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ABSTRAK 

TINDAK TUTUR PERLOKUSI DALAM DAKWAH USTAD MAULANA 

PADA ACARA “ISLAM ITU INDAH” DI TRANSTV. 

 

Dewi Nafianti, A310080178, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 2012. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam tuturan 

dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV. Permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) jenis serta efek perlokusi apa saja 

yang terdapat dalam tuturan dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” 

di TrasnTV? (2) fungsi perlokusi apa saja yang terdapat dalam tuturan dakwah 

Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV? 

 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 

pengumpulan data berupa teknik rekam dan teknik catat. Data penelitian adalah 

tuturan yang mengandung tindak tutur perlokusi dalam tuturan dakwah Ustad 

Maulana. Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga hari episode penayangan. 

Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis padan.  

 

Dari hasil penelitian dapat ditemukan empat jenis tindak perlokusi yaitu tindak 

tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekpresif, dan tindak tutur deklaratif. 

Tindak perlokusi  asertif berupa menanyakan, memberitahu, menegaskan, dan 

menjelaskan. Dalam tuturan dakwah Ustad Maulana terdapat enam jenis tindak 

perlokusi direktif yang meliputi mengharuskan, melarang, memerintah, 

menyarankan, menyumpah, dan mengingatkan. Tindak tutur perlokusi ekspresif 

merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan 

sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Dalam tindak 

perlokusi ekspresif dalam penelitian ini berupa tuturan meminta maaf, memuji, 

bersyukur, dan menyindir. Tindak perlokusi deklaratif merupakan tindak tutur 

yang mengungkapkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas. 

Tindak perlokusi deklaratif yang ditemukan dalam penelitian ini hanya berupa 

tindak tutur mengizinkan. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan 

fungsi tindak tutur perlokusi yang ditemukan dalam tuturan dakwah Ustad 

Maulana adalah fungsi kompetitif, menyenangkan, dan bekerja sama. 

 

Kata kunci : perlokusi, tuturan dakwah ustad maulana 

 

 



A. Pendahuluan 

Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang 

bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan gabungan dari 

ketiga unsur tersebut. Dari berbagai macam media yang ada, televisi 

merupakan media yang paling diminati oleh publik dan paling memberikan 

pengaruh besar pada masyarakat (Syahputra, 2006:70). Selanjutnya 

Syahputra menjelaskan televisi mempunyai tiga kekuatan media sekaligus. 

Dua kekuatan yang pertama adalah televisi mampu menampilkan gambar 

hidup bergerak dan suara untuk mendalami kekuatan gambar. Kekuatan 

lainnya adalah penggunaan frekuensi milik publik (2006:70). 

 Media televisi dapat juga dimanfaatkan untuk berdakwah. Salah satu 

stasiun televisi swasta yaitu TransTV mempunyai program acara yang 

berisikan dakwah/syiar agama islam. Dakwah mengandung arti panggilan 

dari Allah swt dan Rasulullah saw untuk umat manusia agar percaya kepada 

ajaran Islam dan mewujudkan ajarannya dalam segala kehidupan (Saputra, 

2011: 3). Salah satu unsur terpenting dalam dakwah adalah bahasa. Dakwah 

tidak bisa dilepaskan dari bahasa. 

Bahasa dalam dakwah menarik untuk dibahas, karena kebanyakan 

bahasa yang digunakan dalam berdakwah mempunyai pengaruh bagi 

pendengarnya. Hal tersebut dapat disebut dengan tindak perlokusi. Tindak 

perlokusi merupakan tuturan yang mengandung atau mempunyai daya 

pengaruh (perlocutionary force), atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek 

atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan 

oleh penuturnya. Tuturan ini disebut sebagai The act of affecting someone 

(Wijana dan Rohmadi, 2011: 24).  

