserta A

:

“Rasah lirak-lirik udud!”
(Tidak usah lirak-lirik rokok!)

(Peserta B tersenyum)
Peserta C

:

“Jupuk! Rapapa udud.”
(Ambil! Tidak apa-apa merokok.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
saat melihat peserta B sedang lirak-lirik rokok yang tersedia di
tempat istirahat. Peserta B adalah seorang perokok. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
adalah ayah dari peserta B.

merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif larangan.
Kalimat imperatif larangan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
melarang peserta A bermain sepak bola.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung
literal.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan
langsung karena
penggunaan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat imperatif larangan.
Kalimat imperatif larangan dalam tuturan
tersebut secara langsung digunakan untuk
menyatakan maksud menyuruh. Selain itu,
tuturan tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna
kata-kata yang menyusun tuturan sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Melalui
tuturan tersebut, peserta A bermaksud
melarang peserta B mengambil rokok.
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gotong-royong di sawah. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta
A yang bermaksud mengajaknya bermain sepak
bola. Saat lomba sepak bola dalam rangka
peringatan 17 Agustus 2014, pernah terjadi
perkelahian. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta B bermaksud melarang bermain sepak
bola. Maksud melarang ditunjukan oleh
penggunaan kata “aja” (jangan).

Maksud tindak tutur adalah melarang. Tuturan
tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong
persiapan tempat pernikahan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A saat melihat peserta
B sedang lirak-lirik rokok yang tersedia di
tempat istirahat. Peserta B adalah seorang
perokok. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
adalah ayah dari peserta B. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud melarang peserta
B mengambil rokok.
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Tabel 2
No.
1.

Tuturan dan Konteks
Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

“Nlindes benang kui, Mas.”
(Melindas benang itu, Mas.)
(sambil menunjuk roda pintu gerbang)
“Pripun, Pak?”
(Kenapa, Pak?)
“Nlindes benang.”
(Melindas benang.)
“Ohh..”

(Peserta B melepaskan benang dari roda pintu gerbang)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
ada peserta lain yang menggeser pintu gerbang rumah secara tidak
sengaja menelindas benang acuan pengecoran. Benang acuan
pengecoran dapat putus karena ditelindas roda pintu gerbang. Pada
saat itu, pengecoran jalan berada di depan rumah yang memiliki
pintu gerbang. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan
intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.
2.

: “Sampun tumbas solar dereng?”
(Sudah beli solar belum?)
: “Dereng, Pak.”
(Belum, Pak.)

Peserta A
Peserta B

(Peserta C memeriksa tangki pengadon semen)
Peserta C

:

Peserta D

:

“Solare entek, Pak.”
(Solarnya habis, Pak)
“To, solare entek, To, pit motore ya ana”
(To, solarnya habis, To, sepeda motornya juga

Jenis Tindak Tutur

Maksud Tindak Tutur

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta B supaya melepaskan benang acuan
pengecoran dai roda pintu gerbang.

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B saat ada
peserta lain yang menggeser pintu
gerbang rumah secara tidak sengaja
menelindas benang acuan pengecoran.
Benang acuan pengecoran dapat putus
karena ditelindas roda pintu gerbang.
Pada saat itu, pengecoran jalan berada di
depan rumah yang memiliki pintu
gerbang. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta B bermaksud menyuruh peserta A
supaya melepaskan benang acuan
pengecoran dai roda pintu gerbang.
Maksud menyuruh ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari
mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia
penutur yang lebih tua dari mitra tutur.
Selain itu, maksud menyuruh juga
ditunjukkan
oleh
penyampaian
berintonasi halus.
Maksud
tuturan
tersebut
adalah
menyuruh. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta D kepada peserta B setelah
mengetahui bahwa solar habis pada
tangki molen (mesin pengadon semen)
habis sambil mencari kunci yang ada di
sakunya. Padahal, untuk menghidupkan
molen memerlukan bahan bakar, yaitu
solar. Peserta D menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta D
adalah ketua RT yang dihormati di

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
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Peserta B

:

Peserta E

:

ada)
(sambil mencari kunci kontak di sakunya)
“Nggih, Pak.”
(Ya, Pak.)
“Kunci kontake ana neng kana.”
(Kunci kontak ada di sana.)
(sambil menunjuk sepeda motor)

merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta D bermaksud menyuruh
kepada peserta B supaya membeli solar.

kampung dan berusia lebih tua dari
peserta B. Melalui tuturan ini, peserta D
bermaksud menyuruh kepada peserta B
supaya membeli solar. Maksud menyuruh
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang
lebih tinggi dari mitra tutur. Hal itu
ditunjukkan oleh jabatan serta usia
penutur yang lebih tua dari mitra tutur.
Selain itu, maksud menyuruh juga
ditunjukkan
oleh
penyampaian
berintonasi halus.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B saat melihat posisi
molen belum kokoh (masih bergoyang)
karena kaki-kaki molen tidak bertumpu
dengan baik pada ganjal kayu. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A
dengan intonasi halus. Peserta A lebih tua
dari peserta B. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta B menggeser molen ke barat.
Maksud menyuruh ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi dari

(Peserta B berjalan menuju sepeda motor lalu berangkat membeli
solar)

3.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta D kepada peserta B
setelah mengetahui bahwa solar habis pada tangki molen (mesin
pengadon semen) habis sambil mencari kunci yang ada di sakunya.
Padahal, untuk menghidupkan molen memerlukan bahan bakar,
yaitu solar. Peserta D menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi halus. Peserta D adalah ketua RT yang dihormati di
kampung dan berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Posisine kurang geser ngulon kuwi”
(Posisinya kurang geser ke barat itu)
Peserta B
: “Ayo bareng-bareng geser ngulon ya!”
(Ayo bersama-sama geser ke barat ya!)
Peserta C
: “Ayo, wis siap iki!”
(Ayo, sudah siap ini!)
(sambil memegang kerangka molen)
Peserta B
: “Ayo ngulonke!”
(Ayo geser ke barat!)
(sambil memegang kerangka molen)
(Peserta B dan C menggeser molen ke barat)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
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4.

Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
melihat posisi molen belum kokoh (masih bergoyang) karena kakikaki molen tidak bertumpu dengan baik pada ganjal kayu. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta
A lebih tua dari peserta B.
Peserta A
: “Nek kidul ra dikedhuk, ora isa dijupuk,
Pak”
(Kalau bagian selatan tidak bisa diambil, Pak)
(Peserta B menggali tanah yang mengubur batu di bagian selatan)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Pada saat itu, kegiatan yang dilakukan adalah
memindahkan batu yang ada di halaman depan rumah. Di halaman
depan rumah, ada batu besar yang terkubur. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang sedang mencoba
mengambil batu besar tersebut. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua dari
peserta B.

