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ABSTRAK
Renita, Agata Octavianti. 2021. Tindak Tutur Agnes Jessica Melalui Para Tokoh
dalam Novel Sepasang Peniti Perak: Kajian Pragmatik. Skripsi.
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini menganalisis tindak tutur dan makna pragmatik yang
digunakan Agnes Jessica pada novel berjudul Sepasang Peniti Perak. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data novel berjudul
Sepasang Peniti Perak. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis
tindak tutur yang digunakan Agnes Jessica pada novel berjudul Sepasang Peniti
Perak. Kedua, menganalisis makna pragmatik yang digunakan Agnes Jessica pada
novel berjudul Sepasang Peniti Perak.
Data penelitian ini berupa kata yang dituturkan oleh tokoh dalam
percakapan pada novel berjudul Sepasang Peniti Perak yang mengandung tindak
tutur serta makna pragmatik dan dianalisis berdasarkan kajian pragmatik. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode baca dan
catat. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang merupakan
pengumpul data utama. Analisis data yang digunakan dengan tahapan: (1)
identifikasi data, (2) klasifikasi data, (3) interpretasi data dan dan akhirnya seluruh
data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan teori serta konteksnya.
Hasil penelitian meliputi: pertama, terdapat jenis tindak tutur Agnes Jessica
melalui para tokoh diantaranya: (1) tindak tutur langsung, (2) tindak tutur tidak
langsung, (3) tindak tutur literal, (4) tindak tutur tidak literal, (5) tindak tutur
langsung literal, (6) tindak tutur tidak langsung literal, (7) tindak tutur langsung
tidak literal, dan (8) tindak tutur tidak langsung tidak literal. Adapun jenis- jenis
tindak tutur para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak yang paling dominan
muncul digunakan adalah tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak
tutur literal, dan tindak tutur langsung dan literal. Kedua, ditemukan makna
pragmatik atau maksud yang disampaikan Agnes Jessica melalui para tokoh
diantaranya adalah makna pragmatik ‘perintah’, makna pragmatik ‘pemberitahuan’,
makna pragmatik ‘suruhan’, makna pragmatik ‘larangan’, makna pragmatik
‘kekaguman’, makna pragmatik ‘permintaan’, makna pragmatik ‘permohonan’,
makna pragmatik ‘ajakan’.
Kata kunci: Tindak Tutur, Makna Pragmatik, Para Tokoh, Novel.
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ABSTRACT
Renita, Agata Octavianti. 2021. Agnes Jessica's Speech Actions Through the
Characters in the Novel A Pair of Silver Pins: A Pragmatic Study. Thesis.
Yogyakarta: Indonesian Language and Literature Education Study
Program, Departement of Language and Arts Education, Faculty of
Teacher Training and Education, Sanata Dharma University.
This study analyzes the speech acts and pragmatic meanings used by Agnes
Jessica in the novel entitled A Pair of Silver Pins. This research is a qualitative
descriptive study with a novel data source entitled A Pair of Silver Pins. This
research has two objectives. First, to analyze the speech acts used by Agnes Jessica
in her novel entitled A Pair of Silver Pins. Second, analyzing the pragmatic meaning
used by Agnes Jessica in her novel entitled A Pair of Silver Pins.
The data of this research are in the form of words spoken by the characters
in conversation in the novel entitled A Pair of Silver Pins which contain speech acts
and pragmatic meanings and are analyzed based on pragmatic studies. The data
collection method used in this study was the reading and note-taking method. The
instrument in this research is the researcher himself who is the main data collector.
The data analysis used was carried out in stages: (1) data identification, (2) data
classification, (3) data interpretation and finally all the data that had been obtained
were analyzed based on theory and context.
There are two research results obtained in this study. First, the types of
speech acts of Agnes Jessica were found through the characters including: (1) direct
speech acts, (2) indirect speech acts, (3) literal speech acts, (4) non-literal speech
acts, (5) literal direct speech acts. , (6) literal indirect speech acts, (7) non-literal
direct speech acts, and (8) non-literal indirect speech acts. The types of speech acts
of the characters in the novel A Pair of Silver Pins which appear most dominantly
used are direct speech acts, indirect speech acts, literal speech acts, and direct and
literal speech acts. Second, it was found that the meanings or intentions conveyed
by Agnes Jessica through the characters include the pragmatic meaning of 'order',
pragmatic meaning of 'notice', pragmatic meaning of 'messenger', pragmatic
meaning of 'ban', pragmatic meaning of 'admiration', pragmatic meaning of
'request'. , the pragmatic meaning of 'request', the pragmatic meaning of 'invitation'.
Keywords: Speech Act, Pragmatic Meaning, Characters, Novel.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang dimiliki dan digunakan oleh
manusia untuk kehidupan sehari-hari. Bahasa juga digunakan untuk berinteraksi
dan juga berkomunikasi dengan sesama dan juga di lingkungan hidup sehari-hari.
Di dalam bahasa tentu terdapat tuturan, maksud, dan makna yang terselip dalam
percakapan atau komunikasi. Tuturan yang dimaksud dapat diekpresikan melalui
beberapa cara, seperti melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak
seperti koran, majalah, novel, tabloid; sedangkan media elektronik seperti Televisi,
dan Radio. Bahasa Indonesia terdapat ilmu yang mengkaji tentang komunikasi dan
bahasa secara terperinci, salah satu ilmunya adalah ilmu pragmatik.
Pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari bahasa
yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu yang berada pada
konteks yang mendasarinya. George (1964) telah menunjukkan bahwa ilmu
pragmatik sesungguhnya adalah ilmu tentang makna bahasa, dalam kaitan dengan
keseluruhan perilaku umat manusia dan tanda-tanda atau lambang-lambang bahasa
yang ada di sekelilingnya. Levinson (1983:9) mendefinisikan pragmatik sebagai
berikut: Pragmatics is the study of those relations between language and context
that are grammaticalized, or encoded in structure of language. Maksudnya,
Pragmatik merupakan kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang
tergramatikalisasi atau terkodifikasi dalam struktur bahasa.
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Selain memberikan pengertian mengenai bahasa dan ilmu bahasa, terdapat
pula kajian lain yaitu tindak tutur seseorang. Tindak tutur adalah tata cara berbahasa
dalam menyampaikan sesuatu melalui sebuah percakapan yang ditimbulkan oleh
mitra tutur. Tindak tutur dapat berupa pernyataan, perintah, dan pertanyaan. Yule
(2006: 93) menjelaskan “tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dipakai oleh
penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu”. Tindak tutur direktif ini
menginginkan penutur (lawan bicara) melakukan tindakan sebagai efek dari tuturan
tersebut. Tindak tutur juga dapat mencerminkan seseorang dalam berperilaku.
Dalam kajian ini, peneliti menganalisis bagaimana tindak tutur tokoh utama dalam
novel Sepasang Peniti Perak dalam kajian pragmatik.
Sebuah novel memiliki alur kehidupan yang diceritakan oleh penulis novel.
Novel termasuk karya satra yang berisi percakapan antar tokoh. Percakapan dalam
sebuah novel mempunyai konteks sesuai dengan situasi yang terdapat dalam novel
tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa novel yang berisi banyak percakapan dapat
dianalisis tindak tuturnya. Sebuah novel juga memiliki sebuah percakapan.
Percakapan sebuah novel mempunyai konteks sesuai dengan situasi yang terdapat
dalam novel tersebut. Novel karya Agnes Jessica dengan judul Sepasang Peniti
Perak misalnya.
Novel Sepasang Peniti Perak merupakan sebuah novel karangan Agnes
Jessica. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006. Melalui tindak tutur
pengarang novel yaitu Agnes Jessica melalui para tokoh, penulis mencoba menggali
segala informasi di dalam novel tersebut. Penelitian skripsi ini menganalisis tindak
tutur penulis novel melalui para tokoh dalam novel. Novel yang terbit pada tahun
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2000 an ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk diteliti karena penelitian yang
diharapkan dapat memberikan sebuah realisasi melalui analisis tindak tutur di
dalamnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. “Bagaimanakah tindak tutur Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel
Sepasang Peniti Perak?”.
2.

“Makna pragmatik apa sajakah yang diungkapkan oleh Agnes Jessica
melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak?”

1.3 Tujuan Penelitian
Atas dasar rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
1.

Mengidentifikasikan dan Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang
diungkapkanoleh Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel Sepasang
Peniti Perak.

2.

Mendeskripsikan Makna pragmatik yang diungkapkan oleh Agnes Jessica
melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik,
praktis, dan teoretis sebagai berkut:
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1. Manfaat Teoretis:
Penelitian ini diharapkan dapat menamnbah pengetahuan dan wawasan
mengenai tindak tutur tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak Sebagai
bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan
dengan tindak tutur tokoh serta makna pragmatik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memperluas dan memperkaya bahan referensi,
bahan penelitian, serta semua bacaan di lingkungan FKIP Universitas
Sanata Dharma khusunya di jurusan PBSI.
1.5 Batasan Istilah
a. Tuturan
Suatu hasil produk tindak verbal yang diujarkan penutur ketika sedang
berkomunikasi.
b. Tindak tutur
Tindak tutur adalah tata cara berbahasa dalam menyampaikan sesuatu
melalui sebuah percakapan yang ditimbulkan oleh mitra tutur.
Austin (1962) tindak tutur pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan
sesuatu, dia juga melakukan sesuatu.
c. Pragmatik
Cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar
bahasa dan maksud tuturan.
Levinson (1983) mengungkapkan pragmatik merupakan suatu istilah yang
mengesankan bahwa sesuatu yang sangat khusus dan teknis sedang menjadi
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objek pembicaraan, padahal istilah tersebut tidak mempunyai arti yang jelas.
d. Novel
Novel dideskripsikan sebagai sebuah karya prosa fiksi yang cukup panjang
tidak terlalu panjang namun tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro: 2009)
e. Roman
Menurut Jasin (1959), roman adalah cerita yang melingkupi seluruh
kehidupan tokoh, pelaku- pelaku digambarkan dari kehidupan dimasa kecil
hingga kematiannya.
1.6 Sistematikan Penyajian
Sistematika penyajian penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I pada
penelitian ini berisi pendahuluan. Pada bab ini akan membahas 5 hal yaitu: (1.1)
latar belakang, (1.2) rumusan masalah, (1.3) tujuan penelitian, (1.4) manfaat
penelitian, (1.5) batasan istilah, dan (1.6) sistematika penyajian.
Bab II dalam penelitian ini berisi landasan teori, pada bab ini akan
membahas, (2.1) penelitian yang relevan, (2.2) kajian teori, dalam kajian teori akan
dijelaskan mengenai novel, tindak tutur, jenis tindak tutur, tindak tutur dalam kajian
semantik
Bab III dalam penelitian ini berisi metodologi penelitian. Pada bab ini akan
diuraikan mengenai (3.1) jenis penelitian, (3.2) sumber data dan data, (3.3) metode
penelitian, (3.4) teknik pengumpulan data , (3.5) teknik analisis data, (3.6) tringulasi
data.
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BAB IV dalam penelitian ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan
berisi (1) deskripsi data, (2) hasil analisis data dan pembahasan. BAB V dalam
penelitian ini berisikan (1) kesimpulan, dan (2) saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Terdahulu yang Relevan
Penelitian ini tidak terlepas dari referensi penelitian terdahulu yang sudah
melakukan penelitian. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.
Pertama, Dwi Nureny Wijayanti pada tahun (2014) dengan judul Tindak
Tutur Tokoh dalam Novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Hasil penelitian
dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang terjadi dalam
percakapan anatartokoh dalam Novel Bekisar Merah memiliki bentuk yang
berbeda-beda. Kedua, hubungan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam
Novel Bekisar Merah memiliki hubungan pararel dan tidak pararel. Ketiga,
pengungkapan tindak tutur dalam Novel Bekisar Merah meliputi tindak tutur
langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak tutur tidak literal,
dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Aspek relevansi penelitian ini dan
penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nureny Wijayanti adalah terletak pada jenisjenis tindak tutur. Yang membedakan adalah data analisis dari penelitian Dwi
Nureny Wijayanti adalah novel “Bekisar Merah”, sedangkan data analisis dari
penelitian ini adalah novel “Sepasang Peniti Perak”
Kedua, penelitian Maria Friani Kurniasari (2011) dennga judul Tindak
Tutur Dalam Film Alangkah Lucunya (Negeri Ini) Karya Deddy. Dari hasil analisis,
ditemukan tiga jenis tindak tutur yaitu (1) tindak tutur langsung literal, (2) tindak
tutur tidak langsung literal, dan (3) tindak tutur tidak langsung tidak literal. Aspek
7
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relevansi dalam penelitian ini adalah sama-sama mengungkapkan jenis tindak tutur
yang dipakai tokoh dalam film dan juga novel. Aspek pembeda yang membedakan
dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian yang ditulis oleh Maria Friani
Kurniasari menggunakan film Alangkah Lucunya (Negeri Ini) sebagai kajian
penelitian, sedangkan saya menggunakan novel Sepasang Peniti Perak sebagai
bahan kajian penelitian saya.
Ketiga, Yosephin Linda Ika Pascalisa (2016) dengan judul Tindak Tutur dan
Wujud Pragmatik Imperatif dalam Novel “Surat kecil untuk Tuhan” Karya Agnes
Danovar. Peneliti menemukan dua hasil penelitian. Pertama adalah jenis tindak
tutur yang terdapat dalam novel “Surat kecil untuk Tuhan”, meliputi 1) tindak tutur
langsung; 2) tindak tutur tidak langsung; 3) tindak tutur literal; 4) tindak tutur tidak
literal; 5) tindak tutur langsung literal; 6) tindak tutur langsung tidak literal; 7)
tindak tutur tidak langsung literal; dan 8) tindak tutur tidak langsung tidak literal.
Kedua adalah wujud imperatif ajakan. Aspek relevansi dalam kedua penelitian ini
adalah Aspek pembeda yang membedakan dengan penelitian yang saya teliti adalah
peneliti ini menggunakan novel karya Agnes Danovar, sedangkan penelitian saya
mengkaji karya dari Agnes Jessica.
Pada penelitian kali ini, peneliti mengkaji tindak tutur Agnes Jessica yang
diungkapkan melalui para tokoh serta makna pragmatiknya. Peneliti menemukan
temuannya dalam novel Sepasang Peniti Perak, yaitu terdapat tindak tutur
langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur lieral, tindak tutur tidak literal,
tindak tutur langsung dan literal, tindak tutur tidak literal dan langsung, tindak tutur
literal dan tidak langsung, tindak tutur tidak literal dan tidak langsung. Peneliti juga
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menemukan makna pragmatiknya yaitu, makna pragmatik ‘perintah’, makna
pragmatik “pemberitahuan”, makna pragmatik “suruhan”, makna pragmatik
“larangan”, makna pragmatik “kekaguman”, makna pragmatik “permintaan”,
makna pragmatik “permohonan”, makna pragmatik “ajakan”, makna pragmatik
“permintaan ijin”, makna pragmatik “harapan”, makna pragmatik “umpatan”, dan
makna pragmatik “anjuran”. Peneliti juga mengaitkan hasil penemuan dengan
klasifikasi konteks yang dijabarkan di landasan teori. Selain itu, peneliti juga
menemukan kekhasan penulis Agnes Jessica melalui novel yang peneliti kaji yaitu
Sepasang Peniti Perak.
2.2 Landasan Teori
Landasan teori yang dapat dipaparkan mengenai tindak tutur tokoh dalam
novel atas dasar teori kajian Pragmatik. Teori pragmatik dapat digunakan untuk
menjelaskan bagaimana tindak tutur tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak.
Teori ini mengambil beberapa para tokoh ahli yang berbeda.
2.2.1 Pragmatik

.

Pragmatik adalah sebuah studi tentang makna yang disampaikan oleh
penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Levinson (1983) mendefinisikan sosok
pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara
bahasa dengan konteks tuturannya. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna
tuturan. Pragmatik mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi ujar
(Leech, 1993:21). Pragmatik juga berhubungan dengan bentuk-bentuk linguistik.
Ilmu bahasa pragmatik sesungguhnya mengkaji maksud penutur di dalam konteks
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situasi dan lingkungan sosial-budaya tertentu. Makna yang dikaji dalam pragmatik
bersifat terikat (context dependent).
Pragmatik juga merupakan studi mengenai bahasa yang digunakan untuk
berkomunikasi dalam situasi tertentu. Hal ini diperjelas dengan pendapat Rohmadi
(2004:2) yang menyatakan bahwa pragmatik merupakan studi kebahasaan yang
terikat konteks. Konteks memiliki peran yang kuat dalam menentukan maksud
penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. Mengenai makna, Yule (2006:3)
mendefinisikan pragmatik sebagai studi tentang makna yang disampaikan oleh
penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Studi ini berhubungan
dengan analisis-analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturantuturannya.
Dalam tujuan penerapannya, pragmatik merupakan telaah secara umum
mengenai bagaimana konteks mempengaruhi cara untuk menafsirkan kalimat,
Tarigan (1986 : 34). Hal ini diperjelas lagi dengan pendapat Wijana (1996:2) yang
menjelaskan bahwa pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari
stuktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasaan digunakan
dalam komunikasi. Sehingga makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna
yang terikat konteks atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur. Dari beberapa
pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang
mengkaji tentang bahasa dan konteks. Di dalam bahasa dan konteks terdapat tuturan
yang disampaikan dan juga terdapat makna dalam tuturan tersebut. Tentunya ketika
kita melakukan sebuah komunikasi, manusia akan menyampaikan informasi berupa
pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Alat
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penyampaian informasi inilah manusia melakukan tindak bahasa atau yang disebut
dengan tindak tutur.
2.2.2 Tindak Tutur dalam Pragmatik
Tindak tutur adalah tindakan dalam mengujarkan sesuatu. Tindak tutur
merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari
aspek pemakaian aktualnya. Leech (1983: 5-6) menyatakan bahwa pragmatik
mempelajari maksud ujaran (yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan), menanyakan apa
yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur, dan mengaitkan makna
dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, bilamana, bagaimana. Di dalam buku
Ruhendi (2018 :9) terdapat penjelasan mengenai jenis tindak tutur. Tindak tutur
dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak
tutur perlokusi. Ketiga aspek tindak tutur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam
proses terjadinya komunikasi, karena ketiganya seperti mata rantai yang saling
berhubungan.
Searle (1975) dalam Nadar buku berpendapat bahwa unsur yang paling kecil
dalam komunikasi adalah tindak tutur seperti menyatakan, membuat pertanyaan,
memberi perintah, menguraikan, menjelaskan, minta maaf, berterimakasih,
mengucapkan selamat, dan lain-lain. Tuturan I am sorry forcomming late (“maaf
saya terlambat”) bukanlah sekedar tuturan yang menginformasikan penyesalan
bahwa seseorang menyesal karena sudah datang terlambat, melainkan tindakan
minta maaf itu sendiri.
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, tindak tutur merupakan bagian
dari komunikasi yang berusaha untuk mengujarkan sesuatu dan terdapat makna dan
maksud yang terselip dalam sbuah ujaran yang diujarkan oleh penutur.
2.2.2.1 Klasifikasi Tindak Tutur
Klasifikasi tindak tutur lainnya meliputi penutur dan lawan tutur, tujuan
tutur, tuturan sebagai kegiatan tindak tutur, dan tuturan sebagai produk tindak
verbal (Leech, 1991: 19-21). Searle (1975) juga membagi tindak tutur menjadi tiga
macam tindakan yang berbeda, yaitu tindak lokusi, tindak tutur perlokusi dan juga
tindak tutur ilokusi.
1. Tindak tutur Lokusi
Tindak tutur lokusi adalah ujaran atau perkataan atau tulisan berupa bahasa
yang memiliki satu makna, terlepas dari konteks apapun dalam percakapan. Tindak
lokusi menurut Austin (melalui Ibrahim, 1993:115), merupakan tindak mengatakan
sesuatu menghasilkan serangkaian bunyi yang berarti sesuatu. Sedangkan menurut
Rahardi (2008 :35) tindak tutur lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan
kalimat itu. Tindak tutur lokusi untuk bahasa yang berbeda untuk menyatakan hal
yang sama akan banyak perbedaan atau sama sekali berbeda dalam pengucapannya.
Seperti contoh:
a) “Saya sedang belajar”
b) “Anjing itu lucu”
c) “Buku ini bagus”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

Tuturan (a) mengacu pasa makna penutur hanya memberitahukan bahwa
dirinya sedang belajar. Tuturan (b) dan (c) sama halnya dengan tuturan di atas
masing- masing hanya ingin memberitahukan bahwa anjing yang dilihat oleh
penutur itu lucu dan penutur memberitahukan bahwa ia merekomendasikan
bukunya karena bagus.
2. Tindak Tutur Ilokusi
Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk
menyampaikan isi pesan dari penutur kepada petutur, sehingga maksud penutur
dapat dipahami oleh petutur. Tindak ilokusi menurut Nababan (1993 :18) adalah
pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji, pertanyaan. Menurut Rahardi (2008
:35) tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan
fungsi tertentu. Tindak tutur ilokusi sangat dipengaruhi oleh konteks tuturan yang
sedang berlangsung. Berikut adalah contohnya:
d) “Sudah jam 12 siang ya?”
e) “Harap pelan banyak anak- anak”
f) “Kamu terlihat sangat lemas”
maksud penutur (d) adalah kelas sudah waktunya bubar dan istirahat makan
siang. (Konteks nya adalah seorang dosen sedang mengajar dan berkata kepada
mahasiswa di dalam kelas). Tuturan (e) ingin memberitahukan bahwa banyak anakanak di kawasan tersebut sehingga para pengendara harus memperhatikan jalan dan
juga menyuruh berhati- hati. Tuturan (f) penutur menyuruh untuk memakan atau
minum sesuatu.
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3. Tindak Tutur Perlokusi
Tindak tutur perlokusi merupakan tindakan sebagai dampak dari tuturan
ilokusi penutur kepada petutur. Menurut Rahardi (2008:36) tindak tutur perlokusi
adalah tindak menumbuhkan pengaruh effect kepada mitra tutur. Mulyana (2005 :
81) menyatakan bahwa tindak tutur perlokusi (perlocutionary act) adalah hasil atau
efek yang ditimbulkan oleh ujaran (terhadap pendengar). Sebagai respons terhadap
tuturan, perlokusi tidak hanya dapat dilihat dari tanggapan verbal petutur, tetapi
dapat dilihat pula dari respons sikap dan emosi petutur. Misalkan penutur (sebagai
penumpang) memperingatkan pengemudi bahwa di depan ada bahaya: Awas! Akan
memiliki makna ilokusi yang berbeda-beda ketika dimaknai oleh petutur yang
berbeda. Maka dari itu, tindak perlokusi atau respons dari petutur pun memiliki
kemungkinan yang berbeda-beda pula, sesuai dengan apa yang petutur pahami.
Berikut contohnya, yaitu:
g) “Tidak memiliki laptop”
h) “Kemarin saya sangat sibuk”
Tuturan (g) yang diujarkan seorang mahasiswa kepada ketua acara, ilokusinya
adalah secara tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang dibicarakan
tidak dapat mengikuti zoom saat rapat. Adapun efek perlokusinya yang mungkin
diharapkan agar ketua tidak terlalu banyak mengadakan rapat di zoom. Tuturan (h)
tidak dapat menghadiri acara reuni, kalimat ini merupakan tindak tutur ilokusi untuk
memohon maaf, dan perlokusinya yang diharapkan adalah teman yang
mengundangnya dapat memakluminya.
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2.2.3 Jenis Tindak Tutur
Selain perlunya pemenuhan syarat-syarat tertentu agar tuturan dapat valid,
perlu juga dipahami bahwa tindak tutur dapat berbentuk langsung maupun tidak
langsung, dan literal maupun tidak literal (Parker, 17-20) (Wijana, 1996: 30-36).
Tindak tutur dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung, dan literal maupun
tidak literal (Wijana, 1996: 30-36).
1) Tindak Tutur Langsung
Tindak tutur langsung dapat dilihat dari wujud formal sintaksisnya.
Misalnya tuturan “bumi itu bulat”, “jam berapa sekarang”, “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, misalkan kalimat berita untuk
memberitakan, kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, ataupun memohon,
kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu.
Berdasarkan pengertian di atas tindak tutur langsung dapat disimpulkan
bahwa tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang dalam pengungkapannya
secara langsung tanpa mengandung kata-kata tersirat seperti perumpamaan, atau
kata kiasan dalam bertutur.
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2) Tindak Tutur tidak Langsung
Tuturan pada tindak tutur langsung seperti di atas berbeda dengan tuturan
tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yangberbeda
dengan modus kalimatnya, maka maksud dari tindak tutur tidak langsung dapat
beragam dan tergantung pada konteksnya. Tuturan “Dapatkah kamu mengambilkan
garam?” merupakan tindak tutur tidak langsung. Dikatakan demikian karena
modusnya adalah kalimat tanya, sedangkan fungsinya adalah untuk menyuruh.
Tuturan “Saya sudah tidak makan tiga hari” oleh seorang gelandangan kepada
seseorang yang sedang membuat kue merupakan kalimat berita yang digunakan
untuk mengungkapkan tindak tutur tidak langsung yaitu meminta.
Berdasarkan pengertian di atas tentang tindak tutur tidak langsung dapat
disimpulkan bahwa tindak tutur tidak langsung merupakan tindak tutur yang dalam
pengungkapannya secara tidak langsung dan mengandung kata tersirat seperti
menggunakan peribahasa, majas atau perumpamaan dalam bertutur, sehingga mitra
tutur tidak serta merta bisa menangkap langsung maksud tuturan dari penutur.
3) Tindak Tutur Literal
Tindak Tutur Literal (literal speech act) adalah tindakan tutur yang
dimaksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Nadar, 2009:19).
Wijana (1996: 32) mengungkapkan bahwa tindak tutur literal adalah tindak tutur
yang dimaksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Contoh:
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Siswa di sekolah itu pintar: maksudnya, memuji atau mengagumi kepintaran yang
dimiliki oleh siswa tersebut.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak
tutur literal merupakan tindak tutur antara maksud dan makna kata yang
menyusunnya sama.
4) Tindak Tutur Tidak Literal
Tindak Tutur Tidak Literal (nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang
dimaksudkanya tidak sama dengan atau berlawanan dengan kata-kata yang
menyusunnya (Nadar, 2009:19). Pengertian ini juga hampir sama diungkapkan oleh
Wijana (1996: 32) yang mengatakan bahwa tindak tutur tidak literal adalah tindak
tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata
yang menyusunnya. Contoh: Kamu sangat cantik (kalau memakai makeup).
Maksudnya, penutur mau mengatakan bahwa wajahnya sangat jelek.
Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah diungkapkan, dapat
disimpulkan bahwa tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur antara maksud dan
makna kata-kata yang menyusunnya tidak sama.
5) Tindak Tutur Literal dan Langsung
Wijana (1996:32) mengatakan tindak tutur literal (literal speech act) adalah
tindak tutur yang dimaksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya.
Contohnya adalah tindak tutur ini dapat dijumpai misalnya dalam tuturan seorang
dokter:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

“Coba buka mulutnya lebar-lebar. Saya akan melihat tenggorokannya.”
Dokter ini sedang memeriksa kesehatan seorang anak yang terkena radang
tenggorokan dan diantar ibunya. Tuturan dokter tadi dapat diklasifikasikan sebagai
tuturan literal dan langsung karena dokter tersebut menggunakan modus kalimat
perintah untuk menyuruh dan dokter tadi betul-betul ingin agar sang anak membuka
mulutnya lebar-lebar agar tenggorokannya dapat diperiksa.
Berdasarkan pengertian di atas mengenai tindak tutur literal dan langsung
dapat disimpulkan bahwa tindak tutur literal dan langsung adalah tuturan yang
sesuai dengan maksud dan makna yang sama dengan maksud pengutaraanya.
Terdapat kesamaan antara tuturan dan makna pengutaraanya.
6) Tindak Tutur Tidak Literal dan Langsung
Wijana (1996:34) berpendapat bahwa tindak tutur tidak literal dan langsung
(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. Tuturan dalam
kelompok ini dapat dilihat dari contoh tuturan berikut. Seorang mahasiswa
mendapat nilai B untuk mata kuliah Fonologi, dan dia mengatakan kepada teman
dekatnya “Wah saya gagal lagi dalam ujian fonologi. Saya hanya mendapat nilai
B.” Tuturan mahasiswa kepada teman dekatnya ini bukanlah tindak tutur literal,
karena yang ia maksudkan adalah dia lulus bukan gagal. Namun demikian, tuturan
tadi merupakan tindak tutur langsung karena menggunakan kalimat berita untuk
memberitakan hasil ujian fonologi kepada teman dekatnya.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur tidak
literal dan langsung adalah tindak tutur yang diungkapkan sesuai dengan tindakan,
tetapi mempunyai maksud lain atau makna lain yang ingin disampaikan oleh
penutur.
7) Tindak Tutur Literal dan Tidak Langsung
Wijana (1996: 34) mengungkapkan bahwa tindak tutur literal dan tidak
langsung (indirect literal speech act) adalah tindak tutur yang diucapkan dengan
modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya tetapi makna
kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan yang dimaksudkan penutur. Contoh
tuturan dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam situasi berikut. Suatu keluarga
yang terdiri dari suami istri dan anak-anak sedang makan malam bersama. Sang
suami yang suka rasa pedas menginginkan sambal yang terletak agak jauh darinya,
dan kemudian dia berkata kepada istrinya “ Bu, boleh minta sambalnya?”. Tuturan
suami kepada istrinya ini dapat diklasifikasikan sebagai tuturan literal karena
memang yang bersangkutan minta sambel. Namun tuturan ini merupakan tuturan
tidak langsung karena yang bersangkutan menggunakan kalimat tanya untuk
membuat suatu tindak ilokusi tidak langsung yaitu menyuruh istrinya untuk
mengambilkan sambal.
Berdasarkan pengertian dan situasi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak
tutur literal dan tidak langsung adalah tuturan yang dituturkan bersangkutan dengan
tuturan literalnya tetapi diwujudkan secara tidak langsung.
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8) Tindak Tutur Tidak Literal dan Tidak Langsung
Wijana (1996: 35) mengungkapkan bahwa tindak tutur tidak literal dan
tindak langsung (indirect nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan
dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang
hendak diutarakan. Sebagai contoh terdapat sebuah pernyataan sebagai berikut:
Seorang kakak yang sudah mahasiswa mengatakan kepada adiknya yang masih
duduk di kelas satu Sekolah Menengah Pertama yang sedang menghadapi ulangan
umum dengan tuturan “ Terus aja nonton TV, besok pasti bisa kerjain ulangannya.”
Tuturan sang kakak kepada adiknya tersebut tidak dapat dikatakan tuturan literal
karena tidak demikianlah sebenarnya yang dimaksudkan. Justru yang dimaksudkan
kakak tersebut adalah sebaiknya adiknya berhenti menonton TV karena besuk ada
ulangan umum. Tuturan kakak tadi juga bukan tuturan langsung karena kalimat
yang dipergunakan adalah kalimat tanya sedangkan maksudnya adalah untuk
menyuruh.
Berdasarkan ungkapan dan pernyataan diatas, tindak tutur tidak literal dan
tidak langsung memiliki arti bahwa tindak tutur yang diungkapkan sesuai dengan
tindakan, tetapi mempunyai maksud lain dari ungkapan yang dituturkan.
2.2.4