Berdasarkan hal di atas, penelitian dengan kajian tindak tutur perlokusi 

dalam dakwah menarik untuk dilakukan. Penelitian ini secara khusus 

membahas tentang penggunaan bahasa terutama tindak tutur perlokusi dalam 

dakwah dengan judul: Tindak Tutur Perlokusi dalam Dakwah Ustad Maulana 

pada Acara “Islam itu Indah” di TransTV. Perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) jenis serta efek tindak tutur perlokusi apa saja yang 



terdapat dalam dakwah Ustad  Maulana pada acara “Islam itu Indah” di 

TransTV?; (2) fungsi tindak tutur perlokusi  apa sajakah yang terdapat dalam 

dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV? Tujuan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan jenis serta efek tindak tutur 

perlokusi yang terdapat dalam dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu 

Indah” di TransTV serta mengkaji fungsi tindak tutur perlokusi yang terdapat 

dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat teoretis maupun 

praktis. Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan khazanah pengetahuan mengenai studi tentang tindak tutur, 

khususnya tindak tutur perlokusi dan fungsi perlokusi yang ditimbulkan oleh 

tindak tutur  tersebut. Sedangkan penelitian secara praktis dapat memberikan 

informasi yang berarti bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya mengenai tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam dakwah yang 

disampaikan oleh Ustad Maulana. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian sejenis 

selanjutnya.  

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan. Dimulai dari bulan 

Desember sampai Maret 2012. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

semua informasi tentang dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” 

yang ditayangkan di TransTV, sedang objek/sasarannya adalah penggunaan 

tindak tutur perlokusi dalam dakwah yang disampaikan oleh Ustad Maulana 

pada acara “Islam itu Indah” di Trans TV. 

Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengandung tindak tutur 

perlokusi dalam dakwah Ustad Maulana. Sumber data berasal dari tiga hari 

penayangan acara dakwah “Islam itu Indah” di TransTV. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yakni teknik rekam dan teknik catat. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik rekam karena sumber data berasal 

dari tayangan media televisi.  Setelah data dikumpulkan melalui teknik rekam, 



selanjutnya peneliti melakukan pencatatan terhadap data tersebut. Pencatatan 

dilakukan dengan melakukan transkripsi data hasil rekaman agar mudah 

dilakukan analisis. Peneliti kemudian memilih data yang termasuk ke dalam 

jenis tindak tutur perlokusi. 

Jenis validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data teoritis. 

Teknik analaisis data penelitian ini menggunakan metode padan. Metode 

padan merupakan metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan 

identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di 

luar bahasa, terlepas dari bahasa, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang 

bersangkutan. Metode padan ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual yang mengacu pada konsep bentuk tuturan yang mengandung 

tindak tutur perlokusi pada dakwah Ustad Maulana. 

Penelitian ini dilakukan melalui empat langkah yaitu : pengumpulan 

data, reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.  Pada pengumpulan data, 

peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan dakwah Ustad 

Maulana. Dakwah tersebut dikumpulkan dengan cara merekamnya dengan alat 

perekam. Setelah data direkam, peneliti mencatat atau mentranskripkan 

tuturan yang ada dalam data tersebut ke dalam sebuah tulisan atau wacana 

tulis. Wacana tulis tersebut selanjutnya digunakan untuk data penelitian. 

Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Setelah data terkumpul 

selanjutnya peneliti memilih dan mengklasifikasikan semua data yang 

diperoleh di lapangan. Data yang sudah terpilih dijadikan satu, kemudian 

peneliti menata data menurut tipe atau jenis klasifikasinya.  Data yang selesai 

dipilih kemudian disajikan. Penyajian data dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini yaitu dengan cara memaparkan data yang ada di lapangan 

apakah sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Dalam tahap ini, data 

yang telah dipilih dianalisis menggunakan teori-teori yang ada. Selanjutnya 

penarikan kesimpulan dilakukan setelah peneliti selesai menyajikan data.. 

Kesimpulan dibuat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berhasil diperoleh 

dari sebuah penelitian. 

