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Abstrak, Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Mendeskripsikan tindak tutur ilokusi 

dalam film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. (2) Menggali maksud tindak 

tutur ilokusi dalam film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. Jenis penelitian 

ini kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tindak 

tutur dalam dialog film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. Metode 

pengumpulan data dengan metode simak dengan teknik bebas libat cakap. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode padan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: tindak tutur ilokusi adalah 

tindak tutur yang digunakan penutur menyampaikan maksud tuturan kepada mitra 

tutur berdasarkan situasi atau keadaan. Tindak tutur ilokusi dapat dibedakan 

menjadi lima macam. a) Asertif memiliki sifat  menyatakan, mengusulkan, membual, 

mengeluh, mengungkapkan pendapat, dan melaporkan. b) Direktif sifatnya  

memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan memberi nasehat. c) Komisif 

sifatnya menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. d) Ekspresif sifatnya mengucapkan 

terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, dan 

mengucapkan belasungkawa. e) Deklaratif sifatnya mengundurkan diri, membaptis, 

memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan/membuang, dan 

mengangkat (pegawai). 

 

Kata kunci: tindak tutur, ilokusi, dan pragmatik 

A. Pendahuluan  

Tuturan manusia dapat diekspresikan melalui media masa baik lisan 

maupun tulisan. Dalam media lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah 

penutur (pembicara) dan mitra tuturnya (penyimak), sedangkan dalam media tulis, 

tuturan disampaikan oleh penulis (penutur) kepada mitra tuturnya, yaitu pembaca. 

Sementara, untuk tuturan melalui media penutur dapat mengekspresikan tulisanya 

baik lisan maupun tulisan dengan memanfaatkan media massa. 

Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah 

yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya 

didalam kajian pragmatik adalah deiksis, persuposisi (Inggris: preposuposition), 

dan implikatur percakapan (Inggris: conversation alimpticare). Sebagai topik 

yang meliputi deiksis, presuposisi, dan implikatur percakapan, pragmatik lazim 

diberi definisi sebagai “telaah mengenai hubungan diantara lambang dengan 
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penafsiran” (Purwo dalam Chaer dan Agustina, 2004: 56). Yang dimaksud 

dengan lambang di sini adalah satuan ujaran, entah berupa satu kalimat atau lebih, 

yang “membawa” makna tertentu, yang didalam pragmatik ditentukan atas hasil 

penafsiran si pendengar. 

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang penggunaan bahasa terutama 

tindak tutur ilokusi dalam dialog film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. 

Tindak tutur sebagai wujud peristiwa komunikasi bukanlah peristiwa yang terjadi 

dengan sendirinya, melainkan mempunyai fungsi, mengandung maksud, dan 

tujuan tertentu serta dapat menimbulkan pengaruh atau akibat pada mitra tutur. 

Komunikasi dengan bahasa membuat setiap orang dapat menyesuikan diri dengan 

lingkunganya. Dengan bahasa pula orang dapat mempelajari kebiasaan, adat 

istiadat, kebudayaan, latar belakang peserta komunikasi masing-masing. 

Tujuan tuturan merupakan salah satu aspek yang harus hadir di dalam suatu 

tuturan. Karena yang dimaksud dalam tujuan tuturan tersebut yakni upaya untuk 

mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh penutur kepada mitra tutur. 

Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi, menyampaikan berita, 

membujuk, memerintah dan sebagainya. Dalam hal ini seorang penutur harus 

mampu menyakinkan mitra tuturnya atas maksud tuturanya. Yule (2006: 82-83) 

tindak tutur adalah suatu tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan dan 

dalam bahasa inggris secara umum diberi label yang lebih khusus, misalnya 

permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji, atau permohonan. Suatu 

tuturan, penutur biasanya berharap maksud komunikatifnya akan dimengerti oleh 

pendengar/lawan tutur. Penutur dan lawan tutur biasanya terbantu oleh keadaan di 

sekitar lingkungan tuturan itu. Keadaan semacam ini, termasuk juga tuturan-

tuturan yang lain, disebut peristiwa. 

