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TINDAK TUTUR LOKUSI DAN PERLOKUSI DALAM NOVEL 

SURAT KECIL UNTUK TUHAN KARYA AGNES DAVONAR 

Syaiful Reza Aziz 

A.310080096 

 

A. ABSTRAK 

  Penelitian ini mengkaji masalah tindak tutur lokusi dan perlokusi 
yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur lokusi dan 
perlokusi yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes 
Davonar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode simak bebas libat cakap (SLBC). 
Teknik analisis data menggunakan metode pilah unsur penentu, metode 
yang alat penentunya tuturan yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk 
Tuhan karya Agnes Davonar. Penyajian hasil analisis data menggunakan 
metode sajian informal. Hasil penelitian ini berupa tindak tutur lokusi, 
tindak tutur perlokusi efek disengaja, dan tindak tutur perlokusi efek tidak 
disengaja yang terdpat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes 
Davonar.  Tindak tutur lokusi yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk 
Tuhan terdapat sepuluh data tuturan. Tindak tutur pelokusi efek disengaja 
yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat delapan data 
tuturan. Tindak tutur lokusi efek tidak disengaja yang terdapat dalam novel 
Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat dua data tuturan. Tindak tutur pelokusi 
efek disengaja yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat 
delapan data tuturan. Disebut efek disengaja karena efek yang ditimbulkan 
oleh tuturan sesuai dengan maksud penutur. Disebut efek tidak disengaja 
karena efek yang ditimbulkan oleh tuturan tidak sesuai dengan maksud 
penutur. Efek yang ditimbulkan oleh tuturan perlokusi mempunyai maksud 
yaitu untuk menyindir, berharap/menginginkan dan mempengaruhi.  

 Kata kunci: Lokusi dan Perlokusi, Surat Kecil Untuk Tuhan 

 

B. PENDAHULUAN 

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting guna menuangkan 

ide pokok pikiran, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ketika 

seseorang mengemukakan gagasan, yang perlu diperhatikan bukan hanya 
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kebahasaan melainkan juga harus ada pemahaman. Dengan adanya 

pemahaman, maksud dan tujuan akan tersampaikan secara jelas. Setiap 

bahasa sebenarnya mempunyai ketetapan atau kesamaan dalam hal tata 

bunyi, tata bentuk, tata kata, tata makna tetapi karena berbagai faktor yang 

terdapat dalam masyarakat pemakai bahasa itu, seperti pendidikan, agama, 

bidang kegiatan, profesi, serta latar belakang budaya daerah maka bahasa 

itu tidak seragam benar. Bahasa itu menjadi beragam (Chaer, 2006: 3). 

Untuk mengetahui maksud dan tujuan berkomunikasi peristiwa tutur 

diwujudkan dalam sebuah kalimat. Dari kalimat-kalimat yang diucapkan 

oleh penutur dapat diketahui apa yang dibicarakan dan diinginkan penutur 

sehingga dapat dipahami oleh mitra tutur. Akhirnya mitra tutur akan 

menanggapi kalimat yang dibicarakan penutur. Misalnya, kalimat yang 

mempunyai tujuan untuk memberitahukan saja, kalimat yang memerlukan 

jawaban, dan kalimat yang meminta lawan tutur untuk melakuan  suatu 

tindakan atau perbuatan. 

Menurut Chaer (2004 : 16) tindak tutur merupakan gejala individual, 

bersfat psikologis dan keberlangsunganya ditentukan  oleh kemempuan 

bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tidak tutur 

lebih dilihat dari makna atau arti tidakan dalam tuturanya. Konsep-konsep 

tindak tutur secara pragmatis, setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan 

yang dapat diwujudkan oleh sang penutur dalam melakukan tindak tutur 

yakni tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi. 

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang penggunaan bahasa 

terutama tindak tutur lokusi dan perlokusi dalam novel Surat Kecil Untuk 

Tuhan karya Agnes Davonar. 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 menyesuaikan diri dengan 
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lingkungannya. Dengan bahasa pula orang dapat mempelajari kebiasaan, 

adat istiadat, kebudayaan dan latar belakang peserta komunikasi masing-

masing. 

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang penggunaan bahasa 

terutama tindak tutur lokusi dan perlokusi dalam novel Surat Kecil Untuk 

Tuhan karya Agnes Davonar. 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 menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Dengan bahasa pula orang dapat mempelajari kebiasaan, 

adat istiadat, kebudayaan dan latar belakang peserta komunikasi masing-

masing.  

