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ABSTRAK 
 

TINDAK TUTUR PERLOKUSI PADA PERCAKAPAN PARA TOKOH 
OPERA VAN JAVA DI TRANS7 

 
 

Ita Puspitasari , A 310 080 126, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, 99 halaman. 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan jenis tindak tutur 
perlokusi pada percakapan para tokoh Opera Van Java di Trans7. (2) 
Mendeskripsikan fungsi tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh 
Opera Van Java di Trans7. (3) Mendeskripsikan pengaruh tindak tutur perlokusi 
pada percakapan para tokoh Opera Van Java di Trans7 terhadap penonton. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode padan dan metode analisis kontekstual. 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa, (1) Jenis tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh Opera Van 
Java di Trans 7 terdapat 5 jenis tuturan yakni representatif, direktif, ekspresif, 
komisif, dan deklarasi. Jenis representatif ditemukan 8 data,  direktif ditemukan 5 
data, ekspresif ditemukan 15 data, komisif ditemukan 4 data, dan deklarasi 
ditemukan 5 data. (2) Fungsi tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh 
Opera Van Java di Trans 7 yakni fungsi kompetitif, fungsi kolaboratif, dan fungsi 
konfliktif. Tuturan perlokusi yang berfungsi kompetitif ditemukan 2 data, 
kolaboratif ditemukan 1 data, dan tuturan yang berfungsi konfliktif ditemukan 3 
data. (3) Pengaruh tindak tutur perlokusi Opera Van Java di Trans 7 terhadap 
penonton yakni berpengaruh positif, negatif, dan psikologis. Tuturan yang dapat 
menimbulkan pengaruh positif terdapat 3 data, sedangkan yang dapat 
berpengaruh negatif terhadap penonton terdapat 1 data. Adapun pengaruh 
psikologisnya yakni psikologi pendidikan dan psikologi sosial. 

 

Kata Kunci: tindak tutur, perlokusi, Opera Van Java.  
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1. Pendahuluan 

Di dalam sebuah opera, terdapat adegan yang memuat dialog, 

setting, karakter, tokoh, dan konteks yang memuat unsur-unsur 

pragmatik seperti tindak tutur, implikatur, ilokusi, dan efek perlokusi, 

baik terhadap mitra tutur maupun terhadap penonton. Bentuk bentuk 

tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan 

maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat 

diutarakan dengan tuturan yang sama (Wijana dan Rohmadi, 2009: 

15). 

Tuturan yang diucapkan para tokoh Opera Van Java banyak 

mengandung tuturan perlokusi sehingga sangat menarik untuk diteliti. 

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menjadikan Opera 

Van Java sebagai objek penelitian bahasa, khususnya dengan tinjauan 

pragmatik. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan 

penutur, lawan tutur dan konteks tuturan. Penelitian ini secara khusus 

meneliti tentang penggunaan bahasa terutama tindak tutur perlokusi 

pada percakapan para tokoh Opera Van Java. Tindak tutur sebagai 

wujud peristiwa komunikasi bukanlah peristiwa yang muncul dengan 

sendirinya, melainkan memiliki fungsi, mengandung maksud, dan 

tujuan tertentu serta dapat menimbulkan pengaruh atau akibat pada 

mitra tutur.  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode simak dengan teknik catat dan rekam. Adapun analisis data 

penelitian ini menggunakan metode padan dan metode analisis 

kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak 

tutur perlokusi berdasarkan jenis, fungsi, dan pengaruhnya terhadap 

mitra tutur dan penonton Opera Van Java di Trans7. Oleh karena itu, 

penulis merumuskan judul “Tindak Tutur Perlokusi pada 

Percakapan Para Tokoh Opera Van Java di Trans7”. 
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2. Metode Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan 

laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan kurang lebih selama 

lima bulan, yaitu dimulai pada bulan Desember 2011 sampai bulan 

Juni 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh 

tidak dapat dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak 

dengan teknik catat dan rekam. Adapun analisis data penelitian ini 

menggunakan metode padan dan metode analisis kontekstual. Metode 

padan alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari 

bahasa (language) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993:13). Metode 

ini menggunakan teknik dasar yakni teknik pilah unsur penentu (PUP). 