Searle dalam (Wijana dan Rohmadi, 2009: 20) mengemukakan bahwa 

secara pragmatis setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan 

oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (Locutionary Act), tindak ilokusi 

(Ilocutionary act), dan tindak perlokusi (Perlocutionary act). Kajian pragmatik 

lebih menitikberatkan pada ilokusi dan perlokusi daripada lokusi sebab di dalam 

ilokusi terdapat daya ujaran (maksud dan fungsi tuturan), perlokusi  berarti terjadi 

tindakan sebagai akibat dari daya ujaran tersebut. Sementara itu, di dalam lokusi 

belum terlihat adanya fungsi ujaran, yang ada barulah makna kata/kalimat yang 

diujarkan. 

Film bisa berperan sebagai komunikasi bahasa. Melalui gambar-gambar 

yang disajikan, film mengungkapkan maksudnya, menyampaikan pesan pada 

penonton berhubungan dengannya. Film mempunyai multi fungsi, selain sebagai 

bentuk hiburan, sekaligus merupakan media komunikasi untuk menyampaikan 

pesan dari penggarang kepada pemirsanya, dari sebuah film pengarang dapat 

memunculkan nilai-nilai moral yang dapat dipetik dan sangat berguna sebagai 

sarana untuk menyebarkan dan menumbuhkan kesadaran sosial. Dikatakan 

demikian sebab merupakan suatu bentuk artifisial namun film terlahir dan 
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terinspirasi fenomena-fenomena yang terjadi pembicaraan di lingkungan 

sebenarnya. 

Pada penelitian ini penulis meneliti tindak tutur ilokusi dialog film Sang 

Pencerah karya Hanung Bramantyo tinjauan pragmatik. Pemilihan film Sang 

Pencerah Karya Hanung Bramantyo. Sebagai objek penelitian dengan 

mempertimbangkan tema film yang dirasa masih hangat dan mendidik. Tema 

yang diangkat dalam film ini, menjadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa 

kini tentang toleransi, koeksistensi (bekerjasama dengan yang berbeda 

keyakinan), kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. 

Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak 

banyak diketahui publik. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, 

lelaki tegas pendirian itu juga dimunculkan sebagai pembaharu Islam di 

Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang modern, terbuka, serta rasional. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap film yang 

dilakukan peneliti ini terkait dengan penggunaan bahasa sebagai media 

berinteraksi para tokoh-tokoh cerita yang tertuang dalam dialog-dialognya. 

Penelitian ini akan menggunakan teori pragmatik sebagai acuan. Pemilihan 

pragmatik sebagai landasan berdasarkan alasan bahwa ilmu pragmatik adalah 

studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur  (atau penulis) dan 

ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih 

banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang 

dengan tuturan-tuturannya dari pada dengan makna terpisah dari kata atau frasa 

yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah studi tentang maksud 

penutur (Yule, 2006: 3). Hal ini yang menjadikan ilmu pragmatik tepat apabila 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian 

ini. 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian Penelitian yang dilakukan 

oleh Safitri, Rum (2005) meneliti “Tindak Tutur Ilokusi dalam Skenario Film 

Titanic”. Hasil penelitian mendeskripsikan tindak tutur ilokusi dalam wacana 

dialog scenario film Titanic. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

metode deskriptif. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyeleksi dan 

mengklasifikasikan tuturan ke dalam kategorinya masing-masing. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa dalam scenario film Titanic ditemukkan seluruh kategori 

tindak tutur ilokusi yang meliputi: 47 tuturan representative, 85 tuturan direktif, 

23 tuturan ekspresif, 11 tuturan komisif, dan 8 tuturan deklaratif. 

Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. (1) Bagaimana tindak 

tutur ilokusi dalam film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo?. (2) 

Bagaimana maksud penutur dalam kaidah tersebut dalam film “Sang Pencerah” 

karya Hanung Bramantyo?. Tujuannya. (1) Mendeskripsikan tindak tutur ilokusi 

dalam film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo. (2) Menggali maksud 

tindak tutur ilokusi dalam film “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo. 
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini meneliti dialog dalam film Sang Pencerah. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Desember 2011- April 2012. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif  yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah film 

Sang Pencerah. Objek penelitian adalah tindak tutur ilokusi dalam film Sang 

Pencerah, maksud penutur dalam kaidah tersebut dalm film Sang Pencerah. 