Penelitian-penelitian tindak tutur lokusi dan perlokusi yang sudah 

dilakukan, sebagian besar menggunakan objek berupa tuturan lisan, 

sehingga penulis berinisiatif meneliti tuturan perlokusi dalam wacana tulis 

yang menyertakan tuturan percakapan yang konkret seperti dalam novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang dipilih sebagai objek 

kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin 

menguraikan tindak tutur lokusi dan  perlokusi berdasarkan jenis dan  

fungsinya.  

 

1. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, ada dua masalah yang perlu dibahas. 

a. Bagaimanakah tindak tutur lokusi yang digunakan dalam  novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar? 

b. Bagaimanakah tindak tutur  perlokusi yang terdapat dalam novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar? 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis. 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini secara praktis dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang linguistik. Penelitian ini pun dapat 

menyumbangkan pengetahuan dalam kajian pragmatik khususnya 

dalam tindak tutur lokusi dan perlokusi.  

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan 

penelitian sejenis yakni penelitian mengenai tindak tutur lokusi dan 

perlokusi. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang kajian tindak 

tutur sebagai bagian dari bidang pragmatik. 

 

3. Metode Penelitian 

Yule (2006: 6) mengemukakan bahwa pragmatik adalah studi 

tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-

bentuk itu. Di antara tiga bagian perbedaan ini hanya pragmatik sajalah 

yang memungkinkan orang kedalam suatu analisis. Manfaat belajar 

bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seseorang dapat bertutur kata 

tentang makna yang dimaksudkan orang-orang, asumsi mereka, maksud 

maupun tujuan meraka , dan jenis-jenis tindakan yang mereka 

perlihatkan ketika mereka sedang berbicara. Kerugian yang besar 

adalah bahwa semua konsep manusia ini sulit dianalisis dalam suatu 

cara yang konsisten dan objektif. Dua orang teman yang sedang 

bercakap-cakap mungkin menyatakan secara tidak langsung beberapa 

hal dan menyimpulkan suatu hal lain tanpa memberikan bukti linguistik 
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apapun yang dapat kita tujuk sebagai sumber ’makna’ yang jelas 

tentang apa yang sedang disampaikan. 

 

4. Tujuan Penelitian 

   Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

a. Mendeskripsikan tindak tutur lokusi yang digunakan dalam  novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar.  

b. Mendeskripsikan tindak tutur  perlokusi yang terdapat dalam novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah tindak tutur lokusi dan 

perlokusi yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya 

Agnes Davonar. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis 

percakapan dalan novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak terikat tempat karena objek 

penelitian ini berupa tindak tutur dalam dialog novel Surat Kecil Untuk 

Tuhan karya Agnes Davonar. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan desember 2011.  

3. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati, Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006: 4). 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak 
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dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, penelitian 

memaparkan gambaran mengenai objek dan hasil kajian dalam bentuk 

naratif. 

4. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah tindak tutur kata, ataupun 

kalimat yang mengandung tindak tutur lokusi dan perlokusi dalam 

novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Adapun sumber 

data yakni novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak dilakukan 

dengan menyimak yaitu menyimak penggunaan bahasa, Sudaryanto 

(dalam Muhammad, 2011: 207). Teknik simak dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) yaitu 

penelitian tidak terlibat dalam proses penuturan. Adapun teknik catat 

pencatatan dilakukan pada kartu data yang telah disediakan atau akann 

disediakan. Setelah pencatatan dilakukan, peneliti melakukan 

klasifikasi atau pengelompokan. tindak tutur lokusi dan perlokusi yang 

terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Danovar. 

Pencatatan dapat dilakukan langsung ketika teknik pertama selesai 

(teknik simak) dan dengan menggunakan alat tulis tertentu, Sudaryanto 

(dalam Muhammad, 2011: 211).  

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini setelah data terkumpul yaitu 

setelah data dicatat dalam kartu data dan sudah ditata secara sistematis 

sesuai dengan kepentingan penelitian. Tahap ini data dianalisis sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini berupa mengindentifikasi jenis tindak tutur lokusi dan 
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perlokusi serta fungsi tindak tutur lokusi dan perlokusi pada penggalan 

novel dengan merumuskan hipotesis-hipotesis dan kemudian 

mengujinya berdasarkan data-data yang tersedia. Apabila proses 

analisis hipotesis tidak teruji, maka akan dibuat hipotesis yang baru. 

