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ABSTRAK 

 
TUTURAN  ILOKUSI  DALAM KOMUNIKASI  PADA STATUS  

DAN COMMENT FACEBOOK  

 

Hendra Bayu Saputra.  (A 310 070 131).  Program Studi Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  

Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 61 Halaman 

 

Penelitian ini membahas masalah mengenai bagaimana tuutran ilokusi 

yang terdapat dalam komunikasi pada status dan comment facebook. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 1) Mendeskripsikan jenis tindak ilokusi yang muncul 

dalam status dan comment di facebook, 2) Mendeskripsikan fungsi-fungsi tuturan 

ilokusi apa saja yang terdapat pada status dan comment di facebook yang 

menunjukkan tingkat kesantunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2007 yang menulis status dan comment di facebook obyek 

penelitian adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian yaitu tindak tutur ilokusi pada status dan comment di facebook. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

simak dan teknik catat. Tenik simak dilakukan dengan menyimak yaitu menyimak 

penggunaan bahasa teknik catat dilakukan dengan pencatatan tindak tutur ilokusi 

yang terdapat pada status dan comment facebook yang segera dilanjutkan dengan 

klasifikasi atau pengelompokkan. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulan 

bahwa ditemukan jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi dalam status dan comment 

di facebook yang terdiri atas: 1) Jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan terdiri 

atas lima jenis tindak tutur yaitu tindak tutur representatif meliputi menyatakan, 

mengakui, melaporkan, menyebutkan, dan menunjukkan. Tindak tutur direktif 

meliputi mengajak, meminta, menyuruh, memohon, menyarankan, menantang, 

memaksa, dan memberikan aba-aba. Tindak tutur komisif meliputi menawarkan, 

menyatakan kesanggupan, dan berjanji. Tindak tutur ekspresif meliputi 

mengucapkan terimakasih, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, dan memuji, 

serta tindak tutur deklarasi meliputi tindak tutur deklarasi melarang. 2) Fungsi 

tindak tutur ilokusi yang ditemukan terdiri atas empat jenis yaitu a) fungsi 

kompetitif meliputi meminta dan mengemis, b) menyenangkan meliputi 

mengucapkan terima kasih, c) bekerja sama meliputi mengumumkan dan 

melaporkan, serta d) bertentangan meliputi memarahi. 

 

Kata kunci : tuturan ilokusi, status, comment facebook 
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PENDAHULUAN 

Facebook merupakan salah satu media elektronik yang saat ini paling 

banyak digunakan untuk berkomunikasi.  Facebook atau buku muka merupakan 

salah satu jejaringan sosial dengan beberapa fasilitas yang memungkinkan 

seseorang dapat menjalin pertemanan dan berkomunikasi secara aktif dengan 

orang atau badan organisasi, tanpa dibatasi dengan jarak, ruang dan waktu (http:// 

Mtcdempet's Blog.htm). Facebook merupakan salah satu situs pertemanan yang 

paling banyak penggunanya dibandingkan dengan situs-situs pertemanan yang 

lainnya seperti misalnya my space, Mig33 dan friendster.  Hal ini dikarenakan 

facebook memberikan kemudahan bagi para pemakainya dalam melakukan 

komunikasi.  

Fitur yang diberikan Facebook dalam rangka memberikan media 

komunikasi adalah status update beserta comment yang biasanya menyertai. 

Status update merupakan fitur yang bisa diisi dengna aktivitas yang sedang 

dilakukan dan uneg-uneg yang sedang dirasakan (Ardana, 2009: 3). Sementara 

sebuah status berhasil diterbitkan, orang lain yang menjadi teman dengan mudah 

dapat mengomentari status yang diterbitkan  seseorang. Dari sinilah terjadi 

komunikasi dalam satu wadah melalui facebook, dengan bahasa tulis sebagai alat 

komunikasi. 

Pengguna facebook baik ketika menuliskan status maupun comment, sering 

menggunakan ungkapan-ungkapan tidak langsung. Ini dilakukan sebagai gaya 

dalam rangka menjaga sopan santun proses komunikasi yang akan berlangsung. 

Demikian ini sesuai dengan pendapat Leech (dalam Rahardi, 2006: 8) yang 

menyebutkan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung adalah agar 

ujaran terdengar menjadi lebih santun. 

Pada status dan comment di facebook, banyak terdapat penggunaan tuturan –

tuturan yang secara tidak langsung dalam menyampaikan maksudnya, salah 

satunya sering menggunakan tuturan ilokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak 

tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan (Rustono 1999:37). 

Menurut Wijana (2009: 22) tindak tutur ilokusi cenderung tidak hanya digunakan 



 3 

untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi 

tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Tindak tutur ilokusi biasanya 

diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit (Chaer, 2004: 53). 

Menurut Yule (2006:85-87), terdapat alat penunjuk dalam tindak ilokusi yang 

berfungsi untuk menekankan ilokusi yang berupa kata kerja performatif (verba 

performatif).  