5.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Sing mènèk sapa kuwi?”
(“Yang memanjat siapa itu?)
(Peserta A menyampaikan tuturan ini dari
kejauhan)
“Tekek”

peserta B supaya menggeser molen (mesin
pengadon semen) ke barat.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, pesera A bermaksud menyuruh
peserta B untuk menggali menggali tanah
yang mengubur batu di bagian selatan.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
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mitra tutur.hal itu ditunjukkan oleh
jabatan serta usia penutur yang lebih tua
dari mitra tutur. Selain itu, maksud
menyuruh
juga
ditunjukkan
oleh
penyampaian berintonasi halus.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong persiapan tempat pernikahan.
Pada saat itu, kegiatan yang dilakukan
adalah memindahkan batu yang ada di
halaman depan rumah. Di halaman depan
rumah, ada batu besar yang terkubur.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B yang sedang
mencoba mengambil batu besar tersebut.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus. Peserta A berusia
lebih tua dari peserta B. Melalui tindak
tutur tersebut, pesera A bermaksud
menyuruh peserta B untuk menggali
menggali tanah yang mengubur batu di
bagian selatan. Maksud menyuruh
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang
lebih tinggi dari mitra tutur.hal itu
ditunjukkan oleh jabatan serta usia
penutur yang lebih tua dari mitra tutur.
Selain itu, maksud menyuruh juga
ditunjukkan
oleh
penyampaian
berintonasi halus.
Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan
yang
dilakukan
adalah
memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada
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(Peserta A mendekati tempat penebangan dahan pohon)

6.

Peserta A

:

Peserta C

:

Peserta A

:

Peserta C

:

“Munggah meneh ra wani, Le?”
(Naik lagi tidak berani, Nak?)
“Aku isa munggah, ra isa medhun meneh
Mengko.”
(Saya bisa naik, tidak bisa turun nanti.)
“Medhun wae Zis, ben ditandangi Mas
Tono!”
(Turun saja Zis, biar dikerjakan MasTono!)
“Munggahe dhuwur. Eneng gendhѐng
Barang, je”)
(Naiknya tinggi. Ada genting juga, eh)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta
C yang sedang memotong dahan pohon. Pada saat itu, peserta C
memotong dahan pohon bagian bawah. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta C.
Peserta A
: ”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!)
Peserta B
: “Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
Peserta A
: “Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)
(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah bodho.
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak
bodoh)

tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
tanya dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta C memotong dahan pohon bagian
atas.

peserta C yang sedang memotong dahan
pohon.
Pada saat itu, peserta C
memotong dahan pohon bagian bawah.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi halus. Peserta A berusia
lebih tua dari peserta C. Melalui tindak
tutur tersebut, peserta A bermaksud
menyuruh peserta C memotong dahan
pohon bagian atas. Maksud menyuruh
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang
lebih tinggi dari mitra tutur.hal itu
ditunjukkan oleh jabatan serta usia
penutur yang lebih tua dari mitra tutur.
Selain itu, maksud menyuruh juga
ditunjukkan
oleh
penyampaian
berintonasi halus.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta D dan E saat
sedang memotong dahan pohon. Pada
saat itu, dahan pohon yang sedang
dipotong oleh peserta A hampir patah. Di
dekat pohon tersebut, ada asbes. Peserta
A menyampaikan tersebut ini dengan
intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta C dan E. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta D dan E supaya memindah asbes
ke tempat yang lebih aman. Maksud
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(Peserta C dan D memindah asbes)

7.

8.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada
peserta D dan E saat sedang memotong dahan pohon. Pada saat itu,
dahan pohon yang sedang dipotong oleh peserta A hampir patah. Di
dekat pohon tersebut, ada asbes. Peserta A menyampaikan tersebut
ini dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta C
dan E.
Peserta A
: “Nek sisan njaluk tulung njupuk kayu ten
kandhang pripun nggih?
(Kalau sekalian minta tolong ambil kayu di
kandang bagaimana ya?)
Peserta B
: “Kayune sampun dipendhet pemuda, Pak.”
(Kayu sudah diambil pemuda, Pak.)
Peserta A
: “Oh..sampun.”
(Oh...sudah.)
Peserta B
: “Sampun, Pak, sampun.”
(Sudah, Pak, sudah.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong persiapan
tempat pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang yang sedang beristirahat. Kayu akan
digunakan untuk memasak saat hajat pernikahan tiba. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A
adalah tuan rumah yang akan memiliki hajat pernikahan anaknya.
Peserta A
: “Udud ora?
(Merokok tidak?)
(sambil menunjukkan bungkus rokok)
Peserta B
: “Wah, ora, Bro.”
(Wah, tidak, Bro.)
Peserta A
: “Tinggal siji iki.”

fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta D dan E supaya memindah asbes ke
tempat yang lebih aman.

menyuruh ditunjukkan oleh kedudukan
penutur yang lebih tinggi dari mitra
tutur.hal itu ditunjukkan oleh jabatan
serta usia penutur yang lebih tua dari
mitra tutur. Penyampaian dengan intonasi
kasar menunjukkan bahwa tindak tutur
tersebut tidak santun.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
tanya dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud meminta. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud meminta pertolongan
peserta B untuk mengambilkan kayu.

Maksud tindak tutur adalah meminta.
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat
gotong-royong
persiapan
tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta A kepada peserta B yang
yang sedang beristirahat. Kayu akan
digunakan untuk memasak saat hajat
pernikahan tiba. Peserta A adalah tuan
rumah yang akan memiliki hajat
pernikahan anaknya. Melalui tindak tutur
tersebut, peserta A bermaksud meminta
pertolongan
peserta
B
untuk
mengambilkan kayu. Maksud meminta
pertolongan dalam tindak tutur tersebut
ditunjukkan oleh penanda kesantunan
“tulung” (tolong).

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan

Maksud
tindak
tutur
adalah
menawarkan. Tuturan tersebut terjadi
saat perjalanan menuju tempat gotongroyong di sawah. Peserta A dan peserta B
adalah perokok. Pada saat itu, peserta B
kehabisan
rokok.
Peserta
A
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Peserta B

9.

10.

:

(Tinggal satu ini.)
(masih menunjukkan bungkus rokok)
“Aku udude mengko wae.”
(Saya merokoknya nanti saja.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotongroyong di sawah. Peserta A dan peserta B adalah perokok. Pada saat
itu, peserta B kehabisan rokok. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut sambil menunjukkan bungkus rokok. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus. Peserta A
berusia lebih muda dari peserta B.
Peserta A
: “Udud ora?
(Merokok tidak?)
(sambil menunjukkan bungkus rokok)
Peserta B
: “Wah, ora, Bro.”
(Wah, tidak, Bro.)
Peserta A
: “Tinggal siji iki.”
(Tinggal satu iki.)
(masih menunjukkan bungkus rokok.)
Peserta B
: “Aku udude engko wae.”
(Saya merokoknya nanti saja)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotongroyong di sawah. Peserta A dan peserta B adalah perokok. Pada saat
itu, peserta B kehabisan rokok. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut setelah peserta B menolak rokok yang ditawarkannya.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A dengan intonasi halus.
Peserta A adalah orang yang suka berbagi. Peserta A lebih muda
dari peserta B.
Peserta A
: “Lewat kana apa kene?”
(Lewat sana atau sini?)
(sambil menunjuk jalan)

tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
tanya dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menawarkan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud ingin
menawarkan rokok kepada peserta B.

menyampaikan tuturan tersebut sambil
menunjukkan bungkus rokok. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menawarkan rokok kepada
peserta B. Maksud menawarkan juga
ditunjukkan oleh perilaku penutur, yaitu
menunjukkan bungkus rokok kepada
mitra tutur.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menawarkan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menawarkan
rokok kepada peserta B.