Sumber data penelitian ini adalah tindak tutur dalam film Sang Pencerah yang 

berupa dialog yang mengandung tindak tutur ilokusi. Data primer penelitian ini 

adalah tindak tutur dalm film Sang Pencerah yang mengandung tindak tutur 

ilokusi. Data sekunder penelitian ini adalah  hasil –hasil penelitian terdahulu dan 

buku-buku tentang analisis pragmatik. 

Teknik pengumpulan data metode simak digunakan untuk memperoleh data 

dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Metode ini memiliki teknik 

dasar yang berwujud teknik sadap. Teknik sadap disebut sebagai teknik dasar 

dalam metode simak karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan 

penyadapan. Selanjutnya, teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan 

ketika menerapkan metode simak. Sementara itu apabila peneliti berhadapan 

dengan penggunaan bahasa secara tertulis, dalam penyadapan itu peneliti hanya 

dapat menggunakan teknik catat yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan 

bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis tersebut (Mahsun, 

2007: 92-94). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data-data yang berkualitas. Kualitas data sangat ditentukan oleh cara 

pengambilan data yang tepat. Cara melaksanakan metode inilah yang disebut 

teknik (Sudaryanto, 1993: 9). Penelitian ini menggunakan teknik simak 

menggunakan teknik seperti yang dikemukkan oleh Sudaryanto (1993: 133-136). 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

langkah, yakni: (a) peneliti mencari CD film “Sang Pencerah” karya Hanung 

Bramantyo, (b) peneliti menonton film “Sang Pencerah” karya Hanung 

Bramantyo, (c) peneliti memilih tindak tutur yang ada dalam film, (d) peneliti 

menganalisis data untuk mengetahui tindak tutur berdasarkan teori tindak tutur 

ilokusi, (e) data yang dipilih dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan 

masalah yang ditetapkan. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dengan triangulasi teori. Triangulasi 

teori peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan 

berbagai sumber, metode atau teori. validitas data dengan trianggulasi teori dalam 

penelitian ini yaitu data yang berupa dialog film Sang Pencarah karya Hanung 

Bramantyo, dianalisis berdasarkan tindak tutur ilokusi bidang pragmatik. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil penelitian yang akan dijabarkan 

jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam film Sang Pencerah. 

1. Bentuk-Bentuk Tindak Tutur Ilokusi 

a. Asertif (Asertives) 
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1) Menyatakan 

Tuturan menyatakan dapat dipaparkan pada analisis tindak tutur 

ilokusi asertif berikut ini. 

 

(1) Ahmad Dahlan : “Pangapunten dalem sinuwun Muhammadiyah 

menika sanes agami, mboten wonten maksud 

Muhammadiyah nyebaraken keyakinanipun 

piambak” 

Sultan HB VII : “Yo aku ngerti le, nek ngono aku melu 

dedongo mugo-mugo perkumpulanmu iku 

pancen migunani kanggo umat” (35.33/cd 2) 

 

2) Mengusulkan 

Tuturan mengusulkan dapat dijelaskan pada data tuturan berikut 

ini. 

 

(2) Fahrudin    : “Jadi apa nama perkumpulan kita pak  

        kyai?” 

Ahmad Dahlan    : “Kemarin Sangidu memberi usulan nama 

Muhammadiyah untuk perkumpulan kita 

saya sudah lakukan sholat istikharoh dan 

saya sepakat dengan nama itu”. 

 

3) Mengeluh 

Tuturan dapat dijelaskan pada kutipan berikut ini. 

 

(3) Daniel  : “Pangpunten kyai, sudah 4 kali kita 

pengajian selalu membahas surat Al-Maun 
padahal di Al quran ada ini ada 114 surat 

kyai” 

Ahmad Dahlan : “Sudah berapa banyak anak yatim dan orang 

miskin yang kamu santuni? Ayo sudah 

berapa? Buat apa kita mengaji banyak-

banyak surat tapi hanya untuk dihafal? ayo 

baca” 

 

4) Melaporkan 

Tindak tutur dapat dijelaskan pada data tuturan berikut ini. 

 

(4) Ahmad Dahlan : “Kemarin Sangidu memberi usulan nama 

Muhammadiyah untuk perkumpulan kita saya 

sudah lakukan sholat istikharoh dan saya 

sepakat dengan nama itu” 
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b. Direktif (Directives) 

1) Memesan 

Tuturan memesan dapat dijelaskan pada data berikut. 