Adapun alatnya ialah daya pilah pragmatis. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Jenis Tindak Tutur Perlokusi pada Percakapan para Tokoh Opera 

Van Java di Trans7 

Menurut Searle dalam Chaer (2010: 29-30), jenis tuturan dalam 

pragmatik dibagi menjadi lima yaitu representatif, direktif, ekspresif,  

komisif, dan deklarasi. Penelitian yang mengambil objek Opera Van 

Java ini memperoleh 37 data diantaranya, tindak tutur representatif 

diperoleh 8 data, tindak tutur direktif 5 data, tindak tutur ekspresif 15  

data, tindak tutur komisif 4 data, dan tindak tutur deklarasi diperoleh 5 

data. Data yang telah diperoleh akan dianalisis berdasarkan jenisnya 

sebagai berikut. 

1) Representatif  

Representatif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

membenarkan tuturan yang diucapkan penutur. Tuturan Opera Van 

Java yang termasuk dalam kategori tindak tutur perlokusi representatif 

yakni verba mengatakan. Tuturan perlokusi representatif dengan verba 
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mengatakan ditemukan 11 data. Data yang telah di peroleh di analisis 

seperti berikut. 

           (9) Konteks : Bob merasa menyesal karena sudah melarikan 
diri dari penjara. 

            Jak : “Lu gimana, lu gue keluarin biar kita bisa 
merampok lagi.” 

            Bob : “Gue tu mau tobat!” Gue tu dah capek 
ngrampok-ngrampok.” Gue lupa lagi cara 
ngerampok bagaimana. 

            Jak : “Lu kan di penjara baru seminggu.”       

         (OVJ.RPB.09) 

Tuturan pada data (9) tersebut termasuk dalam tindak perlokusi 

representatif mengatakan. Tindak tutur perlokusi representatif 

mengatakan merupakan tuturan yang diucapkan sesuai dengan keadaan 

yang ada saat penutur mengucapkan tuturan itu. Tindak tutur perlokusi 

representatif mengatakan ditunjukkan pada tuturan “Gue tu mau 

tobat!” Gue tu dah capek ngrampok.” Tuturan tersebut termasuk 

tindak tutur langsung karena maksud tuturannya diucapkan secara 

langsung oleh Bob.  

Tuturan tersebut diucapkan dengan maksud untuk 

mempengaruhi lawan tutur agar lawan tutur mau memahami 

keadaannya sekarang bahwa ia ingin bertobat karena sudah lelah untuk 

merampok. Makna perlokusi dari tuturan tersebut yakni Bob mengajak 

lawan tutur untuk berhenti merampok. Dia merasa bahwa hidup 

dengan merampok tidak akan membawa ketenangan justru akan 

membawa malapetaka. Tuturan perlokusi representatif  mengatakan 

juga terdapat pada data berikut. 

 

2) Direktif 

 Direktif yaitu tidak tutur yang diucapkan penutur dengan 

maksud agar lawan tutur melakukan suatu tindakan sesuai dengan 

keinginan penutur. Tuturan perlokusi direktif yang ada dalam Opera 

Van Java yaitu verba menyuruh, menyarankan dan menantang. 
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Tuturan perlokusi direktif dengan verba menyuruh ditemukan tiga 

data. Tuturan perlokusi direktif dengan verba menyarankan ditemukan 

satu data. Selain itu, tuturan perlokusi direktif dengan verba menantang 

ditemukan satu data. Tindak tutur perlokusi menyuruh merupakan 

tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk menyuruh lawan 

tutur untuk melakukan suatu pekerjaan yang diinginkan penutur. 

Tuturan perlokusi menyuruh terdapat pada data berikut. Data yang 

telah diperoleh kemudian dianalisis sepertii berikut. 

     (16) Konteks    : Bob dan Jak menyuruh petugas bank untuk 
mengeluarkan semua uang yang ada. 

           Bob                 : “Beranak!” 
           Jak              : “Bergerak!” Ruangan ini telah kami 

kepung, keluarkan semua uang!”   
(OVJ.RPB.16) 

Tuturan pada data (16) tersebut merupakan tindak tutur 

perlokusi direktif dengan verba menyuruh. Tuturan perlokusi direktif 

dengan verba menyuruh  tercermin pada tuturan  keluarkan semua 

uang!”. Tuturan tersebut termasuk ke dalam kategori tuturan langsung. 

Jak sebagai penutur secara langsung mengucapkan tuturan itu untuk 

menyuruh teller mengeluarkan semua uang yang ada di bank. Efek 

yang ditimbulkan dari tuturan tersebut merupakan efek yang disengaja. 