Maksud
tindak
tutur
adalah
menawarkan. Tuturan tersebut terjadi
saat perjalanan menuju tempat gotongroyong di sawah. Peserta A dan peserta B
adalah perokok. Pada saat itu, peserta B
kehabisan
rokok.
Peserta
A
menyampaikan tuturan tersebut setelah
peserta B menolak rokok yang
ditawarkannya. Melalui tindak tutur
tersebut,
peserta
A
bermaksud
menawarkan rokok kepada peserta B.
Maksud menawarkan juga ditunjukkan
oleh perilaku penutur, yaitu menunjukkan
bungkus rokok kepada mitra tutur.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena

Maksud
tindak
tutur
adalah
menawarkan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada
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Peserta B

:

“Lewat kene wae!”
(Lewat sini saja!)

Konteks:
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
perjalanan menuju tempat gotong-royong di sawah. Peserta A dan
peserta B adalah dua orang dari rombongan pemuda dan pemudi.
Ada dua jalan yang dapat dilalui untuk sampai ke tempat gotongroyong. Jalan yang pertama lebih dekat dengan keberadaan peserta
A dan peserta B beserta rombongan daripada jalan yang kedua.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

11.

12.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung
kula pathoki.”
(Mau yang mana kamu, pak? Langsung saya
beri patok.)
“Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?”
(Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam kegiatan gotong-royong pemupukan
tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B setelah selesai memupuk tanaman
kolonjono. Peserta A adalah anggota organisasi pemuda yang
mengelola lahan kolonjono. Pada saat itu, lahan kolonjono
disewakan oleh organisasi pemuda sebagai upaya untuk
mendapatkan penghasilan berupa dana. Peserta B memiliki hewan
ternak yang biasa diberi pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono
disewakan dengan sistem patok. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari
peserta B.
Peserta A
: “Udud ora?”

penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
tanya dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menawarkan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menawarkan
jalan yang akan dilewati untuk sampai di
tempat gotong-royong.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
tanya dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menawarkan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menawarkan
sewa lahan kolonjono dengan sistem patok.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
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peserta B saat perjalanan menuju tempat
gotong-royong di sawah. Peserta A dan
peserta B adalah dua orang dari
rombongan pemuda dan pemudi. Ada dua
jalan yang dapat dilalui untuk sampai ke
tempat gotong-royong. Jalan yang
pertama lebih dekat dengan keberadaan
peserta A dan peserta B beserta
rombongan daripada jalan yang kedua.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menawarkan jalan yang akan
dilewati untuk sampai di tempat gotongroyong. Maksud menawarkan juga
ditunjukkan oleh perilaku penutur, yaitu
menunjuk jalan.
Maksud
tindak
tutur
adalah
menawarkan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B setelah selesai memupuk
tanaman kolonjono. Peserta A adalah
anggota
organisasi
pemuda
yang
mengelola lahan kolonjono. Pada saat
itu, lahan kolonjono disewakan oleh
organisasi pemuda sebagai upaya untuk
mendapatkan penghasilan berupa dana.
Peserta B memiliki hewan ternak yang
biasa diberi pakan berupa kolonjono.
Lahan kolonjono disewakan dengan
sistem patok. Melalui tindak tutur
tersebut,
peserta
A
bermaksud
menawarkan sewa lahan kolonjono sistem
patok kepada peserta B.

Maksud tindak tutur adalah menolak.
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13.

Peserta B

:

Peserta A

:

Peserta B

:

(Merokok tidak?)
(sambil menunjukkan sebungkus rokok)
“Wah, ora, Bro.”
(Wah, tidak, Bro.)
“Tinggal siji iki.”
(Tinggal satu ini.)
(masih menunjukkan bungkus rokok)
“Aku udude engko wae.”
(Saya merokoknya nanti saja.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan menuju tempat gotongroyong di sawah. Peserta A dan peserta B adalah perokok. Pada saat
itu, peserta B kehabisan rokok. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut menanggapi peserta A yang menawarkan rokok sambil
menunjukkan bungkus rokok. Rokok yang ditawarkan tinggal
sebatang. Tuturan tersebut disampaikan dengan intonasi halus.
Peserta B berusia lebih tua dari peserta A.
Peserta A
:
“Ayo, pupuke dicerakke kene wae!”
(Ayo, pupuknya didekatkan ke sini saja!)
Peserta B
: “Aku rung kuat angkat-angkat.”
(Saya belum kuat angkat-angkat.)
Peserta C
: “Lha iya, tanganmu we isih kaya ngono
kok.”
(Lha iya, tanganmu saja masih seperti itu kok.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Pada saat itu, peserta A dan peserta B sedang
memupuk tanaman kolonjono. Pupuk yang dibawa peserta A dan B
dalam sebuah ember habis. Pupuk berada di seberang sawah tempat
gotong royong. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
menanggapi peserta A yang mengajaknya untuk memindah pupuk
ke tempat gotong-royong. Pada saat itu, tangan peserta B belum
sepenuhnya sembuh akibat kecelakaan. Peserta B menyampaikan

tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menolak. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud menolak rokok yang
ditawarkan oleh peserta A.

Tuturan tersebut terjadi saat perjalanan
menuju tempat gotong-royong di sawah.
Peserta A dan peserta B adalah perokok.
Pada saat itu, peserta B kehabisan rokok.
Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
menanggapi peserta A yang menawarkan
rokok sambil menunjukkan bungkus
rokok. Rokok yang ditawarkan tinggal
sebatang. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta B bermaksud menolak rokok yang
ditawarkan oleh peserta A.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menolak. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut,
peserta B bermaksud menolak ajakan peserta
A untuk memindahkan pupuk ke tempat
gotong-royong.

Maksud tindak tutur adalah menolak.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pemupukan tanaman jagung dan
kolonjono. Pada saat itu, peserta A dan
peserta B sedang memupuk tanaman
kolonjono. Pupuk yang dibawa peserta A
dan B dalam sebuah ember habis. Pupuk
berada di seberang sawah tempat gotong
royong. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut menanggapi peserta A yang
mengajaknya untuk memindah pupuk ke
tempat gotong-royong. Pada saat itu,
tangan peserta B belum sepenuhnya
sembuh akibat kecelakaan. Melalui tindak
tutur tersebut, peserta B bermaksud
menolak ajakan peserta A untuk
memindahkan pupuk ke tempat gotong-
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14.

tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta B berusia lebih muda
dari peserta A.
Peserta A
: “Andhane neng endi?”
(Tangganya di mana?)
Peserta B
: “Andhane ning nggon tumpukan kayu kuwi, lho.”
(Tangga ada di tumpukan kayu itu, lho.)
(sambil menunjuk tangga)
Peserta A
: “Andhane seka kene ora ketok.”
(Tangga dari sini tidak terlihat.)
(Peserta A berjalan untuk mengambil tangga)

15.