Searle (dalam Rustono 1999:39-43) membuat klasifikasi dasar tuturan yang 

membentuk tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis, yaitu (1) representatif; (2) direktif;  

(3) ekspresif; (4)  komisif;  dan  (5) deklarasi. Oka (1993: 162), mengungkapkan 

bahwa pada tingkatan yang paling umum, fungsi-fungsi ilokusi dapat 

diklasifikasikan menjadi empat jenis, sesuai dengan hubungan fungsi-fungsi 

tersebut dengan tujuan-tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku yang sopan dan 

terhormat.  Adapun fungsi tindak ilokusi yaitu, (1) kompetitif, (2) konvivial, (3) 

kolaboratif, dan (5) konfliktif.   

Dipilihnya facebook sebagai sumber data penelitian ini, dikarenakan 

facebook merupakan salah satu situs pertemanan atau jejaring sosial yang saat ini 

paling banyak peminatnya baik kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa 

bahkan orang tua. Cara pengaksesan facebook yang terbilang cukup mudah 

menjadi salah satu keunggulan media ini. Tampilan fiturnya yang terkadang 

mengalami perubahan juga menjadi salah satu faktor mengapa situs ini paling 

banyak followernya. Di dalam facebook juga ini memuat informasi-informasi dari 

masing-masing penggunanya yang berisi tentang kehidupan sehari-hari mereka. 

Penelitian ini mengkhususkan pada status dan comment yang terdapat dalam 

facebook. Hal ini dikarenakan peneliti melihat di dalam comment facebook 

tersebut banyak ditemukan tindak tutur khususnya tuturan ilokusi. Usaha peneliti 

dalam rangka mengungkapkan berbagai jenis tindak ilokusi tersebut berawal dari 

asumsi peneliti bahwa tuturan-tuturan dalam bentuk comment di facebook 

bukanlah tuturan tanpa maksud atau mungkin saja terjadi maksud yang sesuai 

dengan maknanya dan mungkin saja berlainan dengan maknanya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan jenis tindak ilokusi 

yang muncul dalam status dan comment di facebook. 2) Mendeskripsikan fungsi-

fungsi tuturan ilokusi apa saja yang terdapat pada status dan comment di facebook 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak dapat 

diterangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, peneliti memaparkan 

gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah kalimat yang 

mengandung tindak tutur ilokusi pada status dan comment di facebook. Sumber 

data dalam penelitian ini berupa status dan comment di facebook yang di update 

selama bulan November 2012 oleh mahasiswa PBSID angkatan 2007. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik simak dan teknik catat. Tenik simak dilakukan dengan menyimak yaitu 

menyimak penggunaan bahasa. Teknik simak dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) yaitu penelitian tidak terlibat dalam 

proses penuturan (Sudaryanto 2003:134).  Adapun teknik catat dilakukan dengan 

pencatatan tindak tutur ilokusi yang terdapat pada status dan comment facebook 

yang segera dilanjutkan dengan klasifikasi atau pengelompokkan. Data yang 

dikumpulkan dan disimpan atau dicatat dalam kartu data. Pencatatan dapat 

dilakukan langsung ketika teknik pertama selesai (teknik simak) dan dengan alat 

tulis tertentu (Sudaryanto 2003:135).  

Analisis data dalam penelitian ini setelah data terkumpul yaitu setelah data 

dicatat 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 ilokusi 

dan fungsi tuturan ilokusi  pada status dan comment facebook dengan 

merumuskan hipotesis-hipotesis dan kemudian mengujinya berdasarkan data-data 

yang tersedia. Apabila proses analisis hipotesis tidak teruji, maka akan dibuat 

hipotesis yang baru. Seluruh proses ini, terus-menerus akan berulang sampai 
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akhirnya tercapai suatu pemecahan masalah, yaitu berupa hipotesis yang teruji 

kebenarannya dan tidak bertentangan dengan bukti yang ada.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Jenis-jenis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Status dan Comment Di Facebook 

a. Tindak Tutur Representatif  

Pada penelitian ini ditemukan tindak ilokusi representatif menyatakan, 

mengakui, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. 

1) Tindak Tutur Representatif Menyatakan 

Tindak tutur representatif menyatakan adalah tuturan yang sesuai dengan 

kenyataan.  

(1) Status milik BIB 

”aku memang bersalah, maafkan aku…” 

Comment: 

ZAW : “napa nich....??” 

NS  : “low salah tinggal minta maaf za, gtu ja koq  

    repot….??” 

RRS : “makanya tu mulut di jaga, ga asal mangap” 

(Data 01, 03/11/12) 

 

Tindak ilokusi representatif yang termasuk tuturan representatif 

menyatakan ditunjukkan pada tuturan ”aku memang bersalah, maafkan 

aku….” Dalam tuturan di atas, menyatakan bahwa si pembuat status 

(BIB) bermaksud ingin mengakui kesalahannya kepada kekasihnya. Di 

dalam status ini dia berharap kekasihnya mengetahui pengakuannya 

dan mau memaafkan semua kesalahan yang telah diperbuatnya.  

b. Tindak Tutur Direktif  

Tindak ilokusi direktif merupakan dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur 

melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu.  

1) Tindak Tutur Direktif Mengajak 

Tuturan mengajak merupakan tuturan yang mempengaruhi mitra tutur 

untuk melakukan suatu tindakan.  