Konteks Ekstralinguistik

Gagasan Leech (dalam Wijana, 1996) dengan tegas menyatakan bahwa konteks
yang semacam itu dapat juga konteks situasi pertuturan (speech situational context).
Konteks situasi pertuturan dapat mencangkup aspek-aspek luar kebahasaan seperti
berikut, yaitu:
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1. Penutur dan Lawan Tutur
Di dalam Searle (1983), lazim penutur dan lawan tutur atau mitra tutur itu
dilambangkan huruf capital S (speaker) yang berarti sebagai pembicara atau penutur
dan huruf kapital H (hearer) yang berarti pendengar atau mitra tutur. Aspek-aspek
yang harus dicermati pada diri penutur maupun mitra tutur diantaranya adalahjenis
kelamin, umur, daerah asal, latar belakang keluarga, serta latar belakang sosial
budaya lainnya yang memungkinkan menjadi penemu hadirnya makna sebuah
pertuturan.
2. Konteks Tuturan
Konteks tuturan dapat mencangkup aspek-aspek tuturan yang relevan, baik
secara fisik maupun nonfisik. Konteks tuturan dapat pula diartikan sebagai semua
latar belakang pengetahuan yang diamsumsikan sama-sama dimiliki penutur dan
mitra tutur atas apa yang dimaksudkan penutur itu di dalam proses bertutur.Menurut
Rustono (1999: 20) konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana penjelas suatu
maksud. Sarana itu dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah berupa bagian
ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud dan yang kedua berupa situasi
yang berhubungan dengan suatu kejadian. Konteks yang berupa bagian ekspresi
yang dapat mendukung kejelasan maksud itu disebut ko-teks (co-teks), sementara
itu konteks yang berupa situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian lazim
disebut dengan konteks (context) saja. George Yule juga memberi definisi agak
umum. Konteks adalah lingkungan fisik di mana sebuah kata digunakan (George
Yule 2000: 128).
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Berdasarkan definisi di atas, berikut beberapa klasifikasi konteks yaitu: Konteks
Situasional, Konteks Budaya, Konteks Sosial dan Konteks Sosietal.
a. Konteks Situasional
Konteks situasional atau konteks situasi mengacu pada lingkungan, waktu
dan tempat, dll di mana wacana itu terjadi dan juga hubungan antara
pasrtisipan. Bidang wacana ini mengacu pada kegiatan yang sedang
berlangsung. Kita dapat mengatakan bahwa bidang adalah cerminan
linguistik dari peran tujuan pengguna bahasa dalam situasi di mana sebuah
teks telah terjadi.
b. Konteks Budaya
Konteks Budaya mengacu pada budaya, adat istiadat, dan latar belakang
zaman dalam komunitas bahasa di mana penutur berpartisipasi. Bahasa
merupakan fenomena sosial yang erat kaitannya dengan struktur sosial dan
sistem nilai masyarakat. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat menghindar
dari faktor seperti peran sosial, status sosial, jenis kelamin dan usia. Seperti
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contoh istilah sapaan yang kita gunakan pada usia yang sepantar dan sapaan
kepada usia yang lebih tua.
c. Konteks Sosial
Konteks Sosial berkaitan dengan atribut-atribut sosial peserta tutur dan
setting pertuturan (formalitas). Hasil dari pemahaman akan konteks sosial
adalah penggunaan register yang sesuai dengan pemakaian, ataupun
pilihan-pilihan bahasa yang tepat digunakan berdasarkan pemakaiannya di
masyarakat. dua hal yang pertama adalah pertimbangan siapa yang
berbicara, siapa yang diajak berbicara, siapa yang hadir, dan siapa pelaku
aktifitasnya. Kemudia yang terakhir, yakni formalitas (berkaitan dengan tata
cara dan peraturan)
d. Konteks Sosietal
Konteks Sosietal demikian itu bersifat sosial vertikal, bukan sosial
horizontal (Jacob L. Mey 1984). Hubungan sosial yang bersifat vertikal
demikian itu lekat dengan yang disebut sebagai status sosial. Dengan
perkataan lain, relasi vertikal masyarakat itu bertali-temali dengan status
sosial. Jika seorang pembantu rumah tangga berbicara dengan tuan
rumahnya, yang kebetulan sekali adalah seorang priyayi, maka kentara
sekali disitu terdapat dimensi yang bersifat sosial vertikal. Kesalahan
penyebutan sangat dimungkinkan akan terjadi banyak kesalahpahaman.
Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan pula dimensi sosial- budaya
yang sering mengacaukan pemahaman.
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3. Tujuan Tuturan
Tuturan itu terwujud karena dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tutur
yang jelas dan tertentu sifatnya. Tujuan tutur sangat menentukan wujud sebuah
tuturan. Secara pragmatik, satu bentuk tuturan akan memungkinkan memiliki
maksud dan tujuan yang bermacam-macam. Demikian sebaliknya, satu maksud
atau tujuan tutur akan dapat diwujudkan dengan bentuk tuturan yang berbeda–beda.
Leech (1983) memiliki preferensi untuk menggunakan istilah tujuan tutur, bukan
istilah maksud tutur. Di dalam pemikirannya, tujuan tutur itu lebih netral dan lebih
umum sifatnya. Tidak berkaitan dengan kemauan atau motivasi tertentu yang
seringkali dicuatkan secara sadar oleh penuturnya.
4. Tuturan
Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas merupakan bidang yang
ditangani pragmatik. Karena pragmatik mempelajari tindak verbal yang terdapat
dalam situasi tutur tertetntu, dapat dikatakan bahwa yang dibicarakan dalam
pragmatik itu bersifat konkret karena jelas keberadaan siapa peserta tuturnya,
dimana tempat tuturnya, kapan waktu tuturnya, dan seperti apa konteks situasi
tuturnya secara keseluruhan.
5. Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal
Tuturan dapat dipandang sebagai produk dari tindak verbal di dalam
aktivitas bertutur sapa. Tuturan merupakan hasil dari suatu tindakan. Tindakan
manusia ada dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan nonverbal. Karena tercipta
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melalui tindakan verbal, tuturan tersebut merupakan produk tindak verbal yang
merupakan tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa.
2.2.5 Novel
Novel merupakan salah satu karya sastra yang sangat populer dan banyak
diminati oleh sebagian orang. Beragam genre dapat membius dan membangkitkan
semangat membaca seseorang dan dapat dibayangkan lewat imajinasi. Di dalam
novel pun juga terdapat nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan dan moral.
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Menurut KBBI novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian
cerita kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan
sifat setiap pelaku. Menurut Burhan Nurgiantoro (1995 :5), novel merupakansenuah karya
fiksi yang menawarkan sebuah dunia, dunia berisi model-model kehidupan yang
diidealkan, dunia imajiner, yang dibangun melalui berbagai unsur instrinsiknya seperti
peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang bersifat
imajiner.
Sedangkan pengertian yang dipaparkan oleh Ensiklopedi Americana pengertian
Novel adalah cerita dalam bentuk prosa yang agak panjang dan meninjaukehidupan seharihari. Menurut Encyclopedia Britannica (2015), novel merupakansebuah narasi prosa yang
diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu. Dalam kerangka
luasnya genre novel telah mencangkup beragam jenis gaya, seperti romantis atau sejarah.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya novel adalah cerita, yang
menggunakan imajinasi.
Seiring dengan perkembangan zaman, banyak novel populer dengan berbagai
macam pilihan genre yang nyaman untuk dibaca. Sesuai dengan perkembangan tersebut,
novel tersebut memiliki berbagai karakteristik dari penulis.Dari segi panjang cerita, novel
jauh lebih panjang ceritanya dibandingkan dengan karya sastra lainnya. dari beberapa
pengertian diatas, penulis dapat menjabarkan bahwa novel adalah karangan prosa yang
memiliki cerita panjang dengan berbagai genre dan juga terdapat nilai-nilai kehidupan.
Disamping novel, di Indonesia juga dikenal istilah roman. Pada masa kesusasteraan
Indonesia, istilah roman dipergunakan untuk penamaan karya sastra yang terbit pada
masa- masa itu.
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Kini istilah novel dan roman tidak lagi dibedakan. Keduanya dinamakan
novel karena pada hakikatnya keduanya adalah hal yang sama, yaitu
menyampaikan tentang kehidupan manusia yang digali dari kehidupan sehari-hari
yang dapat dirasa dan dihayati oleh masyarakat pembaca.
Bentuk ungkapan kebahasaan seperti yang terlihat dalam sebuah novel
merupakan suatu bentuk kekhasan kebahasaan bagi seorang pengarang atau
penulis. Sebuah novel biasanya dikembangkan dalam sua bentuk yakni narasi dan
dialog. Kedua bentuk tersebut hadir secara bergantian sehingga cerita tidak
monoton, variatif, dan segar. Gaya tuturan dapat memberikan kesan realistis,
sungguh-sungguh dan memberikan penekanan terhadap cerita atau kejadian yang
dituturkan dengan gaya narasi. Dengan demikian, pengungkapan bentuk narasi dan
percakapan dalam sebuah novel haruslah berjalan seiring, sambung menyambung,
dan saling melengkapi.
2.2.6 Sipnosis Novel
Sebelum menjadi seorang penulis novel, Agnes Jessica adalah guru
matematika. Karena ingin mengembangkan bakat seni, ia keluar dan memilih
berkarya sebagai penulis novel. Agnes Jessica telah melahirkan belasan novel, yang
berjudul Jejak Kupu-Kupu, Rumah Beratap Bougenvil, Dua Bayang-Bayang, Satu
Abad Sekejap Mata, Peluang Kedua, dan banyak lagi. Salah satu karyanya yang
cukup populer adalah Sepasang Peniti Perak. Novel ini pertama kali terbit pada
tahun 2006. Novel Sepasang Peniti Perak mempunyai beberapa kelebihan yaitu
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bahasa yang cocok untuk semua kalangan, cerita cukup menarik, serta penuh tekateki sehingga membuat pembaca lebih tertantang untuk membacanya.
Novel karangan Agnes Jessica ini bercerita tentang dua pasang suami isrti
sepakat menjodohkan kedua anak mereka dengan tanda perjodohan sepasang peniti
perak. Tapi seorang pria yang tertarik dengan salah satu wanita, membunuh kedua
suami mereka dan menikah dengan wanita itu. Kedua wanita itu pun terpisah,
dengan sebuah peniti perak di tangan masing-masing.
Dua puluh empat tahun kemudian, takdir mempertemukan Randa dan Sisi.
Mereka tak pernah tahu bahwa orang yang mereka cari ada begitu dekat dengan
mereka. Randa sudah memiliki kekasih dan Sisi pun sudah dicintai oleh pemuda
lain. Sifat tertutup Randa juga membuat ia tak pernah ramah pada Sisi. Ketika
mereka tahu bahwa mereka adalah pemegang peniti perak itu, berbagai persoalan
rumit pun muncul. Berikut kutipan cerita dari novel “Sepasang Peniti Perak”
berikut:
“.. waktu masih dalam kandungan, orangtuaku menjodohkanku dengan
anak teman mereka. Masing-masing memgang sebuah peniti perak. Tapi sebelum
lahir, kami terpisah dan hingga kini mereka tidak tahu di mana rimbanya”
2.3 Kerangka Berpikir
Peneliti akan memaparkan kerangka berpikir yang digunakan dalam
penelitian Tindak Tutur Agnes Jessica Melalui Para Tokoh dalam Novel
Sepasang Peniti Perak: Kajian Pragmatik. Penelitian ini mengarah kepada
tindak tutur Agnes Jessica sebagai pengarang novel ini. Tindak tutur dalam
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pragmatik memiliki beberapa jenis, sehingga dapat mengacu peneliti untuk
menggali jenis tindak tutur apa saja yang ditemukan dalam novel tersebut.
Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna tuturan. Pragmatik juga
berhubungan dengan bentuk-bentuk linguistik. Ilmu bahasa pragmatik
sesungguhnya mengkaji maksud penutur di dalam konteks situasi dan
lingkungan sosial-budaya tertentu. Makna yang dikaji dalam pragmatik bersifat
terikat (context dependent). Tindak tutur adalah tindakan dalam mengujarkan
sesuatu. Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa
yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya.
Dalam ilmu pragmatik, terdapat beberapa jenis tindak tutur, diantaranya
tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak
tutur tidak literal, tindak tutur langsung dan literal, tindak tutur tidak literal dan
langsung, tindak tutur literal dan tidak langsung, tindak tutur tidak literal dan
tidak langsung. Adapun jenis-jenis tindak tutur dalam novel Sepasang Peniti
Perak terkandung makna dan maksud pragmatik yang berbeda- beda. Berbagai
macam makna pragmatiknya, seperti perintah, pemberitahuan, suruhan,
larangan, kekaguman, permintaan, permohonan, ajakan, permintaan ijin,
harapan, umpatan, dan anjuran. Data tersebut didapatkan dari sebuah novel.
Novel merupakan salah satu karya sastra yang sangat populer dan banyak
diminati oleh sebagian orang. Beragam genre dapat membius dan
membangkitkan semangat membaca seseorang dan dapat dibayangkan lewat
imajinasi. Di dalam novel pun juga terdapat nilai-nilai budaya, sosial,
pendidikan dan moral.
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Data yang didapatkan dari penelitian ini akan dideskripsikan jenis dan
makna. Data yang diperoleh nantinya akan disusun dan dijelaskan berdasarkan
deskripsi yang mudah dipahami dengan tetap memperhatikan tatanan
berdasarkan teori pragmatik. Setiap data yang diperoleh berupa kata dan
percakapan para tokoh yang mengandung jenis tindak tutur dan juga makna
pragmatik serta dianalisis menggunakan pedoman dari teori dasar dan ahli
kemudian diberikan penjabaran berupa contoh. Atas dasar uraian di atas,
kemudian disusun bagan kerangka berpikir sebagai berikut.
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian
Novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes
Jessica sebagai sumber data penelitian

Kajian Pragmatik

Objek Penelitian

Jenis tindak tutur
diungkapkan oleh
Jessica melalui para
dalam novel Sepasang
Perak

yang
Agnes
tokoh
Peniti

Makna
pragmatik
yang
diungkapkan oleh Agnes Jessica
melalui para tokoh dalam novel
Sepasang Peniti Perak
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atas dasar dokumen berupa
novel karya Agnes Jesicca. Deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang
menggambarkan data dan menginterpretasikan arti data- data yang telah terkumpul
dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang
diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh
tentang keadaan yang sebenarnya (Kriyanto, 2006). Peneliti akan mendeskripsikan
kata, tuturan yang mengindikasikan adanya tindak tutur dan makna pragmatik yang
digunakan Agnes Jessica pada novel yang berjudul Sepasang Peniti Perak.
Teknik Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku teori, pendapat, dalil atau
hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi
adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data autentik yang
bersifat dokumentatif, baik data berupa catatan harian, memori atau catatan penting
lainnya. Pada penelitian ini penelitian yang dilakukan semata-mata hanya
berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada
penuturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendiskripsikan tindak
tutur Agnes Jessica melalui para tokoh yang terdapat dalam novel Sepasang Peniti
Perak. Penelitian ini memilih metode deskriptif kualitatif atas dasar dokumen
karena penulis harus membaca secara detail dan mendeskripsikan tindak tutur yang
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diungkapkan para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica.
Peneliti juga mengumpulkan data berupa tuturan tokoh dalam novel, yang bersifat
dokumentatif atau data yang berbentuk tulisan yang merupakan karya dari Agnes
Jessica.
3.2 Sumber Data dan Data
a. Sumber data
Sumber data utama pada penelitian ini adalah novel Sepasang Peniti Perak
karya Agnes Jessica dengan jumlah 279 halaman. Novel tersebut pertama kali
diterbitkan pada tahun 2006.
b. Data
Data di dalam penelitian kualitatif berbentuk kata dan percakapan yang
didukung dengan dokumen. Sedangkan data yang digunakan adalah tuturan Agnes
Jessica Melalui Para Tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak yang dapat
menggambarkan tindak tutur tokoh dalam novel tersebut.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Agar

mendapatkan

data

yang

tepat

dan

akurat

serta

dapat

dipertanggungjawabkan, maka dilakukannya pengumpulan data. Sudaryanto (2015:
9) menjelaskan bahwa metode dan teknik adalah dua istilah yang digunakan untuk
menunjukan dua konsep yang berbeda tetapi berhubungan langsung satu dengan
yang lainnya. metode adalah cara yang harus dilaksanakan dan diterapkan.
Sedangkan teknik adalah cara melaksanakan atau menerapkan metode.
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Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah teknik
membaca dan catat. Pada tahap pertama teknik membaca-catat, peneliti akan
membaca novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica. Pada tahap ini, peneliti
akan memberi tanda pada kata atau kalimat yang mengandung tindak tutur pada
novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica. Selain itu, teknik catat yaitu
peneliti akan mencatat data-data yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.
Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat data-data yang mengandung tindak
tutur dari novel Sepasang Peniti Perak.
3.4 Instrumen Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah
penelitian sendiri (human instrument). Instument dari penelitian yang berjudul
Tindak Tutur Agnes Jessica Melalui Para Tokoh dalam Novel Sepasang Peniti
Perak: Kajian Pragmatik adalah peneliti sendiri. Di dalam penelitian ini, peneliti
sebagai instrument penelitian akan mengumpulkan data berupa tindak tutur yang
diungkapkan oleh para tokoh dari setiap paragraf-paragraf dalam novel Sepasang
Peniti Perak karya Agnes Jessica.
3.5 Teknik Analisis Data
Dalam melakukan analisis data yang sudah diperoleh diperlukan rangkaian
aktivitas untuk mempermudah penganalisisan data. Rangkaian aktivitas ini disusun
dengan memperhatikan bentuk dan jumlah dari data yang sudah diperoleh.
Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk tulisan,
tabel, bagan, dan lain sebagainya. Bentuk yang paling umum digunakan untuk
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menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks uraian yang berisi kalimat yang
mengandung data dari penelitian.
Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul atau tergolong dalam satu
kategori unsur tindak tutur dalam pragmatik. Teknik analisis data yang dipakai di
dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif atas dasar dokumen. Teknik ini
memaparkan data dan analisis secara teliti dan cermat dalam bentuk kalimat.
Kalimat yang diambil yaitu berupa kata, frasa, dan klausa yang mengandung tindak
tutur. Berikut ini adalah teknik analisis data di dalam menganalisis data:
a) Peneliti mengidentifikasi dan mendata yang sesuai dengan objek penelitian
yaitu tindak tutur yang diungkapkan tokoh dalam novel Sepasang Peniti
Perak karya Agnes Jessica.
b) Peneliti mengklasifikasikan data hasil temuan yang telah dicatat sesuai
dengan objek penelitian, yaitu tindak tutur.
c) Peneliti menafsirkan tindak tutur yang terdapat dalam novel SepasangPeniti
Perak karya Agnes Jessica.
d) Peneliti mendeskripsikan data yang dicurigai mengandung tindak tutur yang
diungkapkan para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes
Jessica. Pada bagian ini peneliti mencantumkan data yang berupa tuturan
dan percakapan yang mengandung tindak tutur disertai dengan maksudnya.
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3.6 Triangulasi Data
Agar penelitian dapat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan (validitas)
hasil analisis data dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data temuan dengan
cara tringulasi teori. Tringulasi teori ialah kepercayaan terhadap teori yang
digunakan dengan mengkofirmasi hasil analisis data dengan beberapa teori yang
terkait dengan landasan teori (PBSID, 2004). Pengamat lain yang dipakai oleh
peneliti di dalam triangulasi data penyidik adalah dosen Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma yang mempunyai
keahlian dibidang pragmatik dan sastra. Peneliti mempercayakan yakni Danang
Satria Nugraha, S.S., M.A. sebagai penyidik triangulasi ini. Selanjutnya penyidik
akan memeriksa dan memberikan masukan terhadap data yang sudah ditemukan
dan dikumpulkan oleh peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sepasang Peniti Perak karya
Agnes Jessica diterbitkan pertama kali pada tahun 2006 oleh Vania Books Jakarta.
Data dari penelitian ini adalah tindak tutur sang penulis novel yaitu Agnes Jessica
melalui para tokoh dalam novel tersebut serta makna pragmatik dalam setiap jenis
tindak tutur dalam novel Sepasang Peniti Perak. Objek atau fokus dari penelitian
ini adalah berupa jenis- jenis tuturan para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak
karya Agnes Jessica. Dengan demikian, teori tindak tutur akan menjadi patokan
atau tolak ukur dalam penelitian ini. Terdapat penutur dan mitra tutur yang dapat
menentukan jenis tindak tutur seperti apa. Adapun jenis- jenis tindak tutur dalam
pragmatik adalah tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur
literal, tindak tutur tidak literal, tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak
langsung literal, tindak tutur langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung
tidak literal.
Analisis data jenis tindak tutur dan makna pragmatiknya dalam novel
Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica hal pertama yang diperhatikan adalah
konteks dalam pragmatik ditekankan oleh Wijana (1996:2) yang menyebutkan
bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat konteks. Pentingnya konteks dalam
pragmatik yang menyebutkan bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat
konteks. Dalam kajian pragmatik, konteks juga sangat penting dalam pemahaman
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tindak tutur. Konteks tuturan sangat mempengaruhi interpretasi tindak tutur oleh
penutur maupun lawan tuturnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tuturan yang terjadi dalam novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica. Data
tersebut diperoleh dalam rentang waktu April-Juni 2021. Data yang dianalisis
tersebut adalah yang mengandung jenis tindak tutur dan makna pragmatik.
4.2 Hasil Analisis Data
Hasil analisis terhadap Tindak Tutur dalam novel Sepasang Peniti Perak
karya Agnes Jessica meliputi dua bagian yaitu (1) Jenis tindak tutur Agnes Jessica
yang diungkapkan tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak dan (2) Makna
pragmatik tindak tutur Agnes Jessica yang diungkapkan para tokoh dalam novel
Sepasang Peniti Perak. Oleh karena itu, hasil analisis data dan pembahasan
disajikan dalam dalam dua sub bab. Bab pertama berisi jenis tindak tutur yang
diungkapkan tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak, dan bab kedua berisi
makna pragmatik tindak tutur yang diungkapkan para tokoh dalam novel Sepasang
Peniti Perak. Dalam bagian analisis data, akan dilaporkan contoh dari masingmasing jenis tindak tutur dan makna pragmatiknya yang berhasil ditemukan. Agar
pemahaman semakin jelas mengenai hasil temuan dan kajian tersebut, di bawah ini
akan diuraikan secara mendetail mengenai jenis- jenis tindak tutur.
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4.2.1 Jenis Tindak Tutur Agnes Jessica melalui para tokoh dalam Novel
Sepasang Peniti Perak.
Dalam penelitian ini, penulis menemukan jenis- jenis tindak tutur Agnes
Jessica melalui para tokoh dalam novel “Sepasang Peniti Perak” karya Agnes
Jessica, yaitu 23 tindak tutur langsung, 14 tindak tutur tidak langsung, 12 tindak
tutur literal, 3 tindak tutur tidak literal, 15 tindak tutur langsung dan literal, 4
tindak tutur tidak literal dan langsung, 2 tindak tutur literal dan tidak langsung,
dan 1 tindak tutur tidak literal dan tidak langsung. Adapun jenis- jenis tindak tutur
yang telah terkumpul, Berikut ini adalah hasil penelitian terhadap tindak tutur pada
novel “Sepasang Peniti Perak” karya Agnes Jessica.
4.2.1.1 Tindak Tutur Langsung
Tindak Tutur Langsung (direct speech act) adalah tuturan yang sesuai
dengan modus kalimatnya, misal kalimat berita untuk memberitakan, kalimat
perintah untuk menyuruh, atau mengajak, bahkan memohon, kalimat tanya untuk
menanyakan sesuatu. Dalam novel Sepasang Peniti Perak ini tindak tutur langsung
ditunjukkan pada tuturan berikut:
1. “Aku dan Rita beli ini tadi siang,” katanya. (Hal. 4)
Yanti menatap Abdi heran lalu mengeluarkan dompet itu. Isinya dua peniti
perak.
2. “Ini buat apa?” tanya Gunawan (Hal. 5)
“Lah kan sudah kita sepakat untuk menjodohin dua nayi kita kalau jenis
kelaminnya beda,” sela Rita. “Kalau sama-sama perempuan atau sama-sama
laiki-laki, ya diangkat saudara saja.”
3. “Peraknya bagus. Tua. “Ia lalu menyimpannya di dadanya. “Takut hilang.”
(Hal. 5)
Rita tertawa. “Dasar kampungan, semuanya ditaruh di dada. Kayak apa sih
rasanya? Aku ikutan, ah.” Ia ikut-ikutan menaruh peniti itu di dadanya.
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4. Mbak! Mbak Rita! Bangun, Mbak!” (Hal. 7)
5. “Sisi tinggal di kamar nomor berapa?” tanya Firma. (Hal. 39)
“Tujuh kosong satu. Kalau Firma?”
“Oh ya? Tujuh kosong satu? Sebelahan, dong?” seru Andrew keheranan.
6. “Dir, belikan aku aspirin. Rasanya aku sakit.” Dira mengulurkan tangannya
pada Sisi.
“Mana duitnya? Sekalian aku mau beli peniti.” (Halaman 236)

Pada tuturan di atas, penggunaan kalimat yang dituturkan oleh seorang
tokoh sudah sesuai dengan modusnya. Misal kalimat tanya untuk bertanya, kalimat
berita untuk memberitakan, kalimat perintah untuk memberikan perintah. Pada
tuturan nomor (1) lokusinya adalah “Aku dan Rita beli ini tadi siang.”; ilokusinya
adalah memberitakan atau memberi tahukan sesuatu bahwa mereka membeli
sesuatu, dan perlokusinya dalah mitra tutur bertanya maksud mereka membeli itu.
Sebagai tuturan langsung ditandai dengan tuturan Yanti yang berkata ia membeli
sebuah peniti dan menunjukkan kepada Gunawan. Tuturan nomor (2) lokusinya
adalah “Ini buat apa?”; ilokusinya adalah penutur bertanya; dan perlokusinyaadalah
mitra tutur menjawab pertanyaan dar mitra tutur. Sebagai tuturan langsung ditandai
dengan tuturan yaitu Gunawan sebagai penutur bertanya langsung kepada mereka
tujuan membeli barang seperti itu untuk apa. Tuturan nomor (3) lokusinya adalah
penutur

berkata

“Peraknya

bagus.

Tua.”;

ilokusinya

maksud

penutur

memberitahukan bahwa peniti yang ia pegang sangat bagus; dan perlokusinya dalah
mitra tutur meremehkan perkataan penutur dan menertawakan bahwa yang ia
lakukan sangat aneh. Sebagai tuturan langsung ditandai dengan tuturan peraknya
bagus. Tua. Lalu ia menyimpannya sebagai bukti kalau ia sangat menyukai peniti
tersebut sehingga menyimpannya. Tuturan nomor (4) lokusinya penutur berkata
sambil memerintahkan mitra tutur untuk bangun dari tidurnya karena ada perampok
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di rumah; ilokusinya adalah penutur berusaha membangunkan mitra tutur; dan
perlokusinya adalah mitra tutur berusaha membuka matanya, tetapi ia masih
bingung mengapa dibangunkan secara tiba-tiba. Sebagai tuturan langsung ditandai
dengan tuturan bahwa ia memerintahkan langsung kepada Rita untuk segera bangun
dari tidurnya karena keadaan bahaya. Ia berteriak “Mbak Bangun!” yang
menyatakan tindak tutur langsung. Tuturan nomor (5) lokusinya adalah “Sisitinggal
di kamar nomor berapa?”; ilokusinya adalah penutur bertanya kepada mitratutur di
kamar nomor berapa mitra tutur tinggal; dan perlokusinya adalah mitra tutur
menjawab nomor kamar. Sebagai tuturan langsung ditandai dengan tuturan Firna
yang bertanya langsung kepada Sisi nomor berapa kamar yang ia tempati. Tuturan
nomor (6) lokusinya “Dir, belikan aku aspirin. Rasanya aku sakit.”; ilokusinya
adalah penutur meminta untuk dibelikan obat; dan perlokusinya mitra tutur
menyanggupi dan pergi membeli obat. Sebagai tuturan langsung ditandai dengan
tuturan Sisi yang menyuruh Dira untuk membelikan obat yaitu Aspirin karena Sisi
merasa tidak enak badan.
Pada tindak tutur langsung, tuturan ini termasuk dalam tindak tutur lokusi
karena tuturan di atas mengandung makna untuk menyatakan sesuatu seperti pada
contoh tuturan “Peraknya bagus. Tua.” maksud penutur memberitahukan bahwa
peniti yang ia pegang sangat bagus. Pada penemuan yang dijabarkan di atas,
menurut peneliti sebagian besar tindak tutur langsung yang dijabarkan para tokoh
mengandung konteks situasional. Mengapa demikian, karena konteks situasional
mengacu pada kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya adalah ketika
Gunawan sedang bertanya kepada Yanti dan Rita mengapa mereka berdua membeli
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sebuah peniti perak. Lalu mereka menjawab situasi yang sedang terjadi. Sama
halnya dengan tuturan “Ini buat apa?”, konteks situasional yang menjawab tuturan
tersebut dengan jawaban Yanti dan Rita yang menjelaskan maksud membeli peniti
tersebut.
4.2.1.2 Tindak Tutur Tidak Langsung
Tindak tutur tidak langsung (indirect speech act) adalah tuturan yang
berbeda dengan modus kalimatnya, maka maksud dari tindak tutur tidak langsung
dapat beragam dan tergantung pada konteksnya. Berikut novel Sepasang Peniti
Perak ini tindak tutur tidak langsung ditunjukkan pada tuturan.
7. “Randa,” tegur Andrew.
“Kalian seperti anjing dan kucing saja. Baru sampai dirumah sudah ribut
lagi”. (Hal. 151)
8. “Kau masih bisa membeli semua oleh-oleh ini dengan uang seratus ribu
yang kau bawa? Hmm.. pakai uang simpanan, ya?”
“Uang simpanan apa? Kau kan tahu aku gak pernah nympan uang tanpa
bilang-bilang. Ini.. pemberian teman.” (Hal. 82)
9. “Kau utang nyawa padaku sekali ini”
“dan kau sudah menyebutannya untuk yang ke seribu kali” tukas randa purapura kesal. (Hal. 197)
10. “Gadis kayak dia, paling- paling Cuma sebulan dipacari Andrew.”
“maksudmu ‘gadis kayak dia’ ?” suara Andrew yang kedengaran tidak suka
(Hal. 60)
11. Dira mengejarnya “Kau mesti hati-hati pada laki-laki yang tidak dikenal, Si!
Si! “Huuuh, kalau dibilangin, ga mau dengar. Laki-laki tuh kalau ngasih
apa-apa, pasti ada maunya. Kayak orang macing saja, pakai umpan!”
“Berisik!” teriak Sisi dari dalam kamar. (Hal. 83)
Pada tuturan di atas, penggunaan kalimat mengandung beberapa unsur
makna yang membuat tuturan menjadi tindak tutur tidak langsung. Pada tuturan
nomor (7) lokusinya “Kalian seperti anjing dan kucing saja. Baru sampai dirumah
sudah ribut lagi”; ilokusinya sindiran secara tidak langsung kepada mitra tutur
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karena mereka selalu berantem dan tidak pernah akur; dan perlokusinya adalah
mitra tutur diharapkan untuk akur agar tidak menimbulkan keributan. Sebagai
tuturan tidak langsung ditandai dengan tuturan Andrew yang berkata kalau ia seperti
anjing dan kucing, yang memiliki maksud bahwa mereka selalu bertengkar.Tuturan
nomor (8) lokusinya “Kau masih bisa membeli semua oleh-oleh ini dengan uang
seratus ribu yang kau bawa? Hmm.. pakai uang simpanan, ya?”; ilokusinya
menyampaikan maksud bahwa Sisi mempunyai uang simpanan sehingga bisa
membeli banyak oleh-oleh; perlokusinya adalah penutur mencurigai mitra tutur
bahwa ia mempunyai uang lebih. Sebagai tuturan tidak langsung ditandai dengan
tuturan Dira yang heran mengapa ia bisa membeli banyak oleh-oleh yang secara
tidak langsung menuduh Sisi kalau ia memiliki uang simpanan. Tuturan nomor (9)
lokusinya “Kau utang nyawa padaku sekali ini”; ilokusinya menyampaikan maksud
bahwa Randa harus membalas budi karena kebaikan Andrew; dan perlokusinya
adalah penutur bertutur tidak langsung untuk membalas kebaikannya. Sebagai
tuturan tidak langsung ditandai dengan tuturan Andrew yang mengatakan utang
nyawa yang memberikan maksud bahwa Randa harus membalas budi untuknya.
Tuturan nomor (10) lokusinya “Gadis kayak dia, paling- paling Cuma sebulan
dipacari Andrew; ilokusinya Randa memberikan maksud bahwa Sisi gadis yang
tidak baik; dan perlokusinya adalah penutur sengaja menjelekkan Sisi di depan
Andrew. Sebagai tuturan tidak langsung ditandai dengan tuturan Randa yang
berkata gadis kayak dia, yang artinya bahwa Randa menjelek- jelekkan Sisi di depan
Andrew. Tuturan tidak langsung ditandai dengan tuturan Tuturan nomor (11)
lokusinya Dira mengejarnya “Kau mesti hati-hati pada laki-laki yang tidak dikenal,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

