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ABSTRAK 
 

Agus Setiaji. Analisis Tindak Tutur Bahasa Jawa di Pasar Sampang 
Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Program studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Purworejo. 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) tindak lokusi, ilokusi dan 
perlokusi yang terdapat pada tuturan para pedagang dan pembeli di pasar Sampang 
Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap; (2) fungsi penggunaan tindak tutur bahasa 
Jawa di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan 
oleh Geoffrey Leech (2011) dan Rustono (1999). Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif tentang penggunaan tindak tutur di Pasar Sampang Kecamatan 
Sampang Kabupaten Cilacap. Sumber data penelitian ini adalah berupa tuturan lisan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik 
dasar yang digunakan adalah teknik sadap, sedangkan teknik lanjutan yang digunakan 
adalah teknik rekam dan teknik catat. Instrumen penelitian ini meliputi peneliti, alat 
perekam (handphone), alat tulis, nota pencatat serta buku-buku yang relevan dengan 
penelitian.   

Hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data sebanyak 45 
rekaman. Peneliti menemukan tindak tutur berdasarkan daya tutur sebanyak 5 tindak 
tutur lokusi menyatakan sesuatu. Tindak tutur ilokusi sebanyak 15 tuturan yang 
meliputi: tindak tutur melapor sebanyak 5 tuturan, tindak tutur mendesak sebanyak 1 
tuturan, tindak tutur menyarankan sebanyak 4 tuturan. Tindak tutur mengumumkan 
sebanyak 6 tuturan. Tindak tutur perlokusi sebanyak 6 tuturan yang meliputi: tindak 
tutur membujuk sebanyak 3 tuturan, tindak tutur menjengkelkan sebanyak 1 tuturan, 
tindak tutur menarik perhatian sebanyak 2 tuturan. Tindak tutur representatif 
sebanyak 8 tuturan yang meliputi; tindak tutur pernyataan  sebanyak 3 tuturan, tindak 
tutur mengakui 1 tuturan, tindak tutur menunjukkan sebanyak 1 tuturan, tindak tutur 
menuntut 3 tuturan. Tindak tutur komisif ditemukan tindak tutur menawarkan 1 
tuturan. Tindak tutur direktif 3 tuturan, meliputi; tindak tutur meminta 1 tuturan, 
tindak tutur memohon 1 tuturan dan tindak tutur menyuruh 1 tuturan. Tindak tutur 
deklarasi ditemukan 4 tuturan yang meliputi, tindak tutur melarang 1 tuturan, tindak 
tutur mengizinkan sebanyak 2 tuturan dan tindak tutur memutuskan 1 tuturan. Tindak 
tutur ekspresif (evaluatif) ditemukan tindak tutur berterima kasih sebanyak 2 tuturan. 

 
 
 

Kata kunci : tindak tutur, Pasar Sampang 
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ABSTRAK 
 

Agus Setiaji. Analisis Tindak Tutur Bahasa Jawa di Pasar Sampang 
Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Program studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Purworejo. 2014. 

Panaliten menika ancasipun kangge njlentrehaken: (1) tindak tutur lokusi, 
ilokusi lan perlokusi wonten ing pacelathon tiyang sadeyan lan tiyang tumbas wonten 
ing peken Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap; (2) fungsinipun 
pacelathon basa Jawa ing peken Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

Teori ingkang dados pathokan wonten ing panaliten inggih menika teori 
ingkang dipunwedharaken dening Geoffrey Leech (2011) lan Rustono (1999). 
Panaliten menika migunakake metode deskriptif kualitatif. Sumber data panaliten 
inggih menika arupa pacelathon. Teknik panyuguhan data ngangge teknik dasar lan 
teknik terusan. Teknik dasar ingkang dipunginakaken inggih menika teknik sadap lan 
teknik terusan ingkang dipunginakaken inggih menika teknik rekam lan teknik catat. 
Instrumen panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika panaliti, piranti rekam 
(handphone), piranti serat, nota penyerat uga buku-buku ingkang relevan kaliyan 
panaliten. 

Asil panaliten ingkang sampun katindakaken, paneliti angsal data kathahipun 
45 rekaman. Paneliti dipunpanggihi tindak tutur ingkang dhasaripun daya tutur 
kathahipun 5 tindak tutur lokusi nyatakake. Tindak tutur ilokusi kathahipun 15 
tuturan ingkang antawisipun: tindak tutur ngelapor kathahipun 5 tuturan, tindak tutur 
mendesak kathahipun 1 tuturan, tindak tutur ngusulake kathahipun 4 tuturan. Tindak 
tutur wara-wara kathahipun 6 tuturan. Tindak tutur ngerayu kathahipun 3 tuturan, 
tindak tutur jengkelake kathahipun 1 tuturan, tindak tutur narik perhatian kathahipun 
2 tuturan. Tindak tutur representatif kathahipun 8 tuturan ingkang antawisipun; tindak 
tutur nyatakake kathahipun 3 tuturan, tindak tutur ngakoni 1 tuturan, tindak tutur 
nuduhaken kathahipun 1 tuturan, tindak tutur nuntut kathahipun 3 tuturan. Tindak 
tutur komisif dipunpanggihi tindak tutur tawa 1 tuturan. Tindak tutur direktif 3 
tuturan antawisipun; tindak tutur nyuwun 1 tuturan, tindak tutur mohon 1 tuturan lan 
tindak tutur ngongkon 1 tuturan. Tindak tutur deklarasi dipunpanggihi 4 tuturan 
inggih menika, tindak tutur menging 1 tuturan, tindak tutur ngidinaken kathahipun 2 
tuturan, lan tindak tutur mutusaken 1 tuturan. Tindak tutur ekspresif (evaluatif) 
dipunpanggihi tindak tutur matur nuwun kathahipun 2 tuturan. 

 
 

Kata kunci: tindak tutur, Pasar Sampang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai peranan penting 

bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak dapat berpikir 

dan bekerja untuk kepentingan hidupnya. Bahasa juga merupakan salah satu 

ciri pembeda utama manusia dengan makhluk hidup lainnya di dunia ini, 

seperti halnya hewan. Pada hakikatnya fungsi bahasa yang paling mendasar 

adalah sebagai alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Dengan bahasa 

manusia dapat menyampaikan pikiran, gagasan, keinginan, atau juga 

mengungkapkan perasaan kepada orang lain, agar orang yang diajak 

berkomunikasi itu dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikannya.  

 Setiap hari manusia terlibat dalam komunikasi berbahasa. Disatu 

pihak, dia bertindak sebagai pembicara dan dipihak lain sebagai penyimak. 

Bahasa merupakan syarat berhubungan antar manusia baik lahir maupun batin 

dalam pergaulan sehari-hari, dan dengan bahasa itu pula mereka bisa 

bersosialisasi. Bahasa merupakan alat komunikasi sosial manusia yang 

penting, yaitu digunakan untuk berkomunikasi dengan menyampaikan pesan 

dari seseorang kepada orang lain, sehingga mau tidak mau kita harus 

mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam proses 

berkomunikasi, kemampuan berbahasa seseorang selalu dikaitkan dengan 

faktor-faktor penentu dalam kelancaran berkomunkasi. Semakin tinggi 

kemampuan berbahasa dari kedua pihak yang berkomunikasi itu, maka 
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semakin lancarlah proses komunikasi itu. Selain itu faktor penentu lainnya 

adalah siapa berbicara, dengan bahasa apa, dengan siapa, kapan, dan dengan 

tujuan apa. Jadi, kemampuan berbahasa yang dapat menyesuaikan ragam dan 

bentuk bahasa dengan faktor-faktor penentu disebut keterampilan pragmatik. 

Pada dasarnya setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari ilmu bahasa, 

khususnya pragmatik. Pragmatik yaitu ilmu tentang penggunaan bahasa atau 

kajian penggunaan bahasa, selain itu pragmatik merupakan cabang linguistik 

yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi dalam 

situasi tertentu.  

 Pada setiap komunikasi akan terjadi interaksi di antara penutur dan 

mitra tutur yang dapat berupa informasi seperti penuangan gagasan, maksud 

perasaan, pikiran maupun emosi secara langsung. Proses komunikasi itu 

disebut juga sebagai peristiwa tutur yang merupakan suatu kegiatan berbahasa. 

Interaksi yang berlangsung antara seorang penutur dan mitra tutur pada waktu 

tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi adalah sebuah 

peristiwa tutur. 

  Menurut  Abdul Chaer dan Leonie Agustina  (2010: 47), peristiwa 

tutur  adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi berbahasa dalam satu 

bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan 

tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. 

Jadi, interaksi di pasar, tempat rapat dinas di kantor, khotbah di masjid pada 

waktu tertentu dengan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah 

peristiwa tutur. Pada umumnya bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat 
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sebagai alat untuk berkomunikasi di Indonesia adalah bahasa daerah. Salah 

satu bahasa daerah tersebut adalah bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa 

yang digunakan untuk berkomunikasi antar penutur dan mitra tutur sangatlah 

bervariasi, baik melalui komunikasi tulis maupun komunikasi lisan. 

 Perkembangan zaman menjadikan penggunaan bahasa semakin 

beragam, hal ini membuat komunikasi dalam bentuk lisan pun terus 

berkembang. Bentuk komunikasi lisan para pedagang dan pembeli di pasar 

Sampang pada kenyataan menggunakan berbagai rangkaian tuturan dengan 

makna yang berbeda-beda. Untuk mengungkapkan hal apa yang menjadi 

keinginan mereka, menawarkan maupun berbagai kegiatan lainnya, jelas tanpa 

disadari atau tidak, para pedagang dan pembeli menggunakan tindak tutur 

berbahasa tertentu. Penggunaan tindak tutur bahasa Jawa di pasar Sampang 

menunjukkan bagaimana komunikasi yang muncul pada zaman sekarang 

diwarnai oleh pertanyaan, ungkapan, menawar, meminta, melapor, berterima 

kasih, kejengkelan, menarik perhatian, membujuk dan masih banyak lagi 

ungkapan yang lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan 

tindak tutur bahasa Jawa di pasar Sampang sangatlah beragam dan 

mempunyai banyak fungsi.  

 Tindak tutur merupakan hal penting di dalam kajian pragmatik. 

Mengujarkan sebuah tuturan tertentu di pasar Sampang dipandang sebagai 

melakukan tindakan (mempengaruhi, menyuruh). Pemahaman tentang 

pragmatik atau yang sering disebut dengan cabang ilmu bahasa yang mengkaji 

tentang tindak tutur menjadi pembahasan utama yang melatarbelakangi 
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pembuatan proposal penelitian ini. Permasalahan mengenai pragmatik dalam 

bukunya Rustono (1999 : 35-36) yang berjudul ‘Pokok-Pokok Pragmatik’,  

Austin menerangkan bahwa tindak tutur meliputi: (1) tindak tutur lokusi 

(Locutionary act), ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. (2) tindak 

tutur ilokusi (Ilocutionary act), adalah tindak tutur untuk melakukan sesuatu. 

(3) tindak tutur perlokusi (Perlocutionary act), adalah hasil atau efek yang 

ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai dengan situasi dan 

kondisi pengucapan kalimat itu. Dalam penelitian ini dipusatkan pada analisis 

tindak tutur para pedagang dan pembeli di pasar Sampang yang meliputi 

tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi serta fungsi ilokusi. Para pedagang yang 

berteriak-teriak menawarkan dagangannya mempunyai tujuan agar siapa saja 

orang yang mendengar dapat segera datang dan membeli barang dagangannya, 

itu merupakan salah satu contoh tindak tutur yang banyak penulis temukan 

dalam kegiatan sehari-hari di pasar Sampang. 

 Penggunaan tindak tutur bahasa di pasar Sampang ini memang cukup 

menarik untuk dijadikan sebagai sebuah bahan penelitian. Letak pasar 

Sampang sangat strategis, selain dekat dengan kantor instansi pemerintahan, 

halaman pasar yang luas juga dijadikan sebagai terminal berbagai angkutan 

darat, seperti bus, ojek, delman dan becak. Pasar Sampang merupakan sebuah 

pasar sentral di Kecamatan Sampang meskipun bukan pada hari-hari pasaran 

setiap harinya ramai akan pengunjung. Pedagang dan pembeli di Pasar 

Sampang pada umumnya menggunakan tuturan bahasa Jawa dalam 

bertransaksi. Para pedagang berlomba-lomba menggunakan tuturan yang 
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menarik, agar mendapatkan pembeli yang banyak. Mereka menawarkan 

barang dagangannya dengan suara lantang, agar pengunjung pasar terpengaruh 

dan tertarik, sehingga mau membeli dagangannya.  

  Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat penulis kemukakan 

mengenai alasan penelitian ini, yaitu bahwa adanya ketertarikan penulis untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan tindak tutur bahasa jawa di 

pasar Sampang, karena pada percakapan-percakapan para pedagang dan 

pembeli di pasar tersebut, penulis  temukan  banyak  tindak tutur lokusi, 

ilokusi dan perlokusi. Di samping itu pengunaan tindak tutur di Pasar 

Sampang sangat beragam dan mempunyai banyak fungsi. Pasar Sampang 

sebuah tempat yang menarik dan layak untuk dikaji secara pragmatik karena 

Pasar Sampang kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap merupakan pasar 

sentral yang setiap harinya ramai dikunjungi pengunjung meskipun bukan 

pada hari pasaran, sehingga memudahkan penulis untuk mengkaji peristiwa 

tindak tutur yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. 

Metode pragmatik cenderung condong kepada percakapan secara langsung 

yang sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya 

masyarakat jawa yang sarat akan unggah-ungguh dalam bertingkah laku dan 

bertutur kata. Selain itu, masih sedikit penulis yang menngangkat topik 

tentang analisis pragmatik serta kurangnya pembahasan yang mendalam 

sebagai bahan penelitian, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah tentang analisis pragmatik yang 

dilakukan oleh penulis lain. 
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Demikian judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah 

“Analisis Tindak Tutur Bahasa Jawa di Pasar Sampang Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap”.  

 

B. Penegasan Istilah 

 Di dalam penelitian ini penulis mengkaji judul Analisis Tindak Tutur 

Bahasa Jawa di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

Berkaitan dengan judul tersebut, penulis akan menjelaskan istilah-istilah 

sebagai batasannya agar mendapatkan gambaran yang jelas. Beberapa istilah 

yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) (Depdiknas, 2008: 

58). 

2. Tindak adalah langkah atau perbuatan (Depdiknas, 2008: 1466). 

3. Tutur adalah ucapan, kata, atau perkataan (Depdiknas, 2008: 1511). 

4. Bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri 

(Harimurti Kridalaksana, 2009: 24). 

5. Pasar yaitu tempat orang berjual beli atau tempat penjual yang ingin 

menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar 

uang dengan barang atau jasa (Depdiknas, 2008: 1026). 
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6. Sampang adalah nama sebuah desa di kecamatan Sampang, kabupaten 

Cilacap. 

 

C. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang terdapat di atas, masalah yang 

timbul dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut. 

1. Bentuk-bentuk penggunaan tindak tutur bahasa Jawa di Pasar Sampang 

yang bervariasi. 

2. Faktor yang mempengaruhi penggunaan tindak tutur bahasa Jawa di Pasar 

Sampang sangat beragam. 

3. Penggunaan tindak tutur di Pasar Sampang mempunyai banyak fungsi.  

4. Terdapat banyak situasi tutur yang beraneka ragam di Pasar Sampang. 

 

D. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, serta luasnya masalah yang dikemukakan agar lebih terarah, 

maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk 

penggunaan bahasa Jawa di Pasar Sampang yang bervariasi dan fungsi tuturan 

tersebut 

E. Rumusan Masalah 

 Setelah dilakukan pembatasan masalah untuk mempersempit ruang 

lingkup, maka diperlukan rumusan masalah secara spesifik yang dapat 

dinyatakan dalam kalimat tanya adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah penggunaan tindak tutur bahasa Jawa di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimanakah fungsi penggunaan tindak tutur bahasa Jawa di Pasar 

Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian terhadap analisis tindak tutur bahasa Jawa di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. 

2. Mendeskripsikan fungsi penggunaan tindak tutur bahasa Jawa di Pasar 

Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Mengingat pentingnya penelitian ini dalam berbagai faktor, maka 

manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

  Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di 

bidang pragmatik dalam penggunaan tindak tutur bahasa Jawa pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengetahui bahwa di dalam transaksi di pasar terdapat 

penggunaan tindak tutur yang bermanfaat bagi pembaca. 
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b. Penelitian ini diharapkan mendorong minat melakukan penelitian 

pragmatik dengan menggunakan kajian dan objek yang berbeda. 

Disamping itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam karya ilmiah tentang analisis pragmatik yang dilakukan 

oleh penulis lain. 

 

H. Sistematika Skripsi 

 Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, penegasan 

istilah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

 Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoretis, bab ini berisi tinjauan 

pustaka dan kajian teoretis. Di dalam tinjauan pustaka penulis mengemukakan 

berbagai hal yang ada pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, selain itu di kajian teoretis penulis paparkan 

teori-teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini. 

 Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, subjek dan 

objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik 

analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data. 

 Bab IV Penyajian dan Pembahasan Data, bab ini berisi uraian 

mengenai data yang diperoleh, mengulas, menguraikan, dan mendeskripsikan 

hasil penelitian. 
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 Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil analisis 

tindak tutur dan fungsi bahasa Jawa di Pasar Sampang kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap. 

 Daftar Pustaka, daftar pustaka pada penelitian ini menggunakan acuan 

berupa buku-buku  tentang teori bahasa dan pragmatik, buku-buku penelitian 

dan kamus. 

 Lampiran, lampiran pada penelitian ini terdiri dari (a) data tuturan 

percakapan (b) gambar suasana jual beli di pasar Sampang (c) kartu 

bimbingan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 Tinjauan pustaka merupakan kajian secara kritis terhadap kajian 

terdahulu, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang khas 

antara kajian terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan penulis. Penulis 

akan mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan 

perbandingan dalam penelitian ini. 

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Ummu Hani (2012)  dengan 

skripsinya yang berjudul “Analisis Tindak Ujar Novel Emprit Abuntut 

Bedhug Karangan Suparto Brata.”. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Menganalisis datanya dengan menggunakan metode 

identifikasi. Subjek penelitian ini berupa novel yang berjudul Emprit 

Abuntut Bedhug Karangan Suparto Brata, sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah aspek tindak ujar beserta aspek prinsip kerja sama 

(maksim) novel Emprit Abuntut Bedhug Karangan Suparto Brata. 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Hani 

ditemukan 3 jenis tindak tutur berdasarkan daya tutur yaitu lokusi, ilokusi 

dan perlokusi. Tindak tutur lokusi ditemukan berjumlah 42, tindak ilokusi 

berjumlah 58, dan tindak tutur perlokusi bejumlah 39. Maksim yang 

terdapat dalam novel yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim 

relevansi dan maksim pelaksanaan. Berdasarkan analisis data, jenis tindak 

11 
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tutur berdasarkan daya tuturnya pada novel yang paling dominan adalah 

tindak lokusi. 

  Penelitian yang penulis lakukan mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Hani. 

Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang tindak tutur 

berbahasa Jawa dengan pendekatan pragmatik dengan mencari tindak tutur 

lokusi, ilokusi dan perlokusi. Perbedaannya adalah Ummu Hani mengkaji 

tindak tutur pada sebuah novel, sedangkan penelitian ini obyek 

penelitiannya adalah penggunaan bahasa di pasar. 

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Aris Mei Yadi (2012) dengan 

skripsinya yang berjudul “Analisis Tindak Tutur Pedagang Ikan di Pasar 

Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.” Aris Mei Yadi 

dalam skripsinya mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur dan 

maksim-maksimnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pedagang dan pembeli ikan di Pasar 

Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Objek dalam 

penelitian ini adalah tindak tutur  langsung yang terdapat dalam 

percakapan pedagang ikan dan pembeli di Pasar Krendetan. Fokus 

penelitian pada tindak tutur dan maksim dalam percakapan antara 

pedagang dan pembeli.  

  Berdasarkan analisis data penelitian ini ditemukan 3 jenis tindak 

tutur berdasarkan daya tutur meliputi lokusi, ilokusi dan perlokusi. Tindak 

tutur lokusi ditemukan tindak tutur menyatakan sesuatu. Tindak tutur 
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ilokusi ditemukan 4 jenis yaitu tindak tutur meliputi melaporkan, bertanya, 

menyarankan, dan berterima kasih. Tindak tutur perlokusi ditemukan jenis 

tindak tutur membujuk. Tindak tutur berdasarkan modus tutur dalam 

percakapan pedagang dan pembeli ditemukan 5 jenis tindakan tutur antara 

lain tindak tutur representatif, meliputi menyatakan, meyakinkan. Tindak 

tutur direktif meliputi meminta, mengajak, memohon, menyarankan, 

menantang dan menyuruh. Tindak tutur komisif ditemukan tindak tutur 

penawaran, tindak tutur ekspresif juga ditemukan yaitu tindak tutur 

mengkritik dan mengeluh, tindak tutur deklarasi meliputi memutuskan. 

Prinsip kerjasama yang terdapat dalam percakapan yaitu maksim kualitas, 

maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Prinsip sopan 

santun yang terdapat dalam percakapan-percakapan pedagang dan pembeli 

ikan yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim 

penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan dan maksim 

simpati.  

 

B. Kajian Teoretis 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian tentang 

bahasa, pragmatik, tindak tutur (lokusi, ilokusi dan perlokusi), situasi tutur, 

dan maksim percakapan (prinsip kerjasama). Paparan mengenai teori-teori 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Bahasa 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan oleh suatu 

kelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri (Harimurti Kridalaksana, 2009: 24). Bahasa 

merupakan sistem lambang atau tanda juga berupa bunyi apa saja yang 

digunakan orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan, misalnya 

memperluas pengetahuan (Poerwadarminta, 1987: 75). Bloch dan 

Trater (dalam Lubis, 1991: 1) memberikan definisi bahasa sebagai 

berikut, “Language is a system of arbitrary vocal symbols” yang 

terjemahannya, bahasa ialah sebuah sistem lambang-lambang vokal 

yang bersifat arbitrer. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah 

alat komunikasi yang dipergunakan oleh para anggota kelompok 

masyarakat tertentu dalam bekerjasama dan mengidentifikasi diri 

untuk kelangsungan berkomunikasi dan juga sebagai ciri pembeda 

utama antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Bahasa itu 

bersifat dinamis, selalu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan 

kemajuan zaman. Oleh karena itu, bahasa tidak mempunyai peranan 

yang konstan pada situasi-situasi sosial yang berbeda. Peranan dan 

fungsi bahasa bergantung pada situasi dan kondisi serta bergantung 

kepada konteks. 
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b. Fungsi Bahasa 

Pada hakikatnya fungsi bahasa yang paling mendasar adalah 

sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Bahasa merupakan 

salah satu ciri pembeda utama manusia dengan makhluk hidup lainnya 

di dunia ini. Berbicara mengenai fungsi bahasa, Halliday, 

mengemukakan bahwa tujuh fungsi bahasa, yaitu: 1) fungsi 

instrumental (the instrumental function), berfungsi menghasilkan 

kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya peristiwa-

peristiwa tertentu, 2) fungsi regulasi (the regulatory function), 

berfungsi sebagai pengawas, pengendali atau pengatur peristiwa atau 

berfungsi untuk mengendalikan serta mengatur orang lain, 3) fungsi 

pemerian atau representasi (the representational function), berfungsi 

untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan 

pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan realitas yang sebenarnya 

sebagaimana yang dilihat atau yang dialami, 4) fungsi interaksi (the 

interactional function), berfungsi menjamin serta memantapkan 

ketahanan dan kelangsungan komunikasi serta menjalin interaksi 

sosial, 5) fungsi perorangan (the personal function), fungsi ini 

memberi kesempatan kepada seorang pembicara untuk 

mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang 

mendalam, 6) fungsi heuristik (the heuristic function), fungsi ini 

melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

untuk mempelajari seluk beluk lingkungan, 7) fungsi imajinatif (the 
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imaginative function) melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-

gagasan yang bersifat imajinatif (Tarigan, 1987: 5-7). 