Peserta B

:

Peserta A

:

“Le menek sak dhuwur-dhuwure lho, Yud!”
(Manjat setinggi-tingginya lho, Yud!)
“Udu aku sik menek. Aku mung njupukke
alate,
kok iki.”
(Bukan saya yang manjat. Saya hanya
mengambilkan alatnya, kok ini.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta
B yang menyuruhnya untuk memanjat pohon setinggi-tingginya.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus.
Peserta A berusia lebih muda dari peserta B.
Peserta A
: “Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang
Blacky lho luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky
lho lebih jelek itu!)
Peserta B
: “Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek
aku menek malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau
aku manjat malah disengat kepalaku.)

royong.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menolak. Selain itu, tuturan tersebut
juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan literal karena makna kata-kata yang
menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud menolak suruhan
peserta B untuk memanjat pohon setinggitingginnya karena ia hanya mengambilkan
tangga.

Maksud tindak tutur adalah menolak.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah
memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang menyuruhnya untuk
memanjat pohon setinggi-tingginya.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menolak suruhan peserta B
supaya memanjat pohon setinggitingginnya
karena
ia
hanya
mengambilkan tangga.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya yang diperjelas
dengan kalimat berita. Modus kalimat tanya

Maksud tindak tutur adalah menolak.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah
memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta B kepada
peserta A yang mendesaknya supaya
segera memanjat pohon untuk memotong
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16.

17.

Peserta C

:

Peserta A

:

“Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedi, lho.”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

yang diperjelas kalimat berita dalam tuturan
tersebut secara tidak langsung digunakan
untuk menyatakan maksud menolak. Selain
itu, tuturan tersebut juga literal. Tuturan
tersebut merupakan tuturan literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
sesuai dengan fakta dan maksud penutur.
Melalui tuturan tersebut, peserta B
bermaksud menolak desakan peserta A
segera memanjat pohon untuk memotong
dahan.

dahan. Peserta B takut memanjat pohon
karena khawatir disengat tawon. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud menolak desakan peserta A
segera memanjat pohon untuk memotong
dahan.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta
A yang mendesaknya supaya segera memanjat pohon untuk
memotong dahan. Peserta B takut memanjat pohon karena khawatir
disengat tawon. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta B berusia lebih muda dari peserta A.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur Maksud tindak tutur adalah mengajak.
Peserta A
: “Sukete apik iki dinggo bal-balan.”
(Rumputnya bagus ini dipakai bermain sepak tidak langsung literal. Tuturan tersebut Tuturan tersebut disampaikan oleh
merupakan tuturan tidak langsung karena peserta A saat perjalanan ke tempat
bola.)
Peserta B
: “Wah, aja. Saksi bisu je iki!”
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai gotong-royong di sawah. Saat perjalanan
(Wah, jangan. Saksi bisu ini!)
dengan maksud pengutaraannya. Modus itu, peserta A dan B melewati sepetak
kalimat yang digunakan dalam tuturan sawah yang kondisi rumputnya bagus.
Konteks:
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat Peserta A dan peserta B suka bermain
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A saat perjalanan ke kalimat berita dalam tuturan tersebut secara sepak bola. Melalui tindak tutur tersebut,
tempat gotong-royong di sawah. Saat perjalanan itu, peserta A dan tidak langsung digunakan untuk menyatakan peserta A bermaksud mengajak peserta A
B melewati sepetak sawah yang kondisi rumputnya bagus. Peserta maksud mengajak. Selain itu, tuturan tersebut bermain sepak bola.
A dan peserta B suka bermain sepak bola. Peserta A menyampaikan juga literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih tua tuturan literal karena makna kata-kata yang
dari peserta B.
menyusun tuturan sesuai dengan fakta dan
maksud penutur. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud mengajak peserta A
bermain sepak bola.
Peserta A
: “Pira Mad?”
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur Maksud
tindak
tutur
adalah
“Berapa, Mad?”
tidak langsung literal. Tuturan tersebut mengingatkan.
Tuturan
tersebut
Peserta B
: “Napa, Pakdhe?”
merupakan tuturan tidak langsung karena disampaikan oleh peserta B menanggapi
(Apa, Pakdhe?)
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai peserta C yang bertanya mengenai
Peserta A
: “Rega sewa Kolonjonone?”
dengan maksud pengutaraannya. Modus kegiatan yang akan diadakan pada 2
(Harga sewa Kolonjono?)
kalimat yang digunakan dalam tuturan Oktober 2016. Pada 2 Oktober 2016 akan
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Peserta B

Peserta C
Peserta B
Peserta C
Peserta B

18.

“Dereng enten keputusan niki, ditengga
tanggal kalih mawon!”
(Belum ada keputusan ini, ditunggu tanggal dua
saja!)
: ”Tanggal loro ana apa, Mad?”
(Tanggal dua ada apa, Mad?)
: “Rapat ta?”
(rapat kan?)
: “Ya rareti aku.”
(Ya tidak tahu saya.)
: “Wah, ra tau mangkat kok koe ki.”
(Wah, gak pernah berangkat kok kamu itu.)
:

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta C yang bertanya mengenai kegiatan yang akan
diadakan pada 2 Oktober 2016. Pada 2 Oktober 2016 akan
diadakan rapat yang dihadiri bapak-bapak dan perwakilan
organisasi pemuda Karangturi. Peserta B adalah seorang perwakilan
organisasi pemuda yang sering mengikuti rapat tersebut.
Sedangkan, peserta C adalah seorang anggota organisasi pemuda
yang jarang mengikuti rapat tersebut. Tuturan tersebut disampaikan
oleh peserta B dengan intonasi keras. Peserta B berusia lebih tua
dari peserta C.
Peserta A
: “Niki nek le ngaduk semen nganggo molen
penak, Pak.”
(Ini kalau mengaduk semen menggunakan
molen enak, Pak.)
Peserta B
: “Molene sapa?
(Molen siapa?)
Peserta A
: “Pak Pranata gadhah molen, Pak.”
(Pak Pranata punya molen, Pak.)
Peserta B
: “Ya ayo, coba disilih!”
(Ya ayo, coba dipinjam!)

tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
kalimat tanya dalam tuturan tersebut secara
tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud mengingatkan. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta B bermaksud mengingatkan
bahwa pada 2 Oktober akan diadakan rapat.

diadakan rapat yang dihadiri bapak-bapak
dan perwakilan organisasi pemuda
Karangturi. Peserta B adalah seorang
perwakilan organisasi pemuda yang
sering
mengikuti
rapat
tersebut.
Sedangkan, peserta C adalah seorang
anggota organisasi pemuda yang jarang
mengikuti rapat tersebut. Melalui tuturan
tersebut,
peserta
B
bermaksud
mengingatkan bahwa pada 2 Oktober
akan diadakan rapat.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
kalimat berita dalam tuturan tersebut secara
tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud menganjurkan. Selain itu, tuturan

Maksud
tindak
tutur
adalah
menganjurkan. Tuturan tersebut terjadi
dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B saat melihat
peserta lain yang kelelahan saat membuat
adonan
semen
dengan
cangkul.
Pembuatan adonan semen tersebut
memerlukan tenaga yang banyak. Tuturan
tersebut disampaikan peserta A dengan
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Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
melihat peserta lain yang kelelahan saat membuat adonan semen
dengan cangkul. Pembuatan adonan semen tersebut memerlukan
tenaga yang banyak. Tuturan tersebut disampaikan peserta A
dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari peserta B.
Peserta B adalah seorang ketua RT yang dihormati di kampung.