Si! Si! “Huuuh, kalau dibilangin, ga mau dengar. Laki-laki tuh kalau ngasih apaapa, pasti ada maunya. Kayak orang macing saja, pakai umpan!”; ilokusinya
menyampaikan maksud agar jangan terlalu percaya terhadap seseorang yang
dikenal; dan perlokusinya adalah Dira menyampaikan dengan sebuahperumpamaan
agar Sisi mau mendengarkan. Tuturan tidak langsung ditandai dengan tuturan Dira
yang mengandung makna dan berkata kayak orang mancing saja, pakai umpan.
Maksud umpan disini adalah perkataan lelaki yang membuat luluh hati perempuan.
Pada tindak tutur tidak langsung, tuturan ini termasuk dalam tindak tutur
ilokusi karena tuturan yang sudah dijabarkam di atas mengatakan sesuatu dan juga
dapat dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Seperti pada contoh “Kau utang
nyawa padaku sekali ini”; ilokusinya menyampaikan maksud bahwa Randa harus
membalas budi karena kebaikan Andrew. Pada penemuan ini tindak tutur tidak
langsung mengacu pada konteks sosial. Sebagian besar dialog yang ditemukan pada
tindak tutur tidak langsung mengacu pada siapa yang yang diajak bertutur, dan
bahasa yang tepat yang digunakan oleh penutur dan mitra tutur. Contohnya pada
tuturan “Kau utang nyawa padaku sekali ini” tuturan itu diucapkan oleh Randa dan
Andrew sebagai sahabat karib. Kalimat itu sangat biasa saja, kecuali Randa atau
Andrew berbicara seperti itu kepada orangtuanya. Sama halnya pada tuturan “Gadis
kayak dia, paling- paling Cuma sebulan dipacari Andrew.” Konteks sosial terjadi
antara Randa dan Andrew karena kata- kata tersebut sebenarnya tidak pantas untuk
diucapkan, tetapi Randa dan Andrew merupakan teman dekat sehingga keduanya
sepertinya tidak masalah dengan perkataan Randa.
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4.2.1.3 Tindak Tutur Literal
Tindak Tutur Literal (literal speech act) adalah tindakan tutur yang
dimaksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Nadar, 2009:19).
Dalam novel Sepasang Peniti Perak ini tindak tutur literal ditunjukkan pada tuturan
berikut:
12. “kata orang setiap malam jumat tanggal tiga belas setan-setan pada keluar,”
kata Rita sambil menjulurkan kakiknya yang agak bengkak di saat hamil
tua.
“Hiii... jangan ngomong begitu,ah. Seram dengarnya,” ujar Yanti bergidik.
(Hal. 1)
13. “Memang kau pikir aku suka sama Sisi?”
“Kelihatannya sih gitu.”
“Tapi Sisi itu manis juga, lho. Cuma penampilannya memang agak
sederhana,” katanya. (Hal. 43)
14. “Sayang, sweaternya bagus juga. Aku baru ngeliat kamu pakai, baru ya?
Tanya Firna sambil menggelendot manja ke bangku depan dimana Randa
duduk. (Hal. 59)
15. “Firna pintar dandan, ya?” ujar Sisi kagum. (Hal 67)
16. “Astaga, kau cantik sekali hari ini,” gumamnya
Sisi tersenyum manis. “Terima kasih. Randa dan Firna belum datang?” (Hal
205)
Pada tuturan di atas disampaikan tuturan yang disampaikan sudah sesuai
dengan apa yang dimaksudkan. Misalnya saja tuturan nomor (12) lokusinya “Hiii...
jangan ngomong begitu, ah. Seram dengarnya,” ujar Yanti bergidik; ilokusinya
Yanti mendesak Rita agar berhenti berbicara karena Yanti sangat ketakutan; dan
perlokusinya adalah penutur berhenti berbicara karena mitra tutur ketakutan dan
diminta untuk diam. Tuturan literal ditandai dengan tuturan Yanti yang berkata
jangan ngomong begitu, ah. Seram dengarnya. Maksud ia berkata demikian karena
ia sangat ketakutan dan menyuruh Rita untuk tidak melanjutkan omongannya.
Tuturan nomor (13) lokusinya “Tapi Sisi itu manis juga, lho. Cuma penampilannya
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memang agak sederhana,” katanya; ilokusinya penutur memuji Sisi manis; dan
perlokusinya mitra tutur terlihat memikirkan kata-kata penutur yang membenarkan
bahwa Sisi memang manis. Tuturan literal ditandai dengan tuturan Sisi itu manis
juga lho, perkataan tersebut yang membenarkan bahwa Sisi merupakan orang yang
seperti itu. Tuturan nomor (14) lokusinya “Sayang, sweaternya bagus juga. Aku
baru ngeliat kamu pakai, baru ya? Tanya Firna sambil menggelendot manja ke
bangku depan dimana Randa duduk; ilokusinya penutur memuji sweater yang
dikenakan oleh Randa; dan perlokusinya Randa saat itu memang memakai sweater
yang dipinjamkan oleh Sisi karena bajunya terkena saus. Tuturan literal ditandai
dengan tuturan Firna yang mengatakan bahwa sweater yang dipakai oleh Randa
sangat bagus. Firna memuji sweater yang dipakai oleh Firna. Tuturan nomor (15)
lokusinya “Firna pintar dandan, ya?” ujar Sisi kagum; ilokusinya penutur memuji
dan kagum atas hasil make-up Firna yang bagus; dan perlokusinya adalah Firna
sempat mengelak dan sempat tidak percaya dengan perkataan Sisi, namun hasil
make-up nya tidak pernah bohong karena Sisi terus memujinya. Tuturan literal
ditandai dengan tuturan Firna pintar dandan ya, tuturan itu ditujukan kepada Firna
karena Sisi memuji kemampuan Firna dalam hal berhias diri. Tuturan nomor (16)
lokusinya “Astaga, kau cantik sekali hari ini,” gumamnya; ilokusinya penutur
bilang kalau Sisi sangat cantik karena memakai gaun malam; dan perlokusinya
adalah penutur memuji kecantikan Sisi dan Sisi menanggapinya dengan senyuman
manis. Tuturan literal ditandai dengan tuturan Andrew yang memuji Sisi kalau hari
ini ia sangat cantik.
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Pada tindak tutur literal, tuturan ini termasuk dalam tindak tutur literal
karena tuturan yang dijabarkan di atas menyatakan sesuatu. Contohnya pada tuturan
“Astaga, kau cantik sekali hari ini,” gumamnya. Penutur bilang kalau Sisi sangat
cantik karena memakai gaun malam. Pada penemuan ini, tindak tutur literal
termasuk ke dalam bagian konteks situasional. Dikatakan seperti itu karena terdapat
situasi- situasi yang ada dalam tuturan ini. Contohnya adalah ketika Andrewmemuji
Sisi karena memakai gaun malam, yang dapat menjabarkan situasi tersebut. Pada
tuturan “Memang kau pikir aku suka sama Sisi?” terdapat konteks situasionalyang
menjawab situasi yang terjadi. Andrew sengaja menjawab pertanyaan tersebutdan
teman- temannya terlihat mendukung hubungan mereka berdua.
4.2.1.4 Tindak Tutur Tidak Literal
Tindak Tutur Tidak Literal (nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang
dimaksudkanya tidak sama dengan atau berlawanan dengan kata-kata yang
menyusunnya (Nadar, 2009:19). Wijana (1996: 32) mengatakan bahwa tindak tutur
tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau
berlawanan dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Dalam novel Sepasang
Peniti Perak ini tindak tutur literal ditunjukkan pada tuturan berikut:
17. “Mbak, di dekat sini ada toko buku?” tanya Sisi pada seorang pelayan. “oh,
di Malioboro, Mbak. Dari sini dekat sih, bisa naik becak atau kendaraan
umum. Mau naik apa, mbak?”
“ehm.. kalau jalan kaki?”
“Naik becak saja, Mbak. Gak mahal kok, paling tiga ribu.” (Hal 32)
18. “apa karena aku Cuma seorang Sisi?” ulangnya dengan air mata yang sudah
mulai membasahi wajahnya.
“Jangan merendahkan dirimu sendiri. Apa karena kita pernah berciuman
sekali, lantas kau pikir aku suka padamu? Bukankah aku sudah bilang
bahwa itu suatu kekhilafan?” (hal. 208)
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19. “iy.. iya ya... tapi kelihatannya Sisi bukan tipe pembohong.”
“Bohong sih nggak, mungkin imajinasinya sedikit berlebihan. Ha ha ha...”
(Hal 63)
Pada tuturan di atas, tuturan tersebut tidak sesuai dengan maksud yang ingin
disampaikan sehingga tuturan itu termasuk dalam tindak tutur tidak literal.
Misalnya saja pada tuturan nomor (17) lokusinya “Naik becak saja, Mbak. Gak
mahal kok, paling tiga ribu.”; ilokusinya pelayan tadi menjawab pertanyaan Sisi
mengenai toko buku terdekat dengan jalan kaki, tetapi pelayan menjawab dengan
naik becak saja; dan perlokusinya pelayan menyarankan untuk naik becak saja
karena harganya tidak terlalu mahal. Tuturan tidak literal ditandai dengan tuturan
pelayan yang berkata naik becak saja, karena sebelumnya Sisi bertanya toko buku
yang dekat dengan jalan kaki. Tuturan nomor (18) lokusinya “Jangan merendahkan
dirimu sendiri. Apa karena kita pernah berciuman sekali, lantas kau pikir aku suka
padamu? Bukankah aku sudah bilang bahwa itu suatu kekhilafan?”; ilokusinya
Randa mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak menyukai Sisi walaupun ia
pernah menciumnya; perlokusinya adalah Randa mengingatkan Sisi agar tidak
terlalu percaya diri. Tuturan tidak literal ditandai dengan tuturan Apa karena kita
pernah berciuman sekali, lantas kau pikir aku suka padamu? Randa memberi
maksud bahwa Sisi jangan menyukai dirinya hanya karena sebuah ciuman. Tuturan
nomor (19) lokusinya “Bohong sih nggak, mungkin imajinasinya sedikit
berlebihan. Ha ha ha...”; ilokusinya penutur mengungkapkan bahwa Sisi adalah
seseorang yang berimajinasi tinggi; dan perlokusinya adalah Andrew menentang
kalau Sisi bukanlah tipe seorang pembohong. Tuturan tidak literal ditandai dengan
tuturan Andrew yang berkata kalua Sisi bukan pembohong, namun iya menyangkut
pautkan dengan imajinasi yang tidak sesuai atau tidak literal dengan percakapan
sebelumnya.
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Pada tindak tutur tidak literal, tuturan ini termasuk dalam tindak tutur
perlokusi karena tuturan yang sudah dijabarkan di atas memiliki efek atau daya
pengaruh bagi yang mendengarkannya. Contohnya pada tuturan “Naik becak saja,
Mbak. Gak mahal kok, paling tiga ribu.”; perlokusinya pelayan menyarankan untuk
naik becak saja karena harganya tidak terlalu mahal. Pada penemuan ini, tuturan
pada tindak tutur tidak literal mengandung konteks linguistik konteks linguistik
mengacu pada wacana, yang berhubungan dengan kata, frasa, dan kalimat, serta
paragraf. Sebagai contoh pada tuturan “Apa cuman aku seorang Sisi?”. Kalimat itu
sangat tidak mudah dimengerti, maka kita harus melihat kelanjutan dialognya dan
juga sebuah konteks linguistik untuk memperjelas kalimat tersebut.
4.1.1.5 Tindak Tutur Literal dan Langsung
Wijana (1996:32) mengatakan tindak tutur literal (literal speech act) adalah
tindak tutur yang dimaksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya.
Dalam novel Sepasang Peniti Perak ini tindak tutur literal ditunjukkan pada tuturan
berikut:
20. “makanya, barang kecil jangan taruh sembarangan. Kalau nyelip, susah
nyarinya. Bagai mencari peniti di tumpukan jerami... ehh salah ya?”
“jangan bercanda!” bentak Sisi. “lagian kemarin aku taruh di tempat
perhiasanku dari keramik itu, kok. Terus waktu kamu ambil buat korek gigi,
kamu taruh ditempatnya, engga?”
Dia cengengesan. “Hehehe.. engga” (hal. 201)
21. “papa, kok ngomong begitu, sih?” bisik Firna tak setuju.
“menikah itu nggak sama dengan pacaran lho. Kalau niatnya senangsenang, pasti kecewa, karena semua keindahan yang dialami saat pacaran
bisa berubah jadi neraka kalau tak siap mental,” sambung mama Firna. (Hal.
210)
22. “aku tahu sebabnya, aku pernah baca disebuah buku, katanya seorang
pemula itu punya sebuah kelebihan dibandingkan seseorang yang sudah
ahli. Karena pengalaman mereka masih kurang, mereka nggak terlalu takut
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membuat sesuatu. Sedangkan yang ahli, karena sudah berpengalaman, jadi
takut gagal, makanya mereka sudah enggak membuat sesuatu yang orisinil
lagi, melainkan melanjutkan apa yang sudah mereka rintis di karya cipta
sebelumnya. Adapula seseorang yang sudah ahli, malah sombong, merasa
bisa dan meremehkan segalanya, akhirnya malah gagal membuat sesuatu
yang bagus dibandingkan sebelumnya.
”Tanpa bakat, mau pemula atau sudah ahli, nggak bakal jadi apa-apa.” (Hal.
76)
23. “Ran, Ran... apa kau mengerti mengapa dibutuhkan sebuah tim dan bukan
satu orang yang menulis skenario?”
“Karena mareka mau cepat.”
“Ya, tapi bukan cuma itu. Menulis skenario adalah seni menulis cepat. Tidak
ada jalan-jalan sore kalau suasana hati lagi bete untuk menulis. Deadline,
deadline, deadline. Di sini otak manusia diperas hingga tetes terakhir. Empat
kepala lebih baik daripada satu, itulah maksudnya.” (Hal. 86)
24. “yang penting semangat, dong! Siap, gitu!”
“Siap!” tukas Sisi sambil tertawa.
“Andrew, hari ini terima kasih, ya? Kau banyak membantuku, sampai mau
bertengkar dengan teman baikmu segala. Aku nggak tahu gimana bisa
membalasnya.” (Hal. 101)

Pada tuturan di atas, tuturan yang diungkapkan memiliki makna sama
dengan yang dimaksudkannya. Tuturan nomor (20) lokusinya “makanya, barang
kecil jangan taruh sembarangan. Kalau nyelip, susah nyarinya. Bagai mencari peniti
di tumpukan jerami... ehh salah ya?”; ilokusinya penutur ingin mengungkapkan
bahwa jangan menaruh barang sembarangan; dan perlokusinya adalah Dira
membantu Sisi mencari penitinya yang hilang sembari mengingatkan Sisi. Tuturan
nomor (21) lokusinya “menikah itu nggak sama dengan pacaran lho. Kalau niatnya
senang-senang, pasti kecewa, karena semua keindahan yang dialami saat pacaran
bisa berubah jadi neraka kalau tak siap mental,” sambung mama Firna; ilokusinya
Ayah Firna mengungkapkan kalau menikah itu tidak mudah; dan perlokusinya
Ayah Firna menasihati dan memberi pelajaran mengenai pernikahan. Tuturan
nomor (22) lokusinya “aku tahu sebabnya, aku pernah baca disebuah buku, katanya
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seorang pemula itu punya sebuah kelebihan dibandingkan seseorang yang sudah
ahli. Karena pengalaman mereka masih kurang, mereka nggak terlalu takut
membuat sesuatu. Sedangkan yang ahli, karena sudah berpengalaman, jadi takut
gagal, makanya mereka sudah enggak membuat sesuatu yang orisinil lagi,
melainkan melanjutkan apa yang sudah mereka rintis di karya cipta sebelumnya.
Adapula seseorang yang sudah ahli, malah sombong, merasa bisa dan meremehkan
segalanya, akhirnya malah gagal membuat sesuatu yang bagus dibandingkan
sebelumnya; ilokusinya penutur mengungkapkan bahwa pemula dan senior itu
sama-sama memiliki potensi jika mau belajar; dan perlokusinya adalah Andrew
meyakinkan Randa bahwa Sisi bisa menjadi penulis walaupun ia masih pemula.
Tuturan nomor (23) lokusinya “Ya, tapi bukan cuma itu. Menulis skenario adalah
seni menulis cepat. Tidak ada jalan-jalan sore kalau suasana hati lagi bete untuk
menulis. Deadline, deadline, deadline. Di sini otak manusia diperas hingga tetes
terakhir. Empat kepala lebih baik daripada satu, itulah maksudnya.”; ilokusinya
Andrew mengungkapkan bahwa menulis merupakan sesuatu yang sulit dan sering
dikejar waktu ketika mengerjakannya; dan perlokusinya adalah Andrew
memberitahu bahwa bekerja tim dibutuhkan bukan masalah agar cepat atau
tidaknya tetapi kerjasama agar bisa menghasilkan karya yang maksimal. Tuturan
nomor (24) lokusinya “Andrew, hari ini terima kasih, ya? Kau banyak
membantuku, sampai mau bertengkar dengan teman baikmu segala. Aku nggak
tahu gimana bisa membalasnya.”; ilokusinya penutur mengungkapkan bahwa ia
sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Andrew agar Sisi dapat bekerja
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untuk menghasilkan uang; dan perlokusinya Sisi mengucapkan terima kasih karena
ia diterima menjadi tim penulis skenario dan mendapatkan bayaran.
Pada tindak tutur literal dan langsung, tuturan ini termasuk dalam tindak
tutur lokusi karena tuturan yang sudah dijabarkan di atas menyatakan sesuatu.
Seperti pada contoh lokusinya “menikah itu nggak sama dengan pacaran lho. Kalau
niatnya senang-senang, pasti kecewa, karena semua keindahan yang dialami saat
pacaran bisa berubah jadi neraka kalau tak siap mental,” sambung mama Firna.
Perlokusinya Ayah Firna menasihati dan memberi pelajaran mengenai pernikahan.
Sesuai dengan penemuan di atas, tindak tutur literal dan langsung termasuk dalam
konteks linguistik karena jika dilihat dari tuturannya, setiap kalimat mengandung
makna yang harus menghadirkan sebuah linguistik untuk memperjelas kalimat
tersebut. sebagai contoh, tuturan “menikah itu nggak sama dengan pacaran lho.”
Kalimat tersebut terdapat konteks linguistik untuk memperjelas tuturannya. Sama
halnya pada tuturan “Ran, Ran... apa kau mengerti mengapa dibutuhkan sebuah tim
dan bukan satu orang yang menulis skenario?” tuturan tersebut mengandung
konteks linguistik karena tuturan Andrew tersebut belum selesai atau masih
berlanjut sehingga orang- orang yang mendengarnya juga penasaran dengan
jawaban dati Andrew tersebut.
4.2.1.6 Tindak Tutur Tidak Literal dan Langsung
Wijana (1996:34) berpendapat bahwa tindak tutur tidak literal dan langsung
(direct nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus
kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan tetapi kata-kata yang menyusunnya
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tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. Dalam novel
Sepasang Peniti Perak ini tindak tutur literal ditunjukkan pada tuturan berikut:
25. “Kau melakukannya karena dia gadis yang kau sukai, kan?”
“lima puluh persen, iya. Tapi lima puluh persen lagi adalah karena aku
melihat bakat terpendam yang ada dalam dirinya.”
Randa mendengus. “Huh, kau memang penjual kecap yang hebat. Pokoknya
aku tidak setuju, titik!” (hal 99)

Pada tuturan di atas, penutur terlihat menuturkan modus kalimat yang sesuai
dengan maksud tuturan tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna
yang sama dengan maksud penuturnya. Tuturan nomor Tuturan nomor (25)
lokusinya “Huh, kau memang penjual kecap yang hebat. Pokoknya aku tidak setuju,
titik!”; ilokusinya Randa mengungkapkan bahwa ia sangat tidak setuju kalau Sisi
menjadi rekan kerjanya; dan perlokusinya adalah Randa benar-benar tidak suka
kalau Sisi menjadi bagian dalam tim walaupun Andrew meyakinkannya.
Pada tindak tutur tidak literal dan langsung, tuturan ini termasuk dalam
tindak tutur perlokusi karena tuturan ini mempunyai efek pada mitra tutur. Seperti
pada contoh “Huh, kau memang penjual kecap yang hebat. Pokoknya aku tidak
setuju, titik.” Perlokusinya adalah Randa benar-benar tidak suka kalau Sisi menjadi
bagian dalam tim walaupun Andrew meyakinkannya. Sesuai dengan penemuan
yang dijabarkan di atas, tindak tutur tidak literal dan langsung termasuk dalam
konteks situasional. Mengapa demikian karena Randa sebagai penutur sangatmarah
dengan diterimanya Sisi menjadi timnya. Ia bertutur “Huh, kau memang penjual
kecap yang hebat. Pokoknya aku tidak setuju, titik!” yang ingin menjelaskan situasi
kalau Randa tidak setuju.
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4.2.1.7 Tindak Tutur Literal dan Tidak Langsung
Wijana (1996: 34) mengungkapkan bahwa tindak tutur literal dan tidak
langsung (indirect literal speech act) adalah tindak tutur yang diucapkan dengan
modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya tetapi makna
kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan yang dimaksudkan penutur. Dalam
novel Sepasang Peniti Perak ini tindak tutur literal ditunjukkan pada tuturan
berikut:

27.

26. “Kacang, kacang, Mas? Untuk makanan hewan.” Seorang anak belasan
menawari mereka dagangannya. Randa membelinya satu.
“sepi, ya?” kata Randa (Hal 183)
“tapi kalian mau pergi kemana?”
”Belum ditentukan, pokoknya... kemana kaki kami melangkah saja. Tenang
saja, kalau sidang ayah angkatku selesai, kami pasti akan pulang.” (Hal.
278)
28. “aku sih benar-benar pemula, novel pertamaku baru tiga puluh lembar.
Sebenarnya aku mau tanya, waktu melahirkan naskah pertama, susah nggak
sih? Soalnya percuma nanya ke Andrew, dia kan memang sudah lama jadi
penulis skenario,” kata Sisi
“eh, biar lama nulis skenario, tetap aja susah lagiii...” Elita menjawab,
“Susah, sekaligus gampang. Susahnya memulainya, tapi sekali sudah mulai,
malah terasa gampang. Enak, kan?” (Halaman 75)
29. “Si, kau nggak usah bantuin bawa barang. Masak saja buruan, ya?” usul
Firna
“Bikinkan aku kopi, ya? (Hal. 123)
Pada tuturan di atas penutur menuturkan modus kalimat yang tidak sesuai
dengan maksud pengutarannya tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai
dengan yang dimaksudkan penutur. Misal pada tuturan Tuturan nomor (26)
lokusinya “Kacang, kacang, Mas? Untuk makanan hewan.” Seorang anak belasan
menawari mereka dagangannya. Randa membelinya satu; ilokusinya penjual ingin
mengungkapkan bahwa kacangnya ingin dibeli; dan perlokusinya adalah Randa
membeli kacang untuk diberikan pada satwa. Tuturan nomor (27) lokusinya
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”Belum ditentukan, pokoknya... kemana kaki kami melangkah saja. Tenang saja,
kalau sidang ayah angkatku selesai, kami pasti akan pulang.”; ilokusinya penutur
ingin mengungkapkan bahwa ia belum tahu kemana ia akan pergi; dan perlokusinya
adalah Randa ingin menikmati kehidupan barunya. Tuturan nomor (28) lokusinya
“eh, biar lama nulis skenario, tetap aja susah lagiii...” Elita menjawab, “Susah,
sekaligus gampang. Susahnya memulainya, tapi sekali sudah mulai, malah terasa
gampang. Enak, kan?”; ilokusinya Elita ingin mengungkapkan bahwa menjadi
penulis itu susah dan mudah juga; perlokusinya adalah secara tidak langsung, Elita
berkata bahwa segala sesuatu akan mudah dikerjakan kalau kita mempunyai usaha
lebih. Tuturan nomor (29) lokusinya “Si, kau nggak usah bantuin bawa barang.
Masak saja buruan, ya?”; ilokusinya Firna ingin mengungkapkan kalau Sisi
memasak saja; dan perlokusinya adalah secara tidak langsung Firna menyuruh Sisi
untuk memasak saja agar waktu tidak terbuang banyak.
Pada tindak tutur literal dan tidak langsung, tuturan ini termasuk dalam
tindak tutur perlokusi karena tuturan ini mempunyai efek pada mitra tutur. Seperti
pada contoh “Kacang, kacang, Mas? Untuk makanan hewan.” Seorang anak belasan
menawari mereka dagangannya. Randa membelinya satu; penjual ingin
mengungkapkan bahwa kacangnya ingin dibeli. Tindak tutur literal dan tidak
langsung, tindak tutur ini termasuk dalam konteks sosial. Sebagai contoh pada
tuturan “Si, kau nggak usah bantuin bawa barang. Masak saja buruan, ya?”. Disini
Firna menyuruh Sisi untuk segera memasak saja daripada membantu bawa barang.
Tuturan ini mengacu pada konteks sosial karena Firna dengan santai menyuruh Sisi
karena ia merupakan teman atau rekan kerja, sehingga ia merasa tidak papa kalau
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menyuruh Sisi melakukan apa yang diperintah oleh Firna. Pada tuturan “Kacang,
kacang, Mas? Untuk makanan hewan.” Terdapat konteks budaya, konteks budaya
mengacu pada budaya dan adat istiadat. Tuturan ini yaitu penggunaan kata sapaan
“Mas” untuk memanggil seseorang (untuk laki- laki) yang dikenal ataupun yang
tidak dikenal dan juga bisa untuk memanggil seseorang yang lebih tua yang lazim
digunakan pada masyarakat jawa.
4.2.1.8 Tindak Tutur Tidak Literal dan Tidak Langsung
Wijana (1996: 35) mengungkapkan bahwa tindak tutur tidak literal dan
tindak langsung (indirect nonliteral speech act) adalah tindak tutur yang diutarakan
dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang
hendak diutarakan. Dalam novel Sepasang Peniti Perak ini tindak tutur literal
ditunjukkan pada tuturan berikut:
30. “Menurutku, sebaiknya kita harus lebih serius, sayang”, ucap Firna. Mereka
sedang duduk di ruang tamu rumah Randa.
“Tentu saja. Kalau nggak serius, skenarionya pasti nggak bagus.”
“bukan itu, soal hubungan kita.” (Halaman 93)