Demi memperluas pengetahuan mengenai fungsi bahasa, 

khususnya fungsi bahasa lisan (ujaran), Jakobson mengemukakan 

bahwa fungsi bahasa lisan difokuskan pada enam komponen dasar 

peristiwa komunikasi, yaitu: 1) fungsi referensial, memusatkan 

perhatian kepada isi acuan suatu pesan, 2) fungsi emotif, memusatkan 

perhatian kepada keadaan sang pembicara, 3) fungsi konatif, 

memusatkan perhatian kepada keinginan-keinginan sang pembicara 

yang dilakukan atau dipikirkan oleh sang penyimak, 4) fungsi 

metalinguistik, memusatkan perhatian kepada sandi atau kode yang 

dipergunakan, 5) fungsi fatik, memusatkan perhatian kepada 

pembukaan, pembentukan, dan pemeliharaan hubungan atau kontak 

antara pembicara dan penyimak, 6) fungsi puitik, memusatkan 

perhatian kepada bagaimana caranya suatu pesan disandikan atau 

ditulis dalam sandi (Tarigan, 1987: 10-11). 

Dilihat dari sejarah pertumbuhan bahasa sejak awal hingga 

sekarang, maka fungsi bahasa dapat diturunkan dari dasar dan motif 

pertumbuhan bahasa itu sendiri. Dasar dan motif pertumbuhan itu 

dalam garis besarnya berupa: 1) untuk menyatakan ekspresi diri, 2) 

sebagai alat komunikasi, 3) sebagai alat untuk mengadakan integrasi 

dan adaptasi sosial, 4) sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial 

(Keraf: 1994: 3).  
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Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa  

terdapat tujuh fungsi bahasa, enam fungsi bahasa lisan yang 

difokuskan pada komponen dasar komunikasi, dan empat fungsi 

bahasa yang diturunkan dari dasar dan motif pertumbuhan bahasa, 

yaitu: 1) fungsi instrumental, 2) fungsi regulasi, 3) fungsi pemerian, 4) 

fungsi interaksi, 5) fungsi perorangan, 6) fungsi heuristik, 7) fungsi 

imajinatif, 8) fungsi referensial, 9) fungsi emotif, 10) fungsi konatif, 

11) fungsi metalinguistik, 12) fungsi fatik, 13) fungsi puitik, 14) untuk 

menyatakan ekspresi diri, 15) sebagai alat komunikasi, 16) sebagai alat 

untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, 17) sebagai alat untuk 

mengadakan kontrol sosial. 

c. Tujuan Kemahiran Berbahasa 

Setiap orang di dunia ini mempunyai dan menggunakan 

bahasa. Kita berbahasa setiap hari mulai matahari terbit sampai 

matahari terbenam, bahkan sewaktu kita tidur atau bermimpi pun 

masih berbahasa. Hal itu membuktikan bahwa secara sadar atau tidak 

kita selalu menggunakan bahasa. Kita menganggap bahasa itu sebagai 

sesuatu yang normal dan alamiah. Melihat fungsi-fumgsi bahasa 

sebagaimana dikemukakan di atas, terutama fungsi sebagai alat 

komunikasi dan kontrol sosial, maka seseorang harus mempunyai 

kemahiran berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa secara lisan 

maupun tertulis, supaya mereka yang mendengar atau diajak bicara, 

dengan mudah dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh penutur. 
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Menurut Keraf (1994: 10) Kemahiran berbahasa bertujuan 

melancarkan komunikasi yang jelas dan teratur dengan semua anggota 

masyarakat. Hal ini menjadikan terpeliharanya tata sosial, adat istiadat, 

kebiasaan dan sebagainya. Jadi yang paling utama dari kemahiran 

berbahasa adalah pemakaian bahasa secara baik untuk kepentingan tiap 

individu dalam masyarakat, untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. 

  

2. Pragmatik 

a. Pengertian Pragmatik 

 Pragmatik mulai dikenal oleh orang-orang dan masuk ke peta 

linguistik pada tahun 1970-an. Pragmatik merupakan tahap terakhir 

dari perkembangan linguistik yang berangsur-angsur, mulai dari 

disiplin ilmu yang menangani data fisik tuturan menjadi disiplin ilmu 

yang sangat luas bersangkutan dengan bentuk, makna, dan konteks. 

Kehadiran pragmatik disebabkan karena adanya ketidakpuasan 

terhadap analisis bahasa yang hanya menekankan pada unsur-unsur 

formal bahasa saja. Bahasa dipandang sebagai perwakilan atau 

perwujudan dari simbol-simbol bahasa. Sementara itu, perwujudan 

atau simbol-simbol bahasa hadir apabila ada sesuatu yang 

mendasarinya yang berupa unsur-unsur non kebahasaan.  

 Para penganut strukturalis dalam menganalisis bahasa hanya 

menekankan pada struktur formal bahasa. Bahasa (kalimat) hanya 

dikatakan lengkap apabila memuat unsur pembentuknya dalam hal ini 
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subjek (S) dan predikat (P) yang hanya ditandai dari segi aktif, pasif, 

transitif, dan intransitif. Sementara itu, unsur-unsur yang menyertai 

kehadiran sebuah kalimat terkadang diabaikan. Para penganut 

pragmatik berpandangan bahwa bahasa selalu hadir bersamaan dengan 

konteks. Baik konteks lingual maupun ekstralingual. Dalam analisis 

pragmatik, kajian bahasa tidak bisa dilakukan tanpa 

mempertimbangkan konteks situasi yang meliputi penutur dan mitra 

tutur, situasi, tujuan pembicaraan, serta dampak atau bentuk-bentuk 

perubahan yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.  

 Pragmatik adalah suatu cabang ilmu linguistik yang 

mempelajari apa saja yang termasuk struktur bahasa sebagai alat 

komunikasi antara penutur dan mitra tutur, serta sebagai pengacuan 

tanda-tanda bahasa yang sifatnya ekstralingual (Verhaar, 2010: 14). 

Sementara itu, Cruse (dalam Cumings, 2007: 2) berpendapat bahwa 

pragmatik dapat dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi 

yang disampaikan melalui bahasa yang tidak dikodekan oleh konvensi 

yang diterima secara umum dalam bentuk-bentuk linguistik yang 

digunakan, namun juga muncul secara alamiah tergantung pada 

makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks 

tempat penggunaan bentuk-bentuk tersebut. 

 Yule (2006: 5) berpendapat bahwa pragmatik yaitu 

pembelajaran tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan 

pemakai bentuk-bentuk itu. Manfaat mempelajari ilmu pragmatik yaitu 
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seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, 

asumsi mereka, maksud, tujuan dan jenis-jenis tindakan yang mereka 

perlihatkan ketika mereka sedang berbicara. Pragmatik melibatkan 

bagaimana orang saling memahami satu sama lain secara linguistik 

dan juga memahami apa yang ada di dalam pikiran mereka. 

Sejalan dengan pernyataan Verhaar dan Yule, maka Leech (2011: 

15) membatasi pragmatik umum sebagai kajian mengenai kondisi-

kondisi umum bagi penggunaan bahasa secara komunikatif, dengan 

demikian pragmatik umum tidak mencakup keadaan lokal yang 

bersifat khusus. Deskripsi mengenai pragmatik harus dikaitkan dengan 

kondisi-kondisi sosial tertentu atau dengan kata lain bahwa sosio-

pragmatik merupakan tititk pertemuan antara sosiologi dan pragmatik. 

Sosiopragmatik didasarkan pada kenyataan bahwa prinsip kerjasama 

dan prinsip sopan santun dijalankan secara berbeda dalam kebudayaan-

kebudayaan dan masyarakat bahasa yang berbeda, dalam situasi-situasi 

sosial yang berbeda, dalam kelas-kelas sosial  yang berbeda, dan 

sebagainya. Contohnya ialah penggunaan bahasa anak sekolah atau 

interpretasi sopan santun yang berbeda di antara masyarakat Cina, 

Indian, atau Amerika. 

  Pragmatik ialah salah satu cabang ilmu linguistik yang 

mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan. Di 

dalam batasan yang sederhana itu, secara implisit tercakup penggunaan 

bahasa, komunikasi, konteks, dan penafsiran (Rustono, 1999: 4). 
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Dalam bukunya yang berjudul ‘Pengajaran Pragmatik’ (1987:25) 

Tarigan menjelaskan bahwa pragmatik adalah telaah mengenai makna 

dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran. Menurut Morris 

(dalam Tarigan 1987:33), pragmatik merupakan telaah mengenai 

hubungan tanda-tanda dengan para penafsir. Dengan kata lain bahwa 

pragmatik adalah telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa 

menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-

konteks secara tepat. Pendapat lain dikemukkan oleh Levinson (dalam 

Tarigan 1987: 33), pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara 

bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau 

laporan pemahaman bahasa. Selain itu pragmatik merupakan cabang 

linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk 

berkomunikasi dalam situasi tertentu. 

Maksud dari uraian di atas adalah bahwa aspek-aspek pragmatik 

meliputi relasi tanda dan penafsirannya, penggunaan bahasa, fungsi 

bahasa, konteks, penutur, kepatutan dan topik-topik pragmatik. 

Ketujuh aspek-aspek pragmatik di atas saling berkaitan satu sama lain 

di dalam suatu tuturan. Hal itu dikarenakan yang dibicarakan di dalam 

pragmatik itu bukanlah kalimat, melainkan tuturan sebagai hasil tindak 

tutur. Beberapa pendapat di atas walaupun dengan pernyataan yang 

berbeda, tetapi pada dasarnya menunjukkan kesamaan pandangan, 

sebab kajian pragmatik mengacu pada penggunaan bahasa dalam 

kaitannya dengan konteks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik 
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adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah bagaimana keberadaan 

konteks mempengaruhi dalam penafsiran kalimat. 

Disinilah letak perbedan pragmatik dan semantik, sebab telaah 

semantik bersifat bebas konteks. Persoalan yang dikaji oleh semantik 

adalah makna kata yang dituturkan, dan bukan maksud tuturan 

penutur. Analisis tindak tutur di Pasar Sampang Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap tepat menggunakan pendekatan pragmatik. Untuk 

memahami bahwa percakapan tersebut tidak semata-mata untuk 

komunikasi biasa tetapi juga mengandung maksud dan tujuan, 

diperlukan pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi 

percakapan-percakapan tersebut. Pemahaman terhadap konteks 

merupakan salah satu ciri pendekatan pragmatik. 

b. Tindak Tutur 

Tindak tutur dilakukan setiap orang sejak bangun pagi sampai 

tidur kembali. Ribuan kalimat telah diucapkan selama 16 atau 18 jam 

setiap hari. Tidak pernah dipikirkan bagaimana terjadinya kalimat-

kalimat yang diucapkan, bagaimana kalimat itu dapat diucapkan, 

bagaimana kalimat itu diterima lawan tutur dan bagaimana lawan tutur 

mengolah kalimat-kalimat itu kemudian memberikan jawaban terhadap 

rangsangan yang diberikan, sehingga dengan demikian dapat berdialog 

berjam-jam lamanya. Tindak tutur mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam pragmatik karena tindak tutur adalah satuan analisisnya. 

Salah satu hal yang paling penting dalam interpretasi percakapan 
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secara pragmatik, konsep yang menghubungkan antara makna 

percakapan dengan konteks adalah konsep tindak tutur. 

Menurut Rustono (1999: 31),  tindak tutur atau tindak ujar yang 

dalam bahasa Inggrisnya speech act, merupakan entitas yang bersifat 

sentral di dalam pragmatik. Karena sifatnya yang sentral itulah, tindak 

tutur bersifat pokok di dalam pragmatik. Pentingnya dan sentralnya itu 

tampak di dalam perannya bagi analisis topik-topik pragmatik lain 

seperti pranggapan,  perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerja 

sama, prinsip kesantunan dan sebagainya. 

Dilihat dari konteks situasinya ada dua macam tindak tutur, yaitu 

tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur 

langsung mudah dipahami oleh si pendengar karena ujarannya berupa 

kalimat-kalimat dengan makna yang lugas. Tindak tutur tidak langsung 

hanya dapat  dipahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih 

dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional.  

Tindak tutur merupakan hal penting di dalam kajian pragmatik. 

Mengujarkan sebuah tuturan tertentu dipandang sebagai melakukan 

tindakan (mempengaruhi, menyuruh). Jenis-jenis tindak tutur meliputi: 

1. Lokusi 

Searle (dalam Wijana, 1996: 17) mengatakan bahwa tindak 

lokusi ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur 

ini disebut sebagai The act of saying Something. Tuturan dilakukan 

hanya untuk menyatakan sesuatu tanpa ada maksud atau tujuan 
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yang lain, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Tindak 

lokusi semata-mata merupakan tindak tutur atau tindak bertutur, 

yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat 

sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat 

itu menurut kaidah sintaksisnya.  

Parker (dalam Wijana, 1996: 18) menjelaskan bahwa tindak 

tutur lokusi relatif mudah untuk diidentifikasikan, karena dapat 

dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam 

situasi tutur. Di dalam tindak lokusi tidak dipermasalahkan maksud 

atau fungsi tuturan. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan 

lokusi ini adalah apakah makna yang diucapkannya itu. Apabila 

seorang penutur Jawa mengujarkan “Anak pithik iku arane kuthuk” 

(anak ayam itu namanya kuthuk). Ujaran tersebut diujarkan oleh 

seorang guru SD kepada muridnya di depan kelas. Maksud dari 

ujaran tersebut hanya menginformasikan kepada lawan tutur tanpa 

mengharap respon dari lawan tuturnya. Jadi, tindak tutur lokusi 

merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan 

sesuatu tanpa ada tujuan mempengaruhi lawan tuturnya.  

2. Ilokusi 

Menurut Searle (dalam Wijana, 1996: 18), ilokusi atau 

tindak ilokusi adalah tindak tutur sebuah tuturan selain berfungsi 

untuk menginformasikan sesuatu, namun juga dipergunakan untuk 

melakukan sesuatu. Tindak ilokusi disebut sebagai The act of doing 
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something.  Tindak ilokusi ialah tindak melakukan sesuatu. 

Berbeda dari lokusi, tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang 

mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Pernyataan 

yang diajukan berkenaan dengan tindak ilokusi adalah untuk 

apakah tuturan itu dilakukan? dan bukan apakah makna tuturan 

yang diucapkan itu? (Rustono, 1999: 35-36). Lubis (1991: 10) 

menjelaskan bahwa tindak tutur ilokusi (illocutionary act), adalah 

pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji, pertanyaan dan 

sebagainya. Ini erat hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat 

yang mewujudkan suatu ungkapan. Tindak tutur ilokusi tidak 

mudah untuk diidentifikasi karena berkaitan dengan siapa yang 

bertutur, kepada siapa, kapan dan dimana tindak tutur itu 

dilakukan. 

Tindak ilokusi sangat sulit dikenali bila tidak 

memperhatikan terlebih dahulu siapa penutur dan lawan tutur, 

kapan dan dimana tindak tutur itu terjadi. Jadi tindak tutur ilokusi 

merupakan tuturan yang mengandung maksud dan mempunyai 

fungsi atau daya untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Maksudnya, 

bahwa tindak ilokusi merupakan suatu tuturan yang mempunyai 

maksud tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta 

mengharapkan respon atau tanggapan dari lawan tuturnya. Respon 

yang dihasilkan tidak lepas dari makna tuturan yang tersirat.  
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Contoh tuturan “Aku ngelih” yang diucapkan oleh seorang 

mahasiswa yang sedang main ke tempat temannya sehabis kuliah 

dari pagi sampai siang dengan kondisi belum sarapan. Makna 

tuturan tersebut adalah supaya temannya itu mengambilkan 

makanan untuk dimakan. 

Searle (dalam Rustono, 1999: 37-40) membagi tindak 

lokusi ini menjadi lima yaitu representatif (assertif), direktif, 

komisif, ekspresif dan deklarasi. Penjelasan kelima tindak tutur itu 

adalah sebagai berikut. 

1) Tindak tutur representatif (assertif) ialah tindak tutur yang 

mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang 

diujarkannya. Tuturan yang termasuk ke dalam jenis tindak 

tutur ini adalah tuturan-tuturan menyatakan, melaporkan, 

menunjukkan, memberikan dan sebagainya.  

2) Tindak tutur direktif yaitu tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang 

disebutkan  di dalam tuturan itu. Tuturan-tuturan memaksa, 

mengajak, meminta, menyuruh, memohon, adalah termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur direktif.  

3) Tindak tutur komisif ialah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkan di dalam 

kata-katanya. Tuturan yang termasuk ke dalam tindak tutur 
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komisif misalnya menjanjikan, menawarkan, bersumpah dan 

lain-lain. 

4) Tindak tutur ekspresif ialah tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang 

hal yang ada dalam tuturannya itu. Tindak tutur ini berfungsi 

untuk mengekspresikan dan mengungkapkan sikap penutur 

terhadap lawan tutur. Tuturan-tuturan memuji, mengucapkan 

terima kasih, mengkritik, mengucapkan selamat, termasuk ke 

dalam jenis tindak tutur ekspresif.  

5) Tindak tutur deklaratif ialah tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal, status, keadaan yang baru. 

Misalnya tuturan seperti memutuskan, melarang, mengijinkan, 

dan lain-lain. 

3. Perlokusi 

Menurut Austin (dalam Rustono, 1994: 36-37), tindak 

perlokusi (perlocutionary force) yaitu efek atau daya pengaruh 

yang dihasilkan dari suatu ujaran yang dilakukan oleh seorang 

penutur. Efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja.  

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa tindak 

perlokusi merupakan suatu ujaran yang mengandung efek atau 

daya pengaruh terhadap lawan tutur, sehingga lawan tutur 

melakukan tindakan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh sang 
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penutur. Misalnya tuturan “ning pasar iki akeh copet lho” (di 

pasar ini banyak pencopet lho). Tuturan tersebut disampaikan 

kepada seorang ibu yang mau belanja di pasar. Hal di atas terjadi 

karena tuturan itu memiliki daya yang mempengaruhi ibu tersebut, 

yaitu ibu itu menjadi ketakutan karena tidak ingin dompetnya 

pindah ke tangan orang lain, sehingga ibu itu menjadi lebih 

waspada menjaga dompetnya. 

Menurut Lubis (1991: 10), bahwa dalam ilmu bahasa dia 

menyamakan tindak lokusi itu dengan predikasi, tindak ilokusi 

dengan maksud kalimat, dan tindak perlokusi dengan akibat suatu 

ungkapan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa lokusi adalah 

makna dasar atau referensi kalimat itu. Ilokusi sebagai daya yang 

ditimbulkan oleh pemakainya sebagai perintah, ejekan, keluhan, 

pujian dan lain-lain. Perlokusi adalah hasil dari ucapan tersebut 

terhadap pendengarnya. 

 

c. Situasi Tutur 

Rustono (1999: 25) mengatakan bahwa situasi tutur ialah 

situasi yang melahirkan tuturan. Pernyataan ini sama saja dengan 

pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur 

merupakan sebabnya. Pada saat seseorang berkomunikasi tidak ada 

tuturan tanpa situasi tutur. Seperti halnya tuturan orang bermimpi pun 

ada situasi tuturnya, hanya saja situasi tuturnya berada di dalam kepala 
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orang yang bermimpi, sedangkan orang lain di sekitarnya tidak dapat 

mengetahuinya. 

Mengetahui situasi tutur merupakan hal yang sangat penting 

dalam pragmatik. Maksud tuturan yang sebenarnya hanya dapat 

diidentifikasi melalui situasi tutur yang mendukungnya. Menentukan 

maksud tuturan tanpa mengkalkulasi situai tutur merupakan langkah 

yang tidak akan membawa hasil yang memadai. Pertanyaan apakah 

yang dihadapi itu berupa fenomena pragmatik ataukah fenomena 

semantik dapat dijawab dengan kriteria pembeda yang berupa situasi 

tutur. Komponen-komponen situasi tutur menjadi kriteria penting 

dalam menentukan maksud suatu tuturan. 

Leech (dalam Rustono, 1999: 25-26)  berpendapat bahwa 

situasi tutur itu mencakup lima komponen. Kelima komponen situasi 

tutur itu ialah penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, 

tindak tutur sebagai tindakan atau aktivitas, dan tuturan sebagai 

aktivitas dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Kelima komponen 

itu menyusun situasi tutur di dalam peristiwa tutur. Komponen lain 

yang dapat menjadi unsur situasi tutur itu antara lain waktu dan tempat 

pada saat tuturan itu berlangsung. 

Komponen situasi tutur yang pertama adalah penutur dan mitra 

tutur, penutur yaitu orang yang bertutur atau orang yang menyatakan 

fungsi pragmatik tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Mitra tutur 

adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus teman penutur di dalam 
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pertuturan. Di dalam peristiwa tutur peran penutur dan mitra tutur 

demikian sebaliknya. Aspek-aspek yang terkait komponen penutur dan 

mitra tutur antara lain usia, latar belakang sosial, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan tingkat keakraban. 

Komponen situasi tutur yang kedua adalah konteks tuturan. Di 

dalam bahasa konteks tuturan itu mencakupi semua aspek fisik atau 

latar sosial yang relevan dengan tuturan yang disampaikan. Konteks 

yang bersifat fisik yaitu fisik tuturan dengan tuturan lain yang biasanya 

disebut dengan ko-teks. Di dalam pragmatik konteks itu berarti semua 

latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan 

mitra tuturnya. Konteks ini berperan membantu mitra tutur di dalam 

menafsirkan maksud yang ingin dinyatakan oleh penutur. 

Komponen situasi tutur yang ketiga adalah tujuan tuturan. 

Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan 

melakukan tindakan bertutur. Komponen ketiga ini menjadi hal yang 

melatarbelakangi tuturan. Semua tuturan orang normal memiliki 

tujuan. Hal itu berarti tidak mungkin ada tuturan yang tidak 

mengungkapkan suatu tujuan. Di dalam aneka peristiwa tutur, berbagai 

tuturan dapat diekspresi untuk menyatakan suatu tujuan. Untuk tujuan 

agar jendela dibuka, penutur dapat berkata. “Tulung jendhela iku 

dibukak!”  

“Kayane enak ya, yen jendhela iku dibukak” 

“Kepriye yen jendhela iku dibukak?”,dan lain-lain. 
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1) Aspek-aspek situasi tutur 

Menurut Leech (2011: 19-21), untuk membedakan antara 

pragmatik dengan semantik acuannya yaitu pada aspek situsi tutur. 

Aspek-aspek situasi tutur tersebut meliputi: 

a) Yang menyapa (penyapa) atau yang disapa (pesapa) 

Sesuai dengan kebiasaan Searle dan yang lainnya serta untuk 

memudahkannya, dia menyatakan orang yang menyapa dengan n 

(penutur) dan orang yang disapa dengan t (petutur). Simbol-simbol ini 

merupakan singkatan untuk penutur/penulis dan petutur/pembaca. 

Jadi penggunaan n dan t tidak membatasi pragmatik pada bahasa lisan 

saja. Istilah-istilah ‘penerima’ (orang yang menerima dan menafsirkan 

pesan) dan ‘yang disapa’ (orang yang seharusnya menerima dan 

menjadi sasaran pesan) juga perlu dibedakan. Si penerima bisa saja 

seorang yang  kebetulan lewat dan mendengar pesan, dan bukan 

orang yang disapa. Perbedaan ini berhubungan dengan penelitian di 

sini, yaitu seorang yang menganalisis makna pragmatik dapat 

disamakan dengan seorang penerima, ia berusaha mengartikan isi 

wacana hanya berdasarkan bukti kontekstual yang ada saja tanpa 

menjadi sasaran pesan si penutur. Sebaiknya yang disapa atau si 

petutur selalu menjadi sasaran tuturan dari n dan selalu ditandai oleh 

simbol t.  