Makna perlokusi dari tuturan (16) yakni menakuti sang teller agar 

segera mengeluarkan semua uang yang ada di bank sehingga Jak dan 

Bob dapat membawa semua uang tersebut. Jadi Jak dan Bob 

menginginkan hasil yang banyak dalam rampokan itu. 

 

3) Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif biasa juga disebut dengan tindak tutur 

evaluatif. Tindak tutur ekspresif  adalah tindak tutur yang 

dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi 

tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Tuturan Opera Van 

Java yang masuk ke dalam jenis tindak tutur perlokusi ekspresif yakni 
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verba mengkritik dan menyindir. Data yang telah diperoleh kemudian 

dianalisis seperti berikut. 

              (29) Konteks : Bibi tertawa karena melihat tingkah 
sulederman. 

                      Dalang : “Ibu jangan ketawa-ketawa ntar hujan 
lokal lagi lho!” 

                       Bibi : “Udah pake penangkal.” 
      (OVJ.CSBK.29) 
 

Tuturan pada data (29) termasuk tuturan perlokusi ekspresif 

menyindir. Tuturan perlokusi ekspresif dengan verba menyindir 

terdapat pada tuturan  “Ibu jangan ketawa-ketawa ntar hujan lokal 

lagi lho!” Tuturan pada data (29) termasuk tindak tutur tidak langsung 

karena maksud tuturannya tidak diucapkan secara langsung. Makna 

perlokusi pada data (29) adalah membuat mitra tutur malu. Sehingga 

bibi tidak melakukan tindakan ketawa.  

Makna hujan lokal dalam tuturan tersebut berarti kencing secara 

tiba-tiba karena tertawa. Oleh karena itu tuturan pada data (29) tersebut 

yakni melarang bibi melakukan tindakan tertawa agar tidak kencing 

secara tiba-tiba seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Tuturan 

perlokusi ekspresif dengan verba menyindir juga terdapat pada data 

berikut.  

 

4) Komisif 

Komisif yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tuturan 

perlokusi Opera Van Java yang masuk ke dalam kategori tuturan 

komisif yaitu tuturan dengan verba mengancam. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis seperti berikut. 

              (6) Konteks : Di penjara, Bob dan Polwan bercakap-
cakap. 

               Polwan      :“Emak??” Ko gak enak banget sih!” Aku 
pikir kamu itu merayu megharapkan aku, 
jadi emak. Ngapain punya anak kayak elu. 
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Kamu tu tahanan harus sopan!” Nggak 
tak kasih makan kamu!” 

                Bob   : “Saya lagi puasa bu, Senin-Kamis.” 
      (OVJ.RPB.06) 
Tuturan pada data (6) termasuk tuturan perlokusi komisif 

mengancam. Tuturan perlokusi komisif dengan verba mengancam 

terdapat pada tuturan “Kamu tu tahanan harus sopan!” Nggak tak 

kasih makan kamu!”  Tuturan pada data (6) termasuk tindak tutur 

tidak langsung karena maksud tuturannya tidak diucapkan secara 

langsung.  

Makna perlokusi pada data (6) adalah membuat Bob merasa 

takut dengan Polwan sehingga Bob mau berbicara dengan sopan. Bob 

tidak akan di beri makan oleh polwan jika ia tidak berbicara dengan 

sopan.  Namun, tuturan yang diucapkan polwan justru tidak dihiraukan 

oleh Bob dengan tuturan “Saya lagi puasa bu, Senen-Kamis.  Oleh 

karena itu tuturan pada data (29) tersebut yakni polwan secara tidak 

langsung mempengaruhi Bob untuk menurut pada perkataannya yaitu 

untuk berbicara sopan. 

 

5) Deklarasi 

Deklarasi yaitu tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan 

maksud untuk menciptakan keadaan yang baru sesuai dengan 

keinginan penutur. Tuturan perlokusi Opera Van Java yang masuk ke 

dalam kategori tuturan deklarasi yaitu tuturan dengan verba melarang. 

Data yang diperoleh berdasarkan verba melarang terdapat 5 data. Data 

yang telah diperoleh kemudian dianalisis seperti berikut. 

(1) Konteks : Suara hening menyelimuti penjara tempat 
Bob dan teman temannya di penjara, tak 
lama kemudian ada hp yang berbunyi. 

Bob : “Trus? “Loe jangan bawa hand phone 
dong kalau di penjara!” 