Pada tuturan di atas penutur dan mitra tutur menuturkan modus kalimat dan
makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Misal
pada tuturan nomor (30) lokusinya “Tentu saja. Kalau nggak serius, skenarionya
pasti nggak bagus.”; ilokusinya Randa menjawab pertanyaan Firna namun tidak
sesuai dengan jawaban yang diharapkan Firna; dan perlokusinya adalah Firna ingin
segera menseriuskan hubungan ia dengan Randa.
Pada tindak tutur tidak literal dan tidak langsung, tuturan ini termasuk dalam
tindak tutur lokusi karena penutur tidak semata- mata memberi tahu tetapi ada
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maksud lain. Contohnya pada tuturan “Menurutku, sebaiknya kita harus lebih
serius, sayang”, yang mengartikan bahwa Firna ingin segera menseriuskan
hubungan ia dengan Randa. Pada penemuan ini, tindak tutur tidak literal dan tidak
langsung mengacu pada konteks linguistik. Sebagai contoh ditemukan tuturan
“Menurutku, sebaiknya kita harus lebih serius, sayang”, kalimat tersebut tidak
mudah dimengerti oleh Randa, maka ia menjawab tidak sesuai dengan yang ingin
Firna dengar karena kalimat Firna yang sangat ambigu. Maka diperlukanlah
konteks linguistik agar mereka paham dengan komunikasi yang sudah dibangun.
4.2.2 Makna- makna Pragmatik yang diungkapkan Agnes Jessica melalui para
tokoh dalam Novel Sepasang Peniti Perak.
Hasil penelitian dan analisis terhadap jenis-jenis tindak tutur yang dituturkan tokoh
dalam novel Sepasang Peniti Perak menujukkan bahwa tuturan-tuturan tokoh
mengandung makna atau maksud pragmatik tertentu. Adapun makna atau maksud
pragmatik yang dapat diidentifikasi dari jenis-jenis tindak tutur yang dituturkan
oleh para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak dapat dilihat di bawah ini.
4.2.2.1 Makna Pragmatik ‘Perintah’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘perintah’. Adapun
beberapa contoh dari makna perintah dapat dilihat di bawah ini.
1. “Dira! Sudah aku bilang berulang kali...”
“Iya, iya, aku tahu! Kunci pintu kamar mandi.” (Halaman 16)
Penutur
: Sisi
Mitra Tutur : Dira
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Sisi sedang menuju kamar
mandi. Dibukanya pintu kamar mandi yang hampir tidak layak untuk
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disebut pintu saking reyotnya. Lalu Dira terlihat ada di kamar mandi tanpa
mengunci pintu.
2. “Wah, sama dong. Kebetulan yang bagus. Ayo kita bareng saja!”
(Halaman 37)
Penutur : Firna
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Sisi tidak sengaja bertemu
dengan Randa dan Firna di toko buku Yogyakarta. Firna menawarkan
tumpangan agar kembali ke hotel bersamanya.
3. “Pakai ini saja. Ini unisex!”
“Sex apa?!” (Halaman 52)
Penutur : Sisi
Mitra Tutur : Randa
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Sisi tidak sengaja menumpahkan
saus kacang ke baju Randa. Lalu Sisi memerintahkan Randa untuk memakai
baju Sisi agar ia bisa tampil dengan baju bersih.
4. “Sudah selesai! Kita bisa berangkat sekarang!”
“Yuk kita berangkat sekarang,” kata Andrew kaku.
Penutur : Firna
Mitra Tutur : Andrew, Sisi
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika mereka bersiap- siap untuk pergi
ke makan malam bersama. Para gadis itu berdandan terlebih dahulu.
5. “Terserah mau dibayar kontan atau cicilan. Yang penting bunganya satu juta
per bulan.”
Penutur: penagih utang
Mitra Tutur: Dira, Sisi
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika penagih utang ke rumah Dira dan
Sisi dan mengacaukan rumah. Mereka memerintahkan untuk membayar
utangnya.
Tuturan (1) di atas merupakan tuturan yang mengandung makna ‘perintah’.
Konteks tuturannya adalah Sisi memerintahkan Dira untuk mengunci pintu kamar
mandinya. Terlihat pada kata-kata Sisi yang memberi perintah kepada Dira untuk
selalu menutup pintu kamar mandi. Tuturan tersebut bermaksud untuk memerintah
Dira untuk menutup pintu kamar mandi karena Sisi dan Dira tinggal serumah,
terlebih mereka berbeda jenis kelamin. (2) Konteks tuturannya adalah Firna
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memerintahkan Sisi untuk pulang bersama. Terlihat pada tuturan di atas juga
mengandung kalimat ‘perintah’. Perintah dalam konteks ini adalah Firna terlihat
menawari Sisi tumpangan karena Sisi menggunakan becak untuk pergi ke toko
buku. Firna juga terlihat memerintah agar tawarannya tidak ditolak oleh Sisi.
Tuturan nomor (3) konteks tuturannya adalah Sisi memerintahkan Randa untuk
memakai kausnya. Terlihat pada tuturan nomor 3 Sisi memberi perintah kepda
Randa untuk memakai kaus yang diberikan oleh Sisi sebagai bentuk permintaan
maaf karena sudah mengotori baju Randa. Tuturan nomor (4) konteks tuturannya
adalah Firna memberi perintah kepada Andrew dan Sisi untuk berangkat sekarang.
Pada tuturan ini, mengandung makna pragmatik perintah karena Firna dan Andrew
memerintahkan mereka untuk berangkat sekarang karena mereka dirasa sudah siap
untuk pergi makan malam bersama. Tuturan nomor (5) konteks tuturannya adalah
penagih utang memerintahkan Sisi dan Dira untuk membayar utang. Tuturan ini,
mengandung makna pragmatik perintah dimana para penagih utang itu secara tidak
langsung memerintahkan mereka untuk membayar utang, karena nanti mereka akan
mendapatkan bunga jika tidak dibayarkan.
Seperti yang sudah dijabarkan di atas, makna pragmatik perintah mengacu
pada konteks sosial. Konteks sosial berkaitan dengan plihan- pilihan bahasa
berdasarkan pemakaian bahasa di masyarakat. Seperti pada tuturan “Dira! Sudah
aku bilang berulang kali...” Sisi sengaja membuat perintah seperti itu agar Dira
dapat mematuhi apa yang disuruh oleh Sisi. Sisi berani sebab sepupunya itu sering
kali tidak mengunci pintu, sebab mereka tinggal serumah dan tidak sopan berbuat
seperti itu terus menerus.
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4.2.2.2 Makna Pragmatik ‘Pemberitahuan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘pemberitahuan’. Adapun
beberapa contoh dari makna pemberitahuan dapat dilihat di bawah ini.
6. “Setelah aku dapat uangnya nanti, bawalah Oom Totok ke rumah sakit.”
(Halaman 19)
Penutur : Sisi
Mitra Tutur : Dira
Konteks tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Sisi mendapat hadiah untuk
pergi ke Yogyakarta dalam rangka acara lauching buku. Sisi mendapat uang
saku satu juta rupiah dan menyisihkannya untuk biaya rumah sakit Om
Totok.
7. “Bawa minum, kalau beli di jalan kan mahal, apalagi kau Cuma bawa uang
seratus ribu. Mana cukup?” kata Dira kemarin. (Halaman 20)
Penutur : Dira
Mitra Tutur : Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Sisi sedang berkemas untuk
pergi ke Yogyakarta. Dira juga menyarankan untuk membawa barangyang
dperlukan saja.
8. “Yah, itulah Randa. Dia nggak pernah romantis, nggak pernah nyimpen foto
aku di dompet. Tapi mau gimana lagi, mungkin sifat penulis memang
begitu. Rada eksentrik.”
“ya. Justru tipe laki-laki yang begitu yang setia. Coba kalau aku, mana betah
pacaran sampai tiga tahun nggak ganti- ganti?” (Halaman 23)
Penutur: Firna
Mitra Tutur: Andrew
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika mereka asyik mengobrol. Firna
menceritakan bahwa Randa merupaka tipe laki- laki yang tidak suka
menunjukkan keromantisan.
9. “Mari, Mbak. Kita sudah sampai,” ujar bellboy itu mempersilahkan Sisi.
(Halaman 29)
Penutur: Bellboy
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Sisi sudah sampai di kamar hotel
dan dia diberi tahu dan diantar oleh Bellboy atau karyawan hotel tempat ia
menginap.
10. “Iya. Kami baru saja membentuk tim penulis.”
“Oh, penulis skenario, ya?” (Halaman 110)
Penutur: Sisi
Mitra Tutur: Yanti
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Sisi datang ke rumah Randa. Ia
pertama kali bertemu dengan Yanti, ibu Randa. Ia memperkenalkan diri dan
memberitahu bahwa ia baru saja bergabung dengan tim Randa.
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Pada tuturan (6) konteks tuturannya adalah Sisi memberi tahu Dira jika ia
sudah mendapatkan uang, maka segeralah memabwa Om ke rumah sakit. Tuturan
ini merupakan sebuah tuturan yang mengandung makna ‘pemberitahuan’ yang
menggunakan modus kalimat ajakan. Penutur Sisi memberitahu Dira jika sudah
mendapat uangnya dari hasil hadiah, maka uang tersebut dipakai saja untuk biaya
rumah sakit Om Totok. Namun pemebritahuan itu tidak disampaikan secara
langsung, karena Sisi juga mengajak Dira agar Om Totok dibawa ke rumah sakit.
Tuturan (7) konteks tuturannya adalah Dira memberi tahu Sisi bahwa ia harus
mempersiapkan kebutuhan untuk pergi ke Yogyakarta. Tuturan ini merupakan
tuturan yang mengandung makna ‘pemberitahuan’ dalam bentuk pertanyaan.
‘Pemberitahuan’ itu terlihat pada kata-kata Dira yang memberitahu Sisi kalau bawa
minum sendiri karena ia hanya bawa uang seratus ribu. Namun pemberitahuan Dira
juga terdapat unsur bertanya agar mitra tutur mempertimbangkan perkataan dari
penutur. Pada tuturan nomor (8) konteks tuturannya adalah Firna memberi tahu
Andrew bahwa Randa orangnya seperti apa, ia menjelaskan secara detail. Tuturan
tersebut mengandung makna pragmatik pemberitahuan karena Firna memberitahu
kalau Randa memiliki tipe lelaki cuek dan tidak menunjukkan bahwa Randa tidak
romantis. Tuturan nomor (9) konteks tuturannya adalah Bellboy memberitahu Sisi
kalau ia sudah sampai kamar tempat Sisi menginap. Tuturan tersebut memilki
makna pragmatik pemberitahuan karena petugas hotel memberitahu secara
langsung bahwa Sisi sudah sampai di kamar hotel yang akan ia tempati. Tuturan
nomor (10) konteks tuturannya adalah Sisi memberitahu Yanti kalau ia baru saja
tergabung dalam tim penulis. Tuturan ini memiliki makna pragmatik
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pemberitahuan karena Sisi baru saja memberitahu Ibu Randa bahwa ia baru saja
bergabung dalam tim penulis yang dipimpin oleh Randa.
Sesuai dengan penemuan di atas, pada makna pragmatik pemberitahuan
yang termasuk dalam konteks budaya. Konteks budaya mengacu pada budaya dan
adat istiadat. Sebagai contoh terdapat tuturan antara Sisi dan Bellboy hotel. Tuturan
itu adalah “Mari, Mbak. Kita sudah sampai,” ujar bellboy itu mempersilahkan Sisi.
Dalam tuturan tersebut terdapat konteks budaya antara penutur dan mitra tutur.
Bellboy menyapa dan memanggil Sisi dengan sebutan “Mbak” karena ia seorang
perempuan muda. Dan beberapa tuturan yang ada di atas juga menunjukkan sebuah
konteks budaya. Pada tuturan “Setelah aku dapat uangnya nanti, bawalah Oom
Totok ke rumah sakit.” Terdapat konteks sosial karena Sisi berbicara pada
sepupunya yaitu Dira untuk membawa Om Totok ke rumah sakit jika sudah ada
uangnya.
4.2.2.3 Makna Pragmatik ‘Suruhan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘suruhan’. Adapun
beberapa contoh dari makna suruhan dapat dilihat di bawah ini.
11. “Aku mau ke Malioboro.”
“Ya sudah, kalian berdua saja,” (Halaman 30)
Penutur: Andrew
Mitra Tutur : Randa
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Andrew mengeluh kalau ia
bosan berda di hotel. Lalu ia mengajak Firna dan Randa untuk jalan- jalan
pergi ke Malioboro.
12. “Oom mana? Aku mau bicara.” (Halaman 42)
Penutur : Sisi
Mitra Tutur : Dira
Konteks Tutur : Tuturan itu terjadi ketika Sisi baru sempat menghubungi
Dira dan Om Totok ketika sudah sampai di Yogyakarta.
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13. “Mbak masuk ke toko buku saja, lalu naik tangga dari dalam, jadi langsung
tiba di ruangannya. Kalau nggak, naik tangga di luar saja, nanti baru cari
pintu ke ruangan itu,” jelas petugas itu. (Halaman 49)
Penutur: petugas
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Sisi kebingungan untuk mencari
tempat launching buku. Lalu ia bertanya kepada seorang yang bertugas di
tempat tersebut.
14. “Sudah kubilang, tunggu dulu. Aku belum selesai bicara.”
“Kau mau bicara apa sebenarnya?!!” (halaman 79)
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Sisi hendak ingin meninggalkan
hotel tetapi ia dihalangi oleh Randa karena ia ingin membicarakan hal
terlebih dahulu kepada Sisi
15. “Jangan bilang- bilang Ayah, Si.”
“Siapa yang mau bilang?!” kau mau hal ini jadi pikiran Oom?!!” (Halaman
90)
Penutur: Dira
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tutur: Tuturan itu terjadi ketika Sisi dan Dira berantem karena Dira
ketahuan meminjam uang ke renteinir. Lalu Sisi marah dan Dira menyuruh
Sisi untuk tidak bicarakan hal ini kepada Om.
Tuturan (11) konteks tuturannya adalah Randa menyuruh Firna dan Andrew
untuk pergi ke Malioboro. Tuturan tersebut merupakan tuturan yang mengandung
makna ‘suruhan’. makna suruhan terlihat pada tuturan Randa yang menyuruh untuk
Andrew dan Firna pergi berdua saja ke Malioboro karena Randa cape di perjalanan
dari Jakarta menuju Yogyakarta, terlebih esok harinya acara peluncuran buku milik
Randa. Tuturan (12) konteks tuturannya adalah Sisi bertanya sekaligus menyuruh
Dira untuk mencari Om sebab ia ingin bicara. Tuturan di atas merupakan salah satu
contoh tuturan yang mengandung makna pragmatik ‘suruhan’. namun, modus
tuturan Sisi menggunakan kalimat tanya. Sisi bertanya dimana Om Totok sekaligus
menyuruh Dira untuk memberikan telepon kepada Om Totok agar Sisi dapat
berbicara dengan Om. Karena Sisi sempat khawatir dengan kondisinya. Tuturan
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nomor (13) konteks tuturannya adalah petugas menyuruh Sisi untuk mengikuti
arahannya, sebab Sisi merasa kebingungan saat mencari tempat. Tuturan tersebut
meyatakan suruhan karena petugas menyuruh Sisi untuk pergi ke tempat yang
sudah diarahkan oleh petugas. Sisi terlihat kebingungan ketika berada di tempat
launching buku. Tuturan nomor (14) konteks tuturannya adalah Randa menyuruh
Sisi untuk menunggu sebentar saja karena ia ingin berbicara. Tuturan itu memberi
maksud kalau terdapat makna pragmatik suruhan karena Randa menyuruh Sisi
untuk berhenti sebentar karena ia ingin bicara dengannya. Namun Sisi merasa
marah dan canggung. Tuturan nomor (15) konteks tuturannya adalah Dira
menyuruh Sisi untuk tutup mulut agar Om tidak mengetahui tindakan Dira. Tuturan
ini mengandung makna pragmatik suruhan. Dira secara tidak langsung menyuruh
Sisi untuk tidak membicarakan hal mengenai utang kepada Om karena khawatir
akan kondisinya.
Sesuai dengan temuan yang sudah dijabarkan di atas, makna pragmatik
suruhan mengandung konteks budaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
contoh tuturan pada berikut ini. “Mbak masuk ke toko buku saja, lalu naik tangga
dari dalam, jadi langsung tiba di ruangannya. Kalau nggak, naik tangga di luar saja,
nanti baru cari pintu ke ruangan itu,”. Tuturan itu terjadi ketika Sisi agak
kebingungan mencari tempat lanching buku, lalu petugas membantu Sisi
mengarahkan tempat tersebut. tuturan itu mengandung konteks budaya karena
petugas memanggil sebutan “Mbak” kepada Sisi yang menjadi bagian dari
pengertian konteks budaya tersebut. sama halnya dengan tuturan “Oom mana? Aku
mau bicara.” Yang terdapat konteks budaya, yaitu penyebutan “Om” yang
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dituturkan oleh Sisi kepada Om atau Pamannya yang lazim disebutkan pada
masyarakat.
4.2.2.4 Makna Pragmatik ‘Larangan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Larangan’. Adapun
beberapa contoh dari makna larangan dapat dilihat di bawah ini.
16. “Randa, jangan pergi, jangan tinggalkan Ibu. Ibu akan ceritakan semua! Ibu
akan menceritakan kebenarannya padamu!” (Halaman 48)
Penutur : Ibu Randa
Mitra Tutur : Randa
Konteks Tutur : Tuturan itu terjadi ketika Randa ingin pergi dari rumah
karena Randa selalu dimarahi dan dipukuli oleh Ayahnya. Ibu Randa
berusaha untuk menenangkan dan berusaha untuk menghalangi Randaagar
tidak pergi.
17. “Randa, dia..”
“Nggak usah ngomongin dia lagi. Aku... bisa anggap dia tidak ada.”
(Halaman 71)
Penutur : Andrew
Mitra Tutur : Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Andrew mewakili Randa
meminta maaf kepada Sisi atas sikap kasar Randa kepadanya. Sisi pun
meminta Andrew untuk tidak membicarakan Randa lagi.
18. “Sudahlah, Oom. Jangan dipikirkan. Biar nanti kita bicarakan lagi kalau Sisi
sudah dapat kartu kreditnya, ya?”
“Yang penting kau mesti hati- hati, Si. Pekerjaan bergaji besar biasanya ada
apa- apanya.” (Halaman 104)
Penutur: Sisi
Mitra Tutur: Om Herman
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Sisi dan Om Herman
membicarakan utang. Sisi menyarankan Om Herman untuk tidak
memikirkan itu terlebih dahulu.
19. “Tapi di sini nggak bisa begitu, Mbak! Harus ada uang muka.” (Halaman
116)
Penutur: perawat
Mitra Tutur: Sisi
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Konteks Tuturan Tuturan itu terjadi ketika Sisi merasa panik karena Om
pingsan sehingga dibawa ke rumah sakit. Namun saat sampai di sana,
perawat melarang untuk masuk karena harus membayar uang muka.
20. “Tidak usah, Drew. Dokter sudah bilang Oom bisa pulang setelah satu dua
hari dirawat. Operasinya bisa ditunda. Lagipula saat Oom dioperasi, aku
ingin mendampinginya,” putus Sisi akhirnya. (Halaman 118)
Penutur: Sisi
Mitra Tutur: Andrew
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Andrew dengan tulus ingin
membantu Sisi meminjamkan uang untuk biaya rumah sakit Oom. Namun
Sisi melarangnya dengan alasan operasinya bisa ditunda sampai ada
uangnya.
Tuturan di atas (16) konteks tuturannya adalah Ibu Randa melarang Randa
untuk pergi, sebab ia akan mengetahui sesuatu hal jika tidak pergi. Tuturan ini
merupakan tuturan yang mengandung makna ‘larangan’. Tuturan itu terlihat
penutur menggunakan kata jangan yang berartikan bahwa mitra tutur dilarang
untuk pergi dari rumah. Penutur yaitu Ibu berjanji akan menceritakan semuanya
jikalau Randa tidak pergi. Tuturan (17) konteks tuturannya adalah Sisi yang
melarang Andrew membicarakan Randa di depannya. Tuturan ini juga merupakan
tindak tutur yang mengandung makna ‘larangan’. Dalam konteks tersebut, Sisi
terlihat bertutur melarang Andrew untuk tidak membicarakan Randa lagi. Sisi
berkata nggak usah yang menandakan kalau Sisi benar-benar tidak menyukai kalau
Andrew berbicara mengenai sahabatnya itu. Tuturan nomor (18) memberi maksud
bahwa Sisi melarang Om Herman untuk memikirkan utang. Sisi akan bekerja keras
agar dapat membayar utangnya. Tuturan nomor (19) konteks tuturannya adalah
Perawat rumah sakit yang melarang Sisi untuk mengurus Oom untuk dirawat karena
belum membayar uang muka. Tuturan ini mengungkapkan bahwa perawat
melarang dokter untuk merawat Oom karena ia belum membayar uang muka
sehingga tuturan tersebut mengandung makna larangan. Tuturan (20) konteks
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tuturannya adalah Sisi melarang Andrew untuk membantunya. Tuturan ini
mengungkapkan bahwa Andrew ingin sekali membantu Sisi, namun secara tidak
langsung Sisi melarang Andrew untuk membantunya, karena ia merasa tidak enak
dan operasi Oom bisa diundur.
Dalam makna pragmatik suruhan, terdapat konteks sosietal yang meliputi
tuturan tersebut. konteks sosietal menyangkut dengan status sosial. contohnya dapat
dilihat melalui tuturan ini “Tapi di sini nggak bisa begitu, Mbak! Harus ada uang
muka.” Terdapat status sosial antara Sisi dan Perawat atau petugas rumah sakit
sehingga menjadi sebuah kekacauan diantara keduanya. Sisi merupakan salah satu
gadis dari keluarga sederhana yang harus mengalami kesulitan ketika Omnya skit,
dan pihak rumah sakit juga tidak bisa membantu banyak karena ia tidak punya uang
lebih. Pada makna pragmatik suruhan ini, terdapat juga konteks budaya. Contohnya
pada tuturan “Sudahlah, Oom. Jangan dipikirkan. Biar nanti kita bicarakan lagi
kalau Sisi sudah dapat kartu kreditnya, ya?”. Tuturan tersebut mengandung konteks
budaya karena adanya sapaan untuk menyebut orang yang lebih tua. Sisi disini
menyebut Om yang lazim diberikan kepada paman atau adik dari orangtua.
4.2.2.5 Makna Pragmatik ‘Kekaguman’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Kekaguman’. Adapun
beberapa contoh dari makna kekaguman dapat dilihat di bawah ini.
21. “Bagus sekali!” Teriak Sisi gembira sambil berputar- putar di hadapan
Firna. (Halaman 67)
Penutur : Sisi
Mitra Tutur : Firna
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Firna meminjamkan gaun
malam berwarna hitam terbuat dari bahan kaus. Modelnya sangat
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sederhana dan ketika dipakai oleh Sisi gaun itu sangat cocok melekat di
tubunya.
22. “Astaga, kau cantik sekali hari ini,” gumamnya.
“Terima kasih. Randa dan Firna belum datang?” (Halaman 205)
Penutur : Andrew
Mitra Tutur : Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Sisi sudah sampai di tempat
makan dan langsung dipanggil oleh Andrew. Andrew melihat Sisi begitu
cantik ketika acara makan malam bersama dengan Randa dan Firna.
Tuturan di atas (21) konteks tuturannya adalah Sisi menyukai gaun yang ia
pinjam yang merupakan gaun milik Firna. Tuturan ini mengandung makna
pragmatik ‘Kekaguman’. Terlihat pada kata- kata Sisi yang sangat mengagumi
keindahan gaun yang dipakai olehnya. Sisi terlihat cocok dengan gaun yang ia pakai
sehingga muncul rasa kagum dan kesenaangan muncul dari dirinya. Tuturan (22)
konteks tuturannya adalah Andrew yang sedang mengagumi kecantikan yang
dimiliki oleh Sisi. Tuturan ini juga mengandung makna pragmatik ‘Kekaguman’.
Sudah jelas ditunjukkan oleh Andrew yang sangat mengangumi kecantikan yang
dimiliki oleh Sisi ketika menghadiri acara makan malam bersama. Sisi juga
tersenyum tipis ketika Andrew berkata demikian.
Pada penemuan di atas, makna pragmatik kekaguman mengandung konteks
situasional. Konteks situasional mengacu pada kegiatan yang sedang berlangsung.
Terdapat tuturan “Astaga, kau cantik sekali hari ini,” yang memberikan konteks
situasional, yaitu Andrew yang menjelaskan situasi dan keadaan kalau ia
mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh Sisi. Hal ini juga sama pada tuturan Sisi
yang mengagumi keindahan gaun yang menyangkut konteks situasional.
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4.2.2.6 Makna Pragmatik ‘Permintaan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Permintaan’. Adapun
beberapa contoh dari makna permintaan dapat dilihat di bawah ini.
23. “Besok pagi kalau tak dilunasi juga, bukan barang yang kami hancurkan,
tapi satu persatu dari kalian akan kami habisi!” (Halaman 106)
Penutur : Penagih Utang
Mitra Tutur : Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika para penagih utang datang ke
rumah Om Totok dan Dira. Mereka amat terkejut karena tiba- tiba para
penagih utang itu menghancurkan semua barang yang ada di rumah.
24. “Ya sudah, besok periksa, ya?” (Halaman 108)
Penutur : Irvan
Mitra Tutur : Yanti
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Yanti mengeluh merasa tidak
enak badan kepada Irvan. Irvan pun berkata kalau kita periksa ke dokter saja
untuk mengetahui apa penyakitnya.
25. “Bikinkan aku kopi, ya?”
“Oh, baiklah,” jawab Sisi (Halaman 123)
Penutur: Randa
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Randa meminta untuk
dibikinkan kopi setelah mereka sampai di villa tempat mereka membuat
skenario untuk projek.
26. “Mataku kelilipan. Firna bisa tolong bawakan ini dulu sementara aku cuci
mata di kamar mandi?” (Halaman 129)
Penutur:
Sisi
Mitra Tutur: Firna
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Sisi tidak sengaja mendengar
percakapan antara Firna dan Randa. Randa berkata kalau Sisi layak jadi
pembantu di tim mereka. Firna marah dan berkata kalau perkataannya itu
sangat jahat. Sisi tidak bisa lagi membendung air matanya.
27. “Ran, kau tahu kan apa maksudmu mengumpulkan kita berempat?” tanya
Andrew
“Soal tadi siang, maafin aku, oke? Tapi kita mesti membicarakannya
sekarang juga. Kita nggak bisa terus- terusan begini,” lanjutnya.
Penutur: Andrew
Mitra Tutur: Randa
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika mereka semua berkumpul. Lalu
Randa membuat permintaan maaf karena adanya kesalahan dengan Sisi.
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Tuturan (23) konteks tuturannya adalah para penagih utang memberi
permintaan untuk melunasi hutangnya. Tuturan ini merupakan tuturan yang
mengandung makna pragmatik ‘permintaan’. Namun, modus tuturan para penagih
utang menggunakan kalimat perintah. Mereka memerintahkan dan memberi
permintaan kalau mereka harus membayar utang. Mereka juga mengancam kalau
permintaan mereka tidak dikabulkan mereka tak segan- segan untuk melakukan
yang lebih jahat. Tuturan (24) konteks tuturannya adalah Irvan meminta untuk
segera memeriksakan Yanti ke dokter. Tuturan ini merupakan salah satu contoh
tuturan yang mengandung makna pragmatik ‘permintaan’. Yanti mengeluh karena
beberapa hari ini ia seperti tidak enak badan. Irvan khawatir dengan kondisi Yanti
maka ia meminta Yanti untuk mau periksa ke dokter agar mengetahui kesehatan
dan penyakit yang diderita. Tuturan nomor (25) konteks tuturannya adalah Randa
ingin dibuatkan minuman kopi. Tuturan ini mengungkapkan bahwa ia meminta
untuk dibuatkan kopi oleh Sisi, tuturan (26) konteks tuturannya adalah Sisi
memberi permintaan untuk dibawakan sesuatu oleh Firna. Tuturan ini
mengungkapkan bahwa Sisi meminta untuk dibawakan kopi bikinannya, dan
tuturan nomor (27) konteks tuturannya adalah Randa memberi permintaan untuk
membicarakan hal untuk penulisan naskah. Tuturan ini mengungkapkan bahwa ia
membuat permintaan untuk memafkannya soal kekacauan yang ia perbuat. Maka
dari itu ia meminta maaf kepada Sisi.
Dalam makna pragmatik permintaan, terdapat konteks sosial. Terdapat
tuturan “Besok pagi kalau tak dilunasi juga, bukan barang yang kami hancurkan,
tapi satu persatu dari kalian akan kami habisi!”. Pada tuturan tersebut terdapat
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konteks sosial berdasarkan pemakaian pada masyarakat. Wajar jika para penagih
utang dapat berbicara dengan nada tinggi karena mereka tidak merasa takut pada
Dira yang mengutang padanya. Sehingga status sosial antara Dira dan penagih
utang dapat terlihat pada tuturan tersebut. konteks sosial juga terlihat pada tuturan
ini yaitu “Bikinkan aku kopi, ya?”. Konteks sosial yang dimaksud dalam tuturan ini
adalah Randa tak segan untuk menyuruh Sisi membuat kopi karena Sisi dianggap
pembantu dalam tim Randa sehingga ia berani menyuruh Sisi.
4.2.2.7 Makna Pragmatik ‘Permohonan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Permohonan’. Adapun
beberapa contoh dari makna permohonan dapat dilihat di bawah ini.
28. “Yanti, maafkan aku. Kumohon, jangan benci aku, jangan bersikap jijik
padaku. Aku mencintaimu...” (Halaman 258)
Penutur : Irvan
Mitra Tutur : Yanti
Konteks Tuturan : tuturan itu terjadi ketika Irvan sempat menemui Yanti,
karena Irvan sedang dicari oleh polisi sebab ia melakukan sebuah kejahatan
yang membuat ia menjadi buronan polisi. Irvan tak henti untuk meminta
maaf karena kejadian ini.
29. “Jangan! Jangan pukul aku, Ayah! Jangan!”. Teriak Randa dan ia
memberontak dalam tidurnya. Sisi mengguncang- guncang tubuh Randa.
(Halaman 260)
Penutur : Randa
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Randa mengigau dalam
tidurnya. Sisi pun berusaha untuk membangunkannya agar Randa tenang
dan kembali tertidur dengan nyenyak.
30. “Sisi... maafkan aku,” gumam Randa pelan, “Barusan aku pasti
menyakitimu, itu terjadi di luar kesadaranku. Tapi tiba-tiba, aku merasa
takut. Aku takut kau marah dan meninggalkanku. Maafkan aku, Sisi.”
(Halaman 261)
Penutur: Randa
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Sisi dan Randa mengungkapkan
apa yang menjadi kegelisahan mereka berdua. Randa tak segan- segan
berkata tidak baik kepada Sisi sehingga membuat Sisi menangis sedih
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Tuturan (28) konteks tuturannya adalah Irvan memohon maaf kepada Yanti
untuk memaafkannya. Tuturan ini merupakan tuturan yang mengandung makna
pragmatik ‘Permohonan’. Sudah jelas Irvan menuturkan kata kumohon yang
menandakan bahwa ia memohon kepada Yanti agar ia tidak membenci dan dapat
memafkan dirinya. Tuturan (29) konteks tuturannya adalah Randa memohon
ampun agar tidak dipukuli oleh Ayahnya. Tuturan ini juga merupakan tindak tutur
yang mengandung makna pragmatik ‘Permohonan’. Sebab Randa seakan- akan
memohon untuk tidak dipukul oleh Ayahnya. Ia berteriak sambil memohon,
walaupun ia sedang dalam bermimpi, tetapi ia sangat berteriak kencang seperti
sungguh terjadi. Tuturan nomor (30) konteks tuturannya adalah Randa dengan
memohon untuk memaafkan ia. Tuturan ini juga mengungkapkan bahwa tuturan
tersebut mengandung makna pragmatik permohonan. Randa memohon kepada Sisi
untuk memafkan segala sikapnya dan membuat Sisi sedih.
Sesuai dengan penemuan di atas, makna pragmatik permohonan
mengandung konteks sosial. Kita dapat melihat tuturan sebagai contoh berikut:
“Jangan! Jangan pukul aku, Ayah! Jangan!”. Randa secara tersendu- sendu dan juga
ketakutan ketika ia mengigau sambil memohon. Ia sangat takut ketika ia akan
dipukuli oleh Ayahnya walaupun hanya mimpi. Sehingga terdapat konteks sosial
antara Randa dan Ayahnya itu. Hal yang sama ketika Irvan masuk bui karena
tindakannya yang membuat Yanti kecewa. Ia berkata “Yanti, maafkan aku.
Kumohon, jangan benci aku, jangan bersikap jijik padaku. Aku mencintaimu...”. ia
bertutur sangat lembut dan juga sangat memohon. Konteks sosial ini terjadi karena
Irvan sedang bertutur dengan Yanti, seseorang yang sangat ia cintai.
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4.2.2.8 Makna Pragmatik ‘Ajakan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Ajakan’. Adapun beberapa
contoh dari makna ajakan dapat dilihat di bawah ini.
31. “Hallo. Ya, sudah sampai? Langsung saja ke kamar 702. Aku lagi naik lift
menuju kamar, kita ketemu di sana saja, ya?” (Halaman 28)
Penutur : Randa
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Randa mengangkat telepon dari
seseorang. Nampak Sisi juga sedang menuju kamar 701 yang berarti kamar
mereka bersebelahan.
32. “He eh. Oh iya, aku nungguin kamu karena ingin mengajak kamu ikut
makan malam bersama pihak penerbit Oetama di Hotel Santika. Kamu bisa,
kan? Bisa deeeh...” (Halaman 64)
Penutur : Andrew
Mitra Tutur : Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Sisi dan Andrew bertemu dan
berbicara. Andrew memang sengaja untuk menunggu Sisi dan mengajak
makan malam bersama.
33. “Hai! Boleh masuk?”
“Boleh. Ayo,” ajak Sisi ramah. (Halaman 65)
Penutur: Firna
Mitra Tutur: Sisi
Konteks Tutur: Tuturan itu terjadi ketika Firna mengetuk pintu dan Sisi
membukakan kamar. Firna membawakan beberapa macam biskuit dan
coklat.
34. “Masalahnya kita semobil dan bareng sama dia.”
“Ayolah Ran, Sisi nggak sejelek itu, kan? Masalahnya kenapa sih?”
(Halaman 69)
Penutur: Randa
Mitra Tutur: Andrew
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Andrew mengajak Sisi untuk
pergi menggunakan mobil Randa. Namun Randa seakan tidak menyukai
ajakan Andrew itu.
35. “Kalian keluar saja. Aku mau meneruskan mengetik.”
“Tidak tahu terima kasih! Ayo, Si! Kita cari angin di luar!” (Halaman 164)
Penutur: Randa
Mitra Tutur: Andrew
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika Andrew terlihat kesal melihat
Randa. Ia lalu menarik tangan Sisi dan mengajaknya keluar.
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Tuturan (31) konteks tuturannya adalah Randa mengajak seseorang untuk
bertemu di kamar hotel. Tuturan ini merupakan tindak tutur yang mengandung
makna pragmatik ‘Ajakan’. Terlihat Randa yang sedang aik berbicara di telepon
dengan seseorang. Randa terlihat mengajak lawan bicara di telepon untuk langsung
ke kamarnya saja untuk bertemu dengan seseorang itu. Tuturan (32) konteks
tuturannya adalah Andrew mengajak Sisi untuk pergi makan malam. Tuturan ini
merupakan tindak tutur yang mengandung makna pragmatik ‘Ajakan’. Andrew
terlihat berkata kalau ia ingin mengajak Sisi untuk makan malam sekaligus ia ingin
memperkenalkan pihak penerbit agar Sisi juga dapat menerbitkan novel karangan
Sisi. Andrew berkata mengajak kamu ikut makan malam. Tuturan nomor (33)
konteks tuturannya adalah Sisi mengajak Firna untuk masuk ke kamarnya. Tuturan
ini mengungkapkan kalau ia mengajak dengan ramah Firna untuk masuk ke kamar
Sisi. Tuturan nomor (34) konteks tuturannya adalah Andrew yang mengajak Randa
untuk menyetujui keinginan Andrew. Tuturan ini mengungkapkan bahwa Andrew
dengan sedikit merayu mengajak Randa untuk menyetujui bahwa Sisi harus ikut
mereka. Tuturan nomor (35) konteks tuturannya adalah Andrew yang mengajak
keluar Sisi untuk mencari angin. Tuturan ini mengungkapkan bahwa Andrew begitu
kesal dengan Randa karena ia marah-marah karena barangnya disentuh oleh Sisi
dengan maksud Sisi ingin membereskan barang Randa. Lalu Andrew ingin
mengajak Sisi pergi keluar agar ia merasa nyaman karena kemarahan Randa.
Pada penemuan yang sudah dijabarkan di atas, makna pragmatik ajakan
mengandung konteks linguistik. Konteks linguistik berkaitan dengan konteks yang
ada di dalam wacana, yaitu hubungan antara kata, frasa, kalimat, dan juga paragraf.
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Seperti pada contoh tuturan berikut ini: “Ayolah Ran, Sisi nggak sejelek itu, kan?
Masalahnya kenapa sih?”. Maksud dari tuturan tersebut adalah Randa tidak suka
kalau Sisi ikut masuk dalam mobil miliknya. Namun Andrew memiliki pembelaan
terhadap Sisi. Andrew bertutur kalau Sisi tidak sejelek itu, jika memakai konteks
linguistik, tuturan tersebut dapat menjabarkan maksud dari kata “jelek” itu yang
merujuk pada sifatnya, bukan fisiknya. Sama halnya yang terjadi pada tuturan
“Tidak tahu terima kasih! Ayo, Si! Kita cari angin di luar!”. Jika memakai konteks
linguistik maksud Andrew bertutur “kita cari angin” maksudnya adalah Andrew
mengajak Sisi untuk pergi jalan- jalan keluar, bukan benar- benar mencari angin.
4.2.2.9 Makna Pragmatik ‘Permintaan Ijin’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Permintaan Ijin’. Adapun
beberapa contoh dari makna permintaan ijin dapat dilihat di bawah ini.
36. “permisi, Mbak. Biar saya bawakan tasnya,” kata bellboy tadi memecahkan
lamunan Sisi. (Halaman 26)
Penutur : Bellboy
Mitra Tutur : Sisi
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Sisi sudah sampai di hotel
tempat ia menginap di Yogyakarta. Ia pun bertemu dengan bellboy atau
pegawai hotel yang membantunya membawakan barang.
Tuturan di atas konteks tuturannya adalah Bellboy ijin untuk dibawakan
barang bawaan Sisi. Tuturan ini mengandung makna pragmatik ‘Permintaan Ijin’.
Disitu pekerja hotel menawari untuk dibawakan barangnya karena itu tugasnya. ia
juga terlihat meminta ijin agar barangnya mau dibawakan oleh pekerja hotel itu.
Sesuai dengan penemuan di atas, makna pragmatik permintaan ijin
mengandung konteks budaya. Mengapa demikian, karena pada tuturan “permisi,
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Mbak. Biar saya bawakan tasnya,” terlihat kalau terdapat nama sapaan yaitu
“Mbak” yang mengganti nama seseorang agar lebih sopan menyebutnya.
4.2.2.10 Makna Pragmatik ‘Harapan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Harapan’. Adapun
beberapa contoh dari makna harapan dapat dilihat di bawah ini.
37. “Papa ingin kamu menulis skenario untuk produksi pertamanya.” (Halaman
84)
Penutur : Irvan (Ayah Randa)
Mitra Tutur : Randa
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Ayah Randa menjadi investor
sebuah production house yang baru berjalan. Dan Ayah ingin Randa
menjadi penulis skenario.
38. “Aku harap kau mau mundur, karena Andrew satu-satunya temanku yang
terbaik.” (Halaman 80)
Penutur : Randa
Mitra tutur : Sisi
Konteks Tuturan : tuturan itu terjadi ketika Randa menemui Sisi untuk
membicarakan hal serius. Randa meminta tolong untuk menjauhi Andrew.
Andrew teman satu-satunya Randa, dan ia tak mau Sisi mengelabui dan
memanfaatkan Andrew. Randa berpikir kalau Sisi memiliki sikap licik dan
mempunyai modal untuk menarik hati laki- laki.
39. “Randa, kau mau makan dulu?” ujarnya penuh harap.
“Nggak. Lagian siapa suruh bawa makanan banyak begitu, kau saja yang
habiskan sendiri!” (Halaman 141)
Penutur: Sisi
Mitra Tutur: Randa
Konteks Tuturan: Tuturan itu terjadi ketika mereka memfoto beberapa
bagian tempat untuk keperluan survey mereka. Sisi mengikutinya sambil
mengeluh dalam hati, karena barang yang dibawanya cukup berat.
40. “Wah, bulu mata ada yang gugur, berarti ada yang merindukanmu, Nak,”
ucapnya.
“Siapa yang merindukan aku, Nek? Nenek ada- ada saja,” kata Sisi sambil
tertawa. (Halaman 219)
Penutur : Sisi
Mitra Tutur: Nenek Sisi
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Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Sisi berkunjung ke rumah Nenek.
Mereka berbincang banyak hal karena lama tidak berjumpa. Lalu mata Sisi
kelilipan, ia menguceknya sebentar.

Tuturan di atas (37) konteks tuturannya adalah Ayah Randa memberi
harapan agar Randa dapat menulis skenario untuk pekerjaannya. Tuturan ini
merupakan tindak tutur yang mengandung makna pragmatik ‘Harapan’. Terlihat
Irvan dengan penuh harap ingin Randa menjadi penulis skenario sebagai projek
pertamanya. Ayah Randa berkata kalau ia ingin Randa menulis skenario yang
artinya ia berharap dan menyanggupi keinginan Ayah kepada Randa. Tuturan (38)
konteks tuturannya adalah Randa berharap kepada Sisi untuk mundur. Tuturan ini
juga termasuk tindak tutur yang mengandung makna pragmatik ‘Harapan’. Randa
menaruh harapan kepada Sisi bahwa ia harus menjauhi Andrew, karena Randa tidak
ingin teman satu- satunya dimanfaatkan oleh Sisi. Terlihat Randa berkata aku harap
yang mengartikan kalau ia menaruh harapan untuk Sisi demi kebaikan Andrew.
Tuturan nomor (39) konteks tuturannya adalah Sisi yang ingin Randa untuk makan
terlebih dahulu. Pada tuturan ini, memberikan makna pragmatik harapan karena Sisi
bertanya kepada Randa apakah ia sudah makan apa belum dengan harapan ia
memakan makanan yang sudah ia buat dan bawa untuk bekal. Rupanya Randa
menolaknya dan tidak memakan sedikit pun. Tuturan nomor (40) konteks
tuturannya adalah Nenek Sisi yang berharap ada yang merindukan Sisi. Tuturan ini
memberikan makna pragmatik harapan karena Nenek Sisi secara tidak langsung
mengharapkan bahwa ada seseorang yang merindukan Sisi karena bulu mata Sisi
ada yang gugur. Walaupun hanya mitos, Sisi terlihat senang dan berharap juga kalau
perkataan nenek Sisi benar.
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Sesuai dengan penemuan di atas, makna pragmatik harapan terdapat
konteks sosial. Terlihat pada tuturan “Papa ingin kamu menulis skenario untuk
produksi pertamanya.” Konteks sosial ini muncul ketika Ayah Randa dan Randa
yang memiliki hubungan darah bapak dan anak, sehingga Ayah Randa segan untuk
menaruh harapan dan juga meminta tolong Randa untuk menulis skenario. Pada
makna pragmatik harapan, juga muncul konteks budaya. Terlihat pada tuturan
“Wah, bulu mata ada yang gugur, berarti ada yang merindukanmu, Nak,”. Konteks
budaya itu muncul ketika Nenek Sisi menyebut Sisi dengan sebutan “Nak” karena
ia menganggap Sisi sebagai anaknya, sehingga terdapat sebutan anak.
4.2.2.11 Makna Pragmatik ‘Umpatan’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Umpatan’. Adapun
beberapa contoh dari makna umpatan dapat dilihat di bawah ini.
41. “Dira brengsek!” ucap Sisi. (Halaman 28)
Penutur : Sisi
Konteks Tuturan : tuturan itu terjadi ketika Sisi mengetahui bahwa air
yang ada di dalam hotel itu gratis. Sisi merasa dibohongi oleh Dir karena
Sisi dengan terpaksa membawa berliter- liter air minum yang membuat ia
keberatan membawa tas isi air tersebut.
42. “Anak haram jadah! Kau nakal! Bangsat!” begitu yang dikatakannya sambil
memukul. (Halaman 262)
Penutur : Ayah Randa
Mitra Tutur : Randa
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika Ayah Randa memiliki
kebiasaan ketika mabuk ia akan memcari Randa di mana pun ia berada.
Ayah Randa tak segan untuk memukulinya.
Tuturan (41) konteks tuturannya adalah Sisi marah karena merasa dibohongi
oleh Dira. Tuturan di atas merupakan tindak tutur yang memiliki makna pragmatik
‘Umpatan’. Terlihat Sisi yang meluapkan emosi dengan mengumpat kepada Dira
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karena Sisi merasa dibohongi oleh Dira. Maksud Dira memang baik, karena ia
khawatir kalau-kalau air minum harus membayar, maka dari itu Dira meyuruhnya
untuk membawa air minum yang banyak. Perkataan Sisi yang kasar akhirnya keluar
dengan berkata Dira brengsek yang kata itu termasuk dengan kata umpatan.Tuturan
(42) konteks tuturannya adalah Ayah Randa yang sedang marah dan berbicara kasar
kepada Randa. Tuturan ini merupakan tindak tutur yang memiliki makna pragmatik
‘Umpatan’. Terlihat Ayah Randa memukul Randa, sambil mengatakan hal- hal
yang paling keji yang pernah dikatakan manusia. Ayah Randabegitu tega terhadap
Randa sehingga ia sudah terbiasa untuk melontarkan kata- kata yang sangat kasar.
Kata- kata yang diucapkan oleh Ayah Randa termasuk dalam kata umpatan.
Pada penemuan tersebut, makna pragmatik umpatan memiliki konteks
sosietal. Terlihat pada tuturan “Dira brengsek!”, yang mengartikan umpatan
kekesalan yang dilontarkan oleh Sisi karena kelakuan sepupunya yaitu Dira.
Konteks sosietal terlihat ketika ia berani mengumpat Dira karena status sosial antara
Sisi dan Dira yang sebatas sepupu, yang memperlihatkan dimensi sosial- budaya
yang terjadi di dalam masyarakat. hal serupa juga pada tuturan “Anak haram jadah!
Kau nakal! Bangsat!”, yang dituturkan oleh Ayah Randa karena merasa kesal lalu
ia memukul Randa. Konteks sosietal ini terjadi karena hubungan atau status sosial
antara Ayah dan Anak yang kurang harmonis dan selalu memicu adanya
kesalahpahaman. Maka dari itu Ayah Randa selalu tega dan tidak merasa kasian
terhadap anaknya.
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4.2.2.12 Makna Pragmatik ‘Anjuran’
Dalam penelitian ini, terdapat makna pragmatik ‘Anjuran’. Adapun
beberapa contoh dari makna anjuran dapat dilihat di bawah ini.
43. “Firna saja, dia kan copywriter. Penulis juga,” usul Andrew.
(Halaman 85)
Penutur : Andrew
Mitra tutur : Randa
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika mereka berbicara dan rapat
mengenai projek Randa. Lalu Andrew memilih Firna juga sebagai team
projeknya. Randa juga berpikir kalau Firna bisa melakukannya.
44. “Bagaimana kalau kita ke villa papaku saja? Di Lembang, lokasinya sejuk
dan tenang. Kalau hari biasa kosong Cuma akhir minggu dipakai, itu pun
jarang banget,” usul Andrew. (Halaman 114)
Penutur : Andrew
Mitra Tutur : Randa
Konteks Tuturan : Tuturan itu terjadi ketika mereka bingung mencaritempat
untuk mengerjakan projek. Lalu Andrew menganjurkan untuk ke villa
papanya saja dengan alasan tempat itu cocok untuk menulis skenario
dikarenakan tempatnya tenang dan sejuk.
45. “Suster, pakai kartu kredit saya saja,” kata Randa sambil merogoh
dompetnya dan mengeluarkan salah satu kartu kreditnya.
Penutur:
Randa
Mitra Tutur: Perawat
Konteks Tuturan: tuturan itu terjadi ketika Sisi dan perawat rumah sakit
tidak bisa mencapai sebuah kesepakatan. Lalu datanglah Randa, Sisi
menoleh dan hampir tak percaya melihat Randa di belakangnya.
Pada tuturan di atas (43) konteks tuturannya adalah Andrew menganjurkan
Firna untuk menjadi seorang penulis. Tuturan ini merupakan tindak tutur yang
mengandung makna pragmatik ‘Anjuran’. Telihat Andrew menganjurkan atau
menyarankan Firna menjadi bagian dalam projek Randa karena menurut Andrew ia
layak karena potensi yang dimilikinya. Sehingga Andrew menganjurkan karena
memang Firna memiliki alasan dan potensi yang tepat. Tuturan nomor (44) konteks
tuturannya adalah Andrew yang mengusulkan tempat untuk membuat skenario.
Tuturan ini mengandung makna pragmatik ‘Anjuran’. Terlihat Andrew
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menganjurkan tempat untuk mendukung mereka mengerjakan skenario untuk
projeknya. Andrew bertutur kalau kita ke villa papaku saja yang menandakan kalau
ia benar menganjurkan tempat tersebut. tuturan nomor (45) konteks tuturannya
adalah Randa menganjurkan kalau lebih baik memakai kartu kredit saja, lalu ia
merogoh sakunya untuk mengambil kartu tersebut. ia sengaja memberikan anjuran
tersebut karena Sisi belum mempunyai uang untuk membayar uang muka kepada
rumah sakit sebagai syarat pengobatan untuk Oomnya.
Pada penemuan di atas makna pragmatik anjuran terdapat konteks
situasional. Contohnya pada tuturan “Firna saja, dia kan copywriter. Penulis juga,”
yang maksudnya adalah menganjurkan Firna saja yang menjadi penulis. Konteks
situasional ini muncul ketika kegiatan yang sedang berlangsung atau situasi teks
telah terjadi. Mereka menganjurkan Firna karena situasi yang terjadi yaitu mereka
kebingungan memilih, lalu mereka melihat potensi yang ada di dalam diri Firna.
Hal yang sama juga terjadi konteks situasional, yaitu tuturan “Suster, pakai kartu
kredit saya saja,” yang menjawab situasi ketika Sisi kebingungan untuk membayar
uang kesehatan rumah sakit, dikarenakan ia tidak mempunyai uang lebih. Lalu
Randa datang dan menolong gadis itu.
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Jenis Tindak Tutur Agnes Jessica Melalui Para Tokoh dalam Novel
Sepasang Peniti Perak
Setelah peneliti menganalisis data tindak tutur dan makna pragmatiknya
pada novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica, data dianalisis untuk
menentukan tindak tutur tersebut menggunakan jenis tindak tutur dan juga
menemukan makna pragmatik. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas secara
terperinci berkaitan dengan tindak tutur, serta makna pragmatik Agnes Jessica
melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak. (Wijana, 1996: 30-36)
menyatakan Tindak tutur dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung, dan
literal maupun tidak literal. Beberapa jenis tindak tutur yang tidak disebutkan
lainnya berdasarkan aktivitas komunikasinya, yaitu tindak tindak tutur literal dan
langsung, tindak tutur literal dan tidak langsung, tindak tutur tidak literal dan tidak
langsung. Chaer (1995) dalam Rohandi menyatakan tindak tutur merupakan gejala
individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan olehkemampuan
bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan jenis tindak tutur dalam novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes
Jessica. Tentunya penentuan tindak tutur dilatar belakangi oleh konteks, yaitu
penutur, mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan dan tuturan sebagai bentuk
tindakan. Para penutur dengan jelas menentukan tindak tutur sesuaidengan mitra
tuturnya. Penemuan ini menyangkut pada tindak tutur yang ditulis atau diutarakan
penulis novel yaitu Agnes Jessica melalui para tokoh.
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Adapun berbagai macam jenis tindak tutur yang ditemukan dalam novel
Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica juga tidak terlepas dari konteks yang
melatar belakanginya. Penulis novel ini menggambarkan berbagai macam jenis
tindak tutur yang diutarakan para tokoh. Terdapat penutur, mitra tutur dan konteks
tutur, tujuan tuturan yang melatar belakangi adanya tindak tutur. Melalui para
tokoh, peneliti akan menemukan tindak tutur tersebut sesuai dengan tuturan para
tokoh yang ada di dalam novel. Selanjutnya Searle (dalam Rohmadi, 2010: 32)
mengemukakan bahwa tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat
dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi linguistik
yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaan perintah atau lainnya. Manusia
memiliki kemampuan dalam menafsirkan sesuatu, termasuk tindak tutur.
Penafsiran tersebut akan membentuk pandangan yang bermacam- macam, yang
dapat mempengaruhi seseorang. Maka dari itu peneliti mencoba menemukan tindak
tutur dan juga makna pragmatik dalam sebuah novel. Pragmatik dapat dijadikan
sebagai acuan dalam menafsirkan konteks tersebut. Nantinya penulis akan
menemukan termasuk dalam jenis tindak tutur apa sajakah penulis novel yaitu
Agnes Jessica akan sampaikan melalui para tokoh dalam novel.
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan tuturan yang sesuai dengan jenis
tindak tutur menurut teori Wijana. Jenis tindak tutur tersebut adalah tindak tutur
langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak tutur tidak literal,
tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur
langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Penemuan itu
ditemukan melalui tuturan para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak karya
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Agnes Jessica. Adapun jenis- jenis tindak tutur yang paling menonjol dituturkan
oleh tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak ini. Seperti tindak tutur langsung,
tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, dan tindak tutur langsung dan literal.
Keempat jenis tindak tutur ini paling menonjol dan paling banyak digunakan para
tokoh. Seperti contoh tindak tutur tidak langsung yang menggunakan istilah atau
makna yang disebutkan para tokoh, misalnya pada tuturan “Kalian seperti anjing
dan kucing saja. Baru sampai dirumah sudah ribut lagi” yang memberikan maksud
kalau kedua tokoh selalu bertengkar dan ribut ketika dipertemukan dan
dilambangkan seperti anjing dan kucing yang memiliki relevansi yang sama dengan
kehidupan tokoh tersebut.
Seperti yang sudah dijabarkan penemuan- penemuan dalam novel Sepasang
Peniti Perak di atas, penulis novel yaitu Agnes Jessica hendak menyampaikan jenis
tindak tutur apa sajakah yang ada di dalam novel. Tindak tutur Agnes Jessica
sengaja menunjukkan secara gamblang jenis tindak tutur yang terjadi diantara para
tokoh tersebut. seperti yang sudah diuraikan, jenis tindak tutur Langsung paling
banyak ditemukan dalam novel ini. Lalu disusul dengan tindak tutur Tidak
Langsung, tindak tutur Literal, dan tindak tutur Langsung dan Literal. Sesuai
dengan penemuan ini, tindak tutur Agnes Jessica mencoba menyampaikan bahwa
ia menggunakan jenis tindak tutur yang tidak begitu sulit dicerna ketika kita
membaca karangannya. Ia lebih banyak menggunakan tindak tutur langsung agar
bahasa yang dihasilkan dapat mudah dibaca oleh khalayak banyak. Terlebih novel
Sepasang Peniti Perak ini ingin menjadikan remaja sebagai sasaran penulis novel
karena cerita roman yang membuat kita terbawa perasaan. Banyak juga bahasa gaul