 



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pemilihan data, peneliti memperoleh 72 data yang akan 

dianalisis.  Data tersebut diklasifikasikan atas tindak tutur perlokusi.  Adapun 

data yang diambil dibatasi pada tiga tayangan, yakni dilakukan pada: 

1) Tanggal 5 Desember 2011 dengan tema “Cita-cita menjadi ibu” 

2) Tanggal 8 Desember 2011 dengan tema “ Ketika wanita harus bicara” 

3) Tanggal 15 Desember 2011 dengan tema “ Istri bukanlah sekedar hiasan 

sangkar madu”  

Data yang diteliti hanya difokuskan pada tuturan yang disampaikan 

oleh Ustad Maulana pada saat dakwah berlangsung. Tuturan yang digunakan 

oleh ustad Maulana tergolong bervariasi sehingga pesan yang ingin 

disampaikan kepada para jamaahnya dapat tersalurkan dengan baik. Dalam 

penelitian ini tuturan yang akan dianalisis adalah tuturan ustad Maulana saat 

melakukan interaksi dengan jamaah yang berada di studio serta sejumlah 

bintang tamu kalangan selebritis yang hadir pada acara tersebut. Tuturan 

Ustad Maulana akan dianalisis berdasarkan teori pragmatik. Data dipilih 

kemudian dikelompokkan berdasarkan teori-teori yang digunakan. Pemilihan 

tuturan dakwah Ustad Maulana sebagai data dalam penelitian ini dengan 

alasan penelitian tentang tuturan dalam dakwah belum banyak dilakukan.  

1. Jenis Tindak Tutur Perlokusi dalam Dakwah Ustad Maulana 

Merujuk pada jenis tindak tutur yang diungkapkan oleh Searle (dalam 

Leech, 1993:164-165) dan Fraser (dalam Nadar, 2009:16-17), peneliti 

menemukan empat jenis tindak tutur yang direalisasikan dalam penyampaian 

dakwah yang digunakan Ustad Maulana. Jenis tindak tutur di atas sudah di 

klasifikasikan ke dalam bentuk tindak perlokusi. Berikut dipaparkan jenis-

jenis tindak tutur tersebut. 

a. Tindak Tutur Asertif  

Tindak tutur asertif atau representatif merupakan tindak tutur yang 

mengikat penuturnya akan kebenaran pada proposisi yang 

diungkapkannya. Pada penelitian ini ditemukan 23 jenis tindak tutur 

asertif. Tindak tutur asertif tersebut meliputi tindak tutur „menanyakan‟, 



„memberitahu‟, „menegaskan‟, dan „menjelaskan‟. Di bawah ini adalah 

salah satu hasil analisis yang ditemukan dalam tuturan dakwah Ustad 

Maulana yang berupa tindak tutur asertif „menanyakan‟ . 

Menanyakan adalah bertanya sesuatu atau meminta keterangan 

tentang sesuatu (KBBI, 2011: 1401). Tindak tutur menanyakan 

diungkapkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan meminta 

keterangan tentang sesuatu. Berikut  data-data yang termasuk dalam tindak 

tutur „menanyakan‟. 

(01) Luar biasa kalau kita sadar diri tentang kebaikan seseorang yang 

telah berkorban untuk kita, yang telah mengorbankan nyawanya buat 

diri kita, untuk mendatangkan kita ke dunia ini. Makanya, setiap 

apapun yang kita nikmati di dunia ini yakin kita harus pandai 

berterimakasih kepada sosok seorang ibu. Apa itu ibu? 