 

 



32 
 

 
 

b) Konteks sebuah tuturan 

Konteks mempunyai berbagai arti antara lain diartikan sebagai 

aspek-aspek yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial 

sebuah tuturan. Leech mengartikan konteks sebagai suatu 

pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh n dan t dan 

yang membantu t menafsirkan makna tuturan. 

c) Tujuan sebuah tuturan 

Istilah tujuan lebih netral daripada maksud, karena tidak 

membebani pemakaiannya dengan suatu kemauan atau motivasi yang 

sadar, sehingga dapat digunakan secara umum untuk kegiatan-

kegiatan yang berorientasi tujuan. Untuk kegiatan terakhir ini 

penggunaan istilah maksud dapat menyesatkan. 

d) Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan tindak tutur 

Tata bahasa berurusan dengan maujud-maujud statis yang 

abstrak, seperti kalimat (dalam sintaksis), dan proposisi (dalam 

semantik), sedangkan pragmatik berurusan dengan tindak-tindak atau 

performansi-performansi verbal yang terjadi dalam situasi dan waktu 

tertentu. Dengan demkian pragmatik menangani bahasa pada 

tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa. 

e) Tuturan sebagai produk tindak verbal 

Selain  sebagai tindak ujar atau tindak verbal itu sendiri, dalam 

pragmatik kata ‘tuturan’ dapat digunakan dalam arti yang lain, yaitu 

sebagai produk suatu tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri). 



33 
 

 
 

Sebuah tuturan dapat merupakan suatu contoh kalimat atau tanda 

kalimat, tetapi bukanlah sebuah kalimat. 

 

d. Prinsip Kerja Sama Grice 

Salah satu kaidah berbahasa adalah seorang penutur harus 

selalu berusaha  agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas, 

dan mudah dipahami, sehingga lawan tuturnya dapat memahami 

maksud tuturan. Demikian pula dengan lawan tutur, ia harus 

memberikan jawaban atau respon dengan apa yang dituturkan oleh 

penutur. Bila keduanya tidak ada saling pengertian maka tidak akan 

terjadi komunikasi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan semacam 

kerja sama antara penutur dengan lawan tutur agar proses komunikasi 

itu berjalan secara lancar. 

Grice (dalam Wijana 1996: 46) mengemukakan bahwa dalam  

melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi 

empat maksim percakapan (conversational maxim). Keempat maksim 

percakapan tersebut yaitu maksim kuantitas (maxim of quantity), 

maksim kualitas (maxim of quality), maksim relevansi (maxim of 

relevance) dan maksim pelaksanaan (maxim of manner).  

1) Maksim Kuantitas 

  Menurut Wijana (1996: 46), maksim ini menghendaki agar 

setiap peserta tutur memberikan kontribusi atau jawaban secukupnya 

atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya saja. Maksim 
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kuantitas adalah suatu  maksim yang membutuhkan jawaban singkat 

atau seperlunya saja. Contohnya ketika seseorang ditanya siapa 

namanya, maka dia tidak perlu memberi jawaban selain informasi 

tentang namanya, seperti alamat, status, dan lain sebagainya. 

  Dari uraian di atas, maka yang disebut maksim kuantitas adalah 

suatu maksim yang membutuhkan jawaban singkat atau seperlunya 

saja. Contohnya: 

  Budi : “Kowe arep nandi, Jo?” 

  Parjo : “Mancing” 

  Tampak pada percakapan di atas, mitra tutur menjawab dengan 

singkat dan seperlunya saja sesuai pertanyaan yang dilontarkan oleh 

Budi. Mitra tutur memberikan responnya berupa jawaban dengan kata 

“mancing” kepada penuturnya tanpa menambahkan kata-kata lain, 

misalnya ”aku arep mancing ning kali, kowe arep melu ya ayuh”. 

2) Maksim Kualitas 

  Maksim percakapan ini mengharuskan setiap partisipan 

komunikasi mengatakan hal yang sebenarnya. Artinya jawaban atau 

respon hendaknya didasarkan pada bukti yang memadai. Misalnya 

ketika seorang murid ditanya gurunya apa ibukota negara Indonesia, 

maka dia kalau memang tahu harus menjawab Jakarta, karena hal 

tersebut tidak terbantahkan lagi. Namun bisa saja terjadi kesengajaan 

seseorang penutur melanggar maksim kualitas ini. Hal ini tentu 

mempunyai maksud seperti menimbulkan efek lucu. Wijana (1996: 48) 
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mengatakan bahwa maksim kualitas adalah suatu maksim yang 

menuntut suatu jawaban secara benar. Contohnya:  

Pak Guru : “anak sapi arane apa, Sih?” 

Asih  : “anak sapi menika, pedhet, Pak”.  

  Pada percakapan di atas, seorang guru menuntut jawaban yang 

benar dari salah seorang siswa bernama Asih mengenai nama dari anak 

sapi. Apabila Asih menjawab pertanyaan Pak Guru dengan selain 

“pedhet” misalnya,  “anak sapi namanya belo”, berarti mitra tutur 

sedang berbohong atau sengaja menciptakan suasana menjadi lucu, 

bahkan dirinya sama sekali tidak mengetahui. Dengan adanya respon 

tersebut, maka suasana serius di dalam kelas akan menjadi suasana yang 

santai dan lucu. 

3) Maksim Relevansi 

  Menurut Wijana (1996: 49), maksim relevansi adalah suatu 

maksim yang mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan 

kontribusi yang relevan dengan masalah yang dibicarakan. Maksim ini 

mengharuskan saling keterkaitan isi tuturan antar peserta percakapan. 

Maksim relevansi secara tersirat respon yang diberikan tidak terlihat 

relevan atau terkait dengan pokok pembicaraan, sebab sudah ada latar 

belakang pengetahuan yang sama antara penutur dan mitra tutur, maka 

komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain dalam 

maksim ini setiap peserta percakapan saling memberikan kontribusi 
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yang relevan dengan topik pembicaraan, sehingga tujuan percakapan 

dapat tercapai secara efektif, contohnya:  

Bapak : “Bu, bapak tulung tukoke rokok ning warung” 

Ibu      : “banyune sedhela maneh umeb pak.” 

  Jawaban dalam percakapan di atas sepintas tidak berhubungan, 

tetapi bila dicermati hubungan implikasinya dapat diterangkan. 

Jawaban ibu mengimplikasikan bahwa saat itu ia belum bisa pergi ke 

warung secara langsung. Ia secara tidak langsung menyuruh suaminya 

itu menunggu airnya mendidih dahulu baru berangkat ke warung. 

4) Maksim pelaksanaan atau maksim cara 

Maksim pelaksanaan atau cara mengharuskan kepada setiap 

peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa 

dan tidak berlebih-lebihan serta runtut (Wijana 1996: 50). Bila hal ini 

dilanggar biasanya penutur mempunyai tujuan tertentu, misalnya 

mempengaruhi. Contohnya: 

Ibu       : “mengko yen ning pasar, aja liwat bakul b-o-n-e-k-a, ya” 

Bapak  : “ya !” 

Dalam percakapan di atas Bapak menjawab ajakan Ibu secara 

tidak langsung, yakni dengan mengeja satu persatu kata boneka. 

Penyimpangan ini dilakukan karena Ibu itu tidak menginginkan 

anaknya yang sangat suka boneka itu mengetahui maksudnya. Anak-

anak kecil dalam batas-batas umur tertentu akan kesulitan atau tidak 

mampu menangkap makna yang dieja satu persatu. Percakapan di atas 
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dimaksudkan untuk mengecoh anaknya, atau tuturan tersebut untuk 

menghindari  permintaan anaknya minta dibelikan mainan yang mahal 

saat berbelanja di pasar.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

Pada bagian ini mencakup jenis penelitian, subjek penelitian, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, 

dan teknik penyajian data. 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif merupakan  penelitian non hipotesis, sehinga dalam penelitiannya tidak 

perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif dilakukan untuk 

menggambarkan keadaan atau  fenomena, selanjutnya datanya diklasifikasikan 

dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Ismawati, 2011: 112). Dalam 

penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata bukan angka. Penelitian 

ini menjelaskan fenomena kebahasaan yang ada berdasarkan fakta yang hidup 

pada penutur-penuturnya dengan menggunakan kata-kata bukan angka yang 

disajikan dalam bentuk deskripsi. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu pedagang dan pembeli di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Objek penelitian ini berupa tuturan dan 

fungsi tuturan para pedagang dan pembeli di Pasar Sampang Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap yang meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi dan fungsi 

penggunaannya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dasar dan teknik 

lanjutan. Teknik dasarnya adalah teknik sadap, yaitu teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara menggunakan pikiran dan menyadap data. Untuk 

mendapatkan data ini, penulis  menyadap pembicaraan seseorang atau beberapa 

orang (Sudaryanto, 1988: 2-3). Adapun teknik lanjutannya adalah sebagai berikut. 

1. Teknik Lanjutan I. Teknik Simak Libat Cakap (SLC) 

 Kegiatan menyadap itu dilakukan pertama-tama dengan berpartisipasi 

sambil menyimak pembicaraan seseorang. Disamping memperhatikan lawan 

bicaranya penulis terlibat secara langsung dalam dialog antara pedagang dan 

pembeli. Dalam hal ini, keikutsertaan penulis dapat dikatakan aktif dan 

reseptif. Dikatakan aktif, bila penulis ikut berbicara dalam proses dialog. Jika  

penulis hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh mitra tuturnya 

dinamakan reseptif. 

Ciri khas pelaksanaan berpartisipasi sambil menyimak itu ialah 

disadarinya keikutsertaan penulis dalam proses pembicaraan oleh lawan 

bicaranya. Lawan bicaranya sama sekali tidak mengetahui bahwa yang 

diperhatikan oleh penulis bukan si pembicaranya, melainkan bahasa yang 

digunakannya itu. Pada  teknik simak libat cakap (SLC),  penulis itu sendiri 

sebagai alatnya, karena dilibatkan langsung dalam membentuk dan 

memunculkan calon data. 
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2. Teknik Lanjutan II. Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). 

 Untuk memperoleh data, disamping penulis ikut berpatisipasi sambil 

menyimak, kegiatan menyadap dapat juga dilakukan dengan tidak 

berpatisipasi ketika menyimak. Teknik yang kedua ini merupakan imbangan 

dari teknik yang pertama, teknik ini disebut teknik simak bebas libat cakap 

(SBLC). Dalam teknik ini penulis tidak terlibat secara langsung dalam dialog 

atau tidak ikut serta dalam proses pembicaraan. Penulis hanya menyimak dan 

mendengarkan apa yang dituturkan oleh para pedagang dan pembeli di Pasar 

Sampang. Pada teknik SBLC penulis tidak dilibatkan langsung untuk ikut 

menentukan pembentukan dan pemunculan calon data yang muncul dari 

peristiwa kebahasaan.  

 Pelaksanaan (teknik SLC atau SBLC) ditentukan bahwa dalam 

pelaksanaan metode simak ada batas antara penulis dengan penutur sumber 

data. Penutur sumber data secara objektif tidak mengetahui bahwa tuturannya 

disadap oleh penulis untuk dijadikan data penelitian. 

3. Teknik Lanjutan III. Teknik Rekam 

 Ketika teknik pertama atau teknik kedua dijalankan, selanjutnya 

penulis melakukan perekaman dengan menggunakan alat perekam 

(handphone) yang telah dipersiapkan. Teknik rekam ini merupakan 

perekaman terhadap tuturan para pedagang dan pembeli di Pasar Sampang 

yang akan dijadikan sebagai data penelitian. Penulis pandai-pandai dalam 

melakukan perekaman, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan 

pembicaraan yang sedang terjadi. Dalam pengambilan data, penulis 



41 
 

 
 

melakukannya tanpa sepengetahuan para pedagang dan pembeli di Pasar 

Sampang. Peristiwa tutur yang telah direkam lalu ditranskripsikan untuk 

mempermudah dalam menganalisis data. 

4. Teknik Lanjutan IV. Teknik Catat 

 Setelah proses perekaman itu, selanjutnya penulis melakukan 

pencatatan pada nota pencatat yang segera dilanjutkan dengan klasifikasi. 

Pencatatan dilakukan ketika teknik pertama maupun teknik kedua selesai 

dilaksanakan atau sesudah perekaman dilakukan dengan menggunakan alat 

tulis. Proses selanjutnya adalah mengklasifikasikan atau mengelompokan data.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Arikunto (1996: 203) mengatakan bahwa instrumen ialah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen atau alat yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi peneliti sebagai instrumen utama, 

instrumen bantu meliputi alat perekam (handphone), alat tulis, dan nota pencatat. 

Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang sesuai atau relevan dengan 

judul analisis yang penulis lakukan. Di bawah ini adalah contoh dari nota 

pencatat. 
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Tabel I 
  Nota Pencatat 
 

No Jenis tindak tutur Situasi tutur Data tuturan Terjemahan 

1     

2     

3     

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian di sini adalah mengolah data dari hasil 

penelitian. Setelah data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan, langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Sudaryanto (1993: 6), pada tahap 

analisis data ini penulis menangani secara langsung masalah yang terkandung 

pada data. Penulis menyimak yang diikuti dengan menguraikan data tuturan 

dengan cara-cara tertentu.  Analisis itu dimulai pada saat penyediaan data tertentu 

yang selesai dilakukan dan berakhir manakala kaidah yang berkenaan dengan 

objek yang menjadi masalah itu telah ditemukan. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang diterapkan adalah teknik identifikasi, yaitu dengan cara 

menetapkan suatu jenis tindak tutur yang ada di percakapan antara para pedagang 

dan pembeli di Pasar Sampang berdasarkan karakteristik jenis variasi tindak tutur. 

Semua data yang diperoleh tersebut, kemudian diseleksi dan dikelompokan sesuai 

dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang telah 

terkumpul kemudian dibuat analisis dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Mengelompokan data. 
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2. Menganalisis data berdasarkan prinsip pragmatik yang didasarkan pada 

tindak tutur yang terdiri dari tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

3. Menguraikan hasil analisis dalam bentuk penyajian dan pembahasan data. 

4. Membuat kesimpulan dari hasil analisis berdasarkan hasil penelitian. 

 

F. Teknik Penyajian Data 

Hasil analisis penelitian ini disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

telah ditemukan dalam tahap sebelumnya. Penyajian hasil penelitian ini bersifat 

deskriptif dan berdasarkan data yang sudah ada.Teknik penyajian data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik informal, yaitu perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya 

(Sudaryanto, 1993: 145). Dalam penelitian ini penyajian data hasil analisis dengan 

perumusan kata-kata biasa untuk menyajikan dan menjelaskan penggunaan tindak 

tutur bahasa Jawa di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 
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BAB IV 
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

 
 

A. Penyajian Data 

1. Tindak Tutur Berdasarkan Daya Tutur dalam Percakapan Pedagang 
dan Pembeli Di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten 
Cilacap 
 

Berdasarkan daya tutur dalam percakapan pedagang dan pembeli di 

Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, terdapat tiga 

jenis tindak tutur yaitu: tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak 

tutur perlokusi. 

Tabel 2 
Tindak Tutur Berdasarkan Daya Tutur di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap 
 

No Jenis 

Tindak 

Tutur 

Situasi 

Tutur 

Data Tuturan Terjemahan 

1 Lokusi Membahas 

tentang 

benih  ikan. 

Seorang 

pembeli 

bertanya 

tentang 

pertumbuhan 

benih ikan 

yang paling 

cepat besar 

diantara ikan 

Pd : “ya cepet lele 

lah… lele, 

bawal nembe 

patin” 

Pd : “ya cepat lele 

lah, lele, bawal 

baru patin” 

(Data 1) 
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patin, bawal 

dan lele 

kepada 

pedagang di 

blok 

pedagang 

ikan 

  Pembeli 

sedang 

bercakap-

cakap 

dengan 

pedagang 

ikan di blok 

pedagang 

benih ikan. 

Pembeli 

menanyakan 

tentang 

harga benih 

ikan lele 

yang ada di 

dalam bak 

yang terbuat 

dari plastik. 

Pb: 

 

 

Pd: 

“pira kuwe 

semana?” 

 

“kuwe sanga 

sing sewelas 

sentian...rata-

rata sepuluh 

nganti sewelas 

senti” 

Pb: 

 

 

Pd: 

 “itu berapa 

segitu?” 

 

“itu sembilan 

yang sebelas 

cm...rata-rata 

sepuluh sampai 

sebelas cm” 

(Data 2) 

 

  Membahas 

mengenai 

pedagang 

pulsa. 

Seorang 

Pb: “jerene wis 

terkirim bu...” 

Pb:  “katanya 

sudah terkirim 

bu...” 

( Data 3) 
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pembeli 

sedang 

mengobrol 

dengan 

pedagang di 

sebuah lapak 

sayuran, 

membicarak

an tentang 

pedagang 

pulsa yang 

telah menipu 

dirinya. 

  Pembeli 

sedang 

bercakap-

cakap 

dengan 

pembeli lain. 

Seorang 

pembeli 

yang lewat 

bertanya 

kepada 

pembeli lain 

yang sedang 

melakukan 

tawar-

menawar 

dengan 

pedagang 

Pb2:  “telu lima karo 

kandang-

kandange” 

Pb 2:  “tiga puluh 

lima sama 

sangkar-

sangkarnya” 

(Data 4) 
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burung di 

blok 

pedagang 

burung. 

  Membahas 

nenek-nenek 

yang 

menjual 

daun talas.  

Seorang 

pembeli 

sedang 

menceritaka

n tentang 

nenek-nenek 

yang 

menjual 

daun talas di 

sebuah lapak 

sayuran 

kepada 

pembeli lain 

yang sedang 

belanja di 

tempat itu. 

Pb:  “anu nini 

kaelah sing 

wonge dhuwur 

tuwa” 

 

Pb: “nenek itu lah 

yang orangnya 

tinggi tua” 

(Data 5) 

2 Ilokusi Melaporkan 

  Seorang 

pedagang 

sabuk 

sedang 

Pd: “limolas ya sing 

nggo cah 

sekolah, nggo 

cah cilik, 

Pd: “lima belas ya 

buat anak 

sekolah, buat 

anak kecil, 
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bercakap-

cakap 

dengan 

pembeli. 

Pedagang 

memberitahu

kan harga 

sabuknya 

untuk anak 

sekolah lima 

belas ribu. 

nambahi...” nambahi...” 

(Data 6) 

  Di sebuah 

kios 

pedagang 

daging, 

seorang 

pembeli 

sedang 

menawar 

harga daging 

sapi 

seperempat 

kilo dengan 

harga lima 

belas ribu. 

Pedagang 

tidak setuju 

dengan 

penawaran 

yang 

diajukan 

Pd: “daginge awis 

sih bu satus 

sepuluh” 

Pd: “dagingnya 

mahal sih bu 

seratus 

sepuluh” 

(Data 7) 
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pembeli, 

kemudian 

pedagang 

melaporkan 

bahwa harga 

daging sapi 

mahal. 

  Membicara-

kan harga 

buah 

mangga di 

blok 

pedagang 

buah. 

Seorang 

pembeli 

sedang 

membeli 

buah 

mangga. 

Pedagang 

melaporkan 

ke pembeli 

bahwa tadi 

ada yang 

membelinya 

agak mahal. 

Pd: “geh ana wong 

tuku telu 

patangewuan 

nggon seipet 

jand tek nei 

patangewu” 

Pd: “nih ada orang 

beli tiga empat 

ribuan 

tempatnya 

sedikit saya 

beri empat 

ribu”  

(Data 8) 

  Seorang 

pedagang 

sedang 

Pd: “abang wis 

mundhak siki” 

Pd: “merah sudah 

naik sekarang” 

(Data 9) 
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melayani 

pembeli di 

lapak 

sayuran, 

dalam 

percakapan 

itu pedagang 

melaporkan 

harga cabe 

merah sudah 

naik. 

  Membahas 

tentang baju 

kemeja 

lengan 

panjang.  

Pembeli 

sedang 

menawar 

harga baju 

kemeja 

lengan 

panjang akan 

tetapi 

pedagang 

tidak setuju 

akan 

penawaran-

nya tersebut 

dan melapor-

kan kalau 

Pd: “hah diparo, 

engko keleke 

ilang kuwe” 

Pd: “hah diparo, 

nanti keteknya 

hilang itu” 

(data 10) 
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harganya 

dibagi dua 

nanti 

lengannya 

hilang. 

  Mendesak 

  Pedagang 

menawarkan 

celana 

panjang, 

akan tetapi 

pembeli 

tidak mau 

karena yang 

dicari 

pembeli itu 

adalah 

sabuk, 

kemudian 

pedagang 

mendesak-

nya sampai 

menarik 

lengan 

pembeli agar 

membeli 

celana 

pendek. 

Pd: 

 

 “sabuk ora 

duwe, celana 

pendek lah 

ya...” 

Pd:  “sabuk tidak 

punya, celana 

pendek lah ya”. 

(Data 11) 

  Menyarankan 

  Di blok Pd: “sing setengah Pd: “yang setengah 
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penjual 

ayam, 

seorang 

pembeli 

sedang 

memilih 

anak ayam, 

kemudian 

pedagang 

menyaran-

kan untuk 

membeli 

anak ayam 

yang lebih 

besar. 

wulan 

ngentongna 

pak, sing akeh 

kae semana 

kae,kari 

nggedhekna 

tok” 

bulan 

menghabiskan 

pak, yang 

banyak itu 

segitu itu, 

tinggal 

membesarkan 

saja” 

(Data 12) 

  Seorang 

pembeli 

ingin 

membeli 

sabuk 

modelnya 

jepitan biasa 

yang ada 

lubangnya di 

sebuah kios 

baju dan 

perlengkap-

an sekolah, 

akan tetapi 

pedagang 

menyaran-

Pd: “sing kuwe 

malah apik” 

Pd: “yang itu 

malah bagus”  

(Data 13) 
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kan yang 

modelnya 

slop-slopan. 

  Di kios 

sayuran 

seorang 

pedagang 

sedang 

melakukan 

transaksi 

dengan 

pembeli. 

Pada waktu 

penimbang-

an terjadi 

kelebihan 

berat 

seperempat 

kilo, 

kemudian 

pedagang 

menyaran-

kan agar 

digenapi 

menjadi 

sekilo 

setengah. 

Pd: “apa karo 

tengah kilo 

sisan” 

Pd: “apa sekilo 

setengah 

sekalian” 

 (Data 14) 

  Seorang 

pedagang 

burung 

Pd: “kae telung 

puluh limaan 

gari nyangking 

Pd: “itu tiga puluh 

limaan tinggal 

bawa di atas, 
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sedang 

bercakap-

cakap 

dengan 

seorang 

pembeli di 

blok 

pedagang 

burung. 

Pedagang 

menyaran-

kan agar 

membeli 

burung yang 

lebih murah. 

nang ndhuwur 

telu kae....” 

tiga itu....” 

(Data 15) 

  Pengumuman 

  Penjual 

keliling 

berjalan 

sambil 

memanggul 

keranjang 

yang di 

dalamnya 

berisi gula 

jawa di 

lorong pasar 

sambil 

berteriak-

teriak 

Pd: 

 

“gula jawa 

bu…” 

 

Pd: 

 

“gula jawa 

bu…” 

(Data 16) 
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menawarkan 

gula jawa. 