19.

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta A

:

”Kon minggir sik neng ngisor!”
(Suruh minggir yang di bawah!)
“Neng ngisor, ora eneng uwong.”
(Di bawah, tidak ada orang.)
“Asbese kui, ketiban pecah kui.”
(Asbesnya itu, tertimpa pecah itu.)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Peserta A

:

“Kok diseleh kono? Wo. Cah bodho...cah
bodho.
(Kok ditaruh di situ? Wo. Anak bodoh...anak
bodoh)

(Peserta C dan D memindah asbes)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta
D dan E yang memindahkan asbes. Asbes yang dipindahkan oleh
peserta D dan E masih berada dekat dengan pohon yang sedang

tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menganjurkan
kepada peserta B supaya menggunakan
molen (mesin pengadon semen) dalam
pembuatan adonan semen.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
tidak langsung literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
penggunaan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutaraannya. Modus
kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
kalimat tanya dalam tuturan tersebut secara
tidak langsung digunakan untuk menyatakan
maksud mengkritik. Selain itu, tuturan
tersebut juga literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan literal karena makna katakata yang menyusun tuturan sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud mengkritik
peserta D dan E yang memindah asbes tetapi
masih berada dekat dengan pohon yang
sedang dipotong dahannya.
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intonasi halus. Peserta A berusia lebih
muda dari peserta B. Peserta B adalah
seorang ketua RT yang dihormati di
kampung. Melalui tuturan tersebut,
peserta A bermaksud menganjurkan
kepada peserta B supaya menggunakan
molen (mesin pengadon semen) dalam
pembuatan adonan semen. Maksud
menganjurkan ditunjukkan oleh penutur
yang tidak terikat konteks sosial dengan
mitra tutur. Hal itu ditunjukkan oleh usia
penutur yang lebih muda dari mitra tutur
yang seorang ketua RT.
Maksud tindak tutur adalah mengkritik.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan
yang
dilakukan
adalah
memotong dahan pohon. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada
peserta D dan E yang memindahkan
asbes. Asbes yang dipindahkan oleh
peserta D dan E masih berada dekat
dengan pohon yang sedang dipotong
dahannya. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta C
dan E. Melalui tindak tutur tersebut,
peserta A bermaksud mengkritik peserta
D dan E yang memindah asbes tetapi
masih berada dekat dengan pohon yang
sedang dipotong dahannya. Maksud
mengkritik ditunjukkan leh penyampaian
berintonasi keras.
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dipotong dahannya. Peserta A menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta C dan
E.
Tabel 3
No.
1.

Tuturan dan Konteks
Peserta A

:

“Awas, Gas!”
(Awas, Gas!)

(Peserta B minggir)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A yang sedang
membawa adonan semen menggunakan gerobak sorong. Pada saat
itu, peserta B menghalangi jalan peserta A. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

2.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Mengko sik, Ko, iki rung siap!”
(Sebentar, Ko, ini belum siap)
“Seker e ben adem sik!”
(Piston supaya dingin dulu!)

(Peserta C mematikan molen)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B kepada peserta C
yang sedang menyalakan molen (mesin pengadon semen). Peserta
C adalah orang yang bertugas mengoperasikan molen (mesin

Jenis Tindak Tutur

Maksud Tindak Tutur

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan
tuturan
langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan ini adalah kalimat perintah. Modus
kalimat perintah dalam tuturan tersebut
digunakan untuk menyatakan maksud
memerintah. Selain itu, tuturan tersebut juga
tidak literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan tidak literal karena makna kata-kata
yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta A memerintah peserta B
supaya minggir bukan awas.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan
tuturan
langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan ini adalah kalimat perintah. Modus
kalimat perintah dalam tuturan tersebut
digunakan untuk menyatakan maksud
memerintah. Selain itu, tuturan tersebut juga
tidak literal. Tuturan tersebut merupakan
tuturan tidak literal karena makna kata-kata

Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A yang sedang
membawa adonan semen menggunakan
gerobak sorong. Pada saat itu, peserta B
menghalangi jalan peserta A. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua
dari peserta B. Maksud memerintah
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang
lebih tinggi dari mitra tutur. hal itu
ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mitra tutur. Selain itu, maksud
memerintah juga ditunjukkan dengan
penyampaian berintonasi keras.
Maksud tindak tutur adalah memerintah.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta B kepada peserta
C yang sedang menyalakan molen (mesin
pengadon semen). Peserta C adalah orang
yang bertugas mengoperasikan molen
(mesin pengadon semen). Pada saat itu, jalan
yang akan dicor belum selesai diratakan.
Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A berusia
lebih tua dari peserta B. Melalui tuturan
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pengadon semen). Pada saat itu, jalan yang akan dicor belum
selesai diratakan. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut
dengan intonasi keras. Peserta A berusia lebih tua dari peserta B.

3.

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Azis isa menek apa, Cah?”
(Azis bisa manjat apa, Nak?)
“Pinter bocahe.”
(Pintar dia.)
“Kowe wae kalah.”
(Kamu saja kalah.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan saat itu adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang menanyakan kemampuan seorang
peserta dalam memanjat pohon. Peserta B menyampaikan tuturan
tersebut sambil bergurau. Peserta B berusia lebih muda dari
peserta A.

4.

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Azis isa menek apa, Cah?”
(Azis bisa manjat apa, Nak?)
“Pinter bocahe”
(Pintar dia.)
“Kowe wae kalah.”
(Kamu saja kalah.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat

yang menyusun tuturan tidak sesuai dengan
fakta dan maksud penutur. Melalui tuturan
tersebut, peserta B bermaksud memerintah
peserta C supaya mematikan molen (mesin
pengadon semen).

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan
tuturan
langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan ini adalah kalimat berita. Modus
kalimat berita dalam tuturan tersebut
digunakan untuk menyatakan maksud
memberitahukan. Selain itu, tuturan tersebut
juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
tidak sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan tersebut, peserta B
bermaksud memberitahukan kepada peserta
A bahwa Azis tidak pintar memanjat.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan
tuturan
langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan ini adalah kalimat berita. Modus
kalimat berita dalam tuturan tersebut
digunakan untuk menyatakan maksud
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tersebut, peserta B bermaksud memerintah
peserta C supaya mematikan molen (mesin
pengadon semen). Maksud memerintah
ditunjukkan oleh kedudukan penutur yang
lebih tinggi dari mitra tutur. hal itu
ditunjukkan oleh usia penutur yang lebih tua
dari mitra tutur. Selain itu, maksud
memerintah juga ditunjukkan dengan
penyampaian berintonasi keras.
Maksud
tindak
tutur
adalah
memberitahukan. Tuturan tersebut terjadi
dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan saat
itu adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta B
menanggapi peserta A yang menanyakan
kemampuan
seorang
peserta
dalam
memanjat pohon. Peserta B menyampaikan
tuturan tersebut sambil bergurau. Melalui
tuturan tersebut, peserta B bermaksud
memberitahukan kepada peserta A bahwa
Azis tidak pintar memanjat.