 (I3/I/01) 

Kutipan data tuturan di atas disampaikan Ustad Maulana saat 

berinteraksi kepada jamaahnya. Ustad Maulana menanyakan arti sosok  

ibu berkaitan dengan tema yang diangkat pada waktu itu yaitu cita-cita 

menjadi ibu. Tuturan di atas dapat mempunyai dampak kepada jamaah 

untuk berpikir tentang arti seorang ibu dalam kehidupan. 

b. Tindak Tutur Direktif  

Tindak tutur direktif dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur 

melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Tarigan (2004) 

mengemukakan bahwa tindak tutur direktif dimaksudkan untuk 

menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak. Pada 

penelitian ini ditemukan 19 jenis tindak tutur perlokusi direktif. Tindak 

tutur direktif tersebut  meliputi tindak tutur direktif melarang, 

mengharuskan, memerintah, mengajak, menyarankan, mengingatkan. 

Berikut uraian hasil analisis tuturan yang mengandung tindak tutur direktif 

„mengharuskan‟. 

Mengharuskan adalah mewajibkan; memandang perlu atau patut 

(KBBI, 2011: 486). Tindak tutur mengharuskan dituturkan penutur kepada 



mitra tutur dengan tujuan agar mitra tutur  melakukan sesuatu yang 

dipandang perlu atau patut untuk dilakukan. Tindak tutur direktif 

mengharuskan tersebut dapat dilihat pada data berikut ini. 

(02) Luar biasa kalau kita sadar diri tentang kebaikan seseorang yang 

telah berkorban untuk kita, yang telah mengorbankan nyawanya buat 

diri kita, untuk mendatangkan kita ke dunia ini. Makanya setiap 

apapun yang kita nikmati di dunia ini yakin kita harus pandai 

berterimakasih kepada sosok seorang ibu. Apa itu ibu? 

          (I3/I/01) 

Tuturan di atas menggambarkan bahwa kita harus pandai-pandai 

berterimakasih kepada sosok ibu dalam keadaaan apapun yang kita 

nikmati di dunia ini. Ibu adalah orang yang mendatangkan kita ke dunia ini 

dengan segala perjuangannya, oleh karena itu kita harus selalu 

menghormati dan menyayanginya. Tuturan di atas akan memberikan 

dampak pada mitra tutur agar senantiasa berterima kasih kepada sosok ibu. 

Tuturan lain yang mengandung tindak tutur direktif „mengharuskan‟ dapat 

dilihat pada data berikut ini. 

c. Ekspresif (expressives) 

Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang mengungkapkan 

atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat 

dalam ilokusi. Berdasarkan analisis data dalam tuturan Ustad Maulana 

ditemukan 14 jenis tindak tutur ekspresif . Tindak tutur ekpresif tersebut 

meliputi tindak tutur  „meminta maaf „, „memuji‟ , „bersyukur‟ dan 

„menyindir‟. Berikut uraian tindak tutur ekpresif yang berupa tindak tutur 

„meminta maaf‟. 

Meminta maaf adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan 

kepada orang lain, mengharap agar diberi maaf (dimaafkan) (KBBI, 

2011:852). Jadi tindak tutur „meminta maaf‟ adalah tuturan yang 

disampaikan penutur kepada mitra tutur melalui kata-kata maaf dengan 

tujuan untuk meminta maaf. Data yang mengandung tuturan tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut. 



(03) “Tapi maaf kalau berbicara tentang cita-cita menjadi ibu, jelas yang 

namanya perempuan pada mau menjadi ibu, bahkan mungkin dia 

waktu kecil peran-peran dengan boneka gitu”. 

                             (I3/I/06) 

Tuturan di atas mengandung tuturan ekspresif “meminta maaf” yang 

ditandai dengan kata maaf. Ustad Maulana sangat berhati-hati dalam 

menyampaikan dakwahnya. Bentuk tuturan “meminta maaf” dalam 

kutipan di atas dilakukan Ustad Maulana karena beliau takut perkataannya 

menyinggung perasaan seorang wanita yang tidak pernah punya cita-cita 

menjadi ibu.  Efek yang ditimbulkan yaitu mitra tutur dapat memaafkan 

Ustad Maulana terkait dengan tuturan di atas.  

d. Tindak Tutur Deklaratif  

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang mengungkapkan 

adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas. Dalam penelitian 

ini hanya ditemukan 2 data yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur 

direktif. Jenis tindak tutur direktif tersebut adalah tindak tutur 

„mengizinkan‟. 