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

yang lazim dipakai oleh anak muda pada jaman itu yang menunjukkan bahwa tindak
tutur Agnes Jessica yang sederhana dan mengikuti perkembangan zaman pada kala
itu.
Terdapat acuan dalam menemukan sebuah tindak tutur yang dituturkan oleh
tokoh dalam novel “Sepasang Peniti Perak” ini. Konteks merupakan sebuah kunci
utama dalam menentukan jenis tindak tutur para tokoh pada novel ini. Konteks
sebagai acuan dan juga “senjata” utama dalam memahami dan menangkap makna
atau maksud dari sebuah tuturan dan pada akhirnya menghasilkan sebuah tindakan
nyata. Dalam novel “Sepasang Peniti Perak” ditemukan banyaknya jenis konteks.
Salah satu yang paling sering ditemukan adalah konteks budaya dan konteks sosial.
Mungkin penulis novel yaitu Agnes Jessica ingin memperkenalkan budaya dan
status sosial pada masyarakat melalui novel yang dikarangnya. Namun, juga masih
ditemukan konteks pragmatik lainnya untuk mendukung penemuan jenis tindak
tutur.
4.3.2 Makna Pragmatik yang diungkapkan Agnes Jessica Melalui Para Tokoh
dalam Novel Sepasang Peniti Perak
Makna pragmatik adalah maksud yang sebenarnya ingin disampaikan oleh
penutur. Kadang-kadang, apa yang dikatakan oleh penutur bukan yang
dimaksudkan. Begitu juga sebaliknya, yang dimaksudkan justru tidak dikatakan
(Pranowo, Diani Febriasari 2020: 111) Makna atau maksud menjadi tujuan utama
keberhasilan dalam melakukan sebuah komunikasi antara penutur dan mitra tutur.
Jika antara penutur dan mitra tutur tidak dapat menangkap makna dan maksud
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ketika ingin berkomunikasi, maka tidak ada hasil dari komunikasi tersebut. (Ida
Bagus, 2014:86) menyatakan sebuah tuturan terkandung makna atau maksud.
Tentunya dalam menangkap makna dan maksud dalam bertutur, selalu terdapat
konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut.
Adapun jenis-jenis tindak tutur dalam novel Sepasang Peniti Perak
terkandung makna dan maksud pragmatik yang berbeda- beda. Berbagai macam
makna pragmatiknya, seperti perintah, pemberitahuan, suruhan, larangan,
kekaguman, permintaan, permohonan, ajakan, permintaan ijin, harapan, umpatan,
dan anjuran. Semua makna pragmatik tersebut tergantung dari konteks situasi
bertutur pada saat itu. Di sini pengarang Agnes Jessica sengaja menunjukkan makna
pragmatik yang dituturkan melalui para tokoh dan penulis kumpulkan dan jabarkan
secara detail. Sama dengan penemuan tindak tutur, untuk menemukan makna
pragmatiknya, dibutuhkan tuturan yang dituturkan oleh tokoh dalam novel
Sepasang Peniti Perak. Dalam tuturan tersebut peneliti dapat menemukan makna
pragmatiknya.
Pendapat dari Rahardi (2003: 19) bahwa aspek- aspek yang mesti dicermati
pada diri penutur maupun mitra tutur di antaranya adalah jenis kelamin, umur,
daerah asal, dan latar belakang keluarga serta latar belakang sosial- budaya lainnya
yang memungkinkan akan menjadi penentu hadirnya sebuah makna dalam tuturan.
Pada analisis data, terdapat tuturan yang mengandung makna ‘permintaan ijin’.
Tokoh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja hotel atau bellboy dan Sisi. Diawal kata,
pekerja hotel sudah berkata permisi, Biar saya bawakan tasnya yang
mengisyaratkan Sisi bahwa ia sudah meminta ijin untuk dibawakan tasnya.
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Adapun makna pragmatik pemberitahuan, perintah, dan anjuran sering
muncul karena para tokoh sering melakukan perintah, memberitahu, dan juga
menganjurkan kepada tokoh lain atau kepada mitra tutur. Semua tergantung dari
tujuan tuturan tersebut. Tokoh utama Sisi kerap memerintah adik tiri yaitu Dira
untuk melakukan sesuatu. Contohnya memberi perintah kalau selalu menutup pintu
kamar mandi, memberitahukan kepada Om Totok untuk segera pergi ke rumah sakit
jikalau sudah menerima uang, dan tokoh lain seperti Andrew yang kerap
memberikan anjuran bagaimana menjadi seorang penulis, cita-cita Sisi sejak dulu.
Makna pragmatik permohonan juga kerap muncul lantaran terjadinya konflik antara
Ayah Randa dan Randa. Tokoh Ayah Randa kerap sekali memukul Randa dalam
keadaan mabuk. Randa selalu menjadi bulan- bulanan kemarahan sang Ayah yang
membuat Randa memohon ampun jika ia dipukuli secara brutal oleh Ayah Randa.
Seperti yang sudah dijabarkan penemuan- penemuan dalam novel Sepasang
Peniti Perak di atas, penulis novel yaitu Agnes Jessica hendak menyampaikan
makna pragmatik apa sajakah yang ada di dalam novel. Seperti penemuan jenis
tindak tutur, Agnes Jessica juga menyampaikan makna pragmatik yang sederhana
dalam novelnya. Karangan Agnes Jessica pastinya menggunakan makna suruhan,
permintaan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Makna pragmatik tersebut
sangatlah lazim ditemukan dalam karangan novel lainnya. dengan adanya makna
pragmatik yang disampaikan oleh Agnes Jessica melalui para tokoh, tujuan adanya
tindak tutur dapat tersampaikan dengan baik oleh pengarang yaitu Agnes Jessica.
Tindak tutur Agnes Jessica juga menunjukkan kalau ia juga memakai makna atau
maksud dalam setiap narasi yang ia sajikan.
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Sama seperti penemuan jenis tindak tutur, makna pragmatik juga
menggunakan konteks agar peneliti dapat menemukan konteks dalam pragmatik.
Terdapatnya konteks agar bahasa atau komunikasi dapat dipahami oleh penutur dan
tindak tutur sehingga muncul- lah sebuah makna pragmatik. Konteks tuturan juga
salah satu aspek yang mendukung pemahaman atau penangkapan maksud dari
sebuah tuturan atau percakapan dengan melihat latar belakang maksud dan juga
peristiwa tutur. Sebelum ditemukannya setiap makna pragmatik, terdapat konteks
yang melatar belakanginya. Sama seperti pada penemuan jenis tindak tutur, konteks
sosial dan juga konteks budaya juga sering muncul pada makna pragmatik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini berjudul Tindak Tutur Agnes Jessica Melalui Para Tokoh Dalam
Novel Sepasang Peniti Perak: Kajian Pragmatik. Penelitian ini menjelaskan dua hal
penting, yaitu mendeskripsikan tindak tutur Agnes Jessica melalui para tokoh dalam
novel Sepasang Peniti Perak dan mendeskripsikan Makna pragmatik yang
diungkapkan oleh Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti
Perak.
Pertama, tindak Tutur Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel Sepasang
Peniti Perak, yaitu (1) tindak tutur langsung, (2) tindak tutur tidak langsung, (3)
tindak tutur literal, (4) tindak tutur tidak literal, (5) tindak tutur langsung literal, (6)
tindak tutur tidak langsung literal, (7) tindak tutur langsung tidak literal, dan (8)
tindak tutur tidak langsung tidak literal. Adapun jenis- jenis tindak tutur para tokoh
dalam novel Sepasang Peniti Perak yang paling dominan muncul digunakan adalah
tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, dan tindak
tutur langsung dan literal. Karena kebanyakan penemuan yang muncul itu seperti
tindak tutur langsung atau tindak tutur literal, yang tuturannya sedikit menggunakan
makna atau maksud tuturan. Agnes Jessica mencoba memberikan maksud dan
tuturan melalui dialog para tokoh secara langsung ke intinya. Agnes Jessica
menggunakan dialog yang mudah dimengerti oleh lawan tuturnya. Sesuai dengan
penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Sepasang Peniti Perak
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merupakan novel roman yang mengusung cerita percintaan dan lika-liku kehidupan
remaja, penulis novel nampaknya tidak ingin terlalu banyak memberikan maksud
tuturan yang terkandung dalam tindak tutur. Terlebih penulis ingin menargetkan
para remaja yang ingin membaca hasil karangannya. Selain para remaja yang
membacanya, penulis novel juga ingin menyampaikan pesan yang terkandung
dalam novel untuk para remaja yang membaca novelnya. Karena peneliti
menemukan banyak sekali pesan tersurat khusus untuk remaja yang sedang melalui
kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga dapat disimpulkan kekhasan novel Agnes
Jessica itu adalah bahasa atau dialog yang mudah dimengerti, dapat menyampaikan
pesan tersurat secara khusus bagi pembaca, serta karakter tokoh yang sesuai dengan
realita karakter remaja pada umumnya. Kekhasan tersebut kembali lagi ditemukan
melalui tindak tutur atau tuturan para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak
karya Agnes Jessica ini. Dalam novel “Sepasang Peniti Perak” ditemukan
banyaknya klasifikasi konteks. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah
konteks budaya dan konteks sosial. Penulis novel yaitu Agnes Jessica ingin
memperkenalkan budaya dan status sosial pada masyarakat melalui novel yang
dikarangnya. Namun, juga masih ditemukan konteks pragmatik lainnya untuk
mendukung penemuan jenis tindak tutur.
Kedua, ditemukannya makna atau maksud yang disampaikan Agnes Jessica
melalui para tokoh diantaranya adalah makna pragmatik ‘perintah’, makna
pragmatik “pemberitahuan”, makna pragmatik “suruhan”, makna pragmatik
“larangan”, makna pragmatik “kekaguman”, makna pragmatik “permintaan”,
makna pragmatik “permohonan”, makna pragmatik “ajakan”, makna pragmatik
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“permintaan ijin”, makna pragmatik “harapan”, makna pragmatik “umpatan”, dan
makna pragmatik “anjuran”. Sesuai dengan penemuan diatas, peneliti dapat
menyimpulkan makna pragmatik yang ingin disampaikan oleh penulis novel yaitu
Agnes Jessica. Tindak tutur Agnes Jessica juga menunjukkan kalau ia jugamemakai
makna pragmatik dalam setiap narasi yang ia sajikan. Sebagai pembuktian ia
menuliskan “Kedua insan itu sudah saling memiliki bahkan sebelum mereka
dilahirkan. Cinta mereka begitu kuat walau diterpa badai kehidupan yang amat
dahsyat.” Makna pragmatik yang Agnes Jessica tulis dalam novelnya memberikan
arti bahwa ia menaruh harapan pada Randa dan Sisi sebagai tokoh utama dalam
novel dalam merealisasikan cinta sejati keduanya. Karena novel ini mengusung
tema percintaan remaja, tidak heran Agnes Jessica selalu menuliskan makna
pragmatik untuk memberikan bumbu dialog. Oleh sebab itu, novel Agnes Jessica
memberikan kekhasan yaitu makna pragmatik yang terdapat dalam dialog antar
tokoh. Sama seperti penemuan jenis tindak tutur, makna pragmatik juga
menggunakan konteks agar peneliti dapat menemukan konteks dalam pragmatik.
Terdapatnya konteks agar bahasa atau komunikasi dapat dipahami oleh penutur dan
tindak tutur sehingga muncul- lah sebuah makna pragmatik.
5.2 Saran
Beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang sekiranya dapat
bermanfaat bagi peneliti berikutnya. Adapun sara- saran tersebut sebagai berikut.
1. Bagi mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat melakukan
penelitian sejenis, yaitu penelitian dari kajian ilmu pragmatik dengan
berbagai aspeknya seperti contoh mengkorelasikannya dengan sastra guna
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memperkaya

penelitian

pada

bidang

ilmu

pragmatik

dan

juga

memperkenalkan karya sastra Indonesia terlebih pada era 2000-an agar
tidak tenggelam oleh waktu dan zaman.
2. Bagi para pengajar, perlu memperkenalkan ilmu pragmatik yang dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran guna membantu mempermudah
menangkap maksud dan makna dari sebuah tuturan dengan menyertakan
konteks sebagai pilar utama penentuan.
3. Bagi para pembaca dan peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat
memberi wawasan baru dalam ilmu pragmatik Bahasa Indonesia dan juga
karya sastra populer Indonesia, terkhusus jenis- jenis tindak tutur dan
maknanya. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para pembaca dan
peneliti lain, untuk penelitian- penelitian berikutnya, terkhusus pada jenisjenis tindak tutur dan maknanya dalam kajian pragmatik.
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TRIANGULASI HASIL PENELITIAN TINDAK TUTUR AGNES JESSICA MELALUI PARA TOKOH DALAM NOVEL
SEPASANG PENITI PERAK: KAJIAN PRAGMATIK
Nama

: Agata Octavianti Renita

NIM

171224012

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Pranowo, M.Pd
DESKRIPSI:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti
Perak dan makna pragmatik Agnes Jessica melalui para tokoh dalam novel Sepasang Peniti Perak. Pada penelitian ini peneliti
menganalisis tindak tutur tokoh dan menyesuaikan atau mengklasifikasikannya ke dalam jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak
tutur tersebut ialah: Tindak Tutur Langsung, Tindak Tutur tidak Langsung, Tindak Tutur Literal, Tindak Tutur Tidak Literal, Tindak
Tutur Literal dan Langsung, Tindak Tutur Literal dan Tidak Langsung, serta Tindak Tutur Tidak Literal dan Tidak Langsung.
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Bapak/ Ibu dosen triangulator, dimohon memberikan data centang pada kolom triangulator apabila ada hal yang disetujui
ataupun tidak disetujui terhadap penelitian Tindak Tutur Tokoh dalam Novel Sepasang Peniti Perak karya Agnes Jessica ini.
2. Bapak/ Ibu dosen triangulator dimohon memberikan catatan pada kolom keterangan.
3. Setelah memberikan data triangulasi, dimohon Bapak/ Ibu dosen triangulator untuk membubuhkan tanda tangan di akhir.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

Tabel
No

Data Tuturan

Klasifikasi Jenis

Makna / Maksud

Tindak Tutur

Pragmatik

Triangulasi Data

Keterangan

Setuju

Triangulator

Tidak
Setuju

1.

A: “Aku dan Rita beli ini tadi Tindak
siang,”
B:

“Ini

memberikan

Langsung
buat

apa?”

tanya Keterangan:

maksud

Gunawan

Dalam tuturan tersebut,

(Halaman 11)

Gunawan

Konteks: tuturan itu terjadi

langsung

mereka

sepasang peniti.

dan

bertanya untuk apa

menanyakan membeli sepasang

karena Gunawan ingin bertanya mereka
maksud



Tutur Gunawan

mengapa peniti.
membeli

membeli sepasang peniti perak,
sehingga menjadikannya
tindak tutur langsung.

2.

A:“peraknya bagus. Tua” ia lalu Tindak
menyimpannya.

Tutur Yanti

Langsung

menyesuaikan

Keterangan:

tuturannya bahwa
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B:

“Dasar

semuanya

kampungan, Dalam tuturan tersebut,

ditaruh di

dada. Yanti berkata penitinya

Kayak apa sih, rasanya? Aku

sangat

bagus

ia

akan

menyimpan

dan penitinya

karena

ikutan, ah.” Ia lalu ikut-ikutan langsung menyimpannya sangat bagus.
menaruh peniti itu di dadanya.

sehingga menjadikannya

(Halaman 5)

tindak tutur langsung.

Konteks: tuturan itu terjadi
karena

Yanti

mengangkat

sebuah peniti dan langsung
menyimpannya.

Rita

pun

tertawa karena tindakan Yanti
dirasa aneh.

3.

Yanti

dan

Rita

menjerit Tindak



Tutur Gunawan

bebarengan, melihat lima orang Langsung

memberikan

bertopeng

maksud bahwa ia

hitam

memasuki Keterangan:

rumah.

Dalam tuturan tersebut

A: “Siapa kalian?”

Gunawan
kepada

tidak

akan

bertanya memberikan uang
lima

orang karena ia betul-
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B: “Dimana uang kalian? Tanya bertopeng yang sengaja
seorang dari mereka

memasuki

A: “kami tidak punya uang!

mereka. Lalu lima orang

betul

tidak

rumah memiliki uang.

Kalian salah alamat datang bertopeng tadi bertanya
kemari.” Bentak Gunawan

secara langsung dimana

(Halaman 5)

uangnya,

Konteks: tuturan itu terjadi

dengan

ketika lima orang yang ingin

perintah kalau mereka

merampok

rumah

yang

di tidak

lalu

dibalas

bentakan

dan

punya

uang.

tutur

yang

dalamnya ada Gunawan, Rita, Tindak
dan Yanti. Kejadian itu terjadi dituturkan

menyatakan

pada malam hari ketika mereka tindak tutur langsung.
sudah terlelap tidur.
4.

A: “Mbak! Mbak Rita! Bangun, Tindak
Mbak!”

Tutur Yanti

berusaha

untuk

Langsung

Suara panik itu membangunkan Keterangan:

membangunkan

Rita. Ia berusaha membuka Dalam tuturan tersebut

Mbak Rita karena

matanya, tapi kepalanya terasa seseorang

ada

sakit.

memerintahkan

hal

yang

Rita sangat mendesak.
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(Halaman 7)

untuk bangun dan suara

Konteks: tuturan itu terjadi panik
setelah

rumah

dirampok.

Tiba-tiba

itu

berhasil

mereka membangunkan

Rita.

Rita Sehingga

dihantam sebuah godam besar menjadikannya

tindak

dari belakang yang membuat ia tutur langsung.
terhuyung

dan

hilang

kesadaran. Lalu Yanti berusaha
membangunkan Rita.
5.

A: “Kau baik-baik saja?” tanya Tindak

Tutur Irvan

memberi

Irvan.

Langsung

maksud bahwa ia

Yanti mengangguk.

Keterangan:

sangat

khawatir

(Halaman 12)

Dalam tuturan tersebut

dengan

keadaan

Konteks: tuturan terjadi pasca Irvan langsung bertanya Yanti.
rumah mereka dirampok dan

kepada Yanti bagaimana

Irvan langsung menanyakan keadaannya.
keadaan Yanti yang hanya menjadikannya
dijawab dengan anggukan yang tutur langsung.
menandakan ia baik-baik saja.

Sehingga
tindak
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6.

A: “Sisi tinggal di kamar nomor Tindak
berapa?” tanya Firma.

Tutur Firna

bertanya

secara

langsung

B: “tujuh kosong satu. Kalau Keterangan:

nomor

kamar

firma?”

Dalam tuturan tersebut

hotel.

(halaman 39)

Firma bertanya langsung

Langsung



Konteks: tuturan itu terjadi nomor kamar yang Sisi
ketika

Firma

nomor

kamar

menanyakan tempati.
kepada

Begitu

pula

Sisi. sebaliknya Sisi terlihat

Mereka saling bertanya karena bertanya nomor kamar
mereka sedang menginap di Firma.Sehingga
hotel untuk menghadiri event menjadikannya

7.

launching buku.

tutur langsung.

A: “Oom mana? Aku mau

Tindak

bicara.”
Dira memberikan telepon itu
pada ayah angkatnya.

tindak

Tutur Sisi

bermaksud

Langsung

untuk memberikan

Keterangan:

telepon itu kepada
Om Totok, karena
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A: “Oom...”

Dalam tuturan tersebut sebelumnya

B: “Sisi, kamu di sana baik?”

Sisi hendak berbicara berbicara dengan

(Halaman 42)

melalui telepon dengan Dira.

ia

Konteks: dalam tuturan itu, ayah angkatnya. Ayah
Sisi berusaha ingin berbicara angkatnya

pun

dengan ayah angkatnya. Ayah menjawab telepon dari
angkatnya pun memberi respon Sisi

dan

menanyakan

yaitu menanyakan bagaimana langsung
kabar kepada Sisi.

bagaimana

keadaanya.

Sehingga

menjadikannya tindak
tutur langsung.
8.



A: “Kalian ke Jogja dalam Tindak Tutur Tidak Andrew
rangka apa? Liburan?”

bermaksud untuk

Langsung.

B: “bukan, launching buku.” Keterangan:

menginformasikan

A: “bukannya mau nyombong, Dalam tuturan tersebut bahwa
Si. Tapi aku juga udah nulis satu Andrew

berbicara akan

ia

melakukan

buku. Acara besok itu launching kepada Sisi bahwa iajuga launching
bukuku sama buku terbarunya akan lauching buku.
Namun kata-kata yang

juga

buku,

bukan bermaksud
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Randa.

Datang

ya?”

sela diucapkan

Andrew untuk

Andrew.

seperti

(Halaman 39)

menyombongkan

bersikap

ingin sombong.
diri,

Konteks: tuturan itu terjadi saat dengan maksud Sisi dan
Andrew bertemu dengan Sisi teman-temannya
dan Firma. Andrew saat itu ikut
bertanya

kepada

hadir

mereka lauching

Jogja.

dalam

buku

maksud kedatangan mereka ke bersamaan

juga

yang
dengan

lauching buku Randa.
Sehingga

tuturan

tersebut termasuk dalam
tindak

tutur

tidak

langsung.

9.

A: “Bu, sudah selesai? Saya Tindak Tutur Tidak Yanti bermaksud
parkir sebelah sana, dekatpohon Langsung

untuk

meminta

yang besar.”

Keterangan:

tolong

kepada

B: “ Bud, kamu bisa tolong

Dalam tuturan tersebut

Budi.

saya?” tanyanya.

Yanti

ingin

meminta
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(Halaman 133)

tolong kepada supirnya.

Konteks: tuturan itu terjadi Dikatakan tindak tutur
karena Yanti ingin meminta tidak langsung karena
tolong

kepada

sopir

dan modusnya

menjelaskan maksudnya.

adalah

kalimat tanya sedangkan
maksud atau fungsinya
adalah untuk menyuruh.

10.

A: “Randa,” tegur Andrew.

Tindak Tutur Tidak Andrew

B: “kalian seperti anjing dan

Langsung

kucing

saja.

Baru



bermaksud

sampai Keterangan:

menegur

mereka

dirumah sudah ribut lagi”.

Dalam tuturan tersebut, berdua

karena

(Halaman 151)

Andrew

ketemu

terlihat setiap

konteks: tuturan itu terjadi memakai perumpamaan selalu bertengkar.
karena Andrew yang sedang seperti

anjing

dan

menegur Randa dan Firna yang kucing.

Secara

tidak

selalu berantem.

langsung

Andrew

menegur karena mereka
selalu berantem seperti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

anjing dan kucing yang
tidak pernah akur.
11.

A:

“hai,

sudah



menunggu Tindak Tutur Tidak Andrew

lama?” tanyanya.

bermaksud ia tidak

Langsung.

B: “yah kira-kira satu atau dua Keterangan:

menunggu

lama,

jam-an lah”, jawab Andrew.

Dalam tuturan itu Randa ia hanya bergurau

Lalu ia tertawa

bertanya kepada Andrew saja.

(halaman 206)

dan Sisi apakah sudah

Konteks: Tuturan itu terjadi lama

menunggunya.

ketika Sisi dan Andrew sedang Lalu

Andrew

menunggu Firma dan Randa sudah

dua

berkata
jam

untuk makan bersama. Tak menunggu

ia

sambil

lama kemudian Randa pun tertawa

yang

datang dan menyapa Andrew menandakan secara tidak
dan Sisi yang sudah menunggu. langsung mereka tidak
menunggu

lama,

dan

perkataan Andrew hanya
bercanda saja.
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12.

A:

“tagihan,

tagihan, Tindak Tutur Tidak Dira

bermaksud

tagihaaan..... terus! Kapan ada Langsung.

ingin

yang ngirim duit, ya?”

mengapa

Keterangan:

mengeluh
banyak

B: “kalau matahari sudah terbit Dalam tuturan tersebut sekali tagihan, dan
di Barat,” sahut Sisi dari dapur. Dira dengan nada tinggi ia tidak memiliki
bertanya mengapa selalu uang.

(halaman 18)

Konteks: tuturan itu terjadi mendapat tagihan tetapi
Dira

yang

sedikit tidak pernah ada orang

menggunakan

nada

tinggi yang mengirim uang,

ketika

menanyakan mengenai tagihan lalu
yang terus diterimanya.

Sisi

menjawab

langsung
kalau

matahari sudah terbit,
yang artinya hal itu tidak
akan pernah terjadi. Hal
ini menandakan bahwa
tuturan yang dituturkan
Sisi merupakan tindak
tutur
karena

tidak

langsung

menggunakan
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perumpamaan

atau

majas.
13.

A: “ Halo?”

Tindak Tutur Tidak Dira

memberi

B: “Sisi!!! Aku sudah hampir Langsung.

maksud bahwa ia

mampus

sangat menunggu

nungguin

telepon Keterangan:

kamu, tauk?!”

Dalam tuturan itu Dira kabar dari Sisi.

(Halaman 41)

yang

Konteks: tuturan itu terjadi hampir

bertutur
mampus

ketika Sisi yang lupa untuk hampir
mengabarkan

orang

sudah
atau

meninggal

rumah karena menunggu kabar

bahwa ia baik-baik saja di dari Sisi. Maksud hampir
kampung orang. Dira yang mampus itu adalah Dira
sedang menunggu kabar dari sangat lama menunggu
Sisi lalu berbicara dengan nada kabar dari Sisi. Sehingga
kencang yang membuat Sisi tuturan yang diapakai
kaget.

Dira

merujuk

tindak tutur tidak
langsunng.

pada
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14.

A: “Ran, kenapa sih sikap kamu Tindak Tutur Tidak Andrew
begitu

Sisi?”

sama

Andrew.
B:

tanya Langsung.

mengetahui

Keterangan:

“Kenapa?

Sikap

memang kenapa?”
“agak-agak

mau

mengapa ia sangat

aku Dalam tuturan tersebut, bersikap
Andrew

ingin

bertanya terhadap

arogan
Sisi.

digampar, mengapa sikap Randa Padahal Sisi juga

gitu?”

tidak baik terhadap Sisi. enggan

(Halaman 43)

Tetapi dijawab dengan mengusik

untuk

Konteks: tuturan itu terjadi nada ketus oleh Randa. kehidupan Randa.
ketika Randa selalu bersikap Maksud kata agak-agak
tidak baik kepada Sisi yang mau
membuat

Andrew

digampar

bertanya- diucapkan oleh Randa

tanya mengapa ia bersikap adalah

sikap

seperti itu. Padahal Sisi selama menyebalkan

yang
sehingga

ini selalu bersikap baik kepada orang
siapapun.

yang

ingin

menggamparnya.
Sehingga tuturan yang
diapakai

Randa
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menunjukkan

tindak

tutur tidak langsung.
15.



A: Sisi tertawa. “apa-apaan, Tindak Tutur Tidak Dira
sih?”

mengungkapkan

Langsung

Dira tak segera melepaskan Keterangan:

bahwa ia sangat

Pada tuturan tersebut, merindukan

pelukannya.

Sisi

B: “aku kangen banget, Sisi! mitra tutur yaitu Dira dengan memeluk
Tiga hari seperti tiga abad sangat bahagia sampai ia Sisi dengan erat.
rasanya!”

menggunakan

(halaman 81)

kiasan.

Konteks: tuturan ini terjadi

mengungkapkan bahwa

ketika Sisi sedang berbicara

ia sangat merindukan

dengan

Dira.

makna
Dira

Dira Sisi yang pergi seakan

mengungkapkan

akan tiga abad saking

kebahagiaanya karena Sisi baru lamanya. Padahal Sisi
saja pulang dari Yogyakarta.

hanya pergi dalam waktu
tiga hari saja. Sehingga
tuturan

menunjukkan

tindak

tutur

tidak
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langsung

karena

menggunakan

makna

yang tersembunyi.
16.

A: “kata orang setiap malam Tindak Tutur Literal
jumat tanggal tiga belas setan- Keterangan

:

Yanti

memberi

dalam maksud

kepada

setan pada keluar,” kata Rita tuturan tersebut, Rita

Rita untuk segera

sambil menjulurkan kakiknya sedang menggodai atau

mengakhiri

yang agak bengkak di saathamil menakut-nakuti

Yanti. perakapannya,

tua.

sedang karena

Yanti

B: “Hiii... jangan ngomong ketakutan meminta Rita sangat

takut

Yanti

yang

begitu,ah. Seram dengarnya,” untuk berhenti berbicara. dengan perkataan
Sehingga

(halaman 1)

disebut dengan tindak

Konteks: tuturan itu terjadi tutur literal.
pada saat malam tiba, Yanti dan
Rita sedang duduk di ruang
tamu rumah Rita yang sangat
sederhana.

tuturan

itu Rita.

ujar Yanti bergidik.
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17.