  Seorang 

pedagang 

asongan 

berjalan di 

pasar dan 

mendekati 

salah satu 

pengunjung 

pasar sambil 

berteriak-

teriak 

menawarkan 

bros dan 

gelang 

Pd: “bros gelang 

bros bros...bros 

bu, gelang” 

Pd: “bros gelang 

bros bros...bros 

bu, gelang” 

(Data 17) 

  Di sebuah 

kios buah 

seeorang 

pedagang 

bersuara 

lantang 

menawarkan 

buah 

rambutan 

yang dijual 

itu dengan 

harga 

limaribuan 

perkilonya 

Pd: “mangewuan 

bu mangewuan 

bu” 

Pd: “lima ribuan bu 

lima ribuan bu” 

(Data 18) 
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  Di blok 

penjual 

burung, 

seorang 

pedagang 

berjalan 

sambil 

membawa 

buah durian 

menawarkan 

durian 

dengan suara 

lantang 

Pd: “duren duren 

mas, kiye mas 

mateng-mateng 

murah” 

Pd: “durian durian 

mas, ini mas 

matang-matang 

murah” 

(Data 19) 

  Seorang 

pedagang 

berjalan di 

pasar sambil 

berteriak-

teriak 

menawarkan 

bunga yang 

dijualnya 

Pd: “murah bu.... 

kembang kiye 

bu” 

Pd: “murah ini bu, 

bunga ini bu” 

(Data 20) 

  Di pinggir 

jalan pasar, 

seorang 

pedagang  

berteriak-

teriak 

menawarkan 

kacamata 

Pd: “kacamata 

murah, 

kacamata 

kuwe...gari 

ngentongna 

kuwe, kacamata 

murah” 

Pd: “kacamata 

murah, 

kacamata 

itu...tinggal 

menghabiskan  

itu, kacamata 

murah” 

(Data 21) 
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hitam yang 

dijualnya 

3 Perlokusi Membujuk 

  Seorang 

pedagang 

yang sedang 

menjual 

buah pisang 

di pinggir 

lorong jalan 

pasar. 

Pedagang 

tersebut 

membujuk 

seorang 

pngunjung 

pasar yang 

sedang 

melintas di 

depannya. 

Pd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pd:  

“pitungewu 

murah banget 

gyeh bu, 

pitungewu gyeh 

nyeh….murah 

baget temenan 

enyong ora 

pasaran 

ora...gedhange 

egin anyar, 

nemlek” 

“nggih napa” 

Pd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pd: 

“tujuh ribu 

murah sekali 

ini bu, tujuh 

ribu 

ini….murah 

sekali saya 

tidak pasaran 

tidak...pisang-

nya masih 

baru, pulen ” 

 

“iya apa”  

(Data 22) 

  Di lapak 

perkakas, 

pembeli 

sedang 

memilih dan 

mencoba 

lampu senter 

Pd: “..mereke apik 

malahan 

kawachi, 

...awan ya ra 

patia katon 

pak... bengi tuli 

mak jrott.. katon 

kabeh, abang 

irenge katon”. 

Pd: “...merknya 

bagus itu 

kawachi, siang 

ya tidak begitu 

jelas 

pak..malam 

kan mak 

jrott...kelihatan 

semua, merah 

hitamnya 
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kelihatan” 

(Data 23) 

  Seorang 

pembeli 

sedang 

mencari ikan 

mujaer di 

blok 

pedagang 

ikan akan 

tetapi habis 

semua, 

kemudian 

pedagang 

membujuk 

pembeli agar 

membeli 

ikan kakap 

Pd: “jaer genah 

langka, gyeh 

enak banget 

iwake esih 

anyar-anyar 

banget, murah 

ikilah, digoreng 

enak, dibakar 

ya enak, tuku ya 

engko tek 

rumatna sekilo” 

Pd: “mujaer 

dibilang tidak 

ada, nih enak 

sekali ikannya 

masih baru-

baru sekali, 

murah inilah, 

digoreng enak, 

dibakar ya 

enak, beli ya 

nanti saya 

bersihkan satu 

kilo” (Data 24) 

  Menjengkelkan 

  Membahas 

kenaikan 

harga di 

lapak 

sayuran. 

Seorang 

pembeli 

yang 

biasanya 

berbelanja 

banyak 

Pb: “sendhing 

koh....bramba-

nge, lomboke ya 

larang!” 

Pb: “sedikit 

kok...bawang 

merahnya, 

cabenya ya 

mahal!”  

(Data 25) 
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menjadi 

sedikit yang 

disebabkan 

karena ada 

kenaikan 

harga. 

Pembeli itu 

merasa 

tersinggung 

dengan apa 

yang 

dikatakan 

oleh 

pedagang 

  Menarik perhatian 

  Membahas 

timun di 

lapak 

sayuran. 

Seorang 

pedagang 

menawarkan 

timun 

kepada 

seorang 

pembeli 

yang sedang 

berjalan, 

pedagang 

timun 

Pd: “Lih....timune 

ayu-ayu Lih” 

Pd: “Lih...timun-

nya cantik-

cantik lih” 

(Data 26) 
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menarik 

perhatian 

pembeli agar 

mau 

membeli 

timun 

tersebut 

  Membahas 

burung 

branjangan 

di blok 

pedagang 

burung. 

Seorang 

pedagang 

menawarkan 

burungnya 

yang sedang 

digantung 

kepada 

seorang 

pembeli 

yang sedang 

melihat-lihat 

Pd: “kiye 

branjangan 

monine maen, 

kiye...” 

(sambil 

menunjuk 

burung yang 

ada di sangkar)  

Pd: “Ini branjangan 

suaranya bagus 

ini...”  

(Data 27) 
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2. Tindak Tutur Berdasarkan Modus Tutur dalam Percakapan  
Pedagang dan Pembeli di Pasar Sampang Kecamatan Sampang 
Kabupaten Cilacap 
 

Berdasarkan modus tutur dalam percakapan  pedagang dan pembeli 

di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, terdapat lima 

jenis tindak tutur yaitu: tindak tutur representatif, direktif, komisif, 

ekspresif dan deklarasi 

Tabel 3 
Tindak Tututr Berdasarkan Modus Tutur di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap 
 

No Jenis 
Tindak 
Tutur 

 

Situasi 
Tutur 

Data Tuturan Terjemahan 

1 Representa-
tif 

Pernyataan 

  Di lapak 

sayuran pada 

waktu pagi 

hari 

membahas 

tentang uang 

kembalian. 

Seorang 

pedagang 

meminta 

uang receh  

untuk 

membayar, 

kemudian 

pembeli 

menyatakan 

Pb: “anane...” Pb: “adanya...”  

(Data 28) 
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bahwa dia 

tidak 

mempunyai 

uang receh. 

 

  Di lapak 

buah-buahan, 

seorang 

pembeli 

sedang 

memasukkan 

buah mangga 

yang baru 

dibelinya ke 

dalam 

kantong 

plastik hitam 

Pb: “lah...kreseke 

cilik temen 

yung” 

Pb: “lah..plastiknya 

kecil sekali bu” 

 (Data 29) 

  Seorang 

pembeli 

sedang 

bercakap-

cakap dengan 

pedagang di 

lapak 

sayuran. 

Pembeli itu 

sedang 

membeli 

kacang 

panjang yang 

Pd: “telulas 

pindho” 

Pd: “tiga belas dua 

kali” (Data 30) 



63 
 

 
 

satu kilo 

yang 

harganya Rp 

2600 

  Mengakui 

  Di sebuah 

lapak sayuran 

seorang 

pedagang 

mengatakan 

bahwa 

dirinya sudah 

tidak cantik 

lagi atau 

gembrot, 

dibandingkan 

dengan timun 

yang 

dijualnya 

yang cantik-

cantik 

Pd: “ah enyong 

sih wis 

gembrot” 

Pd:  “ah saya sih 

sudah gemuk ” 

(Data 31) 

  Menunjukkan 
  Di lapak 

perkakas 

seorang 

pedagang 

sedang 

menunjukkan 

cara kerja 

mesin jahit 

tangan 

Pd: “lahhh....nek 

nang warung 

sate ya ra 

ana, nang 

alfamart sing 

nggon 

warung-

warung 

pirang-pirang 

Pd: “lahhh....kalau 

di warung sate 

ya tidak ada, di 

alfamart yang di 

tempat warung-

warung ya 

banyak, jangan 

di warung sate 

ya di toko-toko 
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kepada para 

pembeli 

aja nang 

warung sate 

ya...nang 

toko-toko 

kuwe” 

itu” (Data 32) 

  Menuntut 

  Merasa harga 

kacang 

panjangnya 

kemahalan 

seorang 

pembeli 

menuntut 

harga kacang 

panjang 

diturunkan 

Pb: “ora bisa 

kurang 

kacange?” 

Pb: “tidak bisa 

kurang 

kacangnya?” 

(Data 33) 

  Di sebuah 

kios baju, 

seorang 

pembeli 

sedang  

memilih 

kaos. 

Pembeli itu 

menuntut 

harga kaos 

lengan 

panjang 

diturunkan 

Pb: “ora ulih 

kurang?” 

Pb: “tidak bisa 

kurang?” 

 (Data 34) 

  Di sebuah Pb: “pas satus Pb: “pas seratus 
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kios baju 

seorang 

pembeli 

sedang 

menuntut 

harga jaket 

menjadi 

seratus ribu 

mbok”  kali”  

(Data 35) 

2 Komisif Menawarkan  
  Pembeli 

belanja sayur 

sawi 1 kg di 

lapak 

sayuran, 

dalam 

melakukan 

penimbangan 

barang itu 

kelebihan 

seperempat 

kilo, 

kemudian 

pedagang 

menawarkan 

barangnya 

ditambahin 

lagi 

 

 

 

 

Pd: “apa karo 

tengah kilo 

sisan” 

Pd: “apa satu 

setengah kilo 

sekalian”  

(Data 36)  
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3 Direktif Meminta 
  Setelah 

terjadi tawar 

menawar 

sebuah jaket 

akhirnya 

pembeli itu 

hendak pergi 

karena tidak 

terjadi 

kesepakatan 

harga, akan 

tetapi 

pedagang 

meminta 

pembeli 

menawar lagi 

Pd: 

 

 

Pb:

“mbak 

ngenyang 

pira lah?” 

“pitung puluh 

lima....” 

Pd: 

 

 

Pb:

“mbak nawar 

berapa lah?” 

 

“tujuh puluh 

lima....”  

(Data 37) 

  Memohon 
  Pembeli 

menawar 

harga buah 

rambutan 

yang sedang 

dijual oleh 

pedagang. 

Pembeli itu 

memohon 

agar 

harganya 

diturunkan 

menjadi Rp 

Pb: ”lah gangsal 

ewu lah 

nggih?” 

Pb: “lah lima ribu 

lah ya?”  

(Data 38) 
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5000 

  Menyuruh 
  Setelah 

selasai 

belanja di 

kios buah 

seorang 

pembeli 

menyuruh 

pedagang 

untuk 

memgang 

uang 

Pb: “cekel 

yung...” 

Pb: “pegang bu...” 

 (Data 39) 

4 Deklarasi Melarang 

  Pedagang 

mengatakan 

tidak setuju 

penawaran 

yang 

diberikan 

oleh pembeli 

mengenai 

harga kacang 

panjang 

Pb: 

 

 

 

 

Pd:

“ora bisa 

kurang 

kacange kiye 

nemlikur” 

 

“ora” 

Pb: 

 

 

 

 

Pd: 

 

“tidak bisa 

kurang 

kacangnya ini 

dua puluh 

enam” 

“tidak”  

(Data 40) 

  Mengizinkan 
  Buah mangga 

yang 

dipilihkan 

pedagang 

dianggap 

kurang 

Pd: “kenging” Pd: “ boleh”  

(Data 41) 
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bagus, 

pembeli 

minta 

ditukar. 

Pedagang 

setuju dengan 

penukaran 

buah mangga 

yang 

dilakukan 

oleh pembeli 

  Pedagang 

mengizinkan 

pembeli 

untuk 

penawaran 

sebuah kaos 

Pb: 

 

 

“bisa kurang 

semendhing” 

. 

Pb: 

 

 

“bisa kurang 

sedikit” (Data 

42) 

  Memutuskan 
  Pembeli 

memutuskan 

banyaknya 

jumlah terasi 

yang akan 

dibelinya di 

kios sembako 

Pb: “setunggal 

mawon, 

sebungkus..”  

Pb: “satu saja, satu 

bungkus....” 

(Data 43) 

 

5. Ekspresif 

(Evaluatif) 

 
Berterima kasih 

  Pembeli 

mengucapkan 

terima kasih 

kepada 

Pb: “kesuwun  

yung..” 

Pb: “terima kasih 

bu....”  

(Data 44) 
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pedagang 

buah karena 

sudah dikasih 

bonus 

mangga satu 

  Pedagang 

berterima 

kasih kepada 

pembeli 

karena telah 

membeli 

barang 

dagangannya 

Pd: 

 

Pb 

“ya kesuwun 

ya....” 

“ya....” 

(sambil 

mengangguk-

kan kepala) 

Pd: 

 

Pb:

“ya terima kasih 

ya...” 

“ya...” 

 (Data 45) 

 

 

B. Pembahasan Data 

1. Penggunaan Tindak Tutur di Pasar Sampang Kecamatan Sampang 
Kabupaten Cilacap 

 
a. Penggunaan Tindak Tutur Berdasarkan Daya Tutur di Pasar 

Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap 
 

Berdasarkan daya tutur percakapan pedagang dan pembeli di Pasar 

Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap ditemukan tiga jenis 

tindak tutur. Ketiga jenis tindak tutur tersebut adalah tindak tutur lokusi, 

tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. 

1) Tindak Tutur Lokusi  

Tindak lokusi ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. 

Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatu tanpa ada tujuan mempengaruhi lawan tuturnya. 
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Pada penelitian ini ditemukan tindak tutur lokusi menyatakan sesuatu. 

Tuturan menyatakan sesuatu adalah tuturan yang sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Tindak tutur lokusi yang terdapat di Pasar 

Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap sebagai berikut.  

a) Konteks: Membahas tentang benih  ikan. Seorang pembeli 

bertanya tentang pertumbuhan benih ikan yang paling cepat besar 

diantara ikan patin, bawal dan lele kepada pedagang di blok 

pedagang ikan 

Pb : “pertumbuhane cepet endi yah?” 
Pd : “ya cepet lele lah....lele, bawal nembe patin” 
  
Terjemahan: 
Pb : “pertumbuhannya cepat mana ya?” 
Pd : “ya cepat lele lah... lele, bawal baru patin” 

 
  Tuturan “ya cepet lele lah....lele, bawal nembe patin” 

disampaikan penutur kepada mitra tutur dengan maksud 

menginformasikan kepada mitra tutur bahwa pertumbuhan yang 

paling cepat adalah ikan lele dibandingkan ikan bawal dan ikan 

patin. Sesuai dengan dengan pernyataan penutur bahwa tidak bisa 

dipungkiri ikan yang paling cepat besar adalah ikan lele. Tuturan di 

atas adalah tindak tutur lokusi karena penutur hanya 

menginformasikan saja tentang kenyataan tanpa mengandung 

maksud atau tujuan.  

b) Konteks: Pembeli sedang bercakap-cakap dengan pedagang ikan di 

blok pedagang benih ikan. Pembeli menanyakan tentang harga 

benih ikan lele yang ada di dalam bak yang terbuat dari plastik. 
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Pb : “pira kuwe semana?” 
Pd : “kuwe sanga sing sewelas sentian.... rata-rata sepuluh nganti 

sewelas senti” 
 

Terjemahan: 
Pb : “berapa itu segitu?” 
Pd : “itu sembilan yang sebelas cm...rata-rata sepuluh sampai 

sebelas cm” 
 

  Tuturan  “kuwe sanga sing sewelas sentian...rata-rata 

sepuluh nganti sewelas senti” merupakan suatu bentuk tindak tutur 

lokusi. Penutur menginformasikan kepada mitra tutur tentang harga 

ikan lele, bahwa ikan lele yang berukuran rata-rata sepuluh sampai 

sebelas cm dijualnya dengan harga sembilan ratus per ekor. Ujaran 

di atas merupakan tindak tutur lokusi, karena penutur hanya 

menginformasikan tanpa ada maksud tertentu. Tuturan lain yang 

mrupakan bentuk tindak lokusi terdapat pada tuturan berikut. 

c) Konteks: Membahas mengenai pedagang pulsa. Seorang pembeli 

sedang mengobrol dengan pedagang di sebuah lapak sayuran, 

membicarakan tentang pedagang pulsa yang telah menipu dirinya. 

Pb  : “nang kana jere wis mlebu” 
Pd  : “nang kae tanda terima tuli ana mbak” 
Pb  : “jerene wis terkirim bu....” 
 
Terjemahan: 
Pb  : “di sana kan katanya sudah masuk” 
Pd  : “di itu tanda terima kan ada mbak” 
Pb  : “katanya sudah terkirim bu...” 

 
 Tuturan “jerene wis terkirim bu” disampaikan penutur 

kepada mitra tutur untuk menginformasikan bahwa pulsa yang 

dibelinya itu kata pedagang pulsa sudah terkirim. Setelah di cek di 
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pasar ternyata pulsanya belum masuk padahal penutur sudah 

membayar. Penutur mau kembali lagi akan tetapi penjualnya tidak 

berada di pasar. Jadi, tuturan di atas  merupakan suatu tindak tutur 

lokusi, karena penutur hanya menyatakan tentang kenyataan tanpa 

mengandung maksud yang tersembunyi. 

d) Konteks: Pembeli sedang bercakap-cakap dengan pembeli lain. 

Seorang pembeli yang lewat bertanya kepada pembeli lain yang 

sedang melakukan tawar-menawar dengan pedagang burung di 

blok pedagang burung. 

Pb1 : “njaluk pira kuwe miki?” 
Pb2 : “telu lima karo kandang-kandange” 
 
Terjemahan: 
Pb1 : “minta berapa itu tadi?” 
Pb2 : “tiga lima sama sangkarnya” 

 
 Tuturan “telu lima karo kandang-kandange” diujarkan oleh 

penutur kepada mitra tutur. Seorang pembeli sedang bernegosiasi 

mengenai harga seekor burung, tiba-tiba ada pembeli lain yang 

juga ternyata tertarik dengan burung tersebut dan menanyakan 

harganya. Maksud dari tuturan tersebut adalah menginformasikan 

bahwa harga burung itu tiga ratus lima puluh ribu sama sangkar-

sangkarnya. Penutur tidak mengharapkan suatu respon dari mitra 

tuturnya mengenai pernyataan yang disampaikannya. Tuturan di 

atas merupakan tindak tutur lokusi, karena hanya sekedar 

menginformasikan saja kepada mitra tutur tanpa ada maksud yang 

tersembunyi. 
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e) Konteks: Membahas nenek-nenek yang menjual daun talas.  

Seorang pembeli sedang menceritakan tentang nenek-nenek yang 

menjual daun talas di sebuah lapak sayuran kepada pembeli lain 

yang sedang belanja di tempat itu. 

Pb1 : “godhong lumbu” 
Pb2 : “nang sapa?” 
Pb1 : “anu nini kaelah sing wonge dhuwur tuwa” 
 
Terjemahan: 
Pb1 : “daun talas” 
Pb2 : “di siapa?” 
Pb1 : “itu nenek itulah yang orangnya tinggi tua” 

 
  Tuturan “anu nini kaelah sing wonge dhuwur tuwa” 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur pada saat mereka 

belanja di warung yang sama. Maksud dari tuturan tersebut adalah 

penutur menginformasikan kepada lawan tutur bahwa penutur telah 

membeli daun talas kepada orang yang mempunyai ciri-ciri tinggi 

dan sudah tua. Jadi, tuturan di atas merupakan bentuk tuturan 

lokusi karena penutur hanya menginformasikan saja tanpa 

mengharapkan suatu respon dari mitra tuturnya. 

2. Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi adalah sebuah tuturan selain berfungsi 

untuk menginformasikan sesuatu, namun juga dipergunakan untuk 

melakukan sesuatu.Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi yang 

terdapat dalam percakapan pedagang dan pembeli di Pasar Sampang 
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Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dapat dijelaskan pada 

penggalan percakapan berikut. 

a) Melapor 

1) Konteks: Seorang pedagang sabuk sedang bercakap-cakap 

dengan pembeli. Pedagang memberitahukan harga sabuk untuk 

anak sekolah lima belas ribu rupiah. 

Pb : “limolas ya lah” 
Pd : “limolas ya sing nggo cah sekolah,nggo cah cilik, 
nambahi paling” 
 
Terjemahan: 
Pb : “limabelas ya” 
Pd : “lima belas ya buat anak sekolah, buat anak kecil, 
nambahi” 
 
 
 Tuturan “limolas ya sing nggo cah sekolah,nggo cah cilik, 

nambahi paling”disampaikan penutur kepada mitra tutur yang 

sedang belanja. Maksud dari tuturan tersebut adalah 

melaporkan harga sabuknya itu lima belas ribu untuk anak-

anak. Penutur mengharapkan responnya sesuai dengan tuturan 

tersebut. Tuturan di atas merupakan suatu bentuk tuturan 

ilokusi, penutur bukan hanya sekedar menginformasikan saja, 

akan tetapi juga mengharapkan respon dari mitra tutur supaya 

menaikan lagi harganya. 

2) Konteks: Di sebuah kios pedagang daging, seorang pembeli 

sedang menawar harga daging sapi seperempat kilo dengan 

harga lima belas ribu. Pedagang tidak setuju dengan penawaran 
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yang diajukan pembeli, kemudian pedagang melaporkan bahwa 

harga daging sapi mahal. 

Pd : “daginge awis sih bu, satus sepuluh” 
Pb : “sa’niki” 
Terjemahan: 
Pd : “dagingnya mahal sih bu, seratus sepuluh” 
Pb : “sekarang” 

 
` Ujaran “daginge awis sih bu, satus sepuluh” dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur yang sedang menawar harga 

daging. Penutur melaporkan bahwa harga daging sapi sekarang 

naik, yaitu seratus sepuluh perkilonya. Tuturan di atas 

merupakan bentuk tuturan ilokusi (melapor). Dengan ada 

tuturan tersebut diharapkan mitra tutur memberikan responnya 

agar mitra tutur tidak menawar lagi, karena harga trsebut sudah 

pas dan sebagai bentuk tidak setuju atas penawaran dari mitra 

tutur.   

3) Konteks: Seorang pembeli sedang membeli buah mangga. 

Pedagang melaporkan ke pembeli bahwa tadi ada yang 

membelinya agak mahal 

Pb : “deneng sih mundhak” 
Pd : “gyeh mau ana wong tuku telu patang ewuan nggon seipet 

jand teknei patangewu” 
 
Terjemahan : 
Pb : “kok naik” 
Pd: “nih tadi ada orang beli tiga empat ribuan tempat sedikit 

saya kasih empat ribu” 
 

 Tuturan “gyeh ana wong tuku telu patangewuan nggon 

seipet jand teknei patangewu” diujarkan oleh penutur kepada 
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mitra tutur yang sedang menawar buah mangga. Tuturan 

tersebut mempunyai maksud bahwa pedagang sudah memberi 

harga murah kepada mitra tutur dibanding dengan pembeli lain 

yang belinya sedikit. Jadi, tuturan di atas merupakan bentuk 

tuturan ilokusi (melapor), karena mempunyai maksud supaya 

mitra tutur merespon apa yang dituturkannya, yaitu tidak 

menawar lagi karena harganya sudah murah.  

4) Konteks: Seorang pedagang sedang melayani pembeli di lapak 

sayuran, dalam percakapan itu pedagang melaporkan harga 

cabe merah sudah naik.  

Pd : “cengise setengah?” 
Pb : ”setengah” 
Pd : “abang?” 
Pb : “setengah” 
Pd : “abang wis mundhak siki” 
Pb : “pira?” 
Pd : “wolulikur” 
 
Terjemahan: 
Pd : “cabe rawitnya setengah” 
Pb : “setengah” 
Pd : “merah” 
Pb : “setengah” 
Pd : “merah sudah naik sekarang” 
Pb : “berapa?” 
Pd : “dua puluh delapan”. 
 