Mengizinkan adalah  memberi izin; mengabulkan; membolehkan; 

tidak melarang (KBBI, 2011: 553). Jadi tindak tutur mengizinkan adalah 

tindak tutur yang diungkapkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan 

memberikan izin/tidak melarang mitra tutur dalam melakukan sesuatu. 

Adapun data yang termasuk dalam tindak tutur „mengizinkan‟ sebagai 

berikut. 

(04) Ketika istri mau sibuk, apalagi sibuk sendiri, mau kerja, maka 

seorang istri tidak boleh kerja tanpa seizin suami karena suamilah 

yang bertanggungjawab atas nafkah sebuah keluarga, bukan istri. 

Tapi kalau istri mau kerja silahkan saja, tapi harus ada izin dari 

suami, karena seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin 

suami.       

       (I3/III/67) 



Tuturan di atas termasuk  tindak tutur direktif „mengizinkan‟. Tindak 

tutur „mengizinkan‟  pada tuturan  “tapi kalau istri mau kerja silahkan 

saja”. Ustad Maulana tidak melarang seorang istri untuk bekerja. Seorang 

istri boleh saja bekerja asalkan ada izin dari suami, karena istri tidak boleh 

keluar rumah tanpa seizin suami. Efek perlokusi yang dihasilkan yakni 

seorang  wanita yang sudah menjadi istri dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan aturan yang telah berlaku.  

2. Fungsi Tindak Tutur Perlokusi dalam Tuturan Ustad Maulana 

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

ilokusi memiliki beraneka ragam fungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan bagaimana hubungannya dengan tujuan sosial dalam 

menentukan dan memelihara, serta mempertahankan rasa dan sikap hormat, 

maka fungsi ilokusi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yakni 

kompetitif, konvivial, kolaboratif, konfliktif. Dalam penelitian ini terdapat 

tiga fungsi perlokusi. Fungsi-fungsi tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Kompetitif  

Fungsi kompetitif adalah tuturan yang tidak bertatakrama. Tujuan 

perlokusi bersama dengan tujuan sosial. Pada fungsi ini, sopan santun 

mempunyai sifat negatif dan tujuannya mengurangi ketidakharmonisan. 

Dalam penelitian ini terdapat fungsi kompetitif. Data yang termasuk dalam 

fungsi perlokusi kompetitif  yaitu data yang mengandung tindak tutur 

direktif. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 

(05) Berbicara apakah lebih baik jadi ibu atau jadi bapak, kalau memang 

kamu laki-laki menjadilah bapak dan kalau kamu memang wanita 

menjadilah ibu. 

          (I3/I/20) 

Tuturan di atas merupakan fungsi kompetitif. Ustad Maulana 

mengingatkan kepada mitra tutur/ jamaahnya mengenai kedudukannya 

sebagai manusia di dunia bahwa kalau memang diciptakan sebagai laki-

laki maka menjadilah bapak dan kalau memang diciptakan sebagai wanita 

menjadilah ibu. Tujuan perlokusi pada tuturan di atas bersama dengan 



tujuan sosial. Pada fungsi ini, sopan santun mempunyai sifat negatif dan 

tujuannya mengurangi ketidakharmonisan. Akibat dari tuturan tersebut 

mitra tutur dapat menyadari akan kedudukannya sebagai wanita atau laki-

laki. Fungsi kompetitif yang lain dapat pula ditunjukkan pada data berikut 

ini. 

b. Menyenangkan (convivial) 

Fungsi menyenangkan (convivial) adalah tuturan yang bertatakrama. 