Maksud
tindak
tutur
adalah
memberitahukan. Tuturan tersebut terjadi
dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang dilakukan saat
itu adalah memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta A yang menanyakan
kemampuan
seorang
peserta
dalam
memanjat pohon. Peserta C menyampaikan
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pernikahan. Kegiatan yang dilakukan saat itu adalah memotong
dahan pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta A yang menanyakan kemampuan seorang
peserta dalam memanjat pohon. Peserta C menyampaikan tuturan
tersebut sambil bergurau. Peserta C berusia lebih muda dari
peserta A.

5.

Peserta A

:

“Kuwi gerobake tulung disingkirke wae, Pak
Jito!”
(Itu gerobaknya tolong disingkirkan saja, Pak
Jito!)

(Peserta B menyingkirkan gerobak)
Peserta C

:

Peserta A

:

“Dalane arep dinggo liwat tronton.”
(Jalannya akan dipakai lewat tronton.)
“Dalane arep dinggo liwat Iping.”
(Jalannya akan dipakai lewat Iping.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada
peserta B yang disuruh oleh peserta A untuk menyingkirkan
gerobak karena jalan tersebut akan dilewati oleh beberapa pemuda
yang sedang membawa kayu dengan gerobak. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta C dengan intonasi halus. Peserta C
berusia lebih muda dari peserta B.

memberitahukan. Selain itu, tuturan tersebut
juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
tidak sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan tersebut, peserta C
bermaksud memberitahukan kepada peserta
A bahwa Azis tidak pintar memanjat.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan
tuturan
langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud pengutaraannya.
Modus kalimat yang digunakan dalam
tuturan ini adalah kalimat berita. Modus
kalimat berita dalam tuturan tersebut
digunakan untuk menyatakan maksud
memberitahukan. Selain itu, tuturan tersebut
juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak literal karena
makna kata-kata yang menyusun tuturan
tidak sesuai dengan fakta dan maksud
penutur. Melalui tuturan tersebut, peserta C
bermaksud memberitahukan kepada peserta
B bahwa jalan akan dilewati beberapa
pemuda yang sedang membawa kayu
dengan gerobak bukan tronton.
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tuturan tersebut sambil bergurau. Melalui
tindak tutur tersebut, peserta C bermaksud
memberitahukan kepada peserta A bahwa
Azis tidak pintar memanjat.

Maksud
tindak
tutur
adalah
memberitahukan.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta C kepada peserta
B yang disuruh oleh peserta A untuk
menyingkirkan gerobak karena jalan
tersebut akan dilewati oleh beberapa
pemuda yang sedang membawa kayu
dengan gerobak. Melalui tindak tutur
tersebut,
peserta
C
bermaksud
memberitahukan kepada peserta B bahwa
jalan akan dilewati beberapa pemuda yang
sedang membawa kayu dengan gerobak
bukan tronton.
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Tabel 4
No.
1.

Tuturan dan Konteks
Peserta A

:

“Tak golekke banyu dhilit.”
(Saya carikan air sebentar.)
(sambil menunjuk ember)

(Peserta B mengambilkan ember yang berada di dekatnya)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B saat
akan mencari air untuk menyiram jalan yang akan dicor. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi halus sambil
menunjuk ember yang berada di dekat peserta B. Peserta A adalah
ketua RW yang dihormati oleh warga dan berusia lebih tua dari
peserta B.

2.

Peserta A
Peserta B
Peserta A
Peserta B
Peserta A

: “Coba sik, urip apa ora!”
(Coba dahulu, nyala atau tidak!)
: “Iki mau tak coba neng kana urip, ya.”
(Ini tadi saya coba di sana nyala, ya.)
: “Aku durung krungu kok.”
(Saya belum dengar kok.)
: “Wah…”
: “Ayo, uripke!”
(Ayo, dinyalakan!)

Jenis Tindak Tutur

Maksud Tindak Tutur

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta B supaya mengambilkan ember yang
berada didekatnya.

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong pengecoran jalan. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B saat akan mencari air
untuk menyiram jalan yang akan dicor.
Peserta A menyampaikan tuturan ini
dengan intonasi halus sambil menunjuk
ember yang berada di dekat peserta B.
Peserta A adalah ketua RW yang
dihormati oleh warga dan berusia lebih
tua dari peserta B. Maksud menyuruh
ditunjukkan oleh kedudukan penutur
yang lebih tinggi dari mitra tutur. Hal
itu ditunjukkan oleh penutur sebagai
ketua RW yang dihormati dan berusia
lebih tua dari mitra tutur. Maksud
menyuruh juga ditunjukkan oleh
penyampaian berintonasi halus. Selain
itu, maksud menyuruh juga diperjelas
oleh perilaku penutu, yaitu menunjuk
ember.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan

Maksud tindak tutur adalah menyuruh.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B yang
memberitahukan bahwa sebelum molen
dibawa ke tempat gotong-royong,
peserta
B
telah
mencobanya
(menyalakan). Saat dicoba oleh peserta
B, molen dalam kondisi baik (nyala).
Peserta A tidak ikut mengambil molen
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(Peserta B mengambil tuas untuk menghidupkan mesin pengadon
semen)

3.

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B yang
memberitahukan bahwa sebelum molen dibawa ke tempat gotongroyong, peserta B telah mencobanya (menyalakan). Saat dicoba oleh
peserta B, molen dalam kondisi baik (nyala). Peserta A tidak ikut
mengambil molen sehingga tidak tahu kondisinya. Tuturan tersebut
disampaikan oleh peserta A dengan intonasi keras. Peserta A berusia
lebih tua dari peserta B.
Peserta A :
“Kidul kana ya bar ngecor dalan.”
(Selatan sana juga baru saja mengecor jalan.)
Peserta B :
“Kae entek pirang atus sak, Pak?”
(Itu habis berapa ratus sak, Pak?)
Peserta A :
“Hahahaha”
Peserta B :
“He, entek pira, Pak?”
(He, habis berapa, Pak?)
Peserta C :
“Entek seket wae rung rampung.”
(Habis lima puluh saja belum selesai.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat istirahat gotong-royong pengecoran jalan.
Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta B menanggapi peserta A
yang memberitahukan bahwa pengecoran jalan tidak hanya dilakukan
di kampungnya tetapi juga di kampung tetangga. Kampung tetangga
terletak di selatan kampung peserta B. Pengecoran jalan yang
dilakukan kampung tetangga telah menghabiskan semen berjumlah 50
sak tetapi belum juga selesai. Padahal, jalan yang dicor tidak terlalu
panjang. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut kepada peserta B
dengan nada mengejek. Peserta B berusia lebih muda dari peserta A.

melainkan menyuruh. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menyuruh
peserta B supaya menyalakan kembali molen
(mesin pengadon semen).

sehingga tidak tahu kondisinya.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A dengan intonasi keras.
Peserta A berusia lebih tua dari peserta
B. Maksud menyuruh ditunjukkan oleh
kedudukan penutur yang lebih tinggi
dari mitra tutur. Hal itu ditunjukkan
oleh penutur yang berusia lebih tua dari
mitra tutur. Maksud menyuruh pada
tindak tutur tersebut terkesan tidak
santun karena disampaikan dengan
intonasi keras.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat
tanya dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk
menyatakan
maksud
bertanya
melainkan mengejek. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud mengejek
belum selesainya pengecoran jalan yang
dilakukan oleh kampung tetangga padahal
sudah menghabiskan semen berjumlah 50 sak.