 

(5) Sultan HB VII : “Aku mung pesen rong perkoro kaping siji 

ojo ngasi Muhammadiyah ngucemake 

kawibawaan masjid Gede, kaping loro aku ra 

pengen Muhammadiyah congkrah masyarakat 

bab keyakinan agomo” (34.55/cd 2) 

 

2) Memerintah 

Tuturan memerintah dapat dijelaskan dapat dijelaskan pada 

analisis data tuturan berikut. 

 

(6) Nyai M. fadli : “Heh ayo merene, timbali ibu!” 

 

3) Memohon 

Tuturan memohon dapat dijelaskan pada data tuturan berikut. 

 

(7) Mbak yu Dahlan : “Demi Allah Dahlan sekali ini saja mbak yu 

minta sama kamu mulih seorang pemimpin 

yang baik dimata Allah tidak akan pernah 

meninggalkan keluarganya apalagi 

umatnya” 

 

4) Memberi nasehat 

Tuturan memberi nasehat dapat dijelaskan pada data tuturan 

berikut ini. 

 

(8) Abu Bakar : “Hush ngawur kamu, menghayati Alqur’an dan 

sunah Rasul itu dengan hati , bukan dengan 

akal tok. E...bisa keblinger kamu, kadang orang 

itu terpeleset bukan karena orang itu bodoh, 

karena dikuasai akalnya saja” 

 

c. Komisif (Commissive) 

1) Menjanjikan 

Tuturan menjanjikan dapat dijelaskan pada data tututran berikut 

ini. 

 

(9) Jazuli  : “Kyai insyaallah saya akan pergi haji 

bersama kakak saya kyai” 
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Ahmad Dahlan :   “Amin” 

Jazuli  :   “Insyaalah doakan kyai?” 

 

2) Menawarkan 

Tuturan menawarkan dapat dijelaskan pada data tuturan berikut 

ini. 

 

(10) Rekan Joyo Sumarto : “Sebaiknya anda memilih pengurus yang 

lebih dewasa dan matang saya yakin di 

Kauman banyak sekali pemuda. Budi 

Utomo akan membantu, syaratnya 
semua pengurus harus menjadi anggota 

Budi Utomo” (31.07/cd 2) 

 

d. Ekspresif (Expresive) 

1) Mengucapkan terima kasih 

Tuturan mengucapkan terima kasih dapat dijelaskan pada tuturan 

berikut. 

 

(11) Ahmad Dahlan : “Saya bersedia menjadi saksi” 

Warga  : “Maturnuwun kyai” 

 

2) Mengucapkan selamat 

Tuturan mengucapkan selamat dapat dijelaskan pada data tuturan 

berikut ini. 

 

(12) Dr. Wahidin : “Selamat Kyai” 

 

3) Memberi maaf 

Tuturan member maaf dapat dijelaskan pada data tuturan berikut. 

 

(13) Sudja  : “Saya, saya mau minta maaf pak kyai” 

Ahmad Dahlan : “Le simpen! Wis to Ja ora usah dipikirkan 

yang penting pikiranmu terbuka” 

 

4) Mengecam 

Tuturan mengecam dapat dijelaskan pada tuturan berikut. 

 

(14) Ahmad Dahlan  : “Jawaban saya tetap sama sampaikan 

kepada beliau” 

Suruhan K. Penghulu : “Kyai, kalau kyai tidak menutup 

langgar ini kyai Penghulu yang akan 
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membongkar dengan paksa” 

(38.06/cd 1) 

 

5) Memuji 

Tuturan memuji dapat dijelaskan pada data berikut. 

 

(15) Sultan HB VII : “Aku melu bungah aku melu bungah” 

 

e. Deklaratif (Declarations) 

1) Mengundurkan diri 

Tuturan mengundurkan diri dapat dijelaskan pada data tuturan 

berikut. 

 

(16) Ahmad Dahlan : “Saya menyatakan mundur dari jabatan 

ketib amin masjid besar” (50.10/cd 1) 

 

2) mengangkat (pegawai) 

Tuturan mengangkat (pegawai) dapat dijelaskan pada tuturan 

berikut. 