 Penutur menuturkan “abang wis mundhak siki”, 

diujarkan kepada mitra tutur yang sedang berbelanja. Maksud 

dari tuturan tersebut yaitu supaya mitra tutur menyiapkan uang 

untuk membayar lebih dari yang biasanya, soalnya  harganya 

sudah naik menjadi dua puluh delapan ribu. Jadi, ujaran di atas 
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merupakan bentuk tuturan ilokusi (melapor), karena dibalik 

tuturan di atas disamping menginformasikan juga mempunyai 

maksud dan tujuan supaya mitra tutur merespon apa yang 

dituturkannya. 

5) Konteks: Membahas tentang baju kemeja lengan panjang.  

Pembeli sedang menawar harga baju kemeja lengan panjang 

akan tetapi pedagang tidak setuju akan penawarannya tersebut 

dan melaporkan kalau harganya dibagi dua nanti lengannya 

hilang.  

Pb : “kiye siji pira?” 
Pd : “satus rong puluh” 
Pb : “diparo ya?” 
Pd : “hah diparo, engko keleke ilang kuwe” 
 
Terjemahan: 
Pb : “ini satu berapa?”  
Pd : “seratus dua puluh”  
Pb : “diparo ya?” 
Pd : “hah diparo, nanti keteknya hilang itu”  

 
 Tuturan “hah diparo, engko keleke ilang kuwe” 

disampaikan pedagang kepada pembeli. Mitra tutur menawar 

harga kemeja yang dijual oleh penutur dengan separuh harga, 

akan tetapi penutur menolak penawaran tersebut karena 

tawarannya dianggap terlalu murah sehingga menjadi rugi. 

Jadi, ujaran di atas merupakan bentuk tuturan ilokusi 

(melapor), karena dibalik tuturan di atas selain 

menginformasikan juga mempunyai maksud, yaitu agar mitra 

tutur merespon tuturannya. 
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b) Mendesak 

1) Konteks: Pedagang menawarkan celana panjang, akan tetapi 

pembeli tidak mau karena yang dicari pembeli itu adalah sabuk, 

kemudian pedagang mendesaknya sampai menarik lengan 

pembeli supaya membeli celana pendek.  

Pd : “golet apa mas?, celana yak...yak” 
Pb : “ban” 
Pd : “celana panjang apa?” 
Pb : “boten” 
Pd : “sabuk ora duwe, celana pendek lah ya...” 
 
Terjemahan: 
Pd : “mencari apa mas?, celana ya...ya” 
Pb : “sabuk” 
Pd : “celana panjang apa?” 
Pb : “tidak” 
Pd : “sabuk tidak punya, celana pendek lah ya...” 
 

 Tuturan “sabuk ora duwe, celana pendek lah ya?” 

dituturkan oleh penutur kepada seorang pengunjung pasar yang 

melintas di depanmya. Maksud dari tuturan tersebut adalah 

mendesak mitra tutur supaya membeli celana pendek yang 

dijualnya. Tuturan di atas merupakan tuturan ilokusi 

(mendesak), karena dibalik tuturan tersebut ada maksud yang 

tersembunyi yaitu mendesak mitra tutur supaya merespon apa 

yang dituturkannya.  

c) Menyarankan 

(1) Konteks: Di blok penjual ayam, seorang pembeli sedang 

memilih anak ayam, kemudian pedagang menyarankan untuk 

membeli anak ayam yang lebih besar 
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Pd :“sing setengah wulan ngentongna pak, sing akeh kae 
semana kae, kari nggedhekna tok” 

Pb : “sing kae loro” 
 

Terjemahan: 
Pd : “yang setengah bulan menghabiskan pak, yang banyak itu 

segitu, tingggal menghabiskan saja” 
Pb : “yang itu dua” 

 
 

 Tuturan “sing akeh kae semana kae, kari nggedhekna 

tok” disampaikan penutur kepada mitra tutur yang sedang 

melihat-lihat anak ayam yang dijual. Maksud dari tuturan 

penutur yaitu menyarankan mitra tutur supaya membeli yang 

lebih besar yang jumlahnya lebih banyak dari pada anak ayam 

yang umurnya setengah bulan. Orang-orang biasanya membeli 

anak ayam yang lebih kecil, karena harganya relatif lebih 

murah. Ujaran di atas merupakan tindak tutur ilokusi 

(menyarankan), karena dibalik tuturan tersebut ada maksud dan 

tujuan yang tersembunyi, yaitu supaya mitra tutur merespon 

apa yang dituturkan oleh penutur.  

(2) Konteks: Seorang pembeli ingin membeli sabuk modelnya 

jepitan biasa yang ada lubangnya di sebuah kios baju dan 

perlengkapan sekolah, akan tetapi pedagang menyarankan yang 

modelnya slop-slopan. 

Pb : “sing model jepitan ora nana ya?” 
Pd : “kuwe malah apik” 
 
Terjemahan 
Pb : “yang model jepitan tidak ada ya?” 
Pd : “itu malah bagus”  
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Tuturan “sing kuwe malah apik” diujarkan oleh 

pedagang kepada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut adalah 

penutur menyarankan supaya pembeli mau membeli sabuk 

yang modelnya slop-slopan saja dengan alasan lebih bagus, 

karena barang yang dicari pembeli tidak ada. Tuturan di atas 

merupakan tuturan ilokusi (menyarankan). Tuturan ilokusi 

merupakan tuturan untuk melakukan sesuatu. Dari data di atas, 

pedagang disamping menginformasikan juga, bermaksud agar 

mitra tutur merespon apa yang dituturkannya.  

(3) Konteks: Di kios sayuran seorang pedagang sedang melakukan 

transaksi dengan pembeli. Pada waktu penimbangan terjadi 

kelebihan berat seperempat kilo, kemudian pedagang 

menyarankan agar digenapi menjadi sekilo setengah. 

Pb  : “punjul seprapat?” 
Pd  : “apa karo tngah kilo siasan”  
 
 
Terjemahan: 
Pb  : “kelebihan seperempat” 
Pd  : “apa sekilo setengah sekalian”. 

 
Tuturan “apa karo tengah kilo sisan”, disampaikan 

pedagang kepada pembeli yang sedang belanja sayur sawi satu 

kilo. Maksud dari tuturan tersebut yaitu penutur 

menginformasikan bahwa harga sayur sawi yang dibeli mitra 

tutur kelebihan berat seperempat kilo. Jadi, tuturan di atas 

merupakan tindak tutur ilokusi (menyarankan), karena selain 
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menginformasikan juga mempunyai maksud supaya mitra tutur  

merespon apa yang dituturkannya.  

(4) Konteks: Seorang pedagang burung sedang bercakap-cakap 

dengan seorang pembeli di blok pedagang burung. Pedagang 

menyarankan agar membeli burung yang lebih murah. 

Pb  : “direga pira kuwe pak?” 
Pd  : “kuwe dienyang papat seket mas...,moni kuwe, 

gantungane moni, kae telu limaan gari nyangking nang 
dhuwur telu kuwe” 

 
Terjemahan: 
Pb  : “dihargai berapa itu pak?” 
Pd  : “itu ditawar empat lima puluh mas...,bunyi itu, 

gantungannya bunyi itu, itu tiga lima tinggal bawa di atas 
tiga itu”. 

 
Tuturan “.....kae telu limaan gari nyangking nang 

dhuwur telu kuwe” disampaikan pedagang kepada pembeli 

yang sedang melihat burung dagangan miliknya. Maksud dari 

tuturan tersebut yaitu penutur menginformasikan harga burung 

empat ratus lima puluh ribu, melihat mitra tutur tidak merespon 

akhirnya penutur menyarankan burung yang lebih murah yaitu 

tiga ratus lima puluh ribu. Jadi, tuturan di atas merupakan 

tindak tutur ilokusi (menyarankan), karena selain 

menginformasikan harga burung juga mempunyai maksud atau 

tujuan supaya mitra tutur  merespon apa yang dituturkannya. 

 

 

  



82 
 

 
 

d) Pengumuman 

 (1) Konteks: Penjual keliling berjalan sambil memanggul keranjang 

yang di dalamnya berisi gula jawa di lorong pasar sambil 

berteriak-teriak menawarkan gula jawa. 

 Pd : “gula jawa bu...” 

Terjemahan: 

Pd: “gula jawa bu....” 

 Tuturan“gula jawa bu...”, diujarkan oleh pedagang 

kepada ibu-ibu yang sedang belanja  di pasar. Maksud dari 

tuturan tersebut supaya ibu-ibu yang melihat atau siapapun 

yang mendengar teriakan pedagang gula jawa tersebut menjadi 

tahu dan mungkin mereka akan membeli gula jawa tersebut. 

Jadi, tuturan di atas merupakan tuturan ilokusi (pengumuman), 

karena disamping menginformasikan, di dalam tuturan tersebut 

mengandung maksud dan tujuan supaya orang-orang yang di 

pasar mau merespon apa yang dituturkannya.  

 (2) Konteks: Seorang pedagang asongan berjalan di pasar dan 

mendekati salah satu pengunjung pasar sambil berteriak-teriak 

menawarkan bros dan gelang 

Pd : “bros gelang bros bros... bros bu, gelang” 

Terjemahan: 

Pd : “bros gelang bros bros... bros bu, gelang” 
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  Tuturan “bros gelang bros bros... bros bu, gelang,” 

dituturkan oleh pedagang kepada ibu-ibu yang sedang belanja 

di pasar. Maksud dari tuturan tersebut adalah disamping 

penutur mengumumkan bahwa penutur sedang menjual bros 

dan gelang, juga mempunyai maksud yang tersembunyi yaitu, 

apabila ibu-ibu yang melintas di depanya ataupun mendengar 

teriakan pedagang tersebut mereka tertarik untuk melihat, 

mendekat, dan bahkan membelinya. Jadi, tuturan di atas 

merupakan tindak tutur ilokusi (mengumumkan) karena tuturan 

penutur mempunyai maksud menyampaikan informasi, juga 

agar mitra tutur merespon apa yang dituturkannya.  

(3) Konteks: Di sebuah kios buah seeorang pedagang bersuara 

lantang menawarkan buah rambutan yang dijual itu dengan 

harga limaribuan perkilonya 

Pd : “mangewuan bu...mangewuan bu” 

Terjemahan: 

Pd : “lima ribuan bu...lima ribuan bu” 

  Tuturan“mangewuan bu...mangewuan bu” disampaikan 

oleh pedagang kepada ibu-ibu yang sedang berada di pasar. 

Maksud dari tuturan tersebut yaitu bahwa penutur sedang 

mengumumkan bahwa penutur sedang menjual rambutan yang 

harga per ikatnya lima ribuan kepada mitra tutur. Disamping 

penutur menginformasikan harga buah rambutan, juga 
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mempunyai maksud apabila siapapun yang melihat ataupun 

mendengar mereka menjadi tertarik untuk berdatangan, 

melihat, mendekat,  dan bahkan mau membelinya. Jadi, tuturan 

di atas merupakan tindak tutur ilokusi (mengumumkan), karena 

penutur di samping menginformasikan juga mengharapkan 

respon dari mitra tutur.  

(4) Konteks: Di blok penjual burung, seorang pedagang berjalan 

sambil membawa buah durian menawarkan durian dengan 

suara lantang 

Pd : “duren duren mas, kiye mas mateng-mateng murah” 

Terjemahan: 

Pd : “duren duren mas, ini mas matang-matang murah” 

  Tuturan “duren duren mas, kiye mas mateng-mateng 

murah”, dituturkan oleh seorang pedagang duren kepada 

pengunjung pasar. Maksud dari tuturan tersebut yaitu penutur 

menginformasikan bahwa penutur saat itu sedang menjual buah 

durian yang harganya murah. Disamping menginformasikan, 

penutur juga mempunyai maksud lain yaitu bagi siapapun saja 

yang melihat ataupun mendengar tuturannya, mereka menjadi 

tertarik untuk melihat, mendekat, dan bahkan 

membelinya.Tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi 

(mengumumkan), karena disamping penutur menginformasikan 
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juga ada maksud lain yaitu agar mitra tutur merespon apa yang 

dituturkannya.  

(5) Konteks: Seorang pedagang berjalan di pasar sambil berteriak-

teriak menawarkan bunga yang dijualnya 

Pd : “murah bu.... kembang kiye bu” 

Terjemahan: 

Pd : “murah bu.... bunga ini bu” 

  Tuturan “murah bu.... kembang kiye bu”, diujarkan 

oleh seorang pedagang bunga kepada ibu-ibu yang sedang 

belanja di pasar. Maksud dari tuturan tersebut adalah 

mengumumkan bahwa penutur saat itu sedang menjual bunga 

yang harganya murah. Tuturan di atas merupakan tindak tutur 

ilokusi (mengumumkan), karena disamping penutur 

menginformasikan kepada orang lain, juga mempunyai maksud 

supaya ibu-ibu yang melihat atau siapapun yang mendengarnya 

mereka menjadi tertarik untuk melihat, mendekat, dan bahkan 

membelinya. 

(6)  Konteks: Di pinggir jalan pasar, seorang pedagang  berteriak-

teriak menawarkan kacamata hitam yang dijualnya 

Pd : “kacamata murah, kacamata kuwe...gari ngentongna kuwe, 
kacamata murah” 

Terjemahan: 

Pd : “kacamata murah, kacamata itu...tinggal menghabiskan itu, 
kacamata murah” 
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  Tuturan “kacamata murah, kacamata kuwe...gari 

ngentongna kuwe, kacamata murah” disampaikan oleh 

pedagang kacamata kepada kepada para pembeli yang sedang 

belanja di pasar. Maksud dari tuturan tersebut yaitu, penutur 

mnginformasikan kepada para pembeli bahwa pada saat itu 

penutur sedang menjual kacamata murah. Disamping 

menginformasikan penutur juga mempunyai maksud lain, yaitu 

apabila ada orang lain yang mendengarnya, mereka  menjadi 

tertarik untuk melihat, mendekat, dan bahkan membelinya. 

Tuturan di atas merupakan tuturan ilokusi (mengumumkan), 

karena disamping penutur mengumumkan, penutur juga 

mengharapkan respon dari mitra tutur.  

3. Tindak Tutur Perlokusi 

Tindak tutur perlokusi yaitu efek atau daya pengaruh yang 

dihasilkan dari suatu ujaran yang dilakukan oleh seorang penutur. Efek 

atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja. Tindak tutur perlokusi merupakan 

tuturan yang menghasilkan daya pengaruh, misalnya membujuk, 

menakut-nakuti, membuat jengkel, melegakan, dan lain sebagainya. 

Tindak tutur perlokusi dalam percakapan pedagang dan pembeli di 

Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap adalah 

sebagai berikut. 
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a) Membujuk  

(1) Konteks: Seorang pedagang yang sedang menjual buah pisang 

di pinggir lorong jalan pasar. Membujuk seorang pngunjung 

pasar yang sedang melintas di depannya 

Pd : “pitungewu murah banget gyeh bu, pitungewu gyeh 
nyeh….murah banget temenan enyong ora pasaran ora” 

Pb : “nggih napa” 
 
Terjemahan: 
Pd : “tujuh ribu murah sekali ini bu, tujuh ribu ini nih.... murah 

sekali beneran saya tidak pasaran tidak” 
Pb : “iya apa” 
 

  Tuturan “pitungewu murah banget gyeh bu, pitungewu 

gyeh nyeh….murah baget temenan enyong ora pasaran ora”. 

Tuturan tersebut disampaikan oleh pedagang buah kepada 

seorang ibu yang sedang melintas di depan penutur. Maksud 

dari tuturan tersebut adalah menginformasikan bahwa penutur 

sedang menjual buah pisang, kemudian ada seorang ibu-ibu 

melintas di depannya. Setelah dibujuk penutur, akhirnya ibu 

tersebut membeli buah pisang yang dijualnya. Tuturan di atas 

merupakan tindak tutur perlokusi (membujuk), karena memiliki 

daya yang mempengaruhi mitra tutur membeli buah pisang 

tersebut. 

(2) Konteks: Di lapak perkakas, pembeli sedang memilih dan 

mencoba lampu senter 

Pd : “kiye disurung pak barange” 
Pb : “kiye disurung?” 
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Pd : “nggih, kiye dicekel..mereke apik malahan kawachi, 
...awan ya ra patia katon pak... bengi tuli mak jrott.. 
katon kabeh, abang irenge katon”. 

 
Terjemahan: 
Pd : “ini didorong pak barangnya” 
Pb : “ini didorong?” 
Pd : “iya, ini dipegang...merknya kebetulan bagus kawachi, 

siang ya tidak begitu jelas pak..malam kan mak 
jrott...kelihatan semua, merah hitamnya kelihatan”  

 Tuturan “..mereke apik malahan kawachi” disampaikan 

oleh pedagang kepada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut 

adalah penutur menginformasikan tentang cara penggunaan 

lampu senter yang benar dan menyebutkan bahwa merk lampu 

senter itu bagus. Penutur juga menyampaikan bahwa lampu 

senter kalau dinyalakan pada siang hari tidak begitu jelas. 

Tuturan di atas merupakan tindak tutur perlokusi (membujuk)  

karena tuturan tersebut disamping menginformasikan juga  

memiliki daya pengaruh, akhirnya mitra tutur terbujuk dan mau 

membeli lampu senter tersebut.  

(3) Konteks: Seorang pembeli sedang mencari ikan mujaer di blok 

pedagang ikan akan tetapi habis semua, kemudian pedagang 

membujuk pembeli agar membeli ikan kakap 

Pd : “kiye jaer kuning, jaer laut…ngeneh merek ngeneh, kiye 
iwake” 

Pb : “kuwe apa” 
Pd : “mujaer, kakap kuning enak, murah ikih” 
Pb : “jaer?” 
Pd : “jaer genah langka, gyeh enak banget iwake esih anyar-

anyar banget, murah ikilah, digoreng enak, dibakar enak, 
tuku ya engko tek rumatna sekilo” 
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Terjemahan: 
Pd :  “ini mujaer kuning, mujaer laut...sini mendekat kesini, ini 

ikannya”  
Pb : “itu apa?”  
Pd : “mujaer, kakap kuning enak murah ini”  
Pb : “mujaer?” 
Pd : “mujaer dibilang tidak ada, nih enak sekali ikannya masih 

baru-baru sekali, murah inilah, digoreng enak, dibakar 
enak, beli ya nanti saya bersihkan satu kilo”  

 
  Tuturan “jaer genah langka, gyeh enak banget iwake 

esih anyar-anyar banget, murah ikilah, digoreng enak, dibakar 

enak, tuku apa engko tek rumatna sekilo”, disampaikan oleh 

pedagang kepada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut adalah 

menginformasikan bahwa ikan mujaer sudah habis, yang ada 

hanya ikan kakap kuning. Penutur membujuk mitra tutur 

supaya membeli ikan kakap tersebut dengan mengatakan 

bahwa ikan kakap yang dijualnya itu murah, masih baru-baru,  

kalau digoreng dan dibakar rasanya enak, karena tuturan 

tersebut memiliki daya yang mempengaruhi lawan tutur 

tersebut, akhirnya lawan tutur yang tadinya ingin membeli ikan 

mujaer beralih membeli ikan kakap. Jadi tuturan di atas adalah 

tindak tutur perlokusi (membujuk), mitra tutur akhirnya 

membeli ikan kakap. 

b) Menjengkelkan  

Konteks: Membahas kenaikan harga di lapak sayuran. Seorang 

pembeli yang biasanya berbelanja banyak menjadi sedikit yang 
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disebabkan karena ada kenaikan harga. Pembeli itu merasa 

tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh pedagang 

Pd : “deneng sendhing” 
Pb : “sendhing koh....brambange, lomboke ya larang!” 
 
 
Terjemahan: 
Pd : “kok sedikit”  
Pb : “sedikit kok...bawang merahnya, cabenya ya mahal!” 

 
  Tuturan “sendhing koh....brambange, lomboke ya 

larang”, disampaikan oleh pembeli kepada pedagang. Maksud 

dari tuturan tersebut bahwa pembeli merasa jengkel akan 

kritikan yang disampaikan oleh pedagang yang mengatakan 

bahwa belanjanya sedikit. Pembeli mengatakan bahwa 

belanjanya menjadi sedikit dikarenakan ada kenaikan harga 

bawang merah dan cabe. Ujaran di atas merupakan sebuah 

tuturan perlokusi (menjengkelkan). Penutur  merasa 

tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh mitra tutur.  

c) Menarik Perhatian 

(1) Konteks: Membahas timun di lapak sayuran. Seorang pedagang 

menawarkan timun kepada seorang pembeli yang sedang 

berjalan, pedagang timun menarik perhatian pembeli agar mau 

membeli timun tersebut 

Pd: “Lih...timune ayu-ayu”  

Terjemahan: 

Pd: “Lih...timunnya cantik-cantik”  
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  Tuturan “Lih...timune ayu-ayu”  disampaikan oleh 

seorang pedagang kepada pembeli. Maksud dari tuturan 

tersebut adalah penutur menarik perhatian mitra tutur dengan 

mengatakan timun yang dijualnya itu cantik-cantik. Tuturan 

diatas karena memiliki daya pengaruh untuk mempengaruhi 

akhirnya mitra tutur menjadi  tertarik dan mau membeli timun 

tersebut. Tuturan di atas merupakan tuturan perlokusi (menarik 

perhatian), setelah mendengar tuturan pedagang tersebut, 

kemudian mitra tutur membeli timun yang diyakini kualitasnya 

bagus tersebut. 

(2) Konteks: Membahas burung branjangan di blok pedagang 

burung. Seorang pedagang menawarkan burungnya yang 

sedang digantung kepada seorang pembeli yang sedang 

melihat-lihat 

Pd: “kiye branjangan monine maen kiye ”  

Terjemahan: 

Pd: “ini burung branjangan suaranya bagus ini”  

  Tuturan “kiye branjangan monine maen kiye” 

disampaikan oleh seorang pedagang kepada pembeli. Maksud 

dari tuturan tersebut adalah penutur menarik perhatian mitra 

tutur dengan mengatakan bahwa burungnya suaranya bagus. 

Tuturan diatas karena memiliki daya pengaruh untuk 

mempengaruhi akhirnya mitra tutur menjadi  tertarik dan mau 
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membeli burung tersebut. Tuturan di atas merupakan tuturan 

perlokusi (menarik perhatian), setelah mendengar tuturan 

pedagang tersebut, kemudian mitra tutur membeli burung yang 

diyakini bagus tersebut. 

 

b. Tindak Tutur Berdasarkan Modus Tutur dalam Percakapan 
Pedagang dan Pembeli di Pasar Sampang  Kecamatan Sampang   
Kabupaten Cilacap 

 
 Berdasarkan modus tutur, tindak tutur dalam percakapan  pedagang 

dan pembeli di Pasar Sampang Kecamatan Sampang  Kabupaten Cilacap, 

ditemukan lima jenis tindak tutur yaitu : representatif, direktif, komisif, 

ekspresif, dan deklarasi 

1) Representatif 

 Tindak tutur representatif ialah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkannya. Tuturan yang 

terdapat di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap 

adalah pernyataan, mengakui, menunjukkan dan menuntut. 

a) Pernyataan 

1. Konteks: Di lapak sayuran pada waktu pagi hari membahas 

tentang uang kembalian. Seorang pedagang meminta uang 

receh  untuk membayar, kemudian pembeli menyatakan bahwa 

dia tidak mempunyai uang receh. 