Tujuan perlokusi sejalan  dengan tujuan sosial. Pada fungsi ini, sopan 

santun lebih positif bentuknya dan bertujuan mencari kesempatan untuk 

beramah tamah. Dalam penelitian ini terdapat fungsi menyenangkan. Data 

yang termasuk dalam fungsi perlokusi bekerjasama yaitu didominasi oleh 

data yang mengandung jenis tindak tutur ekspresif. Data tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut. 

(06) Tapi kalau berbicara masalah pahala masing-masing memiliki tugas 

yang berat. Kalau ibu luar biasa penjagaannya, kalau bapak luar 

biasa tanggung jawabnya, kalau ibu akan bertanggung jawab 

kepada suami, dan suami akan bertanggung jawab kepada Allah. 

          (I3/I/20) 

Kutipan tuturan di atas menunjukkan fungsi perlokusi 

menyenangkan. Mitra tutur akan senang jika diberikan pujian oleh 

penutur. Tujuan perlokusi ini sejalan dengan tujuan sosial. Ustad Maulana  

memberikan pujian kepada jamaahnya khususnya seorang ibu yang 

dikatakan luar biasa dalam penjagaannya terhadap keluarga dan bapak 

dikatakan luar biasa atas tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. 

Akibat dari tuturan tersebut seorang ibu dan bapak akan merasa tenang 

jika menjalankan tugasnya dengan baik. 

c. Bekerja sama (collaborative) 

Bekerja sama (collaborative) adalah tidak melibatkan sopan santun 

karena pada fungsi ini sopan santun tidak relevan. Tujuan perlokusinya 

tidak menghiraukan tujuan sosial. Dalam penelitian ini terdapat fungsi 

bekerjasama. Data yang termasuk dalam fungsi perlokusi bekerjasama 



adalah data yang mengandung tindak tutur asertif. Data tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut. 

(07) Bahkan ada ibu yang rela untuk dibelah perutnya untuk 

mengeluarkan anaknya, makanya pahala ibu yang melahirkan 

bagaikan pahala ibadah haji yang diterima. Jadi kalau ibu dua 

belas kali melahirkan dua belas kali naik haji.    

          (I3/I/15) 

Tuturan diatas merupakan fungsi perlokusi bekerja sama. Penutur 

mengharapkan kerjasama dari mitra tutur untuk mengetahui apa yang 

diungkapkannya. Ustad Maulana memberitahu tentang pahala seorang ibu 

yang melahirkan. Akibat tuturan tersebut mitra tutur/ jamaah khusunya 

kepada seorang wanita yang belum mempunyai anak akan segera memiliki 

dengan tujuan agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Fungsi kerjasama 

merupakan tindak tutur yang menjalin hubungan sosial, terjadi interaksi 

langsung antara penutur dan mitra tutur. 

Keseluruhan analisis data tuturan dalam penelitian ini, secara 

sistematis dapat dilihat  pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 1 

Jenis-jenis Tindak Tutur Perlokusi dalam Dakwah Ustad Maulana 

No Jenis tindak tutur perlokusi  Jumlah 

1. Tindak tutur asertif a. Menanyakan 18 

  b.  Memberitahu 7 

  c. Menegaskan 5 

  d. Menjelaskan 3 

2. Tindak Tutur Direktif a. Mengharuskan 3 

  b. Melarang 11 

  c. Memerintah 4 

  d. Menyarankan 1 

  e. Menyumpah 1 

  f. Mengingatkan 3 



3. Tindak Tutur Ekpresif a. Meminta Maaf 11 

  b. Memuji 5 

  c. Bersyukur 1 

  d. Menyindir 4 

4. Tindak Tutur Deklaratif a. Mengizinkan 3 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dalam penelitian ini  

didominasi jenis tindak tutur perlokusi asertif “menanyakan” dengan 

jumlah data 18. Jenis tindak tutur perlokusi berikutnya yaitu tindak tutur 

direktif “melarang” dan tindak tutur ekprsesif “meminta maaf” dengan 

jumlah data 11.  