 

(17) Kyai penghulu : “Kanthi ngucap bismillah dalu menika Kyai 

Ahmad Dahlan bin Abu Bakar ketetepaken 

dados ketib Mesjid Agung Ngayogyokarto 

Hadiningrat” 

 

2. Maksud Tindak Tutur Ilokusi 

a. Asertif (Asertives) 

1) Menyatakan Bermodus Menyetujui 

 

(1) Ahmad Dahlan : “Pangapunten dalem sinuwun Muhammadiyah 

menika sanes agami, mboten wonten maksud 

Muhammadiyah nyebaraken keyakinanipun 

piambak” 

Sultan HB VII : “Yo aku ngerti le, nek ngono aku melu 

dedongo mugo-mugo perkumpulanmu iku 

pancen migunani kanggo umat” (35.33/cd 2) 

 

Tuturan tersebut terjadi ketika Sultan HB mendoakan perkumpulan 

Muhammadiyah. Dalam data (1)“Ya ….”. Tuturan tersebut termasuk 

tindak tutur ilokusi jenis Asertif (Asertives) yang sifatnya menyatakan 

pada kata ya. 

 

2) Mengusulkan Bermodus Menyuruh 
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(2) Fahrudin    : “Jadi apa nama perkumpulan kita pak  

        kyai?” 

Ahmad Dahlan    : “Kemarin Sangidu memberi usulan nama 

Muhammadiyah untuk perkumpulan kita 

saya sudah lakukan sholat istikharoh dan 

saya sepakat dengan nama itu”. 

 

Tuturan (2) “ …usulan… ” tersebut termasuk tindak tutur jenis 

ilokusi asertif (Asertives) yang sifatnya mengusulkan, yakni pada saat 

Ahmad Dahlan mau menentukan nama perkumpulan. Kemudian 

Sangidu memberi usulan nama Muhammadiyah untuk 

perkumpulannya. 

 

3) Mengeluh Bermodus Menyindir 

(3) Daniel  : “Pangpunten kyai, sudah 4 kali kita 

pengajian selalu membahas surat Al-Maun 
padahal di Al quran ada ini ada 114 surat 

kyai” 

Ahmad Dahlan : “Sudah berapa banyak anak yatim dan orang 

miskin yang kamu santuni? Ayo sudah 

berapa? Buat apa kita mengaji banyak-

banyak surat tapi hanya untuk dihafal? ayo 

baca” 

 

Tuturan (3) “Pangpunten kyai, sudah 4 kali kita pengajian selalu 

membahas surat Al-Ma’un …” tersebut termasuk tindak tutur jenis 

ilokusi asertif (asertives) yang sifatnya mengeluh. Hal tersebut terlihat 

pada waktu Sangidu disuruh Ahmad Dahlan mengaji membaca surat 

Al-Ma‟un. Daniel seperti tidak setuju kalau dia dan membaca surat Al-

Ma‟un terus.  

 

4) Melaporkan Bermodus Memberitahu 

Tindak tutur melaporkan dapat dijelaskan pada data tuturan berikut 

ini. 

(4) Ahmad Dahlan : “Kemarin Sangidu memberi usulan nama 

Muhammadiyah untuk perkumpulan kita saya 

sudah lakukan sholat istikharoh dan saya 

sepakat dengan nama itu” 

 

Tuturan (4) “…kemarin…” sifatnya melaporkan, yakni pada saat 

Ahmad Dahlan mau menentukan nama perkumpulan. Kemarin 

Sangidu memberi usulan nama Muhammadiyah untuk perkumpulan 
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kita saya sudah lakukan sholat istikharoh dan saya sepakat dengan 

nama itu. 

 

b. Direktif (Directives) 

1) Memesan Bermodus Memerintah 

(5) Sultan HB VII : “Aku mung pesen rong perkoro kaping siji 

ojo ngasi Muhammadiyah ngucemake 

kawibawaan masjid Gede, kaping loro aku ra 

pengen Muhammadiyah congkrah 

masyarakat bab keyakinan agomo” (34.55/cd 

2) 

 

Tuturan (5)“Aku mung pesen rong perkoro …”. Sifatnya memesan 

atau member pesan. Hal tersebut terlihat ketika Sultan HB VII 

memberikan pesan kepada Ahmad Dahlan. 

 

2) Memerintah Bermodus Ajakan  

(6) Nyai M. fadli : “Heh ayo merene, timbali ibu!” 

 

Tuturan (6) “… ayo merene, …!”. Sifatnya memerintah. Terlihat 

pada tuturan Nyai M. Fadli yang memerintah Siti Walidah untuk 

masuk dan menemui ibunya. 