Pd : “nembelas kurang rongatus, ayah wene dhuwite pada 
kaya kiye kabeh, ngapa-ngapane”   

Pb : “anane” 
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Terjemahan:  
Pd : “enam belas kurang dua ratus, jam segini uangnya seperti 

ini semua, apa-apaan”    
Pb : “adanya” 
 
  Tuturan “anane”artinya ‘adanya’ di sampaikan oleh 

pembeli kepada pedagang. Maksud dari tuturan tersebut bahwa 

penutur pada saat itu hanya mempunyai uang lembaran lima 

puluh ribu saja, hal itu diperkuat dengan menunjukkan isi 

dompetnya yang ternyata kosong. Tuturan tersebut merupakan 

jenis tuturan representatif (menyatakan). Tuturan representatif 

merupakan tuturan yang mengikat kebenaran seorang penutur 

dari apa yang telah diujarkannya.  

2. Konteks: Di lapak buah-buahan, seorang pembeli sedang 

memasukkan buah mangga yang baru dibelinya ke dalam 

kantong plastik hitam  

Pb : “lah...kreseke cilik temen yung” 
Pd : “genah, ora ana sing gedhe”. 

 
Terjemahan 
Pb : “lah...plastiknya kecil sekali bu”  
Pd : “tidak ada yang besar”  
 
  Tuturan “lah...kreseke cilik temen yung” diujarkan oleh 

pembeli kepada pedagang. Maksud dari tuturan tersebut 

penutur menyatakan bahwa plastik yang diberikan pedagang 

terlalu kecil, sehingga buah mangga yang baru dibelinya susah 

dimasukkan. Jadi, tuturan di atas merupakan jenis tuturan 

representatif (menyatakan). Tuturan representatif merupakan 
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tuturan yang mengikat kebenaran seorang penutur dari apa 

yang telah diujarkannya. 

3. Konteks: Seorang pembeli sedang bercakap-cakap dengan 

pedagang di lapak sayuran. Pembeli itu sedang membeli 

kacang panjang yang satu kilo yang harganya Rp 2600 

Pb : “sepira?” 
Pd : “telulas pindho, iya mbok nemlikur” 
Pb : “ora bisa kurang kacange?” 
Pd : “ora” 
 
Terjemahan: 
Pb : “berapa?” 
Pd : “tiga belas kali dua, iya kan dua puluh enam”  
Pb : “tidak bisa kurang kacangnya?”  
Pd : “tidak” 
 

   Tuturan “telulas pindho, iya mbok nemlikur” diujarkan 

oleh pedagang kapada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut 

adalah harga kacang panjang itu dua ribu enam ratus, akan 

tetapi penutur menyataknnya dengan ucapan tiga belas kali 

dua. Tuturan  di atas merupakan jenis tuturan representatif 

(menyatakan). Tuturan representatif merupakan tuturan yang 

mengikat kebenaran seorang penutur dari apa yang telah 

diujarkannya. Pedagang menyatakan bahwa harga kacang 

panjang itu adalah tiga belas kali dua, atau menurut 

perhitungan yang benar hasilnya dua puluh enam.  
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b) Mengakui  

Konteks: Di sebuah lapak sayuran seorang pedagang 

mengatakan bahwa dirinya sudah tidak cantik lagi atau 

gembrot, dibandingkan dengan timun yang dijualnya yang 

cantik-cantik.  

Pb : “timune ayu-ayu karo rika ayu endi?”  
Pd : “lah enyong sih wis gembrot” 
 
Terjemahan: 
Pb : “timune cantik-cantik sama kamu cantik mana?” 
Pd : “lah saya sih sudah gemuk jelek”  

 

  Tuturan “lah enyong sih wis gembrot” di sampaikan 

pedagang kepada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut yaitu 

pedagang mengakui bahwa dirinya sudah gemuk. Tuturan di 

atas merupakan jenis tuturan representatif (mengakui). Tuturan 

representatif merupakan tuturan yang mengikat kebenaran 

seorang penutur dari apa yang telah diujarkannya. Penutur 

mengatakan bahwa dirinya gemuk, ketika seorang pembeli 

membandingkan penutur dengan timun yang dijual.  

c) Menunjukkan 

Konteks: Di lapak perkakas seorang pedagang sedang 

menunjukkan cara kerja mesin jahit tangan kepada para 

pembeli 

Pb :  “nek ilang ya langka gantine ya?” 
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Pd :  “lahhh....nek nang warung sate ya ra ana, nang alfamart 
sing nggon warung-warung pirang-pirang, aja nang  
warung sate ya...nang toko-toko kuwe” 

 
Terjemahan: 
Pb :  “kalau hilang ya tidak ada gantiinya ya?”  
Pd :  “lahhh....kalau di warung sate ya tidak ada, di alfamart 

yang di tempat warung-warung ya banyak, jangan di 
warung sate ya di toko-toko itu”  

 
  Tuturan “lahhh....nek nang warung sate ya ra ana, nang 

alfamart sing nggon warung-warung pirang-pirang aja nang 

warung sate ya...nang toko-toko kuwe” disampaikan pedagang 

kepada pembeli yang sedang mencoba mesin jahit tangan. 

Maksud dari tuturan itu adalah penutur menunjukan tempat 

dimana peralatan mesin jahit tangan itu dijual. Jadi, tuturan di 

atas merupakan jenis tuturan representatif (menunjukkan). 

Tuturan representatif merupakan tuturan yang mengikat 

kebenaran seorang penutur dari apa yang telah diujarkannya. 

Pedagang menunjukkan tempat pembelian peralatan mesin jahit 

tangan.  

d) Menuntut 

1. Konteks: Merasa harga kacang panjangnya kemahalan seorang 

pembeli menuntut harga kacang panjang diturunkan 

Pb : “sepira?” 
Pd : “telulas pindho, iya mbok nemlikur” 
Pb : “ora bisa kurang kacange?” 
Pd : “ora” 
 
Terjemahan: 
Pb : “berapa?” 
Pd : “tiga belas kali dua...iya kan dua puluh enam”  
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Pb : “tidak bisa kurang kacangnya?”  
Pd : “tidak” 
  

 Tuturan “ora bisa kurang kacange?”di sampaikan oleh 

pembeli kepada pedagang. Penutur menuntut kepada mitra 

tutur untuk menurunkan harga kacang panjang, akan tetapi 

mitra tutur menolak permintaan penutur. Jadi, di atas 

merupakan jenis tuturan representatif (menuntut). Tuturan 

representatif merupakan tuturan yang mengikat kebenaran 

seorang penutur dari apa yang telah diujarkannya. Penutur 

mengatakan tidak bisa kurang harga kacangnya, dimaksudkan 

agar mitra tutur menurunkan harganya sesuai dengan 

permintaannya. 

2. Konteks: Di sebuah kios baju, seorang pembeli sedang  

memilih kaos. Pembeli itu menuntut harga kaos lengan panjang 

diturunkan 

Pb : “nek kiye, patang puluh padha bae?” 
Pd : “kuwe papat lima” 
Pb : “ora ulih kurang?” 
Pd : “bisa kurang semendhing” 
 
 
Terjemahan: 
Pb : “kalau  ini empat puluh sama saja”  
Pd : “itu empat lima”  
Pb : “tidak bisa kurang?” 
Pd : “bisa kurang sedikit”  
 
  Tuturan “ora ulih kurang?”disampaikan oleh pembeli 

kepada pedagang. Penutur meminta harga kaos lengan panjang 
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yang dijualnya itu harganya diturunkan. Tuntuan penutur 

akhirnya dikabulkan tapi hanya turun sedikit. Tuturan di atas 

merupakan jenis tuturan representatif (menuntut). Tuturan 

representatif merupakan tuturan yang mengikat kebenaran 

seorang penutur dari apa yang telah diujarkannya. 

3. Konteks: Di sebuah kios baju seorang pembeli sedang 

menuntut harga jaket menjadi seratus ribu 

Pd : “satus seket tek gawe satus tiga lima”. 
Pb : “pas satus mbok” 
 
Terjemahan:  
Pd : “seratus lima puluh saya buat menjadi seratus tiga lima”  
Pb : “pas seratus kali” 
   Tuturan “pas satus mbok” disampaikan oleh pembeli 

kepada pedagang. Pedagang menyatakan bahwa harga jaket 

yang tadinya seratus lima puluh diturunkan menjadi seratus tiga 

puluh lima, tetapi pembeli belum puas dengan harga segitu. 

Akhirnya penutur menuntut kepada mitra tutur harga yang jaket 

yang ditawarkan itu menjadi seratus ribu. Tuturan di atas 

merupakan jenis tuturan representatif (menuntut). Tuturan 

representatif merupakan tuturan yang mengikat kebenaran 

seorang penutur dari apa yang telah diujarkannya. Pembeli 

menuntut harganya menjadi seratus ribu.   

2) Komisif 

 Tindak tutur komisif ialah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkan di dalam kata-
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katanya. Tindak tutur komisif dan direktif sama-sama digunakan 

untuk melaksanakan tindakan, namun dalam tindak tutur komisif ini 

penutur sendiri yang terikat untuk melaksanakan apa yang disebutkan 

dalam tuturannya, sedangkan tindak tutur direktif mitra tutur yag 

dikenai hal atau yang disebutkan dalam tuturan penutur. Tindak tutur 

komisif yang terdapat di Pasar Sampang Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap sebagai berikut. 

a) Menawarkan 

Konteks: Pembeli belanja sayur sawi 1 kg di lapak sayuran, dalam 

melakukan penimbangan barang itu kelebihan seperempat kilo, 

kemudian pedagang menawarkan barangnya ditambahin lagi 

Pd : “kiye punjul seprapat”  
Pb : “punjul seprapat?” 
Pd : “apa karo tengah kilo sisan?” 
 
Terjemahan: 
Pd : “ini lebih seperempat”  
Pb : “lebih seperempat?” 
Pd : “apa sekilo setengah sekalian?” 
 
 Tuturan “apa karo tengah kilo sisan?” dituturkan oleh 

pedagang kepada pembeli. Pada saat menimbang, berat sayur 

sawinya kelebihan seperempat kilo, kemudian pedagang 

menawarkan sayur sawinya ditambah lagi seperempat kilo agar 

genap menjadi satu setengah kilo. Tuturan di atas  merupakan 

tindak tutur komisif (penawaran), diharapkan mitra tutur untuk 

melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu (supaya 

mitra tutur menambah lagi sayuran sawinya).  
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3. Direktif 

 Tindak tutur direktif yaitu tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan  di 

dalam tuturan itu. Tindak tutur direktif yang terdapat di Pasar 

Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap antara lain 

meminta, memohon  dan menyuruh. 

a. Meminta 

Konteks: Setelah terjadi tawar menawar sebuah jaket akhirnya 

pembeli itu hendak pergi karena tidak terjadi kesepakatan harga, 

akan tetapi pedagang meminta pembeli menawar lagi 

Pd : “mbak ngenyang pira lah….” 
Pb : “pitung puluh lima” 
 
Terjemahan: 
Pd : “mbak nawar berapa lah....” 
Pb : “tujuh puluh lima” 
 

 Tuturan “mbak ngenyang pira lah….”diujarkan oleh 

pedagang kepada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut, pembeli 

yang yang merasa tidak cocok dengan dengan harga yang 

diberikan pedagang hendak pergi, kemudian pedagang meminta 

pembeli untuk melakukan penawaran lagi. Tuturan di atas 

merupakan jenis tuturan direktif (meminta). Tuturan direktif 

merupakan jenis tuturan yang dimaksudkan penuturnya agar mitra 

tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu.  
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b. Memohon 

Konteks: Pembeli menawar harga buah rambutan yang sedang 

dijual oleh pedagang. Pembeli itu memohon agar harganya 

diturunkan menjadi Rp 5000 

Pb : “sekilo pinten?”  
Pd : “sekilo pitu gangsal” 
Pb : “gangsal ewu lah nggih?” 
 
Terjemahan: 
Pb : “satu kilo berapa?”  
Pd : “satu kilo tujuh lima”  
Pb : “lima ribu lah ya”   
 

  Tuturan “gangsal ewu lah nggih” disampaikan pembeli 

kepada pedagang. Maksud dari tuturan tersebut adalah penutur 

memohon kepada mitra tutur supaya diberi harga lima ribu untuk 

satu kilo rambutan dari harga yang ditawarkan yaitu tujuh ribu lima 

ratus, akhirnya mitra tutur memberi harga lima ribu kepada 

penutur. Tuturan di atas merupakan jenis tuturan direktif 

(memohon). Tuturan direktif merupakan jenis tuturan yang 

dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan 

yang disebutkan dalam tuturan itu.  

c. Menyuruh 

Konteks: Setelah selasai belanja di kios buah seorang pembeli 

menyuruh pedagang untuk memgang uang 

Pb : “cekel yung... siji, loro, telu... pas ya yung” 
Pd : “ya” 
 
Terjemahan: 
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Pb : “pegang bu....satu,dua, tiga, pas ya bu”  
Pd : “ya” 
 

   Tuturan “cekel yung... ”di ujarkan oleh pembeli kepada 

pedagang. Maksud dari tuturan di atas yaitu penutur akan 

membayar mangga yang baru dibeli dan mitra tutur disuruh 

megang uangnya. Tuturan di atas merupakan jenis tuturan direktif 

(menyuruh). Tuturan direktif merupakan jenis tuturan yang 

dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan 

yang disebutkan dalam tuturan itu. Pembeli  mennyuruh pedagang 

supaya memegang uang. 

4. Deklarasi 

Tindak tutur deklarasi yaitu tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal, status, keadaan yang baru. 

Tuturan deklarasi yang terdapat di pasar Sampang Kecamatan 

Sampang Kabupaten Cilacap adalah melarang,  memutuskan, dan 

mengizinkan. 

a. Melarang 

Konteks: Pedagang mengatakan tidak setuju penawaran yang 

diberikan oleh pembeli mengenai harga kacang panjang 

Pb : “ora bisa kurang kacange” 
Pd : “ora” 
 
Terjemahan: 
Pb : “tidak bisa kurang kacangnya ” 
Pd : “tidak” 
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 Tuturan “ora” di ujarkan oleh pedagang kepada pembeli. 

Ujaran tersebut sebagai bentuk larangan atas penawaran harga 

kacang panjang yang diajukan oleh mitra tutur. Maksud dari 

tuturan tersebut penutur melarang mitra tutur menawar karena 

harga yang diberikan penutur sudah cukup murah. Tuturan di atas 

merupakan tuturan deklarasi (melarang). Tuturan deklarasi 

merupakan tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk 

menghasilkan suatu hal. Pedagang mengatakan ‘tidak’, hal itu 

dikarenakan pedagang tidak menyetujui penawaran harga kacang 

panjang yang diberikan oleh pembeli. 

b. Mengizinkan  

1. Konteks: Buah mangga yang dipilihkan pedagang dianggap kurang 

bagus, pembeli minta ditukar. Pedagang setuju dengan penukaran 

buah mangga yang dilakukan oleh pembeli 

Pb : “kiye telung ewu kiye” 
Pd : “nggih” 
Pb : “ganti sing niki kenging?” 
Pd : “kenging” 
 
Terjemahan:  
Pb : “ini tiga ribu ini”  
Pd : “iya” 
Pb : “ganti yang ini boleh?” 
Pd : “boleh” 
 
  Tuturan “kenging” artinya dituturkan oleh seorang 

pedagang kepada pembeli. Melihat buah mangga yang dipilihkan 

oleh penutur agak jelek kemudian mitra tutur ingin menukar 

dengan yang lebih bagus. Tuturan tersebut merupakan tuturan 
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deklarasi (mengizinkan). Tuturan deklarasi merupakan tuturan 

yang dimaksudkan penuturnya untuk menghasilkan suatu hal. 

Tuturan penutur di atas dimaksudkan, bahwa penutur setuju atas 

penukaran buah mangga yang diminta  oleh mitra tutur. 

2. Konteks: Pedagang mengizinkan pembeli untuk penawaran sebuah 

kaos  

Pd : “kuwe papat lima” 
Pb : “ora ulih kurang?” 
Pd : “bisa kurang semendhing” 
 
Terjemahan: 
Pd : “itu empat lima” 
Pb : “tidak boleh kurang?” 
Pd : “bisa kurang sedikit” 
 
  Tuturan “bisa kurang semendhing” disampaikan pedagang 

kepada pembeli. Tuturan tersebut dimaksudkan, bahwa pedagang 

mengizinkan pembeli untuk menawar harga kaos yang diminta 

pembeli. Jadi, tuturan di atas merupakan tuturan deklarasi 

(mengizinkan). Tuturan deklarasi merupakan tuturan yang 

dimaksudkan penuturnya untuk menghasilkan suatu hal. 

c. Memutuskan  

1. Konteks: Pembeli memutuskan banyaknya jumlah terasi yang akan 

dibelinya di kios sembako 

Pd : “siji pa loro?” 
Pb : “setunggal mawon, sebungkus... pinten nggih? ” 
Pd : “sewu telungatus” 
 
Terjemahan: 
Pd : “satu apa dua?” 
Pb : “satu saja, sebungkus....berapa ya?”  
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Pd : “seribu tiga ratus”  
 

  Tuturan “setunggal mawon, sebungkus”, diujarkan 

pedagang kepada pembeli. Mitra tutur menawarkan pilihan 

membeli terasi satu apa dua, kemudian penutur memutuskan untuk 

membeli terasi sebungkus. Tuturan di atas merupakan tuturan 

deklarasi (memutuskan). Tuturan deklarsi merupakan tuturan yang 

dimaksudkan penuturnya untuk menghasilkan suatu hal. Tuturan 

pembeli di atas dimaksudkan untuk memberitahu kepada pedagang 

banyaknya jumlah terasi yang akan dibeli. 

3. Ekspresif (evaluatif) 

 Tindak ekspresif ialah tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang 

ada dalam tuturannya itu. Tindak tutur ini berfungsi untuk 

mengekspresikan dan mengungkapkan sikap penutur terhadap lawan 

tutur. Tindak tutur ekspresif yang terdapat di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yaitu mengucapkan terima 

kasih.  

a) Berterima Kasih 

1. Konteks: Pembeli mengucapkan terima kasih kepada pedagang 

buah karena sudah dikasih bonus mangga satu 

Pd : “kiye diimbuhi sing cilik” 
Pb : “ pira  yung itung” 
Pd : “iya bener” 
Pb : “ pas ya...kesuwun yung” 
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Terjemahan: 
Pd : “ini ditambahi yang kecil” 
Pb : “berapa bu hitung”   
Pd : “iya benar” 
Pb : “ pas ya...terima kasih bu”  
 

  Tuturan “kesuwun yung” disampaikan oleh pembeli kepada 

pedagang. Penutur mengucapkan tuturan tersebut kepada mitra 

tutur karena sudah memberi tambahan satu buah mangga. Tuturan 

di atas termasuk tindak tutur ekspresif (berterima kasih) karena 

penutur mengekspresikan dan mengungkapkan sikap penutur 

terhadap lawan tutur.  

2. Konteks: Pedagang berterima kasih kepada pembeli karena telah 

membeli barang dagangannya 

Pd : “kiye jujule pira nggih? 
Pb : “limangatus” 
Pd : “ya kesuwun ya....” 
Pb : “ya....”. 
 
Terjemahan: 
Pd : “ini kembaliannya berapa ya?”  
Pb : “lima ratus” 
Pd : “ya terima kasih  ya....” 
Pb : “ya....”. 
 

  Tuturan “ya kesuwun ya....” diujarkan oleh pedagang 

kepada pembeli karena sudah bersedia membeli rokok yang 

dijualnya. Tuturan di atas termasuk tindak tutur ekspresif 

(berterima kasih). Penutur mengekspresikan dan mengungkapkan 

sikap penutur terhadap mitra tutur. Pedagang mengucapkan rasa 
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terima kasih bersamaan dengan memberikan uang kembalian 

kepada pembeli, karena telah membeli dagangannya. 

 

2. Fungsi Penggunaan Tindak Tutur di Pasar Sampang Kecamatan 
Sampang Kabupaten Cilacap 

  
 Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Leech (1993), di dalam 

tindak tutur terdapat empat fungsi ilokusi yaitu: asertif (assertives), direktif 

(directives), komisif (commisives), dan ekspresif (expressive) 

a. Assertif (Assertives) 

 Tindak tutur assertif atau yang kadang-kadang kita sebut tindak 

representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya akan 

kebenaran atas apa yang diujarkannya. Hal ini dapat dilihat dalam tuturan 

berikut ini. 

1) Melapor 

(a) Konteks: Seorang pedagang sabuk sedang bercakap-cakap dengan 

pembeli. Pedagang memberitahukan harga sabuk untuk anak 

sekolah lima belas ribu rupiah. 

Pb : “limolas ya lah” 
Pd : “limolas ya sing nggo cah sekolah,nggo cah cilik, nambahi 
paling” 
 
Terjemahan: 
Pb : “limabelas ya” 
Pd : “lima belas ya buat anak sekolah, buat anak kecil, nambahi” 

 
 

Tuturan “limolas ya sing nggo cah sekolah,nggo cah cilik, 

nambahi paling”disampaikan penutur kepada mitra tutur yang 
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sedang menawar sabuk ukuran orang dewasa. Maksud dari tuturan 

tersebut adalah melaporkan harga sabuknya yang lima belas ribu 

itu untuk anak-anak. Tindak tutur  di atas merupakan tindak tutur 

asertif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran 

atas apa yang diujarkannya. Tuturan di atas berfungsi untuk  

mempengaruhi lawan tutur agar penawarannya tidak terlalu rendah 

agar pedagang itu tidak rugi.  

(b) Konteks: Di sebuah kios pedagang daging, seorang pembeli sedang 

menawar harga daging sapi seperempat kilo dengan harga lima 

belas ribu. Pedagang tidak setuju dengan penawaran yang diajukan 

pembeli, kemudian pedagang melaporkan bahwa harga daging sapi 

mahal. 

Pb : “gangsal welas?” 
Pd : “daginge awis sih bu, satus sepuluh” 
 
Terjemahan: 
Pb : “lima belas?” 
Pd : “dagingnya mahal sih bu, seratus sepuluh” 

 
` Ujaran “daginge awis sih bu, satus sepuluh” dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur yang sedang menawar harga 

daging. Tuturan tersebut mempunyai maksud bahwa penutur tidak 

setuju dengan penawaran dari mitra tutur, karena daging sapi 

benar-benar harganya sedang naik. Tindak tutur  di atas merupakan 

tindak tutur asertif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya 

akan kebenaran atas apa yang diujarkannya. Tuturan di atas 

berfungsi untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa harga daging 
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sapi benar-benar mahal, sehingga pembeli tidak perlu menawar 

lagi. 

(c) Konteks: Seorang pembeli sedang membeli buah mangga. 

Pedagang melaporkan ke pembeli bahwa tadi ada yang 

membelinya agak mahal 

Pb : “deneng sih mundhak”. 
Pd : “gyeh mau ana wong tuku telu patang ewuan nggon seipet 

jand teknei patangewu”.  
 

Terjemahan : 
Pb : “kok naik sih” 
Pd: “nih tadi ada orang beli tiga empat ribuan tempat sedikit saya 

kasih empat ribu” 
 

  Tuturan “gyeh ana wong tuku telu patangewuan nggon 

seipet jand teknei patangewu” diujarkan oleh penutur kepada mitra 

tutur yang sedang menawar buah mangga. Tuturan tersebut 

mempunyai maksud bahwa pedagang atau penutur tidak setuju atas 

penawaran yang dilakukan oleh mitra tutur, kemudian penutur 

melaporkan bahwa tadi ada orang beli tiga buah dengan harga lima 

ribu. Tindak tutur  di atas merupakan tindak tutur asertif yaitu 

tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa 

yang diujarkannya. Tuturan di atas berfungsi meyakinkan bahwa 

harga mangga itu benar-benar murah, sehingga pembeli tidak perlu 

menawar harga buah mangga tersebut. 