Maksud tindak tutur adalah mengejek.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta B menanggapi peserta A yang
memberitahukan bahwa pengecoran
jalan tidak hanya dilakukan di
kampungnya tetapi juga di kampung
tetangga. Kampung tetangga terletak di
selatan kampung peserta B. Pengecoran
jalan yang dilakukan kampung
tetangga telah menghabiskan semen
berjumlah 50 sak tetapi belum juga
selesai. Padahal, jalan yang dicor tidak
terlalu
panjang.
Peserta
B
menyampaikan tuturan tersebut kepada
peserta B dengan nada mengejek.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud mengejek belum selesainya
pengecoran jalan yang dilakukan oleh
kampung tetangga padahal sudah
menghabiskan semen berjumlah 50
sak. Maksud mengejek ditunjukkan
oleh penyampaian dengan nada
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4.

5.

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta A

:

“Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang Blacky
lho luwih ѐlѐk kuwi!”
(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho
lebih jelek itu!)
“Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku
menek malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku
manjat malah disengat kepalaku.)
“Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedi, lho.”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C kepada peserta B
yang menolak untuk memanjat pohon karena takut disengat tawon.
Peserta A menyampaikan tuturan tersebut dengan nada mengejek.
Peserta C berusia lebih tua dari peserta B.
Peserta A :
“Wis rampung kok, Le gotong-royonge.”
(Sudah selesai kok, Nak gotong-royongnya)
Peserta B :
“Weh… apa iya?”
(Weh, apa iya?)
Peserta C :
“Rasah dirungokke, Mad!”
(Tidak usah didengarkan Mad!)
Peserta B :
“Lha, nggih.”
(Lha, iya.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang baru saja sampai di tempat gotong-royong.
Pada saat itu, gotong-royong belum lama dimulai. Peserta A

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan mengejek. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta C bermaksud mengejek
peserta C yang menolak untuk memanjat
pohon karena takut disengat tawon.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan mengkritik. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
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mengejek.
Maksud tindak tutur adalah mengejek.
Tuturan tersebut terjadi dalam gotongroyong persiapan tempat pernikahan.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah
memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta C
kepada peserta B yang menolak untuk
memanjat pohon karena takut disengat
tawon. Peserta A menyampaikan
tuturan tersebut dengan nada mengejek.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta C
bermaksud mengejek peserta C yang
menolak untuk memanjat pohon karena
takut
disengat
tawon.
Maksud
mengejek
ditunjukkan
oleh
penyampaian dengan nada mengejek.

Maksud
tindak
tutur
adalah
mengkritik.
Tuturan
tersebut
disampaikan oleh peserta A kepada
peserta B yang baru saja sampai di
tempat gotong-royong. Pada saat itu,
gotong-royong belum lama dimulai.
Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Melalui
tuturan tersebut,peserta A bermaksud
mengkritik peserta B yang terlambat
datang
gotong-royong.
Maksud
mengkritik
ditunjukkan
oleh
penyampaian berintonasi keras.
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menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.
6.

Peserta A

:

Peserta B

:

Peserta C

:

“Aja tipis-tipis, sik okeh le ngrabok!”
(Jangan tipis-tipis, yang banyak memupuknya!)
“Nggih.”
(Ya.)
“Nek nuruti Pak Surat, semene iki ora cukup
setengah kuintal.”
(Kalau nuruti Pak Surat, ukuran sekian ini tidak
cukup setengah kuintal.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
menanggapi peserta A yang menyuruh peserta B supaya memupuk
tanaman jagung dalam jumlah yang banyak. Peserta A merasa bahwa
pemberian pupuk yang dilakukan oleh peserta B jumlahnya sedikit.
Sedangkan, peserta C merasa bahwa pemberian pupuk yang dilakukan
oleh peserta B jumlahnya sudah banyak (cukup). Peserta C
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta C
berusia lebih muda dari peserta A.
7.

Peserta A

:

Peserta B

:

“Ajeng sing pundhi jenengan, Pak? Langsung kula
pathoki.”
(Mau yang mana kamu, Pak? Langsung saya beri
patok.)
“Mung cilik dipathoki, arep entuk sepira?”
(Kecil saja dipatok, mau dapat seberapa?)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam kegiatan gotong-royong pemupukan
tanaman jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta B menanggapi peserta A yang menawarkan lahan kolonjono
supaya disewa. Peserta A adalah anggota organisasi pemuda yang

tersebut, peserta A bermaksud mengkritik
peserta B yang terlambat datang gotongroyong.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak Maksud
tindak
tutur
adalah
langsung tidak literal. Tuturan tersebut mengkritik.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena disampaikan
oleh
peserta
C
disampaikan dengan modus kalimat yang menanggapi peserta A yang menyuruh
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya. peserta B supaya memupuk tanaman
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan jagung dalam jumlah yang banyak.
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat Peserta A merasa bahwa pemberian
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan pupuk yang dilakukan oleh peserta B
untuk menyatakan maksud memberitakan jumlahnya sedikit. Sedangkan, peserta
melainkan mengkritik. Selain itu, tuturan C merasa bahwa pemberian pupuk
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut yang dilakukan oleh peserta B
merupakan tuturan yang tidak literal karena jumlahnya sudah banyak (cukup).
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud Peserta C menyampaikan tuturan
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan tersebut dengan intonasi keras. Melalui
tersebut, peserta C bermaksud mengkritik tuturan tersebut, peserta C bermaksud
peserta A yang menyuruh peserta B supaya mengkritik peserta A yang menyuruh
memupuk tanaman jagung dalam jumlah peserta B supaya memupuk tanaman
banyak.
jagung dalam jumlah banyak. Maksud
mengkritik
ditunjukkan
oleh
penyampaian berintonasi keras.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak Maksud
tindak
tutur
adalah
langsung tidak literal. Tuturan tersebut mengkritik.
Tuturan
tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena disampaikan
oleh
peserta
B
disampaikan dengan modus kalimat yang menanggapi
peserta
A
yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya. menawarkan lahan kolonjono supaya
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan disewa. Peserta A adalah anggota
tersebut adalah kalimat tanya. Modus kalimat organisasi pemuda yang mengelola
tanya dalam tuturan tersebut tidak digunakan lahan kolonjono. Lahan kolonjono
untuk
menyatakan
maksud
bertanya disewakan oleh organisasi pemuda
melainkan mengkritik. Selain itu, tuturan sebagai upaya untuk mendapatkan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut penghasilan berupa dana. Peserta B
merupakan tuturan yang tidak literal karena memiliki hewan ternak yang biasa
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mengelola lahan kolonjono. Lahan kolonjono disewakan oleh
organisasi pemuda sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan
berupa dana. Peserta B memiliki hewan ternak yang biasa diberi
pakan berupa kolonjono. Lahan kolonjono disewakan dengan sistem
patok. Peserta B menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi
keras. Peserta B berusia lebih tua dari peserta A.