Supono : “Bukan gue!” 
       (OVJ.RPB.01) 
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Tuturan pada data (01) tersebut termasuk tindak tutur perlokusi 

deklarasi melarang. Tuturan perlokusi deklarasi dengan verba 

melarang terdapat pada tuturan “Loe jangan bawa hand phone dong 

kalau di penjara!”. Bob sebagai penutur mengucapkan “Loe jangan 

bawa hand phone dong kalau di penjara!” merupakan tuturan yang 

diucapkan dengan tujuan untuk melarang Supono agar tidak membawa 

hp saat berada di penjara. Dalam kenyataannya, Supono tidak 

membawa hp, yang membawa hp yakni teman yang lain. Oleh Karena 

itu, Supono mengucapkan kata  “Bukan gue!” untuk membela diri. 

Makna perlokusi pada data (01) tersebut adalah Bob melarang Jak 

untuk tidak membawa hp saat di penjara. Akibat tuturan tersebut, Jak 

membela diri karena kenyataannya dia memang tidak membawa hand 

phone. 

 

b. Fungsi Tindak Tutur Perlokusi pada Percakapan Para Tokoh Opera 

Van Java di Trans 7 

Leech (dalam Tarigan, 2009: 40-41) mengungkapkan bahwa 

tindak tutur ilokusi memiliki beraneka ragam fungsi dalam pragmatik. 

Berdasarkan bagaimana hubungan dengan tujuan sosial dalam 

menentukan dan memelihara serta mempertahankan rasa dan sikap 

hormat, maka fungsi perlokusi dapat diklasifikasikan menjadi empat 

jenis, yakni kompetitif, konvivial, kolaboratif, dan konfliktif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi  tindak tutur perlokusi dalam 

Opera Van Java berfungsi kompetitif, kolaboratif dan konfliktif. 

Analisis data dilakukan seperti berikut. 

(18)  Konteks    : Jak menyuruh teller untuk 

menyerah. 

                      Jak  : “Hei, angkat tangan!” 
                      Bob  : “Kok gue gak bisa napas.”  
 

Tuturan pada data berikut termasuk tuturan perlokusi yang 

berfungsi kompetitif. Fungsi kompetitif pada data tersebut ditunjukkan 
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pada tuturan “Hei, angkat tangan!”. Tuturan tersebut dinilai tidak 

memiliki tata karma karena menyebut orang lain dengan sebutan  

“hei”. Dalam tuturan tersebut, perampok meminta mitra tutur untuk 

mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam hal ini bermakna 

menyerah sehingga perampok dapat membawa semua uang yang ada 

di bank tersebut.  

 

c. Pengaruh Tindak Tutur Perlokusi pada Percakapan Para Tokoh 

Opera Van Java di Trans 7 Terhadap Penonton.  

Pengaruh tuturan perlokusi Opera Van Java di Trans7 yang 

dapat mempengaruhi penonton terdapat 4 data. Data perlokusi Opera 

Van Java yang berpengaruh positif terhadap penonton diperoleh tiga 

data. Adapun data perlokusi yang dapat berpengaruh negatif terhadap 

penonton terdapat satu data. Selain itu, pengaruh tuturan Opera Van 

Java juga berpengaruh secara psikologis terhadap penonton yakni 

psikologi pendidikan dan psikologi sosial. 

 
4. Simpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Jenis tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh Opera Van 

Java di Trans 7 terdapat 5 jenis tuturan yakni representatif, direktif, 

ekspresif, komisif, dan deklarasi. Jenis representatif ditemukan 8 

data,  direktif ditemukan 5 data, ekspresif ditemukan 15 data, 

komisif ditemukan 4 data, dan deklarasi ditemukan 5 data.  

b. Fungsi tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh Opera 

Van Java di Trans 7 yakni fungsi kompetitif, fungsi kolaboratif, 

dan fungsi konfliktif. Tuturan perlokusi yang berfungsi kompetitif 

ditemukan 2 data, kolaboratif ditemukan 1 data, dan tuturan yang 

berfungsi konfliktif ditemukan 3 data. 
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c. Pengaruh tindak tutur perlokusi Opera Van Java di Trans 7 

terhadap penonton yakni berpengaruh positif dan negatif. Tuturan 

yang dapat menimbulkan pengaruh positif terdapat 3 data, 

sedangkan yang dapat berpengaruh negatif terhadap penonton 

terdapat 1 data. Selain itu, pengaruh tuturan Opera Van Java juga 

berpengaruh secara psikologis terhadap penonton yakni psikologi 

pendidikan dan psikologi sosial. 
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