 

3) Memohon Bermodus Meminta  

(7) Mbak yu Dahlan : “Demi Allah Dahlan sekali ini saja mbak yu 

minta sama kamu mulih seorang pemimpin 

yang baik dimata Allah tidak akan pernah 

meninggalkan keluarganya apalagi 

umatnya” 

 

Tuturan (7) “…mbak yu minta sama kamu mulih...”. Sifatnya 

memohon, waktu Mbak yu Dahlan meminta agar Ahmad Dahlan 

pulang. 

 

4) Memberi Nasihat Bermodus Meminta 

(8) Mbak Yu Dahlan : “Demi Allah dahlan sekali ini saja mbak yu 

minta sama kamu mulih seorang pemimpin 

yang baik dimata Allah tidak akan pernah 

meninggalkan keluarganya apalagi 

umatnya” 

 

Tuturan (8) “…seorang pemimpin yang baik dimata Allah tidak 

akan pernah meninggalkan keluarganya apalagi umatnya” sifatnya 
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memberi nasihat. Tuturan yang dijelaskan untuk meyakinkan mitra 

tutur menerima nasehat yang dituturkan. 

  

c. Komisif (Commissive) 

1) Menjanjikan Bermodus Memohon 

(9) Jazuli  : “Kyai insyaallah saya akan pergi haji 

bersama kakak saya kyai” 

Ahmad Dahlan :   “Amin” 

Jazuli  :   “Insyaalah doakan kyai?” 

 

Tuturan (9) “Kyai insyaallah saya akan pergi haji bersama kakak 

saya kyai” sifatnya menjanjikan. Jazuli menjanjikan dengan berkata 

„Insya Allah‟ bahwa Jazuli dan kakaknya akan pergi haji. Penutur 

memberikan keterangan dengan jelas kepada mitra tutur supaya 

melakukan suatu perbuatan yang diharapkan penutur.  

 

2) Menawarkan Bermodus Ajakan 

(10) Rekan Joyo Sumarto : “Sebaiknya anda memilih 

pengurus yang lebih dewasa dan matang saya yakin di 

Kauman banyak sekali pemuda. Budi Utomo akan 

membantu, syaratnya semua pengurus harus menjadi 

anggota Budi Utomo” (31.07/cd 2) 

 

Tuturan (10) “Sebaiknya… Budi Utomo akan membantu, syaratnya 

…” sifatnya menawarkan. Rekan Joyo Sumarto berusaha untuk 

menawarkan kepada Ahmad Dahlan, Budi Utomo akan membantu 

syaratnya semua pengurus harus menjadi anggota Budi Utomo.  

 

d. Ekspresif (Expresive) 

1) Mengucapkan terima kasih Bermodus Meminta 

(11) Ahmad Dahlan        : “Saya bersedia menjadi saksi” 

   Warga           : “Maturnuwun kyai” 

 

Tuturan (11) “Maturnuwun kyai” sifatnya mengucapkan terima 

kasih. Waktu warga mengucapkan terima kasih (maturnuwun) pada 

Ahmad Dahlan. Ketika Ahmad Dahlan berusaha memberitahukan 

kalau acara slametan atau hajatan itu tidak diwajibkan. 

 

2) Mengucapkan selamat Bermodus Menyetujui 

(12) Dr. Wahidin : “Selamat Kyai” 
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Tuturan (12) “Selamat …” sifatnya mengucapkan selamat. Hal 

tersebut terlihat pada waktu Dr. Wahidin memberikan ucapan selamat 

untuk Ahmad Dahlan. 

 

3) Memberi Maaf Bermodus Memerintah 

(13) Sudja  : “Kyai nyuwun sewu, tadi kerumah? Maafkan 

sikap romo saya” 

Ahmad Dahlan : “Tidak apa-apa Ja, adikmu mana?” 

 

Tuturan (13)“… Maafkan sikap romo saya” tersebut termasuk 

tindak tutur jenis ilokusi ekspresif (expresive) yang sifatnya memberi 

maaf. Hal tersebut terlihat pada waktu Sudja minta maaf kepada 

Ahmad Dahlan karena sikap ayahnya. Ahmad Dahlan memberi maaf 

dengan tuturan tidak apa-apa. 