(d) Konteks: Seorang pedagang sedang melayani pembeli di lapak 

sayuran, dalam percakapan itu pedagang melaporkan harga cabe 

merah sudah naik  
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Pd : “cengise setengah?” 
Pb : ”setengah” 
Pd : “abang?” 
Pb : “setengah” 
Pd : “abang wis mundhak siki” 
Pb : “pira?” 
Pd : “wolulikur” 
 
Terjemahan: 
Pd : “cabe rawitnya setengah” 
Pb : “setengah” 
Pd : “merah” 
Pb : “setengah” 
Pd : “merah sudah naik sekarang” 
Pb : “berapa?” 
Pd : “dua puluh delapan” 
 

 Penutur menuturkan “abang wis mundhak siki”, diujarkan 

kepada mitra tutur yang sedang berbelanja. Penutur melaporkan 

bahwa cabe merah harganya naik menjadi dua puluh delapan ribu. 

Tindak tutur  di atas merupakan tindak tutur asertif yaitu tindak 

tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang 

diujarkannya. Fungsi tuturan di atas yaitu disamping 

menginformasikan juga mempunyai maksud dan tujuan supaya 

mitra tutur untuk membayar lebih mahal dari harga biasanya.  

(e) Konteks: Membahas tentang baju kemeja lengan panjang.  Pembeli 

sedang menawar harga baju kemeja lengan panjang akan tetapi 

pedagang tidak setuju akan penawarannya tersebut dan melaporkan 

kalau harganya dibagi dua nanti lengannya hilang. 

Pb : “kiye siji pira?” 
Pd : “satus rong puluh” 
Pb : “diparo ya?” 
Pd : “hah diparo, engko keleke ilang kuwe” 
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Terjemahan: 
Pb : “ini satu berapa?”  
Pd : “seratus dua puluh”  
Pb : “diparo ya?” 
Pd : “hah diparo, nanti keteknya hilang itu”  

 
 Tuturan “hah diparo, engko keleke ilang kuwe” 

disampaikan pedagang kepada pembeli. Mitra tutur menawar harga 

baju yang dijual oleh penutur dengan separuh harga, akan tetapi 

penutur menolak penawaran tersebut dengaan ujaran ‘hah diparo, 

nanti keteknya hilang itu’. Tindak tutur  di atas merupakan tindak 

tutur asertif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya akan 

kebenaran atas apa yang diujarkannya. Jadi, ujaran di atas 

berfungsi meyakinkan bahwa harga baju yang dijualnya sudah 

murah, sehingga pembeli tidak perlu menawar lagi. 

1) Mendesak 

Konteks: Pedagang menawarkan celana panjang, akan tetapi 

pembeli tidak mau karena yang dicari pembeli itu adalah sabuk, 

kemudian pedagang mendesaknya sampai menarik lengan pembeli 

supaya membeli celana pendek  

Pd : “golet apa mas?, celana yak...yak” 
Pb : “ban” 
Pd : “celana panjang apa?” 
Pb : “boten” 
Pd : “sabuk ora duwe, celana pendek lah ya...” 
 
Terjemahan: 
Pd : “mencari apa mas?, celana ya...ya” 
Pb : “sabuk” 
Pd : “celana panjang apa?” 
Pb : “tidak” 
Pd : “sabuk tidak punya, celana pendek lah ya...” 
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 Tuturan “sabuk ora duwe, celana pendek lah ya?” 

dituturkan oleh penutur kepada seorang pengunjung pasar yang 

melintas di depannya. Maksud dari tuturan tersebut adalah mitra 

tutur sedang mencari sabuk, akan tetapi sabuk yang dicarinya tidak 

ada. Tuturan di atas merupakan tuturan ilokusi (mendesak). Fungsi 

tuturan tersebut yaitu mendesak mitra tutur supaya membeli 

celana. 

d) Menyarankan 

(a) Konteks: Di blok penjual ayam, seorang pembeli sedang memilih 

anak ayam, kemudian pedagang menyarankan untuk membeli anak 

ayam yang lebih besar 

Pd : “sing setengah wulan ngentongna pak, sing akeh kae semana 
kae, kari nggedhekna tok” 

Pb : “sing kae loro” 
 
Terjemahan: 
Pd : “yang setengah bulan menghabiskan pak, yang banyak itu 

segitu, tingggal menghabiskan saja” 
Pb : “yang itu dua” 
 

 Tuturan “sing setengah wulan ngentongna pak, sing akeh 

kae semana kae, kari nggedhekna tok” disampaikan penutur 

kepada pengunjung pasar yang sedang melihat-lihat anak ayam 

yang dijual. Maksud dari tuturan penutur yaitu menyarankan mitra 

tutur supaya membeli yang lebih besar yang jumlahnya relatif  

lebih banyak dari pada anak ayam yang umurnya setengah bulan. 

Ujaran tersebut merupakan tindak tutur ilokusi (menyarankan), 
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karena dibalik tuturan tersebut ada maksud dan tujuan yang 

tersembunyi. Fungsi tuturan di atas yaitu supaya mitra tutur 

membeli ayam yang lebih besar yang relatif lebih banyak 

jumlahnya. 

(b) Konteks: Seorang pembeli ingin membeli sabuk modelnya jepitan 

biasa yang ada lubangnya di sebuah kios baju dan perlengkapan 

sekolah, akan tetapi pedagang menyarankan yang modelnya slop-

slopan  

Pb :  “ngeneh jajal aku milih” 
Pd : “milih dhewek ngonoh” 
Pb : “sing model jepitan ora nana ya?” 
Pd : “kuwe malah apik” 
 
Terjemahan 
Pb :  “sini coba saya pilih”  
Pd : “pilih sendiri sana” 
Pb : “yang model jepitan tidak ada ya?” 
Pd : “itu malah bagus”  
 

Tuturan “sing kuwe malah apik” diujarkan oleh pedagang 

kepada pembeli. Maksud dari tuturan tersebut adalah penutur 

menyarankan supaya pembeli mau membeli sabuk yang modelnya 

slop-slopan saja dengan alasan lebih bagus, karena barang yang 

dicari pembeli tidak ada. Tuturan di atas merupakan tuturan ilokusi 

(menyarankan). Tuturan ilokusi merupakan tuturan untuk 

melakukan sesuatu. Fungsi tuturan di atas adalah disamping 

pedagang menginformasikan juga, bermaksud supaya sabuk 

tersebut dibeli oleh mitra tutur. 
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(c) Konteks: Di kios sayuran seorang pedagang sedang melakukan 

transaksi dengan pembeli. Pada waktu penimbangan terjadi 

kelebihan berat seperempat kilo, kemudian pedagang menyarankan 

agar digenapi menjadi sekilo setengah. 

Pb  : “punjul seprapat?” 
         Pd  : “apa karo tngah kilo siasan”  
 
 

Terjemahan: 
Pb  : “kelebihan seperempat” 

         Pd  : “apa sekilo setengah sekalian” 
 
Tuturan “apa karo tengah kilo sisan”, disampaikan 

pedagang kepada pembeli yang sedang belanja sayur sawi satu 

kilo. Maksud dari tuturan tersebut yaitu penutur menginformasikan 

bahwa harga sayur sawi yang dibeli mitra tutur kelebihan berat 

seperempat kilo. Jadi, tuturan di atas merupakan tindak tutur 

ilokusi (menyarankan). Tuturan ilokusi merupakan tuturan untuk 

melakukan sesuatu. Fungsi tuturan di atas adalah disamping 

pedagang menginformasikan juga, bermaksud agar belanjaannya 

ditambah lagi. 

(d) Konteks: Seorang pedagang burung sedang bercakap-cakap dengan 

seorang pembeli di blok pedagang burung. Pedagang menyarankan 

agar membeli burung yang lebih murah. 

Pb  : “direga pira kuwe pak?” 
Pd  : “kuwe dienyang papat seket mas...,moni kuwe, gantungane 

moni, kae telu limaan gari nyangking nang dhuwur telu 
kuwe” 

 
Terjemahan: 
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Pb  : “dihargai berapa itu pak?” 
Pd  : “itu ditawar empat lima puluh mas...,bunyi itu, gantungannya 

bunyi itu, itu tiga lima tinggal bawa di atas tiga itu”. 
 

Tuturan “.....kae telu limaan gari nyangking nang dhuwur 

telu kuwe” disampaikan pedagang kepada pembeli yang sedang 

melihat burung yang dijualnya. Maksud dari tuturan tersebut yaitu 

menginformasikan harga burung empat ratus lima puluh ribu, 

melihat mitra tutur tidak merespon akhirnya penutur menyarankan 

burung yang lebih murah yaitu tiga ratus lima puluh ribu. Jadi, 

tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi (menyarankan). 

Fungsi tuturan di atas adalah mempunyai maksud atau tujuan yaitu 

menyarankan supaya mitra tutur  membeli burung. 

4) Pengumuman 

 (1) Konteks: Penjual keliling berjalan sambil memanggul keranjang 

yang di dalamnya berisi gula jawa di lorong pasar sambil berteriak-

teriak menawarkan gula jawa  

 Pd : “gula jawa bu...” 

Terjemahan: 

Pd: “gula jawa bu....” 

 Tuturan“gula jawa bu...”, diujarkan oleh pedagang kepada 

ibu-ibu yang sedang belanja  di pasar. Maksud dari tuturan tersebut 

supaya ibu-ibu yang melihat atau siapapun yang mendengar 

teriakan pedagang gula jawa tersebut menjadi tahu dan  atau 

mungkin bahkan mereka akan membeli gula jawa tersebut. Jadi, 
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tuturan di atas merupakan tuturan ilokusi (pengumuman). Fungsi 

tuturan di atas adalah disamping menginformasikan, juga 

mempunyai  tujuan supaya ibu-ibu atau siapapun orang yang ada di 

pasar mau membeli gula jawa.  

 (2) Konteks: Seorang pedagang asongan berjalan di pasar dan 

mendekati salah satu pengunjung pasar sambil berteriak-teriak 

menawarkan bros dan gelang 

Pd : “bros gelang bros bros... bros bu, gelang” 

Terjemahan: 

Pd : “bros gelang bros bros... bros bu, gelang” 

  Tuturan “bros gelang bros bros... bros bu, gelang,” 

dituturkan oleh pedagang kepada ibu-ibu yang sedang belanja di 

pasar. Maksud dari tuturan tersebut adalah disamping penutur 

mengumumkan bahwa penutur sedang menjual bros dan gelang, 

juga mempunyai maksud yang tersembunyi yaitu, apabila ibu-ibu 

yang melihat atau siapapun yang  mendengar teriakan pedagang 

tersebut mereka menjadi tertarik untuk melihat, mendekat, dan 

bahkan membelinya. Jadi, tuturan di atas merupakan tindak tutur 

ilokusi (mengumumkan). Fungsi tuturan di atas  adalah supaya 

orang yang mendengarnya mau membeli gelang atau bros.  

(3) Konteks: Di sebuah kios buah seeorang pedagang bersuara lantang 

menawarkan buah rambutan yang dijual itu dengan harga lima 

ribuan perkilonya 
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Pd : “mangewuan bu...mangewuan bu” 

Terjemahan: 

Pd : “lima ribuan bu...lima ribuan bu” 

  Tuturan “mangewuan bu...mangewuan bu” disampaikan 

oleh pedagang kepada ibu-ibu yang sedang berada di pasar. 

Maksud dari tuturan tersebut yaitu bahwa penutur sedang 

mengumumkan bahwa penutur sedang menjual rambutan yang 

harga per ikatnya lima ribuan kepada mitra tutur. Disamping 

penutur menginformasikan harga buah ranbutan, juga mempunyai 

maksud apabila siapapun yang melihat ataupun mendengar mereka 

menjadi tertarik untuk berdatangan melihat, mendekat,  dan bahkan 

membelinya. Jadi, tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi 

(mengumumkan). Fungsi tuturan tersebut adalah supaya orang-

orang yang ada di pasar membeli buah rambutan.  

(4) Konteks: Di blok penjual burung, seorang pedagang berjalan sambil 

membawa buah durian menawarkan durian dengan suara lantang 

 Pd : “duren duren mas, kiye mas mateng-mateng murah” 

Terjemahan: 

Pd : “durian-durian mas, ini mas matang-matang murah” 

  Tuturan “duren duren mas, kiye mas mateng-mateng 

murah”, dituturkan oleh seorang pedagang kepada pengunjung 

pasar. Maksud dari tuturan tersebut yaitu penutur 

menginformasikan bahwa penutur saat itu sedang menjual buah 
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durian yang harganya murah. Disamping menginformasikan, 

penutur juga mempunyai fungsi, yaitu bagi siapapun saja yang 

melihat ataupun mendengar tuturannya, mereka menjadi tertarik 

untuk melihat, mendekat, dan bahkan membelinya.  

(5) Konteks: Seorang pedagang berjalan di pasar sambil berteriak-teriak 

menawarkan bunga yang dijualnya 

Pd : “murah bu.... kembang kiye bu” 

Terjemahan: 

Pd : “murah bu.... bunga ini bu” 

  Tuturan “murah bu.... kembang kiye bu”, diujarkan oleh 

seorang pedagang bunga kepada ibu-ibu yang sedang belanja di 

pasar. Maksud dari tuturan tersebut adalah mengumumkan bahwa 

penutur saat itu sedang menjual bunga yang harganya murah. 

Tuturan di atas mempunyai fungsi mempengaruhi orang-orang 

yang ada di pasar supaya membeli bunga. 

(6) Konteks: Di pinggir jalan pasar, seorang pedagang  berteriak-teriak 

menawarkan kacamata hitam 

Pd : “kacamata murah, kacamata kuwe...gari ngentongna kuwe, 
kacamata murah” 

Terjemahan: 

Pd : “kacamata murah, kacamata itu...tinggal menghabiskan itu, 
kacamata murah” 

  Tuturan “kacamata murah, kacamata kuwe...gari 

ngentongna kuwe, kacamata murah” disampaikan oleh pedagang 



119 
 

 
 

kacamata kepada kepada orang-orang yang sedang belanja di 

pasar. Penutur mnginformasikan kepada para pembeli bahwa pada 

saat itu penutur sedang menjual kacamata murah. Tuturan di atas 

mempunyai fungsi apabila ada orang lain yang mendengarnya, 

mereka  menjadi tertarik untuk melihat, mendekat, dan bahkan 

membelinya.  

b. Komisif 

 Tindak tutur komisif  ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan apa yang dituturkan di dalam kata-katanya. Tindak 

tutur komisif dan direktif sama-sama digunakan untuk melaksanakan 

tindakan, namun dalam tindak tutur komisif ini penutur sendiri yang 

terikat untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya, 

sedangkan tindak tutur direktif mitra tutur yag dikenai hal atau yang 

disebutkan dalam tuturan penutur. Tindak tutur komisif yang terdapat di 

Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap sebagai berikut. 

1) Menawarkan 

Konteks: Pembeli belanja sayur sawi 1 kg di lapak sayuran, dalam 

melakukan penimbangan barang itu kelebihan seperempat kilo, kemudian 

pedagang menawarkan barangnya ditambahin lagi 

Pd : “kiye punjul seprapat”  
Pb : “punjul seprapat?” 
Pd : “apa karo tengah kilo sisan?” 
 
Terjemahan: 
Pd : “ini lebih eperempat”  
Pb : “lebih seperempat?” 
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Pd : “apa sekilo setengah sekalian?” 
 

 Tuturan “apa karo tengah kilo sisan?” dituturkan oleh pedagang 

kepada pembeli. Pada saat menimbang sayur sawinya kelebihan berat 

seperempat kilo, kemudian pedagang menawarkan sayur sawinya 

ditambah lagi seperempat kilo agar genap menjadi satu setengah kilo. 

Tuturan di atas mempunyai fungsi mempengaruhi mitra tutur supaya 

menambah barang belanjaannya.  

c. Direktif 

 Tindak tutur direktif yaitu tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan  di dalam 

tuturan itu. Tindak tutur direktif yang terdapat di Pasar Sampang 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap antara lain meminta, memohon  

dan menyuruh. 

1) Meminta 

Konteks: Setelah terjadi tawar menawar sebuah jaket akhirnya 

pembeli itu hendak pergi karena tidak terjadi kesepakatan harga, akan 

tetapi pedagang meminta pembeli menawar lagi 

Pd : “mbak ngenyang pira lah….” 
Pb : “pitung puluh lima” 
  
Terjemahan: 
Pd : “mbak nawar berapa lah....” 
Pb : “tujuh puluh lima” 
 
 Tuturan “mbak ngenyang pira lah….”diujarkan oleh pedagang 

kepada pembeli. Pembeli yang yang merasa tidak cocok dengan 
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dengan harga yang diberikan pedagang hendak pergi, kemudian 

pedagang meminta pembeli untuk melakukan penawaran. Tuturan di 

atas mempunyai fungsi meminta mitra tutur untuk melakukan 

penawaran lagi. 

2) Memohon 

Konteks: Pembeli menawar harga buah rambutan yang sedang dijual 

oleh pedagang. Pembeli itu memohon agar harganya diturunkan 

menjadi Rp 5000 

Pb : “sekilo pinten?”  
Pd : “sekilo pitu gangsal” 
Pb : “ gangsal ewu lah nggih?” 
 
Terjemahan: 
Pb : “satu kilo berapa?”  
Pd : “satu kilo tujuh lima”  
Pb : “lima ribu lah ya”   
 

 Tuturan “ gangsal ewu lah nggih” disampaikan pembeli 

kepada pedagang. Maksud dari tuturan tersebut adalah penutur 

memohon kepada mitra tutur supaya diberi harga lima ribu untuk satu 

kilo rambutan dari harga yang ditawarkan yaitu tujuh ribu lima ratus, 

akhirnya mitra tutur memberi harga lima ribu kepada penutur. 

Tuturan di atas mempunyai fungsi supaya harganya diturunkan sesuai 

dengan keinginan penutur.  

3) Menyuruh 

Konteks: Setelah selasai belanja di kios buah seorang pembeli 

menyuruh pedagang untuk memgang uang 
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Pb : “cekel yung... siji, loro, telu... pas ya yung” 
Pd : “ya” 
 
Terjemahan: 
Pb : “pegang bu....satu,dua, tiga, pas ya bu”  
Pd : “ya” 
 

  Tuturan “cekel yung... ”diujarkan oleh pembeli kepada 

pedagang. Penutur akan membayar mangga yang baru dibeli dan 

mitra tutur disuruh megang uangnya. Tuturan di atas merupakan jenis 

tuturan direktif (menyuruh). Tuturan direktif merupakan jenis tuturan 

yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan 

yang disebutkan dalam tuturan itu. Tuturan di atas mempunyai fungsi 

menyuruh mitra tutur supaya memegang uang karena dia terburu-buru 

mau membeli keperluan lainnya. 

d. Ekspresif (evaluatif) 

 Tindak ekspresif ialah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang ada dalam 

tuturannya itu. Tindak tutur ini berfungsi untuk mengekspresikan dan 

mengungkapkan sikap penutur terhadap lawan tutur. Tindak tutur 

ekspresif yang terdapat di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten 

Cilacap yaitu mengucapkan terima kasih.  

1) Berterima Kasih 

a. Konteks: Pembeli mengucapkan terima kasih kepada pedagang buah 

karena sudah dikasih bonus mangga satu  

Pd : “kiye diimbuhi sing cilik” 
Pb : “ pira  yung itung” 
Pd : “iya bener” 
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Pb : “pas ya...kesuwun yung” 
 
Terjemahan: 
Pd : “ini ditambahi yang kecil” 
Pb : “berapa bu hitung”   
Pd : “iya benar” 
Pb : “pas ya...terima kasih bu”  

 

 Tuturan “kesuwun yung” disampaikan oleh pembeli kepada 

pedagang. Penutur mengucapkan tuturan tersebut kepada mitra tutur 

karena sudah memberi tambahan satu buah mangga. Tuturan di atas 

mempunyai fungsi mengucapkan terima kasih kepada pedagang yang 

telah memberi tambahan buah mangga.  

b. Konteks: Pedagang berterima kasih kepada pembeli karena telah 

membeli barang dagangannya 

Pd : “kiye jujule pira nggih? 
Pb : “limangatus” 
Pd : “ya kesuwun ya....” 
Pb : “ya....”. 
 
Terjemahan: 
Pd : “ini kembaliannya berapa ya?”  
Pb : “lima ratus” 
Pd : “ya terima kasih  ya....” 
Pb : “ya....”. 
 

 Tuturan “kesuwun ya....” diujarkan oleh pedagang kepada 

pembeli karena sudah bersedia membeli rokok. Tuturan terebut 

termasuk tindak tutur ekspresif (berterima kasih). Penutur 

mengekspresikan dan mengungkapkan sikap penutur terhadap mitra 

tutur. Fungsi tuturan di atas adalah pedagang mengucapkan rasa terima 

kasih karena telah membeli barang dagangannya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 Bab terakhir dalam penelitian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan 

menyajikan pokok temuan penelitian sebagai penjawab masalah yang dirumuskan 

sebelumnya. Saran memuat usulan peneliti terhadap pembaca, khususnya pihak-

pihak yang dapat memanfaatkan penelitian ini. 

A. Simpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian tindak tutur bahasa 

Jawa di Pasar Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penggunaan tindak tutur yang terdapat di Pasar Sampang mencakup 2 tipe 

yaitu (1) Tindak tutur berdasarkan daya tutur, meliputi tindak tutur lokusi, 

ilokusi dan perlokusi. (2) Tindak tutur berdasarkan modus tutur, meliputi 

tindak tutur representatif, direktif, komisif, ekspresif dan deklarasi. 

Peneliti memperoleh data sebanyak 45 rekaman. Peneliti menemukan 

tindak tutur berdasarkan daya tutur sebanyak 5 tindak tutur lokusi 

menyatakan sesuatu. Tindak tutur ilokusi sebanyak 15 tuturan yang 

meliputi: tindak tutur melapor sebanyak 5 tuturan percakapan, tindak tutur 

mendesak sebanyak 1 tuturan percakapan, tindak tutur menyarankan 

sebanyak 4 tuturan percakapan. Tindak tutur mengumumkan sebanyak 6 

tuturan percakapan. Tindak tutur perlokusi sebanyak 6 tuturan yang 

meliputi; tindak tutur membujuk sebanyak 3 tuturan percakapan, tindak 

124 
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tutur menjengkelkaan sebanyak 1 tuturan percakapan, tindak tutur menarik 

perhatian sebanyak 2 tuturan percakapan.  

 Berdasarkan modus tutur, peneliti menemukan tindak tutur 

representatif sebanyak 8 tuturan percakapan yang meliputi tindak tutur 

pernyataan sebanyak 3 tuturan percakapan, tindak tutur mengakui 1 

tuturan, tindak tutur menunjukkan sebanyak 1 tuturan, tindak tutur 

menuntut 3 tuturan. Tindak tutur komisif ditemukan tindak tutur 

menawarkan 1 tuturan. Tindak  tindak tutur direktif 3 tuturan percakapan, 

meliputi tindak tutur meminta 1 tuturan percakapan, tindak tutur memohon 

1 tuturan percakapan, dan tindak tutur menyuruh 1 tuturan. Tindak tutur 

deklarasi ditemukan 4 tuturan percakapan yang meliputi, tindak tutur 

melarang 1 tuturan percakapan, tindak tutur mengizinkan sebanyak 2 

tuturan percakapan, dan tindak tutur memutuskan 1 tuturan percakapan. 

Tindak tutur ekspresif (evaluatif) ditemukan tindak tutur berterima kasih 

sebanyak 2 tuturan percakapan. 

2. Fungsi ilokusi tindak tutur yang terdapat di Pasar Sampang, meliputi 

tindak tutur asertif, direktif, komisif dan ekspresif. Tindak tutur assertif 

diantaranya tindak tutur melapor terdapat 5 tuturan, mendesak 1 tuturan, 

menyarankan 4 tuturan, pengumuman 6 tuturan. Tindak tutur komisif 

ditemukan tindak tutur menawarkan sebanyak 1 tuturan. Tindak tutur 

direktif ditemukan tindak tutur meminta 1 tuturan, memohon sebanyak 1 

tuturan, menyuruh sebanyak 1 tuturan. Tindak tutur ekspresif ditemukan 
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tindak tutur ekspresif. Fungsi ilokusi yang paling dominan adalah tindak 

tutur assertif.  