A: “Aku mencintaimu, Yanti. Tindak Tutur Literal
Aku bahkan mencintai jabang Keterangan

:



Irvan

dalam mengungkapkan

bayi yang akan kau lahirkan, tuturan tersebut, penutur bahwa ia sangat
walau ia berasal dari benih pria yaitu
lain.”

Irvan

dengan mencintai

Yanti,

sangat tulus berbicara termasuk

bayi

B: “Tapi.. aku tak bisa. Aku tak kepada Yanti bahwa ia

yang

akan mengkhianati suamiku. sangat

dikandungnya,

mencintainya.

Sampai kapan pun aku takkan Tak ada maksud lain,
mencintai pria lain, Irvan. Kau walaupun
begini,

malah

Irvan

tahu tersebut

semakin Yanti mengandung anak darah

membuatku tak enak. Aku orang

lain.

Sehingga Irvan.

semakin yakin bahwa aku harus tuturan

itu

pulang,” kata Yanti pelan.

dengan

tindak

(halaman 13)

literal.

Konteks: tuturan itu terjadi
ketika Yanti dan Irvan sedang di
rumah, setelah kejadian yang
menimpa Yanti dan keluarga
Rita.

walaupun

disebut
tutur

bayi
bukan
daging
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18.



A: “Memang kau pikir aku suka Tindak Tutur Literal

Mereka

sama Sisi?”

Keterangan:

mengungkapkan

B: “Kelihatannya sih gitu.”

Dalam tuturan tersebut bahwa

Sisi

A: “Tapi Sisi itu manis juga,lho. salah satu teman Andrew merupakan gadis
Cuma penampilannya memang yang

bernama

Firna yang cantik dan

agak sederhana,”katanya.

terlihat

(Halaman 43)

Randa dan Andrew yang terlihat

menggodai manis meskipun ia

Konteks: tuturan itu terjadi sama-sama

sangat

menyukai sederhana.

ketika Randa, Andrew dan Sisi. Firna juga memuji
teman-teman lainnya sedang Sisi termasuk orang yang
berkumpul

bersama.

Dalam manis walaupun terlihat

percakapan tersebut beberapa sederhana.

Sehingga

laki-laki terlihat menyebut

tuturan

nama Sisi.

dengan tindak tutur

itu

disebut

literal.
19.

A: “Sayang, sweaternya bagus Tindak Tutur Literal

Firna

juga. Aku baru ngeliat kamu Keterangan:

memuji

ingin
sweater

pakai, baru ya? Tanya Firna Dalam tuturan tersebut, yang dipakai oleh
sambil menggelendot manja ke terlihat

Firna

yang Randa,

namun
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bangku depan dimana Randa sedang memuji sweater Randa

terlihat

duduk.

yang dipakai oleh Randa. gugup karena itu

(Halaman 59)

Sweater

Konteks: tuturan itu terjadi ketika

itu
acara

dipakai merupakan
lauching sweater milik Sisi.

ketika acara lauching buku buku. Sehingga tuturan
Randa

selesai

dan

mereka itu disebut dengan tindak

berniat untuk mencari makan

tutur literal.

setelah acara.
20.

A: “Bagus sekali!” Teriak Sisi Tindak Tutur Literal

Sisi sangat puas

gembira sambil berputar-putar Keterangan:

ketika ia memakai

di hadapan Firna.

Dalam tuturan tersebut, gaun

dan

juga

B: “Masih ada yang kurang,” terlihat Sisi memuji gaun didanndani

oleh

katanya. Ia mengambil sebuah yang

juga

dipakai,

gaun Firna.

tas makeup dan mengambil tersebut ternyata miliki sangat

Ia

memuji

juga keahlian

yang

A: “Firna pintar dandan, ya?” mengagumi Firna yang dimiliki

oleh

kuas blush on besar.

Firna.

Sisi

ujar Sisi kagum.

pintar make up wajah. Firna.

(Halaman 67)

Firna lalu mendandani
wajah

Sisi.

Sehingga
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Konteks: tuturan itu terjadi tuturan

itu

disebut

ketika Sisi yang bingung tidak dengan

tindak

tutur

punya gaun malam. Lalu Firna literal.
meminjamkan

gaun

malam

untuk Sisi.

21.

A: “Astaga, kau cantik sekali Tindak Tutur Literal

Andrew

hari ini, gumamnya

mengagumi

B:

Sisi

tersenyum

Keterangan:

manis. Pada tuturan tersebut, kecantikan

“Terima kasih. Randa dan Firna mereka

makan malam bersama.

(halaman 205)

Kala itu Andrew datang
dengan

ketika Sisi datang ke acara Andrew

Sisi.

langsung

makan malam bersama dengan terkesima dan memuji
Andrew, Randa, dan Firna. kalau Sisi sangat cantik
Pada saat itu Sisi menggunakan ketika datang di acara
gaun berwarna biru pucat, dan makan malam. Sehingga
ia tampak sangat cantik dengan tuturan

yang

mengadakan dimiliki oleh Sisi.

belum datang?”

Konteks: tuturan itu terjadi disusul



itu

disebut
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rambutnya yang baru ditata di dengan
salon.

22.

tindak

tutur

literal.

A: “Mbak, di dekat sini ada toko Tindak Tutur Tidak Sisi

memberi

buku?” tanya Sisi pada seorang Literal

maksud bahwa ia

pelayan.

tidak ingin naik

Keterangan:

B: “oh, di Malioboro, Mbak. Pada tuturan tersebut, becak untuk pergi
Dari sini dekat sih, bisa naik Sisi hendak menanyakan ke toko buku. Ia
becak atau kendaraan umum. apakah ada toko buku hanya

ingin

Mau naik apa, mbak?”

terdekat di hotel itu. Ia berjalan

kaki,

A: “ehm.. kalau jalan kaki?”

pun

bertanya

B: “Naik becak saja, Mbak. Gak pelayan

pada namun

hotel.

Sisi menyarankan

mahal kok, paling tiga ribu.”

menginginkan

(Halaman 32)

berjalan kaki saja, tetapi karena

Konteks: tuturan itu terjadi pelayan

untuk untuk naik becak
harganya

menyarankan yang murah.

ketika Sisi sudah sampai di untuk naik becak saja
hotel pada malam hari dan ia karena harganya murah.
hendak bertanya apakah ada Sehingga tuturan itu
toko buku terdekat agar ia bisa

pelayan
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23.

singgah ke tempat toko buku

termasuk dalam Tindak

tersebut.

Tutur Tidak Literal.

A: “apa karena aku Cuma Tindak Tutur Tidak Sisi
seorang Sisi?” ulangnya dengan Literal

mengungkapkan

air mata yang sudah mulai Keterangan:

bahwa ia hanya

membasahi wajahnya.
B:

“Jangan

Pada tuturan itu, dengan seorang Sisi bukan

merendahkan tega Randa berkata kasar orang lain.

dirimu sendiri. Apa karena kita sehingga membuat Sisi
pernah berciuman sekali, lantas menangis.

Randa

kau pikir aku suka padamu?

bertutur bahwa karena

Bukankah aku sudah bilang

kita pernah berciuman

bahwa itu suatu kekhilafan?”

lantas

(halaman 208)

menyukainya? Nyatanya

Randa

Konteks: tuturan itu terjadi tidak. Randa berpikir itu
ketika Randa hendak pergi adalah

sebuuah

meninggalkan Sisi. Randa mau kekhilafan.

Sehingga

beranjak, tapi Sisi memegang tuturan

termasuk

lengannya. Tetapi Randa tak

dalam

itu

Tindak

Tidak Literal.

Tutur
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memperdulikan Sisi lagi dan
meninggalkan gadis itu.

24.

A: “mereka sudah berangkat?”

Tutur Gadis

Tindak

itu

B: “sudah sejak pukul delapan Langsung dan Literal.

mengungkapkan

tadi. Soalnya mau siap-siap.

bahwa

Keterangan:

Saya pun mau diundang, tetapi Pada tuturan tersebut, bisa
sayangnya

saya

tak

yang acara.

bisa tuturan

datang.” Kata gadis itu sedikit disampaikan antar tokoh
kecewa.

sudah sesuai dengan apa

(Halaman 46)

yang dimaksudkan oleh

Konteks: tuturan itu terjadi tokoh tersebut. Teman
ketika Sisi mendapat undangan Sisi
untuk

hadir

dalam

mengungkapkan

acara bahwa ia sudah siap-siap

Launching buku milik Andrew dan diundang tetapi saya
tetapi salah satu temannya tidak tidak
bisa hadir karena satu alasan.

Sehingga

bisa

datang.

tuturan

digolongkan

itu

dengan

ia
datang

tidak
ke
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tindak tutur langsung dan
literal.
25.

A: “makanya, barang kecil Tindak
jangan

taruh

sembarangan. Langsung dan Literal.

Kalau nyelip, susah nyarinya. Keterangan:
Bagai

mencari

peniti

di Pada tuturan tersebut, kepada

disampaikan oleh Dira

Sisi. “lagian kemarin aku taruh sesuai

apa

di tempat perhiasanku dari dimaksudkan.

yang
Penutur

keramik itu, kok. Terus waktu berkata bahwa jangan
kamu ambil buat korek gigi, menyimpan
taruh

engga?”

ditempatnya, apalagi

Dira

yang karena ceroboh.

B: “jangan bercanda!” bentak sebagai penutur sudah

kamu

mengungkapkan
ia sangat marah

tumpukan jerami... ehh salah tuturan
ya?”



Tutur Sisi

benda

benda

kecil

disembarang tempat agar

A: Dia cengengesan. “Hehehe.. tidak susah mencarinya.
engga”

Sehingga

(halaman 201)

digolongkan

tuturan

itu

dengan
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Konteks: tuturan itu terjadi tindak tutur langsung dan
ketika Sisi kebingunganmencari literal.
peniti yang hilang. Ternyata
peniti itu sebelum hilang sempat
dipakai oleh Dira namun tidak
dikembalikan padatempatnya.

26.

A: “papa, kok ngomong begitu, Tindak
sih?” bisik Firna tak setuju.

Tutur Orangtua

Langsung dan Literal

B: “menikah itu nggak sama Keterangan:

mengungkapkan
bahwa menikah itu

dengan pacaran lho. Kalau Pada tuturan tersebut, bukanlah
niatnya senang-senang, pasti tuturan
kecewa,

karena

yang mudah.

semua disampaikan

oleh

keindahan yang dialami saat penutur sudah sesuai apa
pacaran

bisa

berubah

jadi yang

neraka kalau tak siap mental,” Orangtua

Firna

dimaksudkan.
Firna

sambung mama Firna.

menasihati

kalau

(Halaman 210)

menikah itu sulit. banyak

hal
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Konteks: tuturan itu terjadi yang harus dipersiapkan
ketika Randa secara serius agar pernikahan tidak
berbicara

dengan

kedua berujung

dalam

orangtua Firna di rumahnya. perceraian.

Sehingga

Randa berkata bahwa ia akan tuturan itu digolongkan
menikahi Firna. Setelah itu dengan
kedua

orang

tua

tindak

tutur

Firna langsung dan literal.

menasihati keduanya bahwa
penikahan itu sulit.

27.

A:

“Papa!

Kok

menjelek- Tindak

Tutur Orangtua

Firna

jelekkan anak sendiri, sih?” Langsung dan Literal

menggambarkan

Firna memutar bola matanya.

sebuah kenyataan

Keterangan:

B: “Bukan menjelek-jelekkan, Pada tuturan tersebut, bahwa menikah itu
tapi memberi gambaran saja,” tuturan

yang bukanlah hal yang

jawab papa tenang. “menikahitu disampaikan

oleh mudah.

nggak sama dengan membeli penutur sudah sesuai apa
barang, kalau salah beli bisa yang

dimaksudkan.

ditukar. Oom tak mau terjadi Ayah

Firna
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perceraian, makanya sebelum mengungkapkan bahwa
menikah, ditanya dulu benar- pernikahan

itu

sulit.

benar. Apa kamu serius ingin Ayah Firna memaknai
menikahi Firna?” tanya Bram sebuah pernikan tidak
lagi.

seperti membeli barang,

(Halaman 210)

jika tidak cocok bisa

Konteks: tuturan itu terjadi di ditukar kembali, namun
rumah keluarga Firna. Randa pernikahan tidak seperti
selaku pacarnya, berniat baik itu.
untuk

pertuturan

membicarakan Firna

Ayah
yang

pernikahan dengan kedua orang menggambarkan
tua Firna.

pernikahan

dengan

makna. Sehingga tuturan
itu digolongkan dengan
tindak tutur langsung dan
literal.
28.

A: “Sekarang, kamu harus Tindak
menerima

kenyataan

bahwa Langsung dan Literal

Randa sudah memilih Firna, Keterangan:



Tutur Andrew
mengungkapkan
dengan

penuh
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kau

harus

hidup.berlayar

melanjutkan Pada tuturan tersebut, makna kalau ia
jangan

takut tuturan

yang harus

ombak. Di kehidupan kita, pasti disampaikan

oleh kenyataan

banyak ombak melanda, nggak penutur sudah sesuai apa semua
mungkin selalu tenang dan yang
tentram.

Hadapi

berusaha

dengan begitu kau bisa bangkit menuturkan kepada Sisi
bahwa

harus

B: ”Hari Sabtu ini mereka melanjutkan
bertunangan. Aku ingin kita sesuai

hidup

dengan

makna

datang berdua ke sana, agar yang diungkapkan oleh
orang lain bisa melihat bahwa Andrew.

Sehingga

kau tak terganggu sama sekali tuturan itu digolongkan
dengan pertunangan mereka. dengan
Bagaimana?”

Konteks: tuturan itu terjadi
ketika
menasihati

tindak

langsung dan literal.

(Halaman 222)

Andrew
Sisi

mecoba
bahwa

atas
kejadian

dimaksudkan. yang terjadi.

kenyataan, Andrew

kembali.”

menerima

tutur
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kehidupan akan terus berjalan.
Pada saat itu Sisi sedih sebab
Randa

akan

bertunangan

dengan Firna beberapa hari lagi.
29.

A: “Firna pintar dandan, ya?” Tindak
Ujar Sisi kagum.

tutur

tidak Sisi

Literal dan Langsung

B: “Nggak lah. Aku Cuma Keterangan:

mau

shooting

iklan. menyadari bakat yang

Lama-lama jadi seneng juga dimiliki

oleh

Firna.

dandanin orang.”

Tetapi ketika dipuji Sisi,

(Halaman 67)

Firna mengelak, bahwaia

Konteks: tuturan itu terjadi tidak pintar mendandani
ketika Firna mendandani wajah orang. Jika dilihat dari
Sisi. Sisi terlihat senang karena kata-kata Firna, orang
hasilnya bagus.

semakin yakin bahwa ia
sangat pandai

kemampuan yang
dimilki oleh Firna.

sering ngeliatin orang didandan Pada tuturan itu, Sisi
kalau

mengagumi

merias

orang,
seperti yang diujarkan
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oleh

Sisi.

tuturan
dengan

Sehingga

itu

disebut

Tindak

Tutur

tidak Literal dan
Langsung.
30.

A: “Kau melakukannya karena Tindak

Tutur



tidak Andrew

dia gadis yang kau sukai, kan?” Literal dan Langsung

mengungkapkan

B: “lima puluh persen, iya. Tapi Keterangan:

bahwa

ia

juga

lima puluh persen lagi adalah Pada tuturan tersebut, melihat
karena

aku

melihat

bakat terjadi perdebatan antara kemampuan yang

terpendam yang ada dalam Andrew
dirinya.”

untuk

A: randa mendengus. “Huh, kau menjadi

dan
menerima
bagian

Randa dimiliki oleh Sisi
Sisi disamping dengan
dari perasaan yang ia

memang penjual kecap yang project tersebut. Randa rasakan terhadap
hebat. Pokoknya aku tidak menuturkan

bahwa Sisi.

setuju, titik!”

Andrew seperti penjual

(halaman 99)

kecap yang hebat, tetapi

Konteks: tuturan itu terjadi Randa tidak menyetujui
ketika Randa dan Andrew

Sisi menjadi bagian dari
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sedang berdiskusi apakah Sisi project tersebut. tuturan
dapat

menjadi

bagian

dari Randa

sesuai

dengan

project iklan perusahaan milik tindakan, tetapi terdapat
ayah

Randa.

Terdapat maksud lain agar Sisi

perdebatan yang hebat antara tidak diterima. Sehingga
Randa dan Andrew.

tuturan
dengan

itu
Tindak

disebut
Tutur

tidak Literal dan
Langsung.
31.

A: “Randa menatap Firna, lalu Tindak Tutur Literal Randa

ingin

berkata, “Fir, masakkan aku dan Tidak Langsung

makan

indomie, pakai telur ya?”

yang dimasak oleh

Keterangan:

B: Firna membetulkan selimut Pada tuturan tersebut, Firna.
di kaki Randa, “Tapi kau bilang penutur

menginginkan

aku suka bikin kelembekan, biar untuk dimasakkan mie
Sisi sa...”

oleh mitra tutur. Tuturan

(halaman 151)

Randa

Konteks: tuturan itu terjadi sebagai
ketika Randa mengalami cedera literal

diklasifikasikan
tindak

tutur

karena

yang

makanan
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kaki yang membuatnya tidur besangkutan

meminta

karena sulit untuk melakukan dimasakkan mie, namun
aktivitas. Lalu Randa meminta tuturan

ini

juga

untuk dibuatkan mie oleh Firna. dikatakan tidak langsung
karena

menggunakan

kalimat

tanya

untuk

menyuruh

Firna

memasakkannya.
Sehingga

tuturan

ini

disebut dengan tindak
tutur literal dan tidak
langsung.
32.

A: “Andrew sakit kepala. Dia Tindak Tutur Literal

Randa sebenarnya

bilang... ehm.. kita disuruh dan Tidak Langsung.

tidak ingin pergi

pergi berdua saja.” Kata Sisi

Keterangan:

bersama

B: “tidak usah pergi saja.”

Pada tuturan tersebut, Sisi,

A: Sisi terhenyak. Ia berjuar penutur

dengan

menginginkan mengetahui

lirih, “Kenapa? Apakah karena untuk mitra tutur pergi itu.
berdua saja, karena salah

Sisi
hal
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kau tak mau pergi denganku? satu temannya merasa
Apa karena aku?”

tidak

enak

badan.

B: Randa bangkit berdiri, “ya Perkataan

penutur

sudah, kita pergi!

termasuk kedalam tindak

(Halaman 169)

tutur

literal

Konteks: Tuturan itu terjadi disuruh

karena

untuk

ketika mereka ingin menonton berdua.

pergi

Namun mitra

film ke bioskop. Tetapi tiba-tiba tutur berkata tidak usah
Andrew merasa tidak enak pergi, dan setelah itu
badan dan Andrew meminta mengubah perkataannya
Randa dan Sisi saja yang menjadi

pergi

saja.

berangkat menggunakan mobil Perkataan

mitra

tutur

Andrew.

termasuk dalam tindak
tutur
karena

tidak

langsung
sebenarnya

Randa tidak ingin pergi
kalau

hanya

berdua,

tetapi Randa bersikap
dan berkata seolah- olah
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ia mau pergi ternyata
tidak

mau.

tuturan

ini

Sehingga
disebut

dengan tindak tuturliteral
dan tidak
langsung.
33.

A: “Kacang, kacang, Mas? Tindak Tutur Literal
Untuk

makanan

hewan.” dan Tidak Langsung.

Seorang anak belasan menawari Keterangan:

Penjual

kacang

menawarkan
dagangannya

mereka dagangannya. Randa Pada tuturan tersebut, kepada Randa, dan
membelinya satu.

penutur

menawarkan Randa

B: “sepi, ya?” kata Randa

makanan

hewan

(Halaman 183)

dibeli oleh pengunjung.

Konteks: tuturan itu terjadi Tuturan

agar membelinya.

tersebut

ketika mereka pergi ke kebun diklasifikasikan sebagai
binatang
seorang

Bandung.
anak

Terlihat tindak tutur literal karena
yang menjual makanan hewan

menawarinya makanan hewan, satwa agar dibeli oleh
pengunjung.

Tindak
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lalu Randa membelinya sambil tutur tidak langsungnya
berbicara kepada Andrew.

adalah penjual menawari
menggunakan

kalimat

tanya

kepada

pengunjung apakah mau
membeli kacang yang ia
jual. Sehingga tuturan ini
disebut dengan tindak
tutur literal dan tidak
langsung.
34.

A:

“

Si,

Randa

akan Tindak Tutur Literal

bertunangan sabtu ini.”

dan Tidak Langsung.

B: Kol yang dipegang Sisi Keterangan:
menggelinding

jatuh

dari

sebenarnya

terkejut

dengan

berita

yang

dari Pada tuturan tersebut, disampaikan oleh

tangan gadis itu. Buru-buru ia penutur
mengangkatnya

Sisi

Randa Andrew.

Ia

tanah. memberitahu mitra tutur mengalihkan

“Kamu suka kol? Aku suka Sisi bahwa Randa akan pembicaraannya.
kalau ditumis dengan bawang

bertunangan

dengan

dan telur, rasanya enak.”

Firna sabtu ini. Tuturan
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(Halaman 221)

Randa termasuk dalam

Konteks: tuturan itu terjadi tuturan

literal

karena

ketika Andrew mengunjungi mengatakan

yang

Sisi yang berada di rumah sebenarnya kepada Sisi.
neneknya. Tujuan datangkesana Namun, balasan mitra
adalah

memberitahu

bahwa

Randa

bertunangan.

kabar tutur

seakan

akan menjawab

apa

tidak
yang

dituturkan oleh Randa.
Sisi justru mengalihkan
pembicaraannya dengan
mengajak Randa untuk
memasak

kol

yang

dipegang

Sisi

yang

mengartikan tindak tutur
Sisi

tidak

Sehingga

langsung.
tuturan

ini

disebut dengan tindak
tutur literal dan tidak
langsung.
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35.



A: “tapi kalian mau pergi Tindak Tutur Literal

Randa

kemana?”

mengungkapkan

B:

dan Tidak Langsung

”Belum

ditentukan, Keterangan:

bahwa ia belum

pokoknya... kemana kaki kami Pada tuturan ini, penutur ada tujuan kemana
melangkah saja. Tenang saja, hendak bertanya kepada ia

akan

kalau sidang ayah angkatku mitra tutur hendak pergi bersama
selesai,

kami

pasti

akan kemana

setelah Sisi.

pulang.”

menyelesaikan masalah

(Halaman 278)

yang dihadapi mereka.

Konteks: tuturan itu terjadi Tuturan

ini

ketika Randa dan Sisi hendak diklasifikasikan menjadi
pergi untuk memulai sebuah tindak tutur literal karena
kehidupan yang baru. Disaat terdapat kalimat tanya
itulah

Randa

berpamitan

dan

dengan

Sisi yang dapat memancing

Andrew mitra tutur. Sedangkan

yang sudah menjadi teman baik mitra tutur hanya dapat
untuk mereka berdua.

menjawab

belum

menentukan tujuannya,
dan

hanya

pergi
dengan
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mengandalkan

kaki

mereka hendak kemana.
Tuturan

itu

dikategorikan ke dalam
tindak

tutur

tidak

langsung

karena

menggunakan

makna

kiasan karena Randa dan
Sisi benar-benar tidak
tahu

tujuan

mereka
Sehingga

akan

kemana
pergi.

tuturan

ini

disebut dengan tindak
tutur literal dan tidak
langsung.
36.

A: “Enak,” kata Andrew sambil Tindak

tutur

Tidak Andrew

ingin

mengunyah, “terasa enakkarena Literal dan Langsung.

mengungkapkan

yang motong pasti baru

kalau Apel yang ia

sekali ini ngupas apel. Apa saja

Keterangan:

makan tidak enak
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bakal kau lakukan buat aku kan, Pada tuturan tersebut, karena
Brur?”
B:

penutur

Randa

tertawa.

menuturkan oleh Randa.

“cepat modus

sembuh dan jangan keenakan

makna

tidur terus, brur.” Balasnya.

tidak

(Halaman 197)

maksud

dipotong

kalimat

dan

kalimat

yang

sesuai
yang

Konteks: tuturan itu terjadi diutarakan.

dengan
hendak
Andrew

ketika Randa mengupas sebutir mengatakan enak tetapi
apel

dan

memberikannya ia seakan menyindir apel

kepada Andrew.

yang dimakan tidak enak
karena yang memotong
seperti baru pertama kali
memotong
Sehingga

apel.
tuturan

ini

disebut dengan tindak
tutur tidak literal dan
langsung.
37.

A:“Dir, belikan aku aspirin.

Tindak

Rasanya aku sakit.”

Langsung.

Tutur Sisi

menyuruh

untuk membelikan
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Dira mengulurkan tangannya Keterangan:
pada Sisi,

Dalam

ia

tuturan

ini, Dira.

B: “Mana duitnya? Sekalian penutur Sisi menyuruh
aku mau beli peniti.”

Dira untuk membelikan

(Halaman 236)

obat, karena ia merasa

Konteks: tuturan itu terjadi sakit. Mitra tutur yaitu
ketika Sisi menyuruh

Dira Dira merasa terpanggil

untuk

obat, untuk membelikan Sisi

membelikannya

karena Sisi merasa tidak enak obat dengan bukti ia
badan.

meminta uang ke Sisi
agar obat yang diminta
Sisi

dapat

terwujud.

Sehingga tuturan mereka
diklasifikasikan sebagai
tindak

tutur

langsung

karena Sisi menyuruh
langsung Dira dan Dira
segera mengiyakan.

obat

kepada
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38.

A: “Kenapa belum tidur?”

Tutur Irvan

Tindak

menyuruh

B: “Dadaku terasa engga enak, Langsung

untuk Yanti segera

seperti jantung yang berkedut

berobat ke dokter.

keras

Keterangan:

Terkadang Dalam tuturan tersebut,

sekali.

kepalaku terasa penat, seperti

penutur

bertanya

migrain tapi diseluruh kepala.

langsung kepada mitra

Tengkukku juga terasa pegal,

tutur.

Penutur

seperti diberati sesuatu.”

yaitu

Irvan

(Halaman 108)

secara langsung kepada

disini
bertanya

Konteks: Tuturan itu terjadi Yanti mengapa belum
ketika

Yanti

menceritakan tidur, lalu dijawab oleh

kondisi akhir-akhir ini kepada Yanti
Irvan

mengenai

ia

merasa

kondisi kesakitan akhir-akhir ini.

kesehatannya. Sehingga Yanti Sehingga tuturan mereka
kesulitan tidur di malam hari.

diklasifikasikan sebagai
tindak

tutur

langsung

karena terdapat unsur
kalimat tanya.
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39.

A: “Minum, Dik. Supaya badan Tindak
jadi hangat. Siapa namanya?”

Tutur Ibu
menyuruh

Langsung

B: “Terima kasih, tante. Nama Keterangan:

Randa



Sisi

untuk minum air

saya Sisi.”

Pada tuturan tersebut, yang disuguhkan.

(Halaman 110)

penutur yaitu orangtua

Konteks: tuturan itu terjadi Randa menyuruh mitra
ketika Sisi datang ke rumah tutur untuk minum dan
Randa. Tetapi Randa tidak ada, sekaligus bertanya siapa
sehingga ia menunggu sambil namanya.
disuguhkan

minuman

Mitra

oleh menjawab

kedua orangtua Randa.

tutur

langsung.

Sehingga tuturan mereka
diklasifikasikan sebagai
tindak

tutur

langsung

karena terdapat unsur
kalimat tanya dan juga
kalimat suruhan.
40.



A: “kau utang nyawa padaku

Tindak

sekali ini”

langsung.

mengungkapkan

Keterangan:

bahwa

tutur

Tidak Andrew
Randa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136

B:

“dan

kau

sudah Dalam tuturan tersebut harus

membalas

menyebutannya untuk yang ke penutur menuturkan kau kebaikan Andrew.
seribu kali” tukas randa pura- utang

nyawa

padaku

pura kesal.

sekali ini, yang artinya

(Halaman 197)

adalah

Andrew harus

Konteks: tuturan itu terjadi berbalas
ketika
sedang

Randa

dan

berada

di

Andrew.

Randa

dengan

Andrew.

budi

Andrew kebaikan yang dilakukan
kamar oleh Randa karena sudah
berbicara merawatnya. Mitra tutur
Randa Andrew

juga

melayani Andrew yang saat itu menuturkan
sedang sakit.

atas

makna
sudah

bahwa

dengan
Randa

menyebutnya

sering sekali layaknya
menyebutnya seribu kali.
Sehingga tuturan mereka
diklasifikasikan sebagai
tindak

tutur

tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137

langsung karena terdapat
makna kiasan.
41.

A: “Aku akan menyerahkan
semuanya

pada

hukum. Langsung.

mengungkapkan

Hukumlah yang akan berbicara. Keterangan:
Namun asal kau tahu, jika



Tindak Tutur Tidak Randa

kalau

ia

bisa

Pada tuturan ini, penutur bersaksi

diminta, aku akan bersaksi menggunakan

makna pengadilan,

di
jika

melawanmu di pengadilan.”

kiasan. Randa bertutur diminta. Ia juga

(Halaman 276)

bahwa hukumlah yang tidak

Konteks: tuturan ini terjadi berbicara.

Maksudnya menyerah

akan
untuk

ketika Randa sedang berbicara adalah Randa percaya keadilan ibunya.
dengan Ayahnya. Saat itu Ayah akan
Randa

yaitu

penjara

Irvan

akibat

melakukan
pembunuhan.

hukum

yang

masuk ditetapkan

oleh

dituduh pengadilan

terkait

sebuah masalah ayahnya. Randa
berusaha akan mengikuti
hukum
walaupun

yang

ada,

Ayahnya

sendiri yang mengalami
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hukuman

di

penjara.

Sehingga

tuturan

itu

diklasifikasikan sebagai
tindak

tutur

tidak

langsung karena terdapat
makna kiasan.
42.

A: “Randa maafkan Ibu, Nak. Tindak



Tutur Randa

Tapi kau tak bisa bersikap Langsung.

mengungkapkan

begitu pada ayahmu!”

Keterangan:

kemarahan

B: “Apa yang tak bisa, Bu?

Pada tuturan tersebut, kekecewaan

Tinggal sehari lagi di rumah ini, penutur

terlihat terhadap ibunya.

Randa bisa jadi gila!” kata

menyuruh

Randa sambil berkemas.

tutur

(Halaman 48)

suruhannya. Mitra tutur

Konteks: tuturan itu terjadi juga
ketika

Randa

bertengkar

yang

dengan

agar

mitra

melakukan

membalasnya

sedang dengan kalimat suruh.
ibunya. Sehingga tuturan yang

Randa mengungkit bahwa ia dituturkan oleh Randa
pernah

melihat

ayahnya dan

dan

Ibunya

termasuk
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berselingkuh, yang membuat dalam

tindak

tutur

ibu Randa naik pitam dan langsung.
menampar Randa. Mulai dari
situ lah keributan mulai muncul.
43.

A: “Gadis kayak dia, paling- Tindak Tutur Tidak Andrew

ingin

paling Cuma sebulan dipacari Langsung.

meluruskan bahwa

Andrew.”

Keterangan:

Sisi

B: “maksudmu ‘gadis kayak

Pada tuturan tersebut, gadis baik yang

dia’ ?” suara Andrew yang

tuturan yang dituturkan berbeda

kedengaran tidak suka

oleh penutur yaitu Randa apa yang ada di

(Halaman 60)

agak ambigu karena ia pikiran Randa.

Konteks: tuturan itu terjadi berbicara “gadis seperti
ketika Firna yang secara iseng itu” yang secara tidak
menanyai

apakah

ia

suka langsung

ingin

dengan Sisi, lalu Randa tiba- merendahkan

Sisi

tiba menyeletuk seperti itu, sehingga terlihat mitra
seakan akan ingin merendahkan tutur Andrew, kurang
Sisi.

menyukai
yang

perkataan

dituturkan

oleh

merupakan

dengan
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Randa. Sehingga tuturan
yang

dituturkan

Randa

oleh

diklasifikasikan

dengan tindak tutur tidak
langsung.
44.

A:

“iy..

iya

ya...



tapi Tindak Tutur Tidak Andrew

kelihatannya Sisi bukan tipe Literal.

sebenarnya ingin

pembohong.”

membela

Keterangan:

Sisi

B: “Bohong sih nggak, mungkin Dalam tuturan tersebut, bahwa ia bukan
imajinasinya sedikit berlebihan. terlihat

mitra

Ha ha ha...”

Andrew

(Halaman 63)

menanggapi

tutur tipe
yang ia

tuturan imajinasi

Konteks: tuturan itu terjadi penutur yaitu Firna yang kuat.
ketika Andrew yang berbincang menganggap Sisi bukan
dengan Firna mengenai Sisi. tipe pembohong. Namun
Karena Sisi melakukan sebuah Andrew berbicara yang
siaran

radio,

mengatakan

disitu
bahwa

Sisi tidak

sesuai

dengan

ada maksud Firna. Imajinasi

seseorang yang memarahinya tidak

pembohong,

ada

kaitannya

memiliki
yang
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sebanyak tiga kali, namun Sisi dengan seseorang yang
merahasiakan

sosok

memarahinya.

45.

yang pembohong.

Sehingga

Sehingga tuturan mereka masuk ke

muncul rasa penasaran antara

dalam kategori tindak

Andrew dan Firna.

tutur tidak literal.


A: “makan malam bersama Tindak Tutur Literal

Sisi

penerbit? Boleh, nanti kenalkan dan Langsung.

mengungkapkan

aku dengan orang penerbit. Keterangan:

ia

ingin

sekali

Siapa tahu suatu saat aku bisa Pada tuturan tersebut, dikenalkan dengan
menerbitkan novel juga.”

penutur

terlihat seorang

B: “kamu juga nulis novel?”

mengiyakan

ajakan novel

(Halaman 64)

seseorang untuk makan memiliki

penulis
agar

Konteks: tuturan itu terjadi malam bersama. Disisi seseorang
ketika

Andrew

sengaja lain,

selain

makan malam bersama. Sisi juga ingin diperkenalkan
menyetujui

untuk dengan seorang penerbit

mengiyakan ajakan Andrew.

novel dengan maksud
agar

novel

yang

makan menginspirasi

menunggu Sisi untuk megajak malam bersama, penutur dirinya.

terlihat

ia

karangan
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penutur

dapat

diterbitkan.

Sehingga

tuturan yang dituturkan
penutur diklasifikasikan
sebagai tindak tutur
literal dan langsung.
46.

A: “Aku... nggak bawa gaun Tindak
malam.”



Tutur Firna
mengungkapkan

Langsung.

B: “Pakai punyaku saja. Aku Keterangan:

bahwa

ia

ingin

bawa banyak, kok.”

Dalam

(Halaman 66)

penutur secara langsung gaun kepada Sisi.

tuturan

ini, meminjamkan

Konteks: tuturan itu terjadi berbicara kepada mitra
ketika mereka diundang pergike tutur bahwa ia tak punya
pesta malam. Disaat itu Sisi gaun malam untukmakan
agak kebingungan karena ia tak malam. Akhirnya Firna
punya gaun malam ataupunbaju meminjamkan
formal

yang

pantas.

datanglah Firna yang

Lalu malamnya,
memang

gaun
karena

ia

punya

banyak gaun. Sehingga
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menawarkan

gaun

malam tuturan yang dituturkan

kepadanya.

mereka berdua termasuk
dalam tindak tutur
langsung.