Teknik dasar yang digunakan adalah teknik Pilah Unsur 

Penentu (PUP). Teknik PUP merupakan teknik dasar untuk 

melaksanakan metode padan yang diIndonesiakan, Sudaryanto (dalam 

Muhammad, 2011 : 239). Teknik PUP digunakan dalam penelitian ini 

untuk memilahkan macam-macam tindak tutur yang terdapat dalam 

novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Danovar. Berdasarkan 

pemilahan tindak tutur tersebut, kemudian peneliti menganalisis tindak 

tutur lokusi dan perlokusi berupa macam dan fungsinya dalam novel 

Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Danovar. 

7. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan 

penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan 

dengan kata-kata biasa, Mahsun (dalam Muhammad, 2011: 196). 

Dengan menggunakan metode informal, penjelasan tentang kaidah 

menjadi lebih rinci dan terurai. Dengan demikian, rumusan yang tersaji 

relatif panjang. Pemilihan metode informal ini disesuaikan dengan 

karakter data yang tidak memerlukan adanya tanda-tanda atau 

lambang-lambang. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan perumusan masalah dan deskripsi hasil pengamatan, 

penelitian ini memiliki (2) dua hasil penelitian. 

 

1. Tindak Tutur Perlokusi 

  Penelitian ini menemukan sebelas data yang berupa tindak 

tutur   lokusi yaitu : 
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1. Selamat ya, pak!! Anak bapak masuk rangking 10 besar di kelas. 

SKUT: 8 ( diucapkan oleh wali kelas Keke kepada orang tua 

Keke saat pengambilan rapor). 

2. Keke anak yang pandai. SKUT: 8 (diucapkan oleh wali kelas 

Keke kepada orang tua Keke). 

3. Kami adalah geng yang selalu bersama-sama SKUT: 15. 

4. Upacara itu berakhir pada pukul 7.45 pagi. SKUT: 15. 

5. Di kelas kami ada satu geng lain yang diketuai oleh Angel. 

SKUT: 17. 

6. Kemoterapi adalah cara umum untuk menghabisi sel kanker yang 

terjadi pada tubuh manusia. SKUT: 82. 

7. Andi datang padaku dengan senyum yang tak bisa ku tolak. 

SKUT: 72. 

8. Besarnya pembengkakan di wajahku mulai berkurang walau 

hanya beberapa cm saja. SKUT: 84. 

9. Permusuhan itu sudah selesai. Sekarang kita berteman. SKUT: 

98. 

10. Kangker Rhabdomyosarcoma itu tumbuh lagi dan sekarang 

berpindah ke bagian mata sebelah kanan. SKUT: 211. 

11.  Aku masih ingin mengatakan beberapa hal, namun suaraku 

mulai hilang dari mulutku. SKUT: 111. 

Dari sebelas tuturan tersebut merupakan kalimat berita. 

Kalimat berita tersebut berfungsi untuk memberitahukan sesuatu 

pada penutur. Sehingga mitra tutur bisa mengerti apa yang 

disampaikan oleh penutur. Di dalam tuturan tersebut tidak ada 

tendensi untuk melakukan sesuatu bahkan untuk mempengaruhi 

mitra tutur. 
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2. Tindak Tutur Perlokusi 

  Penelitian ini menemukan sepuluh data yang berupa tindak tutur   

lokusi efek disengaja dan efek tidak disengaja yaitu : 

1. “Ayah aku datang bulan” ujarku tersipu malu Ayah hanya 
tersenyum seperti ingin menahan tawa. “lalu ayah harus 
bagaimana?” tanya ayahku balik. (SKUT: 19). 

2. Tuturan ini diujarkan Keke ketika melihat Kiki sedang 
menggunakan kacamata hitam karena sakit mata. “ wah kak 
Kiki jadi lebih keren loh. Jadi kayak santri baja hitam, 
hehehe....” (SKUT: 27). 

3. Diucapkan seorang ibu ketika melihat wajah Keke yang benkak. 
“ jangan-jangan kamu kena tumor!!! Ujar ibu itu spontan”. 
Kata-kata itu mulai menghiasiku, dan aku mulai mengingat 
penyakit ini. (SKUT: 57). 

4. Diucapkan andi ketika Keke malu dengan keadaan wajahnya 
yang bengkak. “ Keke.. sampai kapanpun kamu adalah Keke 
yang andi kenal. Andi tak pernah berfikir wajah Keke seperti 
apa. Yang Andi suka dari Keke adalah sifat Keke.” (SKUT: 73). 

5. Diucapkan Keke ketika melihat ayah Keke panik ketika Keke 
akan menjalani kemoterapi. “selama ada ayah di sisi Keke, rasa 
sakit akan menjadi rasa gatal hehehe...” candaku. (SKUT: 82). 