B. Saran 

 Berdasarkan simpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut. 

a. Bagi peneliti 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat melanjutkan 

penelitian supaya memperoleh hasil yang memuaskan. 

b. Bagi peneliti bahasa 

 Peneliti mengharapkan supaya peneliti berikutnya yang mengenai 

aspek tindak ujar (speech act) perlu dikaji lebih mendalam dan lebih luas 

karena masih banyak hal-hal lain yang belum terungkap. Penelitian ini  dapat 

dijadikan sebagai inspirasi bagi para peneliti bahasa untuk meneliti bahasa 

Jawa dengan kajian yang berbeda. 
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DATA TUTURAN 
 
 
 

Klip suara 1 

Seorang pembeli bertanya tentang pertumbuhan benih ikan yang paling cepat 

besar diantara ikan patin, bawal dan lele kepada pedagang di blok pedagang ikan. 

Rekaman ini diambil pada hari kamis, tanggal 26 Desember 2013 pukul 10:53 

WIB. 

Pb : “patin sepira patin?. 

Pd :”nematus” 

Pb : “pertumbuhane cepet endi yah?” 

Pb : “ya cepet lele lah… lele, bawal nembe patin” 

 

Klip suara 2 

Pembeli menanyakan tentang harga benih ikan lele yang ada di dalam bak yang 

terbuat dari plastik di blok pedagang benih ikan. Rekaman ini diambil pada hari 

kamis, tanggal 26 Desember 2013 pukul 10:13 WIB. 

Pb : “pira kuwe semana” 

Pd        : “kuwe sanga sing sewelas sentian, rata-rata sepuluh nganti sewelas 

senti” 

 

Klip suara 3 

Seorang pembeli sedang mengobrol dengan pedagang di sebuah lapak sayuran, 

membicarakan tentang pedagang pulsa yang telah menipu dirinya. Rekaman ini 

diambil pada hari kamis, tanggal 26 Desember 2013 pukul 09:40 WIB. 

Pb : “nang kana kan jere wis mlebu” 

Pd : “nang kae tanda terima tuli ana mbak” 

Pb : “jerene wis terkirim bu” 

Pd : “ya hapene dhewek tidhokna” 

Pb : “anu bakule ora nang kene, anu wong adoh” 
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Klip suara 4 

Seorang pembeli yang lewat bertanya kepada pembeli lain yang sedang 

melakukan tawar-menawar dengan pedagang burung di blok pedagang burung. 

Rekaman ini diambil pada hari kamis, tanggal 26 Desember 2013 pukul 11:09 

WIB. 

Pb1 : “lokal ya pak?” 

Pd : “hah...” 

Pb1 : “lokal ya?” 

Pd : “gedhe-gedhe kabeh kuwe gari telu, telu lima karo kandang-kandange” 

Pb2 : “njaluk pira kuwe miki?” 

Pb1 : “telu lima karo kandang-kandange” 

 

Klip suara 5 

Seorang pembeli sedang menceritakan tentang nenek-nenek yang menjual daun 

talas di sebuah lapak sayuran kepada pembeli lain yang sedang belanja di tempat 

itu. Rekaman ini diambil pada hari kamis, tanggal 12 Desember 2013 pukul 08:30 

WIB. 

Pd : “aku nematus ya emoh” 

Pb1 : “apa?” 

Pd : “godhong lumbu” 

Pb1 : “nang sapa?” 

Pb2 : “anu nini kaelah sing wonge dhuwur tuwa” 

 

Klip Suara 6 

Seorang pedagang sabuk sedang bercakap-cakap dengan pembeli di sebuah kios 

baju dan peralatan kantor. Pedagang memberitahukan harga sabuknya untuk anak 

sekolah lima belas ribu. Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 01 

Desember 2013 pukul 09:15 WIB. 

Pb : “sing jepitan ora nana ya?” 

Pd : “anane kuwe” 

Pb : “limolas lah” 
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Pd : “ telu lima” 

Pb : “limolas ya lah”  

Pd : “limolas ya sing nggo cah sekolah, nggo cah cilik, ya nambahi paling” 

 

Klip suara 7 

Pedagang tidak setuju dengan penawaran yang diajukan pembeli, kemudian 

pedagang melaporkan bahwa harga daging sapi mahal. Rekaman ini diambil pada 

hari minggu, tanggal 02 Februari 2014 pukul 12:50 WIB. 

Pd : “terus napa malih bu, kikile boten?” 

Pb : “lah niku mawon”. 

Pd : “receh mawon kagungan bu?” 

Pb : “nggih, gangsal welas?” 

Pd : “daginge awis sih bu, satus sepuluh” 

Pb : “saniki?” 

Pd : “mundhak-mundhak malih, limangewu” 

 

Klip suara 8 

Membicarakan harga buah mangga di blok pedagang buah. Seorang pembeli 

sedang membeli buah mangga. Pedagang melaporkan ke pembeli bahwa tadi ada 

yang membelinya agak mahal. Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 17 

Desember 2013 pukul 10:20 WIB. 

Pb : “kiye piraan yung?” 

Pd : “kiye sing gedhe limangewuan telu, kaya kae” 

Pb : “sing gedhe limangewuan telu, kaya kuwe...sing sewuan bae endi?” 

Pd : “sing sewuan sing cilik” 

Pb : “kiye sene sewuan” 

Pd : “ya ora, kiye limangewu telu” 

Pb : “deneng sih mundhak”. 

Pd : “gyeh ana wong tuku telu patangewuan nggon seipet jand teknei 

patangewu” 

Pb : “di imbuhi ya”. 
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Pd : “kiye diimbuhi sing cilik” 

Pb : “cekel yung...pira  yung itung” 

Pd : “iya bener” 

Pb : “ pas ya...kesuwun yung” 

Pd : “iya sama-sama” 

 

Klip suara 9 

Seorang pedagang sedang melayani pembeli di lapak sayuran, dalam percakapan 

itu pedagang melaporkan harga cabe merah sudah naik. Rekaman ini diambil pada 

hari selasa, tanggal 17 Desember 2013 pukul 09:25 WIB. 

Pd : “cengise setengah?” 

Pb : ”setengah” 

Pd : “abang?” 

Pb : “setengah” 

Pd : “abang wis mundhak siki”. 

Pb : “pira?” 

Pd : “wolulikur, ijo?”. 

Pb : “ijone pira sih ya, telu ya kena” 

Pd : “trus tomat wortel?” 

Pb : “wortele sekilo, tomate setengah bae” 

Pd : “kentang?” 

Pb : “kentang” 

Pd : “terus?” 

 

Klip Suara 10 

Membahas tentang baju kemeja lengan panjang.  Pembeli sedang menawar harga 

baju kemeja lengan panjang akan tetapi pedagang tidak setuju akan penawaran-

nya tersebut dan melapor-kan kalau harganya dibagi dua nanti lengannya hilang. 

Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 26 September 2013 pukul 10:13 

WIB. 

Pb : “kiye siji pira?” 
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Pd : “satus rong puluh” 

Pb : “diparo ya?” 

Pd : “hah diparo, engko keleke ilang kuwe” 

Pb : “dhuwite diparo” 

Pd : “dhuwite diparo ya ora payu” 

Pb : “kan satus rong puluh diparo” 

Pd : “kurang bae, aja diparo-paro” 

 

Klip suara 11 

Pedagang menawarkan celana panjang, akan tetapi pembeli tidak mau karena 

yang dicari pembeli itu adalah sabuk, kemudian pedagang mendesaknya sampai 

menarik lengan pembeli agar membeli celana pendek 

Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 01 Desember 2013 pukul 08:55 

WIB. 

Pd : “golet apa mas?, celana yak...yak” 

Pb : “ban” 

Pd : “celana panjang apa?” 

Pb : “boten” 

Pd : “sabuk ora duwe, celana pendek lah ya...” 

 

Klip suara 12 

Di blok penjual ayam, seorang pembeli sedang memilih anak ayam, kemudian 

pedagang menyaran-kan untuk membeli anak ayam yang lebih besar 

Rekaman ini diambil pada hari kamis, tanggal 26 Desember 2013 pukul 09:41 

WIB. 

Pd : “sing setengah wulan ngentongna pak, sing akeh kae semana kae,kari 

nggedhekna tok” 

Pb : “sing kae loro” 
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Klip suara 13 

Seorang pembeli ingin membeli sabuk modelnya jepitan biasa yang ada 

lubangnya di sebuah kios baju dan perlengkapan sekolah, akan tetapi pedagang 

menyaran-kan yang modelnya slop-slopan. Rekaman ini diambil pada hari 

minggu, tanggal 01 Desember 2013 pukul 09:15 WIB. 

Pd : “sabuk gyeh” 

Pb : “piraan sih ya?” 

Pd : “telung puluh ilma” 

Pb : “telung puluh lima, deneng larang temen” 

Pd : “ya ora” 

Pb : “ngeneh njajal aku milih” 

Pd : “milih dhewek ngonoh” 

Pb : “sing model jepitan ora nana ya?” 

Pd : “kuwe malah apik” 

 

Klip suara 14 

Di kios sayuran seorang pedagang sedang melakukan transaksi dengan pembeli. 

Pada waktu penimbangan terjadi kelebihan berat seperempat kilo, kemudian 

pedagang menyaran-kan agar digenapi menjadi sekilo setengah. Rekaman ini 

diambil pada hari selasa, tanggal 17 Desember 2013 pukul 07:12 WIB. 

Pd : “slobor sewu mangatus sekilo” 

Pb : “hah....” 

Pd : “sewu mangatus” 

Pb : “sekilo” 

Pd : “telungewu?” 

Pb : “akeh temen kaya arep nggo empan apa” 

Pd  : “kiye punjul seprapat” 

Pb : “punjul seprapat?” 

Pd  :”apa karo tengah kilo sisan?” 
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Klip suara 15 

Seorang pedagang burung sedang bercakap-cakap dengan seorang pembeli di blok 

pedagang burung. Pedagang menyarankan agar membeli burung yang lebih 

murah. Rekaman ini diambil pada hari kamis, tanggal 26 Desember 2013 pukul 

11:24 WIB. 

Pb : “direga pira kuwe pak?” 

Pd        : “kuwe dienyang papat seket mas, moni kuwe....gantungane moni, kae 

telu limaan gari nyangking nang dhuwur telu kuwe” 

 

Klip suara 16 

Penjual keliling berjalan sambil memanggul keranjang yang di dalamnya berisi 

gula jawa di lorong pasar sambil berteriak-teriak menawarkan gula jawa. 

Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 29 Desember 2013 pukul 06:46 

WIB 

Pd : “gula jawa bu…” 

 

Klip suara 17 

Seorang pedagang asongan berjalan di pasar dan mendekati salah satu pengunjung 

pasar sambil berteriak-teriak menawarkan bros dan gelang. Rekaman ini diambil 

pada hari minggu, tanggal 09 Februari 2014 pukul 08:46 WIB 

Pd :“bros gelang bros bros...bros bu, gelang” 

 

Klip suara 18 

Di sebuah kios buah seeorang pedagang bersuara lantang menawarkan buah 

rambutan yang dijual itu dengan harga lima ribuan perkilonya 

Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 09 Februari 2014 pukul 12:57 

WIB 

Pd : “mangewuan bu...mangewuan bu?” 
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Klip suara 19 

Di blok penjual burung, seorang pedagang berjalan sambil membawa buah durian 

menawarkan durian dengan suara lantang. Rekaman ini diambil pada hari minggu, 

tanggal 12 Januari 2014 pukul 11:04 WIB. 

Pd        : “duren duren mas, kiye mas mateng-mateng murah......” 

 

Klip suara 20 

Seorang pedagang berjalan di pasar sambil berteriak-teriak menawarkan bunga 

yang dijualnya. Rekaman ini diambil pada hari Rabu, tanggal 27 September 2013 

pukul 10:36 WIB 

Pd :“murah bu.... kembang kiye bu” 

 

Klip suara 21 

Di pinggir jalan pasar, seorang pedagang  berteriak-teriak menawarkan kacamata 

hitam yang dijualnya. Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 12 Januari 

2014 pukul 11:10 WIB 

Pd : “kacamata murah, kacamata kuwe...gari ngentongna kuwe, kacamata 

murah” 

 

Klip suara 22 

Seorang pedagang yang sedang menjual buah pisang di pinggir lorong jalan pasar. 

Pedagang tersebut membujuk seorang pngunjung pasar yang sedang melintas di 

depannya. Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 29 Desember 2013 

pukul 08:46 WIB 

Pd       : “pitungewu murah banget gyeh bu, pitungewu gyeh nyeh….murah baget 

temenan enyong ora pasaran ora...gedhange egin anyar, nemlek””. 

Pb       : “nggih napa...” 

 

 

 

136 



138 
 

 
 

Klip suara 23 

Di lapak perkakas, pembeli sedang memilih dan mencoba lampu senter. Rekaman 

ini diambil pada hari sabtu, tanggal 28 Desember 2013 pukul 10:22 WIB 

Pd : “kiye disurung pak barange” 

Pb : “kiye disurung?” 

Pd        : “nggih, kiye dicekel... mereke apikmalahan kawachi, awan ya ra patia 

katon pak, bengi tuli mak jrott.. katon kabeh, abang irenge katon” 

 

Klip suara 24 

Seorang pembeli sedang mencari ikan mujaer di blok pedagang ikan akan tetapi 

habis semua, kemudian pedagang membujuk pembeli agar membeli ikan kakap. 

Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 29 Desember 2013 pukul 13:24 

WIB. 

Pd : “kiye jaer kuning, jaer laut…ngeneh merek ngeneh, kiye iwake”  

Pb “kuwe apa?” 

Pd :“mujaer,  kakap kuning enak, murah ikih” 

Pb : “jaer?” 

Pd        :“jaer genah langka, gyeh enak banget iwake esih anyar-anyar banget, 

murah ikilah,  digoreng enak dibakar ya enak, tuku apa tek rumatna  

sekilo….” 

 

Klip suara 25 

Membahas kenaikan harga di lapak sayuran. Seorang pembeli yang biasanya 

berbelanja banyak menjadi sedikit yang disebabkan karena ada kenaikan harga. 

Pembeli itu merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh pedagang. 

Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 26 September 2013 pukul 07:45 

WIB 

Pb : “masako, muncang....wis lah” 

Pd : “deneng sendhing” 

Pb : “sendhing koh....brambange, lomboke ya larang!” 
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Klip suara 26 

Seorang pedagang menawarkan timun kepada seorang pembeli yang sedang 

berjalan, pedagang timun menarik perhatian pembeli agar mau membeli timun 

tersebut. Rekaman ini diambil pada hari senin, tanggal 18 September 2013 pukul 

09:20 WIB 

Pd : “Lih....timune ayu-ayu Lih” 

 

Klip suara 27 

Membahas burung branjangan di blok pedagang burung. Seorang pedagang 

menawarkan burungnya yang sedang digantung kepada seorang pembeli yang 

sedang melihat-lihat. Rekaman ini diambil pada hari kamis, tanggal 26 Desember 

2013 pukul 10:17 WIB. 

Pd : “kiye branjangan monine maen, kiye...” 

 

Klip suara 28 

Di lapak sayuran pada waktu pagi hari membahas tentang uang kembalian. 

Seorang pedagang meminta uang receh  untuk membayar, kemudian pembeli 

menyatakan bahwa dia tidak mempunyai uang receh. Rekaman ini diambil pada 

hari minggu, tanggal 29 Desember 2013 pukul 06:37 WIB 

Pb : “teronge sekilo” 

Pd        : “wolu lima... tek etung wolu lima dingin engko dadi kepenak, wolu lima 

terus karo kiye   sanga lima” 

Pb : “jagunge loro” 

Pd : “sanga lima karo enem lima, pira?” 

Pb : “nembelas” 

Pd        : “nembelas kurang rongatus, ayah wene dhuwite pada kaya kiye kabeh, 

ngapa-ngapane” 

Pb : “anane” 
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Klip suara 29 

Di lapak buah-buahan, seorang pembeli sedang memasukkan buah mangga yang 

baru dibelinya ke dalam kantong plastik hitam. Rekaman ini diambil pada hari 

selasa, tanggal 17 Desember 2013 pukul 10:25 WIB. 

Pb : “lah...kreseke cilik temen yung” 

Pd : “genah, ora ana sing gedhe” 

 

Klip suara 30 

Seorang pembeli sedang bercakap-cakap dengan pedagang di lapak sayuran. 

Pembeli itu sedang membeli kacang panjang yang satu kilo yang harganya Rp 

2600. Rekaman ini diambil pada hari senin, tanggal 18 September 2013 pukul 

08:34 WIB 

Pb : “sepira?” 

Pd : “telulas pindho, iya mbok nemlikur” 

 

Klip suara 31 

Di sebuah lapak sayuran seorang pedagang mengatakan bahwa dirinya sudah 

tidak cantik lagi atau gembrot, dibandingkan dengan timun yang dijualnya yang 

cantik-cantik. Rekaman ini diambil pada hari senin, tanggal 18 September 2013 

pukul 09:24 WIB 

Pb : “timune ayu-ayu, karo rika ayu endi?” 

Pd : “ah enyong sih wis gembrot” 

 

Klip suara 32 

Di lapak perkakas seorang pedagang sedang menunjukkan cara kerja mesin jahit 

tangan kepada para pembeli. Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 12 

Januari 2014  pukul 11:21 WIB 

Pb        :”nek ilang ya langka gantine ya?” 

Pd        :”lahhh....nek nang warung sate ya ra ana, nang alfamart apa sing nggon 

warung-warung pirang-pirang, aja nang nang warung sate ya...nang 

toko-toko kuwe” 
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Pb        :” kae nang nggone pak Jaidi ana kae lho” 

 

Klip suara 33 

Merasa harga kacang panjangnya kemahalan seorang pembeli menuntut harga 

kacang panjang diturunkan. Rekaman ini diambil pada hari senin, tanggal 18 

September 2013 pukul 08:39 WIB 

Pb : “ora bisa kurang kacange?” 

Pd : “ora” 

 

Klip suara 34 

Di sebuah kios baju, seorang pembeli sedang  memilih kaos. Pembeli itu menuntut 

harga kaos lengan panjang diturunkan. Rekaman ini diambil pada hari minggu, 

tanggal 12 Januari 2014  pukul 11:18 WIB 

Pd : “kuwe papat lima” 

Pb : “ora ulih kurang?” 

 

Klip suara 35 

Di sebuah kios baju seorang pembeli sedang menuntut harga jaket menjadi seratus 

ribu. Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 12 Januari 2014  pukul 

11:57WIB 

Pb : “kuwe pase pira koh?” 

Pd : “nah kuwe engko enyong aweh pas, njenengan ngenyang maning”. 

Pb : “seket?” 

Pd : “satus seket tek gawe satus tiga lima”. 

Pb : “pas satus mbok” 

 

Klip suara 36 

Pembeli belanja sayur sawi 1 kg di lapak sayuran, dalam melakukan penimbangan 

barang itu kelebihan seperempat kilo, kemudian pedagang menawarkan 

barangnya ditambahin lagi. Rekaman ini diambil pada hari senin, tanggal 18 

September 2013 pukul 07:33 WIB 
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Pd : “punjul seprapat, apa karo tengah kilo sisan?” 

Pb : “seno bae, loro bae..kuwe siji be kurang maen”. 

Pd : “ya diganti” 

Pb : “kiye bae” 

 

Klip suara 37 

Setelah terjadi tawar menawar sebuah jaket akhirnya pembeli itu hendak pergi 

karena tidak terjadi kesepakatan harga, akan tetapi pedagang meminta pembeli 

menawar lagi. Rekaman ini diambil pada hari minggu, tanggal 12 Januari 2014  

pukul 12:02 WIB 

Pd : “gyeh mbak, kiye sing maen, sanes bahan-bahan sing parasit kaya kiye”. 

Pb : “kuwe paling sing seket ewu...”  

Pd        :  “Asstaghfirullohaladzim.... gole ngomong, bocah cilik semene enyong 

tuku be pitung puluh lima ewu, tek nei telulas ya kena pas”  

Pd : “mbak ngenyang pira lah?” 

Pb : “pitu lima....” 

 

Klip suara 38 

Pembeli menawar harga buah rambutan yang sedang dijual oleh pedagang. 

Pembeli itu memohon agar harganya diturunkan menjadi Rp 5000. Rekaman ini 

diambil pada hari rabu. tanggal 12 Februari 2014  pukul 12:55 WIB 

Pb       : “sekilo pinten?”  

Pd       : “sekilo pitu gangsal” 

Pb       : “ gangsal ewu lah nggih?” 

 

Klip suara 39 

Setelah selasai belanja di kios buah seorang pembeli menyuruh pedagang untuk 

memgang uang. Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 17 Desember 2013 

pukul 10:12 WIB. 

Pb       : “cekel yung... siji, loro, telu... pas ya yung” 

Pd       : “ya” 
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Klip suara 40 

Pedagang mengatakan tidak setuju penawaran yang diberikan oleh pembeli 

mengenai harga kacang panjang. Rekaman ini diambil pada hari senin, tanggal 18 

September 2013 pukul 08:40 WIB 

Pd : “ora” 

 

Klip suara 41 

Buah mangga yang dipilihkan pedagang dianggap kurang bagus, pembeli minta 

ditukar. Pedagang setuju dengan penukaran buah mangga yang dilakukan oleh 

pembeli. Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 08 Oktober 2013 pukul 

09:19 WIB 

Pb : “separo pinten?” 

Pd : “patangewu...” 

Pb :  “deneng mung sekepel” 

Pd : “niki tigangewu, sing pundi  niku badhe?” 

Pb : “kiye telungewu kiye?” 

Pd : “nggih” 

Pb : “ganti sing niki kenging”. 

Pd : “kenging” 

 

Klip suara 42 

Pedagang mengizinkan pembeli untuk penawaran sebuah kaos. Rekaman ini 

diambil pada hari minggu, tanggal 12 Januari 2014  pukul 11:20 WIB. 

Pb : “kiye pira pak?” 

Pd : “patang puluh” 

Pb : “nek kiye, patang puluh padha bae?” 

Pd : “bisa kurang semendhing”. 
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Klip suara 43 

Pembeli memutuskan banyaknya jumlah terasi yang akan dibelinya di kios 

sembako. Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 07 Januari 2014  pukul 

07:18 WIB. 

Pd : “siji pa loro?” 

Pb : “setunggal mawon, sebungkus... pinten nggih? ” 

Pd : “sewu telungatus” 

 

Klip suara 44 

Pembeli mengucapkan terima kasih kepada pedagang buah karena sudah dikasih 

bonus mangga satu. Rekaman ini diambil pada hari selasa, tanggal 17 Desember 

2013 pukul 10:22 WIB. 

Pb : “kiye pira jujule, rongewu mangatus?” 

Pd : “ya” 

Pb : “kesuwun  yung..” 

 

Klip suara 45 

Pedagang berterima kasih kepada pembeli karena telah membeli barang 

dagangannya. Rekaman ini diambil pada hari sabtu, tanggal 05 November 2013 

pukul 06:56 WIB. 

Pd : “kiye jujule pira nggih? 

Pb : “limangatus” 

Pd : “ya kesuwun ya....” 

Pb : “ya....” 
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Gambar I 

Pasar Sampang kellihatan dari depan 

 
Gambar 2 

Transaksi jual beli di sebuah lapak sembako  
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Gambar 3 

Seorang pengunjung pasar sedang bertransaksi dengan pedagang buah 

 
Gambar 4 

Seorang pembeli sedang membeli benih ikan di Pasar Sampang 
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Gambar 5 

Transaksi jual beli burung terlihat dari samping  

 

 
Gambar 6 

Seorang pedagang ikan sedang melayani pembeli 
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