 

4) Mengecam Bermodus Memaksa 

(14) Ahmad Dahlan  : “Jawaban saya tetap sama sampaikan 

kepada beliau” 

Suruhan K. Penghulu : “Kyai, kalau kyai tidak menutup 

langgar ini kyai Penghulu yang akan 

membongkar dengan paksa” 

(38.06/cd 1) 

 

Tuturan (14) “… kyai Penghulu yang akan membongkar dengan 

paksa” sifatnya mengecam. Hal tersebut terlihat pada waktu orang 

suruhan kyai Penghulu memberikan teguran keras kepada Ahmad 

Dahlan. Kalau Ahmad Dahlan tidak menutup langgarnya kyai 

penghulu akan membongkar dengan paksa.  

 

5) Memuji Bermodus Memberi 

(15) Sultan HB VII : “Aku melu bungah aku melu bungah” 

 

Tuturan (15) “Aku melu bungah aku melu bungah” sifatnya 

memuji. Hal tersebut terlihat pada waktu Sultan HB VII melu bungah 

(ikut senang) dengan perkumpulan Muhammadiyah yang dibentuk 

Ahmad Dahlan. 

 

e. Deklaratif (Declarations) 

1) Mengundurkan Diri Bermodus Meminta 

(16) Ahmad Dahlan : “Saya menyatakan mundur dari jabatan 

ketib amin masjid besar” (50.10/cd 1) 
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Tuturan (16)“… mundur dari jabatan ketib amin masjid besar” 

sifatnya mengundurkan diri. Hal tersebut terlihat pada waktu Ahmad 

Dahlan ke masjid Besar mendatangi kyai Penghulu dan menyatakan 

mundur dari jabatan khatib amin masjid Besar. Ahmad Dahlan merasa 

tidak dibutuhkan di Kauman. 

 

2) Mengangkat (pegawai) Bermodus Memerintah 

(17) Kyai penghulu : “Kanthi ngucap bismillah dalu menika Kyai 

Ahmad Dahlan bin Abu Bakar ketetepaken 

dados ketib Mesjid Agung Ngayogyokarto 

Hadiningrat” 

 

Tuturan (17)“…ketetepaken dados ketib Mesjid Agung 

Ngayogyokarto Hadiningrat” sifatnya mengangkat (pegawai). Hal 

tersebut terlihat pada waktu kyai Penghulu menetapkan Ahmad 

Dahlan sebagai Khatib Masjid Agung Ngayogyokarto Hadiningrat. 

 

 

D. Kesimpulan 

Penelitian tindak tutur pada film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. 

Dalam penelitian ini dapat ditemukan beberapa temuan dari hasil pembahasan 

antara lain sebagai berikut: 

Tindak ilokusi adalah sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan 

atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergukan untuk melakukan sesuatu. 

Tindak tutur ilokusi juga merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan siapa 

bertutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak tuturan pada tindak ilokusi perlu 

disertakan konteks tuturan dalam situasi tutur. Tindak tutur ilokusi film Sang 

Pencerah terbagi menjadi lima tipe: Asertif (Asertives), Direktif (Directives), 

Komisif (Commissive), Ekspresif (Expresive), dan Deklaratif (Declarations). 

Maksud-maksud penutur dalam penelitian ini. (1) Asertif (Asertives) 

sifatnya, (a) menyatakan bermodus menyetujui, (b) mengusulkan bermodus 

menyuruh, (c) mengeluh bermodus menyindir, (d) melaporkan bermodus 

memberitahu. (2) Direktif (Directives) sifatnya, (1) memesan bermodus 

memerintah, (2) memerintah bermodus ajakan, (3) memohon bermodus meminta, 

(4) memberi nasihat bermodus meminta. (c) Komisif (Commissive) sifatnya, (1) 

menjanjikan bermodus memohon, (2) menawarkan bermodus ajakan. (d) 

Ekspresif (Expresive) sifatnya, (1) mengucapkan terima kasih bermodus meminta, 

(2) mengucapkan selamat bermodus menyetujui, (3) memberi maaf mermodus 

memerintah, (4) mengecam bermodus memaksa, (5) memuji bermodus memberi. 

(e) Deklaratif (Declarations) sifatnya, (1) mengundurkan diri bermodus Meminta, 

(2) mengangkat (pegawai) bermodus memerintah. 
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