47.



A: “Pasti Sisi pikir aku KKN, Tindak Tutur Tidak Sisi
kerja

di

perusahaan

ayah Langsung

sendiri.”

mengungkapkan

Keterangan:

bahwa ia memuji

B: “nggak dong, biarpun kerja Pada tuturan tersebut, keahlian
diperusahaan orangtua, kalau
nggak

punya

penutur

kemampuan, langsung

secara

yang

tidak dimilki oleh Firna
berpikir disamping

ia

mana mungkin bisa buat naskah jawaban dari mitra tutur memiliki “kursi”
iklan sebagus sabun “Max”?”

bahwa

(Halaman 68)

perusahaan orang tua itu

bekerja

di milik ayahnya.

Konteks: tuturan itu terjadi enak, tetapi mitra tutur
ketika Sisi penasaran dimana yaitu Sisi menepisnya
tempat kerja Firna. Firna pun dan menjawab bahwa
menjelaskan bahwa ia bekerja Firna

mempunyai

di bawah perusahaan orang

keahlian

tersendiri

tuanya.

sehingga dapat membuat
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naskah

iklan

dengan

bagus. Sehingga tuturan
yang dituturkan mereka
berdua termasuk dalam
tindak tutur tidak
langsung.
48.

A: “kenapa sih mesti ngundang Tindak
gadis itu?”

Tutur Andrew menyuruh
Randa

Langsung.

B: “sudahlah, Ran. Bosan aku Keterangan:

untuk

berhenti megeluh,

dengar kau mengeluh, komplain Pada tuturan tersebut, dan

cukup

dan protes. Anggap saja dia penutur berbicara kepada memperhatikan
teman kencanku dan kau engga mitra tutur dan bertanya Firna saja.
perlu memperdulikannya. Kau mengapa

mengundang

cukup memperhatikan Firna gadis itu. Maksud dari
saja, oke?”

gadis itu ialah Sisi. Lalu

(Halaman 68)

mitra tutur menjawab

Konteks: tuturan itu terjadi dan menasihatinya kalau
ketika Randa berbicara kepada tidak usah mengurusi
Andrew. Randa menggerutu Sisi

dan

uruslah
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sepanjang

perjalannya

dari urusannya

sendiri.

kamar mereka di lantai tujuh ke Sehingga tuturan yang
kamar Firna di lantai enam.

dituturkan

mereka

berdua termasuk dalam
tindak tutur langsung.
Karena terdapat unsur
kalimat tanya.
49.

A: “Aku rasa kau juga perlu Tindak Tutur Tidak Andrew menyuruh
hati-hati sama dia, Drew. Kita Literal.

Randa

kan baru mengenal dia satu hari. Keterangan:

memikirkan

Siapa tau dia tipe penggaet laki- Pada tuturan tersebut, perkataan
penutur

laki kaya?
B:

“kaya?

untuk kepada

maksudmu? Ha.. ha..”

memperingati

(Halaman 69)

bahwa

Andrew Andrew

Sisi

Randa

dan

Andrew Tetapi

mitra

tutur

berbicara mengenai Sisi. Randa Andrew hanya meledek
amat

membenci

Sisi

dan Randa

dan

Sisi.
terlihat

hanya membela Sisi.

Konteks: tuturan itu terjadi memanfaatkannya.
ketika

yang

Randa dilontarkan Randa

monyet, bersikeras

Kaya

untuk

tidak
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berusaha

untuk menanggapi peringatan

memperingatkan

Andrew Randa. Randa berkatadia

bahwa Sisi bukan gadis yang tipe penggaet laki- laki
baik.

kaya dan dijawab oleh
Andrew

seperti kaya

monyet, jauh dari arti
kaya yang dimaksudkan
Randa. Sehingga tuturan
yang

diucapkan

oleh

Andrew termasuk dalam
tindak tutur tidak literal
karena

tidak

dengan

makna

sesuai
dan

maksud yang
dituturkan.
50.

A: “aku sih benar-benarpemula, Tindak Tutur Literal

Elita

memberi

novel

tahu

bahwa

pertamaku baru

tiga dan Tidak Langsung.

puluh lembar. Sebenarnya
aku

mau

tanya,

waktu

Keterangan:

menjadi

seorang

penulis novel itu
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melahirkan
susah

naskah

nggak

pertama, Pada tuturan tersebut, termasuk

sih?

Soalnya penutur

Sisi

percuma nanya ke Andrew, dia mengenai

bertanya sekaligus susah.
penulisan

kan memang sudah lama jadi novel, karena Sisi ingin
penulis skenario,” kata Sisi

sekali menjadi seorang

B: “eh, biar lama nulis skenario, novelis.

Ia

tetap aja susah lagiii...” Elita kepada

mitra

bertanya
tutur.

menjawab, “Susah, sekaligus Tuturan Sisi termasuk ke
gampang.

Susahnya dalam tindak tutur literal

memulainya, tapi sekali sudah karena penutur bertanya
mulai, malah terasa gampang. langsung sesuai dengan
Enak, kan?”

yang

(Halaman 75)

Mitra tutur membantu

dimaksudkan.

Konteks: tuturan itu terjadi menjawab pertanyaanya,
ketika Sisi bertemu dengan Elita pertama menjawab
penulis

novel

lain

yang bahwa walaupun sudah

bernama Elita. Sisi terlihat lama tetap saja susah,
menanyakan hal yang berkaitan tetapi

Elita

dengan penulisan naskah dalam menjelaskan

mudah

juga
menjadi
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novel. Sisi bertanya sekaligus seorang penulis novel
belajar karena Elita lebih senior juga gampang, jika kita
dan punya banyak pengalaman memulainya.
dibidang penulisan naskah.

Elita

Tuturan

termasuk

dalam

tuturan tidak langsung
karena

tidak

dengan

maksud

dituturkan.

sesuai
yang

Sehingga

tuturan itu termasuk ke
dalam tindak tutur literal
dan tidak langsung.
51.



A: “aku tahu sebabnya, aku Tindak Tutur Literal

Andrew

pernah baca disebuah buku, dan langsung.

mengungkapkan

katanya seorang pemula itu Keterangan:

bahwa

punya

sebuah

kelebihan Pada tuturan tersebut, seorang

dibandingkan seseorang yang penutur

penulis

Andrew tidak serta merta

sudah ahli. Karena pengalaman memnuturkan
mereka masih kurang, mereka pendapatnya

menjadi

langsung menjadi
antara sukses, namun ada

nggak terlalu takut membuat penulis senior dan junior.
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sesuatu. Sedangkan yang ahli, Penutur

juga pengalaman yang

karena sudah berpengalaman, memberikan
jadi

takut

gagal,

harus dicapai.

makanya pendapatnya

secara

mereka sudah enggak membuat masuk akal dan memang
sesuatu

yang

melainkan

orisinil

melanjutkan

lagi, berdasarkan buku yang
apa telah ia baca. Walaupun

yang sudah mereka rintis di pendapatnya
karya

cipta

sebelumnya. disanggah

itu
oleh

mitra

Adapula seseorang yang sudah tutur yang menuturkan
ahli, malah sombong, merasa bahwa tanpa bakat nggak
bisa

dan

meremehkan bakal

jadi

apa-apa.

segalanya, akhirnya malahgagal Sehingga

tuturan

membuat sesuatu yang bagus tersebut termasuk dalam
dibandingkan tuturan
sebelumnya.
B:”Tanpa bakat, mau pemula
atau sudah ahli, nggak bakal
jadi apa-apa.”
(Halaman 76)

tindak

tutur

literal dan langsung.
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Konteks: tuturan itu terjadi
ketika para penulis berkumpul
dan

mereka

berbincang

mengenai pembuatan novel.
Satu sama lain mengungkapkan
keluh kesah menjadi seorang
penulis

berdasarkan

pengalaman pribadi.
52.

A: “Aku harap kau maumundur, Tindak

Tutur Sisi memberitahu

karena Andrew satu- satunya Langsung.

sikap Randa yang

temanku yang terbaik.” B: Sisi Keterangan:

sangat

ia

tidak

berkata dingin “ Randa Irvan, Pada tuturan tersebut, suka. Ia merasa
tak heran cuman Andrew satu- mitra tutur yaitu Sisi kasihan

terhadap

satunya temanmu. Aku malah mengungkapkan bahwa Randa karena
heran ada yang tahan berteman ia sangat tidak suka memliki
denganmu. Kau egois,pemarah, dengan

sikap

Randa seperti itu.

meremehkan orang lain, selalu selama ini. Ia berkata
negatif pada orang

demikian

karena

lain, buruk sangka...”

mengalaminya

ia

sendiri

sifat
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(Halaman 80)

dan

Randa

Konteks: tuturan itu terjadi sengaja

secara

menunjukkan

ketika Randa dan Sisi bertemu sikap asli kepada Sisi
dan berbicara di lobi hotel. yang
Awalnya

Randa

membuat

hanya marah

dan

Sisi

bersikap

mengembalikan sweater milik dingin. Sehingga tuturan
Sisi karena baju Randa terkena yang diungkapkan oleh
saos saat akan launching buku. Sisi

termasuk

dalam

Namun keadaan berubah ketika tindak tutur langsung.
mereka satu sama lain saling
menjelekkan sikap yang
memancing kemarahan.
53.

A: “Kau masih bisa membeli Tindak Tutur Tidak Dira agak curiga
semua oleh-oleh ini dengan Langsung.

kepada Sisi karena

uang seratus ribu yang kau Keteranga:

ia bisa membeli

bawa?

Hmm..

simpanan, ya?”

pakai

uang Pada tuturan tersebut, oleh-oleh banyak
penutur

Dira padahal

B: “Uang simpanan apa? Kau mempertanyakan kenapa sedikit.
kan tahu aku gak pernah Sisi bisa membeli oleh-

uangnya



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
152

nympan uang tanpa bilang- oleh dari Jogja yang
bilang. Ini.. pemberian teman.” lumayan banyak karena
(Halaman 82)

Sisi tidak mempunyai

Konteks: Tuturan itu terjadi uang lebih. Oleh karena
ketika Sisi telah sampai rumah itu Dira berkata apakah
setelah diperjalan selama 12 dia punya uang simpanan
jam dari Jogja. Dira meragukan yang

secara

Sisi karena ia bisa membeli langsung

tidak

menuduhnya

banyak oleh-oleh padahal hanya karena ia tahu Sisi tidak
membawa uang seratus ribu punya
rupiah.

uang

Sehingga

lebih.

tuturan

itu

disebut dengan tuturan
tidak langsung.
54.

A: Dira mengejarnya “Kau Tindak Tutur Tidak Dira

menasihati

mesti hati-hati pada laki-laki Langsung.

Sisi kalau harus

yang tidak dikenal, Si! Si! Keterangan:

berhati-hati

“Huuuh, kalau dibilangin, ga Dalam tuturan tersebut kepada laki- laki
mau dengar. Laki-laki tuh kalau terlihat
ngasih

apa-apa,

pasti

ada penutur

Dira

sang yang

menasihati

menaruh
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maunya. Kayak orang macing bahwa kita harus hati- simpati
saja, pakai umpan!”

hati pada laki-laki yang kepadanya.

B: “Berisik!” teriak Sisi dari tidak

dikenal.

dalam kamar.

tuturan

(Halaman 83)

mengandung

Tetapi
Dira

Konteks: tuturan itu terjadi seperti

pada

makna
tuturan

ketika Dira menasihati Sisi kayak orang mancing
bahwa harus berhati-hati pada saja,

pakai

umpan.

orang yang tak dikenal. Tetapi Maksudnya adalah lakiSisi

nampak

tidak laki atau siapapun itu

mendengarkan nasihat Dira dan yang tidak dikenal akan
langsung pergi ke kamarnya.

memberi
barang

kita
atau

sebuah
umpan

sebagai umpan agar kita
mau didekati oleh orang
yang

tidak

dikenal.

Sehingga tuturan Dira
termasuk dalam tindak
tutur

tidak

langsung
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karena berisi kiasan atau
makna

yang

mengandung

maksud

tertentu.
55.

A:

“Ran,

Ran...

apa

kau Tindak Tutur Literal



Andrew

mengerti mengapa dibutuhkan

dan Langsung.

memberitahu

sebuah tim dan bukan satu

Keterangan:

kepada

orang yang menulis skenario?”

Pada tuturan tersebut, bahwa menulis itu

B: “Karena mareka mau cepat.” penutur bertanya terlebih merupakan
A: “Ya, tapi bukan cuma itu. dahulu
Menulis skenario adalah seni

kepada

mitra menulis

lagi

bete

untuk

kembali

menjelaskan pekerjaan

menulis. maksud pertanyaan yang selesai.

Deadline, deadline, deadline. Di diajukan oleh penutur.
sini

otak

manusia

diperas Terlihat penutur Irvan,

hingga tetes terakhir. Empat

menuturkan

kepala lebih baik daripada satu, langsung
itulah maksudnya.”

seni
cepat.

tutur. Setelah dijawab Jadi dibutuhkanya

menulis cepat. Tidak ada jalan- oleh mitra tutur, penutur team
jalan sore kalau suasana hati

team

menulis.

secara
apa

itu

Irvan

juga

supaya
cepat
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(Halaman 86)

mengungkapkan dengan

Konteks: tuturan itu terjadi kiasan atau maknaseperti
ketika Ayah Randa dan Randa otak

manusia

nampak membicarakan sesuatu hingga
yang penting. Irvan yaitu ayah yang

tetes terakhir,
sesuai

Randa ingin meminta tolong kegiatan
untuk

menjadi

tim

Irvan.

Randa

memikirkan

dan

dengan
menulis

kreatif tersebut.

penulisan naskah di perusahaan tuturan

diperas

sehingga
itu

termasuk

terlihat dalam tindak tutur literal
membuat dan

keputusan itu.

langsung

menuturkan
makna

kata

menyusunnya

karena
maknayang
sama

dengan modus yang
diucapkan.
56.

A: “Heiiiii!!! Hentikaaann!!!” Tindak Tutur Tidak Sisi

terlihat

Sisi segera maju dan melihat Literal.

khawatir

karena

kondisi Dira. “Dir! Kau baik- Keterangan:

Dira

baik saja? Dir!” ia melihat pada

diserang

tiba-tiba
oleh
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sang pemukul dengan wajah Pada
geram. “Kalian siapa?”

tuturan

penutur

tersebut orang yang ia tak
berusaha kenal.

B: “Kami? tanya saja pada Dira. menyelamtkan Dira dari
Kami sudah kenal baik, kok. seseorang

yang

Kami Cuma ingin dia bayar dikenal.

Mitra

tak
tutur

utang.”

berkata bahwa ia kenal

(Halaman 89)

sangat baik kepada Dira.

Konteks: tuturan itu terjadi Namun pernyataan itu
ketika Sisi memergoki Dira bohong
sedang

berantem

seseorang

yang

dikenalnya.

Sisi

karena

dengan berhutang dan akhirnya
tidak memukuli

Dira

otomatis katanya

yang
sudah

melerai dan nampak marah berkenalan
pada pemukul yang memukul Sehingga
Dira.

Dira

baik.
tuturan

tersebut termasuk dalam
tuturan

tidak

literal

karena tidak mengatakan
yang sebenarnya.
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57.



A: “Menurutku, sebaiknya kita Tindak Tutur Tidak Firna
harus lebih serius, sayang”, Literal

Tidak mengungkapkan

dan

ucap Firna. Mereka sedang Langsung.

bahwa

duduk di ruang tamu rumah Keterangan:

memiliki

Pada tuturan tersebut, hubungan

Randa.

B: “Tentu saja. Kalau nggak penutur Firna mencoba lebih
serius, skenarionya pasti nggak berbicara
bagus.”

mengenai

hubungan
Tetapi

Firna

kita.”

hanya berkata kita harus

(Halaman 93)

lebih

serius,

Konteks: tuturan itu terjadi langsung

dan

mendapat

ketika Randa dan Firna sedang respon dari mitra tutur
mengerjakan

naskah untuk

menjawab

skenario untuk perusahaanAyah pertanyaan penutur yang
Randa.

Namun

ingin

yang
serius

serius dengan Randa.

A: “bukan itu, soal hubungan mereka.

serius

ia

ditengah sebetulnya

bukan

itu

pekerjaan itu, Firna menayakan maksud

dari

penutur.

hal serius lainnya kepada

Maksud

dari

penutur

Randa.

adalah

keseriusan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
158

hubungan bukan naskah
yang

dikerjakan.

Sehingga

tuturan

ini

disebut dengan tindak
tutur tidak literal dan
tidak langsung karena
maksud dan modus tidak
sesuai dengan yang
hendak diutarakan.
58.



A: “Sayang, kok diam saja? Tindak tutur Literal Firna
Kita

sudah

tiga

tahun dan Langsung.

mengungkapkan

berhubungan, umur kita sudah Keterangan:

bahwa

dua puluh empat tahun. Kurasa Pada tuturan tersebut, segera
sudah saatnya kita... ehmm...” penutur
Firna

ingin

menikah,
Randa

malu, bahwa kita sudah tiga terlihat tidak siap

tersenyum

“...membentuk

menuturkan namun

ia

sebuah tahun berhubungan dan dengan

keluarga. Vivien sudah ribut sudah berumur dua puluh pernikahan itu.
ingin
pacarnya,

menikah
dia

dengan empat

bilang

aku literal

tahun.
tuturan

Secara
Firna
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sebagai kakak mesti cepat-cepat adalah ingin lebih serius,
kalau enggak mau dilangkahi.” atau

ingin

B: “Fir...,” Randa menatap secepatnya.

menikah
Ditambah

Firna, bisakah masalah ini kita lagi dengan jelas dan
tunda... ehm... setahun atau dua langsung Firna langsung
tahun lagi? Aku merasa... belum mengatakan
siap.”

membentuk

(Halaman 94)

keluarga.

Konteks: tuturan itu terjadi tuturan
ketika

Firna

ingin
sebuah
Sehingga
tersebut

ingin termasuk dalam tuturan

mengungkapkan kepada Randa literal

dan

bahwa ia ingin segera menikah, karena

langsung
penutur

ditambah lagi adik Firna yang menuturkan makna katasudah

memiliki

pacar

dan kata yang menyusunnya

mungkin juga sudah serius dengan modus kalimat
dalam

menjalin

hubungan. yang sesuai.

Namun Randa tampak tidak
yakin dan sempat terbata-bata
dalam menjawab.
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59.

A: “Peniti itu adalah sebuah Tindak
tanda jadi perjodohan.”



Tutur Randa
memberitahu

Langsung.

B: Firna mengerutkan kening Keterangan:

Firna

bahwa

ia

“Apa?”

Dalam tuturan tersebut, sebenarnya sudah

(Halaman 95)

sebelumnya

penutur dijodohkan

Konteks: tuturan itu terjadi memperlihatkan sebuah dengan

wanita

ketika

Randa

menunjukkan peniti kepada mitra tutur. lain,

dengan

sebuah

peniti

perak.

nampak

bingung

Firna Mitra

tutur

nampak sebuah

peniti

langsung bingung, lalu penutur sebagai penanda.

bertanya apa maksud peniti itu. langsung

menjelaskan

Randa langsung menjelaskan maksud dari peniti perak
maksud dari peniti tersebut.

itu.

Sehingga

tuturan

tersebut termasuk dalam
tindak

tutur

karena
menuturkan

langsung
penutur
tanpa

adanya makna atau
modus tertentu.
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60.

A: “Tapi... itu nggak masuk Tindak



Tutur Firna

akal! Bagaimana kalau yang Langsung.

mengungkapkan

lahir dua-duanya laki-laki?”

rasa tidak nyaman

Keterangan:

B: “Kalau dua-duanya laki-laki, Pada tuturan tersebut, ketika mendengar
kami akan diangkat saudara. Firna bertanya langsung perjodohan
Kalau anak teman orang tuaku kalau yang punya peniti Lalu
itu

perempuan,

kami

akan itu

adalah

itu.
Randa

laki-laki, berusaha

dinikahkan.”

sebab Firna merasa kalau menjelaskan

(Halaman 95)

perjodohan

Konteks: tuturan itu terjadi menggunakan
ketika

Firna

dengan kembali.
peniti

menanyakan tidak masuk akal apalagi

keberadaan pemilik peniti itu. sudah bukan jamannya
Firna juga bertanya bagaimana untuk melakukan sebuah
kalau yang punya itu laki-laki. perjodohan.
Randa

secara

Sehingga

perlahan tuturan tersebut masuk

menjawab pertanyaan Firna

dalam kategori tindak
tutur langsung karena
terdapat unsur kalimat
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tanya,

atau

ingin

bertanya.
61.

A: “Kau pemula dalam penulis Tindak Tutur Literal.

Andrew

terlihat

skenario, ya! Tapi kau jelas Keterangan:

memuji

randa

sudah mahir membuat cerita, Dalam

itu, karena ia mahir

tuturan

kau pasti sudah punya plot-plot penutur terlihat memuji dalama membuat
baku yang tertanam di otakmu mitra tutur bahwa Randa sebuah ceita.
setiap membuat suatu cerita. memang pemula tetapi ia
Tapi kita butuh satu orang untuk sangat

mahir

memberikan ide segar! Ide-ide membuat

dalam

cerita,

dan

yang bahkan tidak terpikir oleh sudah matang membuat
kita

sebagai

penulis plot-plot dalam cerita.

berpengalaman!.”

Sehingga tuturan yang

B: “Itu sudah terpenuhi oleh

dituturkan oleh Andrew

Firna, dia juga sama sekali baru termasuk dalam tindak
dalam menulis skenario, kan?”

tutur

(Halaman 99)

memang

Konteks: tuturan itu terjadi keahlian
ketika Randa

dan

literal

karena

ia

memuji

Randa

dan

Andrew sesuai dengan maksud
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sedang berbicara agak jauh dari yang

ingin

Sisi dan Firna. Mereka sedikit diucapkannya.
berdebat karena Sisi menjadi
bagian

dari

tim

penulisan

skenario. Randa tidak menyukai
Sisi ikut project, sebaliknya
Andrew yang mengusulkan Sisi
mengikuti project itu.
62.



A: “yang penting semangat, Tindak Tutur Literal

Sisi

dong! Siap, gitu!”

mengungkapkan

dan Langsung.

B: “Siap!” tukas Sisi sambil Keterangan:

Pada tuturan tersebut, kepada

tertawa.

B: “Andrew, hari ini terima penutur
kasih,

rasa terima kasih

ya?

Kau

membantuku,
bertengkar

sampai
dengan

banyak mitra

Andrew

menyemangati karena berkatnya
tutur

karena ia

mendapat

mau berhasil menjadi bagian pekerjaan.
teman dari penulisan naskah.

baikmu segala. Aku nggak tahu Mitra tutur yaitu Sisi
gimana bisa membalasnya.”

mengucapkan

(Halaman 101)

kasih

karena

terima
telah
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Konteks: tuturan itu terjadi membantu

Sisi

ketika Andrew mengantarkan mendapat

agar

pekerjaan.

pulang Sisi. Sisi mengucapkan Tuturan mitra tutur Sisi
terima kasih karena berkat dia termasuk
Sisi

mendapat

walaupun

sempat

ke

dalam

pekerjaan tindak tutur literal dan
berantem langsung, karena makna

terlebih dahulu dengan Randa.

kata-kata

yang

dituturkan

oleh

menggunakan

Sisi
modus

yang sesuai dengan yang
diucapkannya. Sisi ingin
mengucapkan

terima

kasih sampai-sampai ia
tidak tahu gimana bisa
membalasnya.
63.

A: “Sisi, selain percaya pada Tindak
bakat

dan

Tutur

kemampuanmu, Langsung.

sesungguhnya, aku.. aku...

Keterangan:

tidak Andrew
membeitahu
kepada sisi bahwa
ia

merupakan



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
165

menganggapmu berbeda dari Dalam tuturan tersebut, gadis

yang

gadis- gadis lainnya.”

penutur sempat berkata berbeda,

yang

Sisi mengangkat alisnya dengan bahwa Sisi merupakan membuat

Sisi

ekspresi bertanya.

gadis yang berbeda dari menajdi

(Halaman 101)

gadis- gadis yang ia dengan pernyataan

Konteks: tuturan itu terjadi kenal. Tuturan Andrew itu.
ketika mereka sudah sampai di membuat Sisi bingung,
rumah Sisi. Sebelum Andrew maksud dari Andrewapa.
pulang,

mereka

mengobrol Lalu

sebentar di depan rumah Sisi.

Andrew berkata

bahwa maksud berbeda
dari gadis lainadalah Sisi
istimewa

dihidupnya.

Sehingga tuturan yang
dituturkan oleh Andrew
termasuk dalam tuturan
tidaklangsung

karena

mengungkapkan makna
yang tersirat.

bingung
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64.

A: “Sudah malam. Ehm... kau Tindak

tutur Sisi menawarkan

mau mapir dulu?” tanyanya Langsung.

Andrew

pada Andrew.

mampir sebentar,

Keterangan:

untuk

B: “Nggak usah, lain kali saja. Penutur Sisi bertanya namun
Yuk, Mas Dira! Si, aku balik apakah

ingin



ia

mampir menolaknya.

dulu!” sapa Andrew sopan.

terlebih dahulu kepada

(Halaman 103)

mitra tutur. Tetapi mitra

Konteks: tuturan itu terjadi tutur bilang lain kali saja,
ketika Andrew mau pulang, lalu setelah itu berpamitan
Sisi menwarinya untuk mampir. untuk pulang. Sehingga
Tetapi karena sudah terlalu tuturan

itu

malam, akhirnya Andrew pamit dalam

tindak

pulan.

termasuk
tuturr

langsung karena terdapat
unsur kalimat tanya.

65.

A: “Uangnya... saya berikan

Tindak Tutur Tidak Para

besok pagi.”

Langsung.

penagih

utang

itu

B: “Besok pagi kalau tak Keterangan:

memperingati Sisi

dilunasi juga bukan barang Dalam tuturan tersebut,

dan

Dira

kalau

yang kami hancurkan, tapi satu mitra tutur yaitu penagih sampai hari esok
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persatu dari kalian akan kami hutang berkata kepada tidak

membayar

habisi!”

Sisi kalau tidak segera utangnya

(Halaman 106)

dibayarkan satu persatu akan

Konteks: tuturan itu terjadi dari kalian akan kami sesuatu

maka
terjadi
kepada

ketika para penagih hutang habisi. Maksud darimitra mereka berdua.
datang ke rumah Sisi dan Dira tutur adalah mereka akan
sambil mengancurkan barang- tak segan- segan untuk
barang yang ada di rumah menyakiti Sisi, Dira dan
mereka. Mereka mengancam Herman

jika

kalau tidak dibayar sesuatu membayar
akan

terjadi

pada

bertiga.

mereka Sehingga

tak

hutangnya.
tuturan

itu

termasuk dalam tindak
tutur

tidak

langsung

karena terdapat
maksud tertentu.
66.

A:

“Gejalanya

kok

seperti Tindak Tutur Tidak Irvan

menyuruh

kolestrol tinggi atau asamurat?” Langsung.

Yanti untuk segera

aku juga nggak ngerti.

memeriksakan diri

Keterangan:

ke dokter karena ia
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Periksa dong ke dokter. Sudah Pada

tuturan

tersebut merasakan gejala

lama kau rasakan begitu?”

penutur

B: “sudah enam bulan ini.”

penyakit yang mungkin

(Halaman 108)

diderita oleh mitra tutur.

menebak terus menerus.

Konteks: Tuturan itu terjadi Tetapi penutur juga tidak
ketika Irvan dan Yanti sedang tahu
berbincang

di

malam

pasti

mengenai

hari penyakit yang diderita,

karena mereka belum bisa tidur. penutur

lalu

Lalu Yanti bercerita kalau ia menyarankan
merasakan

sesuatu

tubuhnya.

Irvan

pada periksa

untuk

ke

dokter.

lalu Sehingga tuturan yang

menyarankan Yanti untuk pergi dituturkan oleh penutur
ke dokter.

termasuk dalam tindak
tutur

tidak

karena

langsung

secara

langsung

tidak

menebak

namun tidak pasti.
67.

A: “Aku ingin pinjam uang lima Tindak Tutur Tidak Sisi
juta!”

Langsung.

membuat

permintaan kalau
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B: hening sesaat. Randa tak Keterangan:

ia ingin meminjam

tampak kaget, tapi juga tak Pada tuturan tersebut, uang
berkomentar

apa-apa.

Lalu, penutur bertutur kalau ia Randa.

“Aku nggak bakal nanya buat pinjam

uang.

Namun

apa, karena aku tahu jelas tipe sedikit tanggapan dari
gadis sepertimu. Sudah aku mitra tutur dan hanya
bilang sejak awal, kan?” ia bertutur kalau ia tidak
berdiri dan mengambil sesuatu akan bertanya uangnya
ke dalam.

untuk

apa.

Dan

(Halaman 111)

pernyataan mitra tutur ini

Konteks: selepas para penagih agak rancu karena ia
utang itu pergi, Sisi cepat- cepat berkata aku tahu jelas
pergi ke suatu tempat tanpa tipe

gadis

sepertimu.

menghiraukan Dira dan Omnya. Secara tidak langsung
Tuturan itu terjadi di rumah mitra

tutur

ingin

Randa, dan Sisi kesana untuk mengatai Sisi bahwa dia
meminjam uang.

adalah gadis yang tidak
baik. . Sehingga tuturan
yang

dituturkan

oleh

kepada
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Randa termasuk dalam
tuturan tidak langsung
karena mengungkapkan
makna yang tersirat.
68.



A: “Ada orang yang ditakdirkan Tindak Tutur Literal

Firna

cocok, ada juga yang dari dan Langsung.

memperingati

sananya sudah nggak cocok.”

Randa

Keterangan:

B: “sayang, aku nggak suka deh Pada tuturan tersebut, bersikap
di hati kamu ada gadis lain,
walau

dalam

posisi

membenci dia. Kamu tahu, Firna

sudah

kalau kita membenci seseorang, dengan

maksud

ingin

ia

cukup besar dalam pikiran kita. Perkataan
Mending

kamu

biasa

tidak

tuturan yang dituturkan berlebihan kepada

kamu oleh mitra tutur yaitu Sisi.

kita akan memberi dia porsi

untuk

sesuai
yang

sampaikan.
Firna

bisa

saja dibilang sangat masuk

terhadap dia.”

akal dan bisa membuat

(Halaman 122)

Randa berpikir mengenai

Konteks: tuturan itu terjadi

perkataan

yang

ketika Fira dan randa berbicara diucapkan oleh Firna.
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dalam

perjalanan

menuju Sehingga

tuturan

itu

Lembang, tempat mereka akan termasuk dalam tindak
menggarap

naskah.

Firna tutur

literal

dan

terlihat memperingati Randa langsung.
bahwa Randa harus menjaga
sikap terhadap Sisi dan jangan
terlalu benci terhadapnya.
69.

A: “Sisi nggak cocok buat Tindak Tutur Literal.

Randa menentang

Andrew!”

Sisi untuk menjadi

Keterangan:

B: “Tapi menurutku aku malah Tuturan yang dituturkan pacar sahabatnya,
sebaliknya, mereka pasangan oleh mitra tutur, yaitu yaitu Andrew.
yang sangat serasi!”

Firna

(Halaman 122)

memuji kalau Andrew

Konteks:

mereka

benar-benar

berdua dan Sisi sangat cocok

mengganti topik obrolan ketika jika mereka benar-benar
Randa berjanji untuk tidak pacara. Tuturan Firna
benci pada Sisi.

tidak ada maksud lain
selain memuji keduanya.
Sehingga tuturan Firna
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termasuk dalam tindak
tutur literal.
70.

A: “Si, kau nggak usah bantuin Tindak Tutur Literal

Firna

bawa

Sisi

barang.

Masak

saja dan Tidak Langsung.

menyuruh

buruan, ya?” usul Firna

Keterangan:

B: “Bikinkan aku kopi, ya?

Pada tuturan tersebut, daripada

(Halaman 123)

tuturan mitra tutur yaitu membantu

memasak

untuk
saja

Konteks: tuturan itu terjadi Firna bertutur kalau Sisi membawa barang.
ketika mereka berempat telah tidak

usah

bantuin

sampai di villa Andrew ysng membawa barang, tetapi
terletak di daerah Lembang. langsung memasak saja.
Terlihat Firna yang menyuruh Lalu Sisi juga disuruh
Sisi untuk langsung memasak untuk
saja.

kopi.

membuatkannya
Tuturan

itu

termasuk kedalam tindak
tutur literal dan tidak
langsung karena yang
bersangkutan menyuruh
untuk

memasak

dan
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membuatkan

kopi,

namun tuturan ini juga
termasuk tindak tutur
tidak langsung karena
menggunakan

kalimat

tanya agar mitra tutur
tergerak

untuk

melaksanakannya.
71.



A: “Bikinkan saja kopi satu Tindak Tutur Tidak Andrew
teko, teh manis satu teko, Langsung.

memperingati

terserah mereka mau minum Keterangan.

Randa bahwa ia

apa.”

Pada tuturan tersebut, tidak

B: “Kenapa kau suruh-suruh penutur
Sisi

membuat

yaitu

minuman, menyuruh

Sisi

Randa menyuruh
untuk membuatkan

Randa?!”

dibuatkan

(Halaman 125)

Tetapi tuturan itu dibalas

Konteks: tuturan itu terjadi oleh
ketika Randa menyuruh Sisi
untuk

seakan-

membuatkannya marah

seharusnya

minuman. minuman.

Andrew
akan

yang
terlihat
karena

Sisi
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minuman

ditengah

rapat. memperlakukan

Sisi

Andrew seakan tidak terima sebagai pembantu. Mitra
karena Randa menganggap Sisi tutur terlihat bertanya
sebagai pembantu.

tetapi dengan gaya bicara
yang

seperti

marah,

sehingga tuturan Andrew
secara tidak langsung
memarahi Randa.
72.



A: “Kenapa kau menyuruh Sisi Tindak Tutur Tidak Andrew
melakukan ini- itu, sayang? Kan Langsung.

mengungkapkan

kasian..”

kekesalannya,

B:

“Sudah

Keterangan:

ia Pada tuturan tersebut, mengapa

Randa

tenaganya. terlihat penutur bertanya bersikap

seperti

seharusnya

menyumbangkan

Untuk dibayar, kan?”

mengapa Sisi disuruh- itu.

(Halaman 128)

suruh padahal mereka

Konteks: Tuturan itu terjadi adalah tim. Lalu dijawab
ketika Randa dan Firna tengah oleh mitra tutur bahwa ia
asik berbincang setelah mereka memang pantas disuruhsemua mengerjakan naskahnya. suruh, karena dibayar.
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Sisi

terlihat

pembicaraan

menguping Maksud

dibayar

dan seharusnya

mereka,

bersembunyi di balik pintu.

dibayar

adalah

sebagai

tim

penulis, namun Randa
menganggap Sisi dibayar
hanya

untuk

suruh.

disuruh-

Secara

tak

langsung tuturan Randa
menganggap Sisi sebagai
pembantu.