8.

Peserta A
Peserta B
Peserta C
Peserta D
Peserta A

9.

: “Wis ta iki?”
(Sudahkah ini?)
: “Dientekke wae pupuke nek iseh.”
(Dihabiskan saja pupuknya kalau masih.)
: “Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah malah mati itu nanti.)
: “Jagunge malah langsung kembang mengko, Pak.”
(Jagungnya malah langsung berbunga nanti, Pak.)
: “Sesuk jagunge malah keriting lho , Pak.”
(Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta C
kepada peserta B yang menyuruh supaya menghabiskan pupuk.
Peserta C adalah salah satu orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung. Peserta C menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi keras. Peserta C adalah anak dari peserta B.
Peserta A
: “Wis ta iki?”
(Sudahkah ini?”)
Peserta B
: “Dientekke wae pupuke nek iseh!”
(Dihabiskan saja pupuknya kalau masih!)
Peserta C
: “Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah malah mati itu nanti.)
Peserta D
: “Jagunge malah langsung kembang mengko,

makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta B bermaksud mengkritik
peserta A yang menawarkan sewa lahan
kolonjono sistem patok.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan menolak. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta C bermaksud menolak
suruhan peserta B supaya menghabiskan
pupuk.
Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
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diberi pakan berupa kolonjono. Lahan
kolonjono disewakan dengan sistem
patok. Peserta B menyampaikan
tuturan tersebut dengan intonasi keras.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta B
bermaksud mengkritik peserta A yang
menawarkan sewa lahan kolonjono
sistem patok. Maksud mengkritik
ditunjukkan
oleh
penyampaian
berintonasi keras.
Maksud tindak tutur adalah menolak.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta C kepada peserta B yang
menyuruh
supaya
menghabiskan
pupuk. Peserta C adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung.
Melalui tuturan tersebut, peserta C
bermaksud menolak suruhan peserta B
supaya menghabiskan pupuk. Maksud
menolak terkesan tidak santun karena
disampaikan dengan intonasi keras.

Maksud tindak tutur adalah menolak.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta D kepada peserta B yang
menyuruh
supaya
menghabiskan
pupuk. Peserta D adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung.
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Peserta A

10.

11.

Pak.”
(Jagungnya malah langsung berbunga nanti,
Pak.)
: “Sesuk jagunge malah keriting lho , Pak.”
(Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta D
kepada peserta B yang menyuruh supaya menghabiskan pupuk.
Peserta D adalah salah satu orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung. Peserta D menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta D berusia lebih muda dari
peserta B.
Peserta A
: “Wis ta iki?”
(Sudahkah ini?”)
Peserta B
: “Dientekke wae pupuke nek iseh!”
(Dihabiskan saja pupuknya kalau masih!)
Peserta C
: “Alah-alah, malah mati kui mengko.”
(Alah-alah malah mati itu nanti.)
Peserta D
: “Jagunge malah langsung kembang mengko, Pak.”
(Jagungnya malah langsung berbunga nanti, Pak.)
Peserta A
: “Sesuk jagunge malah keriting lho , Pak.”
(Sesuk jagunge malah keriting lho, Pak.)
Konteks:
Tuturan tersebut terjadi saat gotong-royong pemupukan tanaman
jagung dan kolonjono. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang menyuruhnya supaya menghabiskan pupuk.
Peserta A adalah salah satu orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung. Peserta A menyampaikan tuturan
tersebut dengan intonasi halus. Peserta A berusia lebih muda dari
peserta B.
Peserta A
: “Gek ndang mѐnѐk, timbang kowe diundang
Blacky lho luwih ѐlѐk kuwi!”

berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan menolak. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta D bermaksud menolak
suruhan peserta B supaya menghabiskan
pupuk.

Melalui tindak tutur tersebut, peserta D
bermaksud menolak suruhan peserta B.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan menolak. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud menolak
suruhan peserta B supaya menghabiskan
pupuk.

Maksud tindak tutur adalah menolak.
Tuturan tersebut disampaikan oleh
peserta A kepada peserta B yang
menyuruhnya supaya menghabiskan
pupuk. Peserta A adalah salah satu
orang yang diberi tugas oleh peserta B
untuk memupuk tanaman jagung.
Melalui tindak tutur tersebut, peserta A
bermaksud menolak suruhan peserta B
supaya menghabiskan pupuk.

Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak
langsung tidak literal. Tuturan tersebut

Maksud tindak tutur adalah mendesak.
Kegiatan yang akan dilakukan adalah
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Peserta B

:

Peserta C

:

Peserta A

:

(Cepat manjat, daripada kamu dipanggil Blacky lho
lebih jelek itu!)
“Kae lho, koe ndelok ora ѐnѐng tawon? Nek aku
menek malah dientup ndhasku.”
(Itu lho, kamu lihat tidak ada tawon? Kalau aku
manjat malah disengat kepalaku.)
“Alah..alah..Tawon cilik wae kok wedi, lho”
(Alah..Alah..Tawon kecil saja kok takut, lho.)
“Neng nggonku eneng minyak tawon kae.”
(Di tempat saya, ada minyak tawon.)

Konteks:
Tuturan tersebut terjadi dalam gotong-royong persiapan tempat
pernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah memotong dahan
pohon. Tuturan tersebut disampaikan oleh peserta A kepada peserta B
yang menolak untuk memanjat pohon. Pada saat itu, peserta B
khawatir disengat tawon jika memanjat pohon. Peserta A
menyampaikan tuturan tersebut dengan intonasi keras. Peserta A
berusia lebih tua dari peserta B.

merupakan tuturan tidak langsung karena
disampaikan dengan modus kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud pengutaraanya.
Modus kalimat yang digunakan dalam tuturan
tersebut adalah kalimat berita. Modus kalimat
berita dalam tuturan tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan maksud memberitakan
melainkan mendesak. Selain itu, tuturan
tersebut juga tidak literal. Tuturan tersebut
merupakan tuturan yang tidak literal karena
makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
yang hendak diutarakan. Melalui tuturan
tersebut, peserta A bermaksud mendesak
peserta B supaya mau memanjat untuk
menebang dahan pohon.

memotong dahan pohon. Tuturan
tersebut disampaikan oleh peserta A
kepada peserta B yang menolak untuk
memanjat pohon. Pada saat itu, peserta
B khawatir disengat tawon jika
memanjat
pohon.
Peserta
A
menyampaikan tuturan tersebut dengan
intonasi keras. Melalui tindak tutur
tersebut,
peserta
A
bermaksud
mendesak peserta B supaya mau
memanjat untuk menebang dahan
pohon. Maksud mendesak ditunjukkan
oleh penyampaian berintonasi keras.

Data penelitian ini telah diperiksa oleh triangulator berdasarkan analisis jenis tindak tutur dan maksud tindak tutur.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017
Triangulator

Dr. Y. Karmin, M.Pd.
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Lampiran 2. Format Catatan Lapangan

Tanggal
Agenda
Penutur
Mitra Tutur
Percakapan

Konteks

Catatan Lapangan
:......................
:......................
:......................
:......................
:..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
:..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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