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PERNYATAAN 
 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 

oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 

pustaka.  

Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 

saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 

 

 

 

 

Surakarta, 07 Agustus 2012 

 

 

 

KRIDA AMRIH UTAMI 

A 310 080 159 
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MOTTO 

 

1. Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah menghendaki segala 

sesuatunya, Allah hanya berkata: “Jadilah” maka jadilah.  

(Q.s. Yaasiin :82) 

2. “Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”  

( Q.S. AL HUJURAAT: 18 ) 

3. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni,hidup menjadi indah, dan 

dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. 

(H.A. Mukti Ali) 
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ABSTRAK 

TINDAK TUTUR DALAM DIALOG DRAMA SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 2 SUKOHARJO 

Krida Amrih Utami, A310080159, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia  

dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012. 103 halaman. 

Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendeskripsikan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan 

perlokusi dalam Dialog Drama siswa kelas XI SMA N 2 Sukoharjo. (2) Mendeskripsikan 

maksud maksud dari pesan yang disampaikan penutur dalam dialog drama siswa kelas XI 

SMA N 2 Sukoharjo. Jenis penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data 

dalam penelitian adalah dialog drama siswa kelas XI dan guru Bahasa Indonesia kelas XI 

SMA N 2 Sukoharjo yaitu Ibu Endang Dwi Kiswati, S.Pd. Metode pengumpulan data 

dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang 

digunakan adalah pengumpulan data, seleksi data, pemaparan data, dan penarikan 

simpulan atau pengabsahan.. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Tindak tutur lokusi merupakan jenis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk 

menyampaikan makna tuturan kepada mitra tutur. Tindak tutur lokusi dapat dibedakan 

menjadi tiga macam antara lain: a) naratif, b) deskriptif dan, c) informatif. (2) 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 empat macam yaitu: a) konstatif, b) direktif, c) komisif, d) Acknowledgment. (3) 

Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk 

mempengaruhi mitra tutur. 1) dalam tindak tutur lokusi penutur mempunyai maksud 

untuk menyampaikan pesan atau informasi yang terdapat dalam cerita pada naskah. 2) 

dalam tindak tutur ilokusi pada dialog drama tersebut penutur menggambarkan situasi 

yang tengah terjadi pada cerita tersebut. 3) dalam tindak tutur perlokusi penutur 

mempunyai maksud untuk mempengaruhi pendengar agar dapat  masuk ke dalam cerita 

pada dialog drama tersebut. 

Kata Kunci: Tindak tutur, lokusi, ilokusi, perlokusi dan Pragmatik. 
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