Sehingga

tuturan

termasuk

itu

dalam tindak tutur tidak
langsung.
73.

A: “Kunci pintu, biar siang dan Tindak Tutur Literal

Sisi kesal ketika

malam, ngerti? Dan kalau bisa, dan Langsung.

Dira berbicara hal

pakai baju berlapis-lapis kalau Keterangan:

aneh

lagi

tidur,

biar

ngebukanya kalau. ”

susah Dalam tuturan tersebut, dirinya.
penutur

sudah

sesuai

dengan makna kata-kata

kepada
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B:

“Dira!”

Sisi

tak

bisa yang

menyusunnya.

menahan tawanya. “Kau pikir Penutur menasihati mitra
dia

itu

maniak,

yang tutur agar berhati-hati.

mengincarku setiap saat? Kami Terlihat Dira berbicara
disini kerja, tahu nggak! Bukan panjang

lebar

mikir hal-hal begituan.”

untuk

menyuruhnya

A: “Oke, oke, pokoknya jaga memakai baju berlapisdiri! Apa perlu aku susul ke lapis dan juga selalu
sana biar...”

menutup pintu dengan

(Halaman 134)

modus agar Sisi aman

Konteks : Tuturan itu terjadi ketika bekerja. Sehingga
ketika Sisi dan Dira sedang tuturan

ini

termasuk

berbicara lewat telepon. Lalu dalam tindak tutur literal
Dira terlihat sedang menasihati dan langsung.
Sisi

jikalau

berniat

jahat,

ada

seseorang

namun

Sisi

menegaskan bahwa ia fokus
bekerja.
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74.



A: “Lemper dan panadanya kan Tindak Tutur Tidak Sisi
masih ada. Kita makan itu saja Literal.

mengungkapkan

sementara, nanti di rumah aku Keterangan:

kalau ia hanya bisa

bikinkan masakan lain, oke?” Pada tuturan tersebut, makan lemper dan
penutur

ujarnya.

terlihat panada,

B: “Huh, hemat atau pelit, sih?” menawari

makanan randa

gerutu Randa.

karena

makanannya dengan

(Halaman 148)

belum habis. Namun, tersebut.

Konteks: tuturan itu terjadi mitra tutur yaitu Randa
ketika Randa dan Sisi tengah terlihat

menggerutu

mengerjakan naskah di tempat seperti tidak suka kalau
lain agar mendapatkan banyak makan itu terus. Lalu ia
inspirasi.
melakukannya

Mereka berkata hemat atau pelit
di

wisata sih. Tuturan itu termasuk

pemandian air panas sekaligus tidak
rekreasi dan membawa bekal.

literal

karena

jawaban mitra tutur tidak
sesuai

dengan

pertanyaan
terlihat

penutur,

seperti

tidak

namun
bosan
makanan
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menyukai

makanannya

sehingga

berkata

demikian.
75.

A: “Kok bisa terkilir sih, Tindak
sayang?”



Tutur Randa
memberitahu

Langsung.

B: “Aku jatuh,” jawab Randa Keterangan:

bahwa

ia

jatuh

singkat.

Pada tuturan tersebut, sehingga kakinya

(Halaman 150)

penutur

bertanya terkilir.

Konteks: Tuturan itu terjadi mengapa ia bisa terkilir,
ketika Randa tidak sengaja lalu dijawab singkat oleh
terkilir,

lalu

dijemput

oleh mitra

tutur.

Sehingga

Andrew dan Firna. Mereka tuturan mereka termasuk
terlihat

mengkhawatirkan dalam

keadaan Randa.

tindak

tutur

langsung karena terdapat
unsur kalimat tanya.

76.

A: “Ran, mau aku masakkan Tindak Tutur Literal

Sisi menawarkan

sesuatu? Kau kan belum makan dan Tidak Langsung.

makanan

siang, sekarang sudah sore lagi. Keterangan.

Randa, namun

Mau

makan

apa?

Ayam

kepada
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goreng? Ikan Lele dan sambal Pada tuturan itu, penutur terlihat ia menolak
terasi?

Atau

Chinese

food Sisi

dapat semua tawaran itu.

seperti yang tempo hari aku diklasifikasikan sebagai
buat itu? Kau doyan kan?”

tindak tutur literal karena

B: “Nggak usah.” Jawab Randa yang

bersangkutan

singkat.

menawarkan

(Halaman 151)

memasakkan

Konteks: tuturan itu terjadi Namun
ketika

Sisi

sesuatu.

tuturan

ini

menawarkan merupakan tuturan tidak

makanan kepada Randa karena langsung karena penutur
kakinya yang masih terkilir. Sisi menggunakan

kalimat

juga bertanya mau dimasakkan bertanya agar mitra tutur
apa,

tetapi

Randa

menjawab singkat.

hanya menjawab
yang

makanan

akan

Sehingga

dimasak.

tuturan

ini

termasuk dalam tindak
tutur literal dan tidak
langsung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
180

77.

A: “Jangan khawatir, bukan aku Tindak

Tutur Randa

yang melakukannya, tapiFirna.” Langsung.

memperingati Sisi

Firna pun masuk kamardengan Keterangan:

bahwa

jangan

wajah enggan.

Tuturan

itu berlebihan

B: “Tenang saja. Aku cuman

menunjukkan

bahwa kepadanya.

terkilir, bukan cacat sehingga

penutur

berniat hanya terkilir.

harus dimandikan orang!”

menawarkan

apakah

(Halaman 153)

mau dilap tubuhnya agar

Konteks: tuturan itu terjadi segar, namun mitra tutur
ketika Sisi menawarkan kepada menjawab dengan tegas,
Randa

apakah

mau

dilap bahwa ia bukan orang

tubuhnya agar segar, namun cacat tidak perlu dilap
tawaran itu ditolak mentah- oleh
mentah,

padahal

melakukannya

adalah

lain.

yang Sehingga tuturan mitra
Firna tutur

pacarnya sendiri, namun ia tetap tindak
tidak mau.

orang

termasuk
tutur

karena

perintah.

langsung

mitra

melakukan

dalam

tutur
sebuah

Ia
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78.

A: “Sisi, bagaimana menurutmu Tindak Tutur Tidak Sisi
kalau

aku

menggenggam Langsung.

tanganmu terus?”

memberikan

Keterangan:

candaan

B: Sisi tertawa sumbang “Apa? Pada tuturan itu, terlihat Andrew.
Dilem saja sekalian..”

penutur bertanya apakah

(Halaman 157)

ia boleh menggenggam

Konteks: tuturan itu terjadi tangannya,

lalu

Sisi

ketika Sisi dan Andrew dalam menjawab tetapi sambil
perjalanan pulang setelah dari bercanda,
Villa. Lalu Andrew memegang berkata

mitra

tutur

dilem

saja

tangan Sisi selama perjalanan sekalian.
sambil mengobrol.

Sehingga

tuturan

tersebut

termasuk dalam tindak
tutur

terlihat

tidak

karena

langsung

mengandung

makna dengan maksud
dan modus.

kepada
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79.

A: “Sudah makan, Fir? Tadi Tindak Tutur Literal

Sisi

kami beliin bakso buat kamu dan Tidak Langsung.

membelikan

dan Randa,” katanya.

Keterangan:

makanan

B: “oh, aku belum lapar. Ya

Pada tuturan itu, penutur Firna dan Randa,

terlihat

untuk

sudah, taruh saja di meja. bertanya apakah sudah meskipun mereka
Kalian sudah selesai?”

makan

atau

(Halaman 160)

kepada

mitra

Konteks: tuturan itu terjadi Tuturan

belum, belum lapar.
tutur.
penutur

ketika Sisi dan Firna sedang dianggap literal karena
berbicara. Sisi bertanya apakah bersangkutan bertanya,
sudah makan atau belum , tetapi

juga

termasuk

karena Sisi membawakanbakso. tidak langsung karena
maksud

dari

adalah

penutur
ingin

memberikan bakso tetapi
bertanya terlebih dahulu
apakah

sudah

atau belum.

makan



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
183

80.

A: “Kalian keluar saja. Aku

Tindak

mau meneruskan mengetik.”

langsung.

tutur

tidak Andrew
terlihat

yang
kesal

menyuruh

B: Andrew kelihatan kesal. Ia Keterangan:

pun menarik tangan Sisi keluar, Pada tuturan tersebut, untuk

Sisi
keluar

“Tidak tahu terima kasih! Ayo, penutur marah

ketika mencari angin saja

Si! Kita cari angin di luar!”

Sisi

kalau daripada bersama

(Halaman 164)

Randa sakit. Mitra tutur dengan Randa.

mendapati

Konteks: tuturan itu terjadi yaitu Andrew membela
ketika Sisi mendapati Randa Sisi dan berkata kalau
yang

mengigau.

Setelah Randa tidak tahu terima

diperiksa oleh Sisi, tubuh Randa kasih. Tidak tahu terim
sangat panas seperti sedang kasih maksudnya disini
sakit.

Tetapi

Randa

malah adalah

marah, dan bilang ia tidak sakit. marah,

Randa

tetap

padahal

Sisi

sangat

perhatian

padanya. Lalu Andrew
membawa Sisi keluar
dan berkata kita cari
angin

di

luar

yang
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maksudnya

adalah

menghirup udara segar
setelah dimarahi oleh
Randa. Sehingga tuturan
mereka termasuk dalam
tindak

tutur

tidak

langsung

karena

menggunakan makna
dengan modus tertentu.
81.

A: “Kamu pernah punya teman Tindak
yang dipukul ayahnya?”

Tutur Sisi

Langsung.

B: “Ya banyak. Tapi nggak Keterangan:
itu

Biasa lah, dipukul tangan atau dalam

tindak

pantatnya

sebagai

hukuman langsung

yang ditampar ayahnya gara- kepada

kepada

Randa

karena
yang

tutur aneh akhir- akhir

karena

kalau nakal. Ada juga temanku menanyakan

curiga

termasuk sikapnya

kayak di koran-koran gitu. Tuturan

menaruh

satu

Andrew

Sisi ini.
hal
yang

gara ketahuaan menguntil di

berhubungan

dengan

minimarket.”

Randa. Sehingga tuturan
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(Halaman 165)

itu disebut dengan tindak

Konteks: tuturan itu terjadi tutur langsung karena
ketika Sisi dan Andrew sedang berisi kalimat tanya.
berbicara.

Mereka

membicarakan topik apakah
Andrew pernah dipukulayahnya
atau

belum.

Sisi

bertanya

seperti itu karena Sisi teringat
Randa sempat mengigau kalau
Randa

ketakutan

seperti

dipukuli oleh
Ayahnya.
82.



A: “Sudah baikan kau, Ran?” Tindak Tutur Literal

Andrew

tanya Andrew.

menanyakan kabar

dan Langsung.

B: “Sudah. Barusan dikeroki Keterangan:
Firna

dan

minum

atau

obat. Pada tuturan tersebut, Randa

keadaan
karena

Sekarang sudah nggak panas penutur dan mitra tutur Randa sakit.
lagi.” Jawab Randa.

bertutur sesuai dengan

(Halaman 166)

maksud

yang

ingin
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Konteks: tuturan itu terjadi diutarakannya. Andrew
ketika
sedang
bertanya

Randa

dan

Andrew bertanya apakah sudah

berbicara.

Andrew baikan atau belum, lalu

kepada

Randa dijawab oleh Randakalau

bagaimana keadaannya.

ia sudah sembuh karena
minum obat dan dikeroki
oleh

Firna. Sehingga

tuturan mereka termasuk
dalam tindak tutur literal
dan
langsung.
83.

A: “Kenapa? Kau sakit?”

Tindak

Tutur

tidak Andrew berbicara

B: : “Kepalaku pusing tiba-tiba. Langsung.

kalau ia merasa

Kamar ini rasanya berputar,” Keterangan:

tidak enak badan,

jawab Andrew lirih.

Pada tuturan tersebut, sehingga ia tidak

(Halaman 168)

penutur berkata kepada jadi pergi bersama

Konteks: tuturan itu terjadi mitra tutur apakah ia dengan Sisi dan
ketika Sisi, Andrew, dan Randa sakit atau tidak. Lalu
bersiap pergi ke bioskop untuk mitra tutur menjawab

Randa.
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melakukan

sebuah

survey. bahwa ia merasa sakit

Namun secara tiba-tiba Andrew kepala, kamar rasanya
merasa tidak enak badan dan berputar. Tuturan mitra
menyuruh Sisi dan Randa saja tutur
yang pergi ke bioskop.

termasuk

tindak

dalam

tutur

tidak

langsung

karena

menyisipkan

sebuah

makna

untuk

mendeskripsikan
sesuatu.

Andrew

merasakan

bahwa

kepalanya sakit seperti
kamar yang berputar.
84.

A: “Maafkan aku. Sungguh, aku Tindak
tak bermaksud begitu tadi.”
B:

Sisi

masih

Tutur

tidak Sisi

Literal dan Langsung.

terisak, Keterangan:

merasakan

kekecewaan

kemarahan kepada

“Lepaskan aku. Kali ini kita Pada tuturan tersebut, Randa
satu

sama.

Aku

dan

hanya penutur terlihat meminta sikapnya

karena
yang

mengenalmu di dalam tim. Di maaf. Mitra tutur yaitu begitu keterlaluan.
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luar tim, anggap saja kita tidak Sisi

bertutur

saling mengenal. Bahkan saling modus

dengan

kalimat

yang

membenci...”

sesuai dengan maksud

(Halaman 173)

tuturan tetapi kata-kata

Konteks: tuturan itu terjadi yang menyusunnya tidak
ketika Sisi dan Randa menuju memiliki makna yang
Villa setelah pergi dari bioskop. sama dengan maksud
Sebelum pulang Sisi sempat penuturnya. tuturan tidak
mampir ke membeli surabi literalnya

adalah

Sisi

untuk Andrew, karena mobil mengungkapkan kalau ia
tidak bisa parkir maka Randa tidak saling mengenal
berputar

terlebih

dahulu. padahal berada dalam

Karena menunggu terlalu lama satu

tim.

sedangkan

Sisi ketakutan di jalan dan juga tuturan langsung yaitu
sempat digoda oleh orang tak Sisi memberi tahukepada
dikenal sehingga membuat Sisi Randa bahwa

85.

menjadi marah kepada Randa.

kali ini kita satu sama

A: “Kumohon, jangan benci

Tindak Tutur Literal.

Randa memohon

padaku...”

Keterangan:

kepada Sisi untuk
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“Aku sungguh tak tahan lagi. Penutur bertutur kalau tidak
Kau tahu, semua hal kulakukan Randa
untuk

membuatmu

bersungguh- membencinya. Ia

benci sungguh menyesal telah merasa

padaku. Tapi setelah berhasil, memperlakukan

Sisi bersalah

sangat
kepada

aku menyesal... jangan benci dengan tidak baik. Randa Sisi.
padaku, jangan...”

memohon kalau jangan

B: “tid.. tidak. Aku juga Cuma membenci

dirinya.

sembarang omong. Aku tak

Tuturan

itu

membencimu, Randa.”

dalam

tuturan

literal

(Halaman 173)

karena

tindak

tutur

Konteks: tuturan itu terjadi Randa

termasuk

benar-benar

setelah pertekaian keduanya mengungkapkan

yang

menemukan titik terang. Randa sebenarnya.
terlihat

menyesal

telah

memperlakukan Sisi dengan
tidak baik.
86.

A: “Randa, kejadian hari ini, Tindak Tutur Tidak Sisi

dan Randa

aku anggap tak pernah terjadi. Langsung.

terbawa

suasana

Kuharap kau juga. Firna pasti Keterangan:

sehingga mereka
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sangat

sedih

mengetahuinya,”
“dalam

hal

kalau Pada tuturan tersebut, sepakat untuktidak
ucap

ini,

kau

Sisi. penutur

menganggap mengingat

tak bahwa kejadian ini tidak kejadian hari ini.

sepenuhnya bersalah, aku juga. pernah terjadi, dengan
Mungkin suasana malam ini maksud kalau mereka
yang begitu indah, atau kau tidak
rindu pada Firna, atau...”

sengaja

mengungkit Firna atau

B: Randa terlihat sangat sedih orang di sekelilingnya
saat berkata “Jangan bicara akan tahu dan akansedih.
lagi.”

Sehingga tuturan penutur

(Halaman 176)

termasuk dalam tindak

Konteks: Tuturan itu terjadi tutur

tidak

langsung

saat Randa dan Sisi masih karena terdapat makna
berbicara

masalah

yang dan

modus

untuk

membuat mereka ribut. Randa menjelaskan sesuatu.
tidak sengaja mencium Sisi
karena terbawa suasana dan
perasaan.

Akhirnya

mereka
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saling meminta maaf dan tidak
mengulang kejadian ini lagi.
87.

A:

“Surabi.

Mau

dimakan Tindak Tutur Literal

Andrew

yang

sekarang atau besok? Kalau dan Langsung.

sedang menunggu

sekarang,

Sisi membawakan

biar

kuambilkan Keterangan:

piring.”
B:

Pada tuturan tersebut, makanan, lalu Sisi

“Besok

Sori penutur

saja.

yaitu

Sisi menawarkan

merepotkan. Ramai tadi?”

menawarkan

(Halaman 176)

untuk memakan surabi

piring makanan tersebut.

Konteks: tuturan itu terjadi yang telah dipesan oleh
ketika Sisi dan Randa sudah Andrew. Tuturan Sisi
sampai villa. Sisi langsung termasuk dalam tuturan
memberikan

surabi

pesanan literal

dan

Andrew, ia menawarkan piring karena
agar

surabinya

langsung menggunakan

langsung
penutur
modus

dimakan, namun Andrew akan kalimat bertanya agar
memakannya besok.

Andrew

betul-betul

memakan surabi yang ia
beli.
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88.

A: “Hati-hati, banyak palang, Tindak Tutur Literal

Andrew

nanti kau bisa jatuh.”

sedang

Keterangan:

yang



B: “Tenang saja. Aku kan sudah Pada tuturan tersebut, memperingatkan
ahli.”

penutur yaitu Andrew Randa

(Halaman 184)

memperingati

Randa berhati-

untuk
hati

di

Konteks: tuturan itu terjadi bahwa ia harus hati-hati kebun binatang.
ketika
sedang

Andrew

dan

berada

di

binatang
pemotretan.

untuk

Randa karena banyak palang.
kebun Tuturan

itu

termasuk

melakukan dalam tindak tutur literal
Andrew karena Andrew benar-

memperingati Randa supaya benar
hati-hati karena kebun binatang Randa
itu baru saja direnovasi

memperingati
agar

ia

tidak

celaka.

sehingga sedikit berbahaya.
89.

A: Sisi terduduk lesu. “Bukan Tindak Tutur Tidak Sisi yang sedang
masalah jodoh, Oom. Bagi Sisi, Langsung.

kesussahan karena

peniti itu sangat penting artinya. Keterangan:

kehilangan peniti

Oom selalu cerita, kalau benda Pada tuturan tersebut, perak.
itu adalah benda terakhir yang penutur

Ia

sedih

Sisi karena barang itu
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dibeli

Ayah

Sisi

sebelum kebingungan

meninggal. Dan benda itu yang peniti

yang

mencari adalah
diberikan peninggalan

terakhir dipegang Ibu Sisi, orang tua Sisi. Peniti itu orangtuanya
waktu

ia

menghembuskan sangat berarti baginya, sebelum

napas terakhir. Berarti benda itu sehingga ia agak sedih meninggal.
adalah penghubung antara Sisi ketika penitinya hilang.
dan mereka, Oom. Sekarang,

Tuturan

peniti itu sudah tidak ada lagi.”

termasuk dalam tindak

B: “Ya sudahlah. Nanti dicari tutur

penutur

tidak

lagi pelan-pelan. Nanti juga

karena

ketemu.” hibur Herman.

mengandung

(Halaman 202)

seperti

langsung

tuturan

ini
makna

“penghubung

Konteks: tuturan itu terjadi antara Sisi dan mereka”
ketika Sisi sibuk mencari peniti yang
yang
terlihat

hilang.

Om

artinya

Herman peninggalan

menenangkan

adalah
terakhir

Sisi sebelum orang tua Sisi

bahwa penitinya pasti ketemu.

meninggal. Penutur juga
menuturkan

bahwa

peniti tersebut bukanlah
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masalah jodohnya lagi,
tapi menyangkut orang
tua Sisi.
90.

A: “Mereka memang tukang Tindak Tutur Tidak Sisi yang sedang
ngaret. Ya sudahlah, kita pesan Langsung.

gelisah menunggu

makanan saja dulu.”

Randa,

Keterangan:

Andrew

B: “nggak usah, nanti saja.” Sisi Pada tuturan tersebut, mencoba
meremas-

remas

tangannya penutur

Andrew menghibur

dengan gelisah.

menuturkan

bahwa namun gagal.

(Halaman 205)

Randa dan Firna lama

Konteks: tuturan itu terjadi sekali datang, lalu ia
ketika Sisi dan Adrew sampai menawarkan Sisi untuk
duluan

terlebih

dahulu

di memesannya

tempat makan, Randa dan Firna dahulu.
belum terlihat sama sekali.

terlebih

Tuturan

ini

termasuk dalam tindak
tutur

tidak

langsung

karena terdapat makna
dan

tingkah

laku

tokohnya. seperti pada

Sisi
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kata “mereka memang
tukang

ngaret”

yang

artinya bahwa mereka
tidak datang tepat waktu
ketika ada janji. Sisi juga
sedikit

gelisah

Andrew

ketika

menawarkan

langsung

memesan

makanan saja, intinya
menunggu

mereka

datang saja baru
memesan.
91.

A: “Wah, bulu mata ada yang Tindak Tutur Tidak Sisi dan Nenek
gugur,

berarti

ada

yang Langsung.

merindukanmu, Nak,” ucapnya. Keterangan:

yang
berbincang

B: “Siapa yang merindukanaku, Pada tuturan itu, penutur saling
Nek? Nenek ada-ada saja,”kata yaitu nenek Sisi terlihat gurau.
Sisi sambil tertawa.

melihat mata Sisi yang

(Halaman 219)

perih akibat kelilipan.

sedang
dan

bercanda
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Konteks: tuturan itu terjadi Lalu ia berkata bulu
ketika Sisi berbicara dengan matanya ada yang gugur,
neneknya di kampung, kala itu nenek Sisi beranggapan
Sisi mampir karena sudah lama ada

yang

tidak ke rumah neneknya. Tiba- merindukanmu. Tuturan
tiba mata Sisi kelilipan dan itu

termasuk

nenek Sisi mengusapnya dan tindak
menyuruhnya

untuk

mengucek matanya.

dalam

tutur

tidak

tidak langsung,

karena

perkataan

neneknya

mungkin

benar

atau

mungkin tidak benar,
karena hanya mitos dan
ungkapan saja.
92.

A: Oh ya Oom, ini barang- Tindak Tutur Literal

Sisi

memberikan

barang Oom, semuanya Sisi dan Tidak Langsung.

barang

bawa kemari. Tapi kebanyakan Keterangan:

ditemukan

isinya foto sama batu cincin, Pada tuturan itu, penutur rumah
ya?”

Sisi memberikan barang

kepada

kepada mitra tutur. Lalu

Herman.

yang
di

neneknya
Om
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B: “iya. Habis nggak punya duit om Herman menujukkan
buat nabung emas,” candanya. sebuah foto. Tuturan ini
Ia pun membuka bungkusan itu termasuk dalam tindak
dan

mengeluarkan

yang

sudah

foto-foto tutur literal karena mitra

lama

dan tutur berkata bahwa ia

menguning. “Ini foto masa kecil tidak punya uang dan
orang tua kamu. Kalau Oom

tidak

bisa

menabung

nggak nunjukin yang mana,

emas. Hal ini dibuktikan

nanti kamu nggak tahu, padahal barang yang ditemukan
bisa saja setelah operasi...”

hanya foto saja. Tindak

(Halaman 230)

tutur tidak langsungnya

Konteks: tuturan itu terjadi adalah Om Herman ingin
ketika Sisi sudah sampai di menunjukkan foto orang
rumah

setelah

dari

rumah tua

Sisi

kalau-kalau

neneknya. Lalu ia memberikan setelah operasi tidak bisa
barang milik Herman yang menunjukkan
tersisa di rumah nenek Sisi.

mungkin
meninggal
operasi.

saja

karena
bisa
setelah
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93.

A: “Andrew, apa aku masih Tindak

Tutur Andrew

harus pergi dalam keadaan Langsung.

berusaha

seperti ini?” tanya Sisi.

meyakinkan

B:

“Si,

kita

Keterangan:

yang
untuk
Sisi

sudah Pada tuturan tersebut, bahwa ia harus

membicarakan hal ini kemarin. tuturan

yang datang ke acara

No excuse anymore, oke? Kau diungkapkan mitra tutur pertunangan
mesti tegar. Kalau kau sakit,

termasuk dalam tindak Randa.

lalu tak datang, apa semua

tutur langsung karena

orang mengerti kau tak datang tuturan berisi ajakan agar
karena sakit? Tidak, mereka

Sisi mau ikut dalam

berpikir bahwa kau tidak mau

pesta

datang. Makanya, ayo pergi.”

juga menjelaskan kalau

(Halaman 238)

Sisi tidak datang maka

pertunangan.

Konteks: tuturan itu terjadi orang-orang
ketika Sisi dan Randa berbicara. berpikiran aneh.
Sisi merasa tidak enak badan
tetapi hari itu adalah hari
pertunangan Randa dan Firna.

Ia

akan
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Lalu Andrew membujuk agar
Sisi mau datang.
94.

A: “Astaga, Sisi... kau begitu Tindak Tutur Literal

Andrew

cantik,” katanya.

memuji gaun yang

Keterangan:

terlihat



B: “Ini baju yang dibawakan Tuturan yang dituturkan dipakai Sisi untuk
dia?” komentar Dira, “Pastibaju Andrew sebagai penutur pergi

ke

pesta

mahal.”

termasuk dalam tindak pertunangan

(Halaman 238)

tutur

karena Randa dan Firna.

literal

Konteks: tuturan itu terjadi Andrew memang benarketika Andrew melihat Sisi benar memuji kalau Sisi
mengenakan

gaun

cantik. sangat

cantik,

Akhirnya mereka berangkat ke bermaksud
acara pertunagan Randa.
95.

A:

“Tapi

kita

“Sudah,

bicara.

Ayo

untuk

menjelekkan Sisi.

kan

nggak Tindak

diundang?”
B:

tidak

Tutur Om

menyuruh Dira

Langsung.
jangan

banyak Keterangan:

cepat

ganti Tuturan

Herman

untuk

segera

keduanya bergegas ke pesta

pakaian!” suruh Herman.

termasuk dalam tindak

(Halaman 243)

tutur langsung karena Randa dan Firna

pertunangan
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Konteks: tuturan itu terjadi berisi kalimat tanya dan walaupun
ketika Herman berbicara pada juga kalimat menyuruh sebenarnya
Dira. Herman mengatakan ia agar
akan

96.

menyusul

ke

mitra

tutur mereka

tidak

acara menjalankan apa yang diundang.

pertunangan Randa padahal

diperintahkan

mereka ia tidak diundang.

penutur.

oleh

A: “Kami polisi. Kami mohon Tindak Tutur Tidak Polisi yang sedang
kerja

sama

Anda

untuk Langsung.

mencari

menunjukkan dimana ia berada, Keterangan:

keberadaan Irvan,

kalau tidak Anda akan kami Pada tuturan tersebut, polisi
tuduh

sebagai

kaki

tangan tuturan

itu

dalam tindak tutur tidak

B: “Ter...sangka?”

langsung karena terdapat

(Halaman 247)

kalimat

yang

Konteks: tuturan itu terjadi menggunakan

makna

menjelaskan

tengah acara pertunangan yang sesuatu. Seperti padakata
sedang berlangsung. Polisi itu “kaki tangan” yang
berarti

bertanya

termasuk kepada Yanti.

tersangka.”

ketika polisi datang ditengah- untuk

tahu

orang

yang
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bertanya kepada Yanti di mana diperalat
keberadaan Irvan.
97.

untuk

membantu orang lain.

A: “Kau mau bawa aku ke Tindak
mana?” tanya Sisi.

Tutur Akhirnya Sisi dan
Randa bertemu di

Langsung.

B: “Aku mau bicaradenganmu,” Keterangan:
kata

Randa

setelah

diam Tuturan

itu

acara pertunangan
termasuk Randa dan Firna.

beberapa saat.

dalam

tindak

(Halaman 248)

langsung karena penutur membawa

Konteks: tuturan itu terjadi bertanya



maksud

tutur Lalu

ia untuk

Randa

bicara

Sisi
4

ketika Randa menarik tangan melakukan hal gila yang mata.
Sisi dan meninggalkan acara membuat orang- orang
pertunangan. Sisi berteriak agar berpikiran
Randa

berhenti

aneh

menarik tentangnya. Dan mitra

tangannya dan Randa berhenti tutur menjawab ingin
mendadak sehingga Sisi hampir bicara dengan Sisi.
terjungkal jatuh.
98.

A: “Tentu saja tidak keberatan, Tindak Tutur Tidak Sisi

dan Randa

aku Cuma khawatir, kau akan Langsung.

berbicara

terluka nantinya. Bagaimana Keterangan:

mengenai
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kalau

kau

kehilangan Pada tuturan tersebut, hubungan mereka

segalanya? Aku takut kau nanti tuturan

yang setelahnya.

berubah pikiran lagi.”

diungkapkan oleh mitra

B: “Aku masih punya ini,”

tutur

Randa

mengangkat

kedua tindak

termasuk
tutur

dalam
tidak

tangannya, “Aku masih bisa

langsung karena terdapat

memberimu kebahagiaan.”

makna

(Halaman 256)

menjelaskan modus atau

untuk

Konteks: tuturan itu terjadi maksud yang dituturkan.
ketika

Sisi

terbangun

dari Ia menuturkan kalau ia

tidurnya, karena sebelumnya ia masih
sakit. Mereka berdua berbicara kebahagiaan
dan

akhirnya

memberimu
yang

mereka bermakna kalau Randa

mengungkapkan isi hatimasing- tak akan membuat Sisi
masing. Randa berjanji akan sedih.
terus

bersama

dengan

Sisi

walaupun ia harus siap untuk
kehilangan segalanya.
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99.

A: “Apa??!!”

Tindak tutur Literal Om

Herman

“Maksud om, Randa ini.. anak dan Langsung.

akhirnya

dari teman Ibu dan Ayah?”

mengungkapkan

B:

“Ya.

Takdir

mempertemukan
Artinya

Keterangan:

sudah Pada tuturan itu tuturan apa
kalian. yang

kalian

dituturkan

sesuai
yang

belum

dengan diketahui oleh Sisi

wajah berseri- seri.

maksud

(Halaman 266)

dituturkan. Merekasama-

Konteks: tuturan itu terjadi

yang

oleh sebenarnya terjadi

memang penutur dan mitra tutur dan

sejodoh.” Ucap Herman dengan sudah



ingin dan Randa.

sama

ketika Sisi dan Randa pulang ke mengungkapkan
rumah Sisi dan menemui Om kebenaran dan Randa
Herman. Herman menceritakan dan Sisi benar berjodoh.
semuanya, terutama mengenai
peniti yang menjodohkan
mereka berdua.
100. A: “Ibu tahu...Ibu tahu bahwa Tindak Tutur Tidak Randa meluapkan
dia

pernah

gumam Randa

memukulku,” Langsung.
Keterangan:

kekecewaan
terhadap

ayah
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B: “Ibumu pasti tahu, karena

Tuturan yang dituturkan tirinya yaitu Irvan.

seorang ibu tahu segalanya oleh mitra tutur yatiu Sisi Irvan

selalu

yang terjadi pada anaknya.” termasuk dalam tindak memukuli Randa
Kata Sisi lembut.

tutur

(halaman 270)

karena

tidak

langsung dalam

secara

tidak mabuk.

Konteks: tuturan itu terjadi langsung kata- kata Sisi
ketika Sisi dan Randa sedang ingin
berbicara.

Sisi

menenangkan

terlihat Randa yang terpukul atas

menenangkan Randa karena ia kejadian
menangis

histeris

di

yang

atas menimpanya. Walaupun

jenazah ibunya. Betapa pahit sebenarnya mereka tidak
kenyataan

yang

harus pernah tahu bagaimana

diterimanya, menyadari bahwa perasaan

Yanti

ayah angkat yang selama ini Randa selama ini.
membesarkannya
adalah

pembunuh

ternyata
ayah

kandungnya sendiri. Dan Sisi
juga baru tahu bahwa Irvan
jugalah yang membunuh ayah

ibu

keadaan
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kandungnya

dan

menghancurkan keluarganya.
101. A: “Ibu... Ibu tak pernah salah. Tindak Tutur Tidak Randa

menangis

Ibu tak pernah salah. Tuhan Langsung.

tersendu-

tidak butaaa...,” serunya penuh Keterangan:

ketika

sendu
ibunya

kepahitan

Tuturan yang dituturkan meninggal.

(Halaman 271)

oleh penutur termasuk Ditambah

ia

Konteks: tuturan itu terjadi dalam tindak tutur tidak membaca

surat

ketika Randa selesai membaca langsung karena tuturan terakhir

yang

surat yang ditinggalkan Ibunya itu mengandung makna. dibuat

oleh

sebelum

meninggal.

Randa Ia mengatakan bahwa ibunya.

masih sangat terpukul mengenai tuhan tidak buta yang
kejadian yang menimpanya. Ia artinya tuhan maha tahu
berjanji
keadilan

akan
dan

menemukan hal benar dan tidakbenar.
membuat Randa yakin Tuhan akan

pembunuh ayah kandungnya menuntun dia
merasakan penderitaan untuk menemukan
selamanya.

sampai
keadilan
untuk

keluarganya.
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102. A: “Handphone kamu sudah Tindak Tutur Literal

Randa sebenarnya

lama nggak diganti. Ikut Ayah dan Tidak Langsung.

ingin

ke

mengungkapkan

Roxy

yuk,

kita

cari Keterangan:

handphone baru.buat hadiah Tuturan yang dituturkan bahwa

ia

pertunangan kamu.”

oleh mitra tutur termasuk ingin

dibelikan

B: Randa tersenyum. “Ayah

dalam tindak tutur literal hadiah handphone.

lagi banyak duit, nih? Sudah

karena

yangg

saja. bersangkutan

sengaja

kasih

mentahnya

Handphone ini sudah lama bertanya apakah Ayah
dipakai, jadi sudah enak.”

lagi banyak uang. Lalu

(Halaman 218)

tindak

tutur

Konteks: tuturan itu terjadi langsungnya

tidak
adalah

ketika Randa dan Firna sedang Randa mengatakan kalau
berkumpul

bersama

dengan kasih mentahnya, yang

keluarga Randa. Lalu Randa berarti ia menginginkan
mengeluarkan

handhonenya uang cash atau uang

dan melihat inbox-nya. Ayah tunai karena ia tidak
Randa melihat handphone itu menginginkan
dan menawarkan Randa untuk handphone baru.

tidak
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membeli

handphone

sekaligus

sebagai

baru
hadiah

pertunangan.
Yogyakarta,15 Agustus 2021

Triangulator

Danang Satria Nugraha, S.S., M.A.
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