Tabel 2 

 Efek Perlokusi dalam Dakwah Ustad Maulana 

No Efek Perlokusi Jumlah  

1. Efek Perlokusi Membuat Mitra Tutur Tahu Bahwa… 11 

2. Membuat Mitra Tutur Berpikir Tentang… 12 

3. Efek Perlokusi Membuat Mitra Tutur Melakukan Sesuatu 14 

4. Efek perlokusi „membuat mitra tutur senang‟ 1 

5. Efek perlokusi „membuat mitra tutur tidak melakukan sesuatu 

yang dilarang‟. 

10 

6. Efek perlokusi „membuat mitra tutur memaafkan penutur‟ 10 

7. Efek perlokusi „membuat mitra tutur malu‟. 1 

 

Tabel 3 

Fungsi Perlokusi dalam Dakwah Ustad Maulana 

No Fungsi Perlokusi Jumlah  

1. Kompetitif  20 

2. Menyenangkan (convivial) 17 

3. Bekerja sama (collaborative) 23 



Fungsi perlokusi kompetitif dalam penelitian adalah data yang 

mengandung jenis tindak tutur direktif. Fungsi perlokusi yang ke dua, 

fungsi menyenangkan adalah data yang mengandung tindak tutur ekpresif. 

Selanjutnya fungsi perlokusi bekerja sama adalah data yang mengandung 

tindak tutur asertif.  

D. Simpulan 

Berdasarkan perumusan dan pembahasan masalah yang telah disajikan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Terdapat dua 

hal pokok yang perlu disampaikan dalam kesimpulan ini. Dua simpulan yang 

dimaksud dapat dilihat pada uraian berikut. 

1. Dalam tuturan dakwah Ustad Maulana terdapat empat jenis tindak tutur 

yang mengandung tuturan perlokusi. Tindak tutur tersebut sebagai 

berikut. 

a. Tindak tutur asertif meliputi: 18 tindak tutur „menanyakan‟, 7 tindak 

tutur „memberitahu‟, 5 tindak tutur „menegaskan‟, dan 3 tindak tutur 

„menjelaskan‟. 

b. Tindak tutur direktif melipui : 3 tindak tutur „mengharuskan‟, 11 

tindak tutur „melarang‟,  4 tindak tutur „memerintah‟, 1 tindak tutur 

„menyarankan‟, 1 tindak tutur ,menyumpah, dan 3 tindak tutur 

„mengingatlkan‟. 

c. Tindak tutur ekpresif meliputi: 11 tindak tutur „meminta maaf‟, 5 

tindak tutur„memuji‟, 1 tindak tutur „bersyukur‟, dan 4 tindak 

tutur„menyindir‟. 

d. Tindak tutur direktif yang meliputi: 3 tindak tutur „mengizinkan‟. 

2. Dalam tuturan Ustad Maulana terdapat tuturan yang mengandung efek 

perlokusi. Dari data-data yang mengandung tuturan perlokusi terbagi atas 

7 efek perlokusi. Efek perlokusi tersebut yakni: 

a. Efek perlokusi „membuat mitra tutur tahu bahwa…‟. 

b. Efek perlokusi „membuat mitra tutur berpikir tentang…‟. 

c. Efek perlokusi „membuat mitra tutur melakukan sesuatu‟. 

d. Efek perlokusi „membuat mitra tutur senang‟ 



e. Efek perlokusi „membuat mitra tutur tidak melakukan sesuatu yang 

dilarang‟. 

f. Efek perlokusi „membuat mitra tutur memaafkan penutur‟ 

g. Efek perlokusi „membuat mitra tutur malu‟. 

3. Dalam tuturan Ustad Maulana terdapat tiga fungsi perlokusi, yakni. 

a. Kompetitif  

b. Menyenangkan (convivial) 

c. Bekerja sama (collaborative) 
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