6. Diucapkan Keke kepada pacar Keke setelah melihat filem 
tentang sepasang kekasih yang berpisah karena salah satu 
diantaranya meninggal karena kangker. “ kalau saja, nasib Keke 
seperti pacar cewek di filem itu yang meninggal karena 
kangker... Andi gimana? “ (SKUT: 108). 

7. Tuturan ini diucapkan ayah Keke ketika melihat Keke sedang 
gelisah melihat hasil scan poto yang menunjukkan adanya 
kangker di tubuhnya. “ Keke, kita ini sedang di uji...Keke harus 
sabar dan Keke harus ingat bahwa sesudah kesulitan pasti ada 
kemudahan..” (SKUT: 121). 

8. Tuturan ini diucapkan Keke ketika melihat orang-orang di 
sekitarnya panik karena ia pingsan selama tiga hari. “ aku tidur 3 
hari doang...kan kemarin aku tidur kayaknya hari senin ya...” 
ujarku polos. Mendengar ujarku demikian sepontan mereka 
tertawa. (SKUT: 140). 
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9. Tuturan ini diucapkan Keke kepada ayahnya ketika tersadar 
setelah tiga hari mengalami koma “ ayah maaf... Keke pergi 
tanpa pamitan!” (SKUT: 210). 

10. Tuturan ini disampaikan Keke kepada temanya agar temen-
temanya tidak menjadi sedih “kalian adalah sahabat yang paling 
berarti kepada hidupku!!” (SKUT: 161). 

 Dari sepuluh data tersebut penutur mempunyai sifat 
mempengaruhi kepada mitra tutur. Dalam tindak tutur lokusi ini 
terdapat dua efek, yaitu efek disengaja dan tidak disengaja. Efek 
yang ditimbulkan dari tuturan perlokusi mempunyai maksud yaitu 
antara untuk menyindir, berharap/menginginkan dan mempengaruhi. 
 Untuk menguatkan dan membandingkan penelitian Tindak 
Tutur Lokusi Dan Perlokusi Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan 
Karya Agnes Davonar ini, peneliti membandingkan penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu  sebagai berikut : Handayani (2004) 
yang mengangkat judul Jenis, Efek dan Dominasi Tuturan Perlokusi 
dalam Wacana Dakwah Aa Gym sebagai skripsinya. Antara 
penelitian yang dilakukan Handayani dengan penelitian ini sama-
sama memiliki persamaan. Antara penelitian yang dilakukan oleh 
Handayani dengan penelitian ini, sama-sama menggunakan 
pendekatan pragmatik. Kedua penelitian juga memiliki kajian yang 
sama, yaitu mengkaji tuturan perlokusi. Namun, antara penelitian 
yang dilakukan oleh Handayani dengan penelitian ini juga memiliki 
perbedaan. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan 
pragmatik, penelitian yang dilakukan oleh Handayani hanya 
mengamati tuturan perlokusi. Sementara pada penelitian ini, selain 
mencoba mengkaji tuturan perlokusi, tuturan lokusi juga menjadi 
pokok kajian yang di analisis dalam penelitian. Selain itu, objek 
yang digunakan antara kedua penelitian memiliki perbedaan. Jika 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani menggunakan 
wacana lisan (dakwah Aa Gym)  sebagai sumber data yang dikaji, 
dalam penelitian ini menggunakan wacana sastra berupa novel. 

 

E. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis tentang tindak tutur lokusi dan perlokusi 

dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat beberapa tindak tutur 

yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur lokusi maupun perlokusi. 

Dalam menganalisis tuturan lokusi dalam novel Surat Kecil Untuk 
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Tuhan tidak perlu mengaitkan dengan konteks tuturan, karena tindak 

tutur lokusi merupakan tindak tutur yang hanya dalam arti “berkata”. 

Dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan ditemukan sebelas  tuturan 

lokusi. Tindak tutur dalam penelitian ini mempunyai fungsi untuk 

menyampaikan informasi dari penutur kepada lawan tutur. 

Tuturan perlokusi merupakan tindak tutur yang pengujarannya 

dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur. Dalam novel Surat 

Kecil Untuk Tuhan terdapat delapan tuturan perlokusi yang memiliki 

efek disengaja dan terdapat dua tuturan yang memiliki efek tidak 

disengaja.. Disebut efek disengaja karena efek yang diakibatkan oleh 

tuturan sesuai dengan maksud yang diinginkan penutur. Sedangkan 

disebut efek tidak disengaja karena karena efek yang diakibatkan oleh 

tuturan tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan penutur. Efek 

yang ditimbulkan dari tuturan perlokusi mempunyai maksud yaitu 

antara untuk menyindir, berharap/menginginkan dan mempengaruhi. 
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