(1) Status milik HD 

”Main tebak-tebakan yuk ! siapa bisa jawab. Ayam terbesar adalah…” 
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Comment: 

ESH : Ayam nempel di gajah… 

HD  : ngawur 

EVN : pitik blindingen (ayam kebanyakan minum) 

ALJ : Ayam semesta 

ZAW : hora mudeng (tidak tahu) 

 (Data 11, 07/11/12) 

Tindak tutur direktif mengajak ditunjukkan oleh tuturan “ Main tebak-

tebakan yuk!”. Hal ini dikarenakan tuturan tersebut dituturkan oleh si 

pembuat status kepada temannya dengan maksud untuk mengajak bermain 

tebak-tebakan. Tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak tutur direktif 

mengajak, karena tuturan tersebut berisi ajakan yang dilakukan oleh Nida 

kepada temannya untuk ikutbermain bersamanya. Tuturan wacana di 

bawah ini juga termasuk ke dalam tindak tutur direktif mengajak  

c. Tindak Tutur Komisif  

Tindak ilokusi komisif merupakan tindak ilokusi yang mendorongpenutur 

untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur komisif yang ditemukan 

dalampenelitin ini yaitu menawarkan, menyatakan kesanggupan, dan berjanji.  

1) Tindak Tutur Komisif Menawarkan 

Data tuturan menawarkan terdapat pada tuturan berikut ini. 

(1) Status milik HA 

Akhirnya kejadian juga, apa yang aku takutkan, hari ini... 

Comment: 

FDA : ”Ada apa?  Ngomong dong. Siapa tahu kita bisa  

   Bantu 

(Data 23, 14/11/12) 

 

Tuturan : ”Ada apa? Ngomong dong.Siapa tahu kita bisa bantu”. 

Tuturan di atas yang menunjukkan tindak ilokusi komisif menawarkan 

ngomong dong ”Siapa tahu kita bisa bantu”,maksudnya penutur 

menawarkankepada mitra tutur bahwa penutur mungkin bisa membantu 

masalah yangdihadapai oleh mitra tutur. 

d. Tindak Tutur Ekspresif  

Tindak tutur ilokusi ekspresif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang halyang 

disebutkan di dalam tuturan itu.   
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1) Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Terima Kasih 

Tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih adalah tindak tuturyang 

dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi 

tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan yang berisi ucapan terima 

kasih.   

(1) Status milik BIB 

“apa yang akan dilakukan sekarang??” 

Comment: 

TP  : turu Bay 

PM  : pergilah ke persimpaangan jalan, dan tengadahkan  

tanganmu, wkwkwk.. 

AFD : makasih Bay, wingi ws di terke duit’e 

(Data 26, 25/11/12) 

Tuturan “makasih Bay, wingi ws di terke duit’e” dituturkan oleh AFD 

kepada BIB dengan maksud untuk berterima kasih karena telah menerima 

kiriman uang dari orang tuanya yang dititipkan atau dibawakan oleh BIB. 

Oleh karena itu, tuturan di atas merupakan tindak tutur ekspresif 

mengucapkan terima kasih sebab tuturan tersebut berisi ucapan 

terimakasih karena AFD telah menerima titipan uang dari orang tuanya 

yang di titipkan poada BIB. Tuturan di ini juga di bawah ini termasuk 

dalam tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih. 

e. Tindak Tutur Deklarasi 

Tindak tutur ilokusi deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang 

baru. Dalam penelitian ini hanya ditemukan satu tindak tutur deklarasi saja 

yaitu tindak tutur deklarasi melarang.   

1) Tindak Tutur Deklarasi Melarang 

Tindak tutur deklarasi melarang adalah tindak tutur yang dilakukan si 

penutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan 

sebagainya) yang baru dengan menggunakan tuturan yang berisi larangan.   

(1) Status milik BIB 

Kanker dimana2 

Comment: 

RRS : wingi aq neng kos koq sepi 

BIB : ku mulih bro, kanker, wkwkw.... 
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WWF : ngutang jal? 

RRS : kere...kere... 

BIB : gah ra sudi Juh..., njaluk’o bapakmu dwe 

RRS : nk ws nyolo sms aku Bay 

(Data 34, 18/11/12) 

 Tuturan ”gah ra sudi Juh..., njaluk’o bapakmu dwe (ga bisa Juh, minta 

sama bapak kamu sendiri”, dituturkan oleh BIB kepada WWF dengan 

maksud untuk melarang WWF agar tidak berhutang lagi. Dengan 

demikian, tuturan di atas merupakan tindak tutur deklaratif melarang 

karena tuturan tersebut berisi larangan supaya WWF tidak berhutang 

kepada BIB. 

2. Fungsi Tuturan Ilokusi Tuturan Pada Status Dan Comment Di Facebook 

a. Fungsi Kompetitif  

1) Fungsi Kompetitif Meminta 

Fungsi tuturan meminta termasuk fungsi kompetitif karena melibatkan 

sopan santun.   

(1)  Status milik RRS 

Awaqu rasane ra karuan, pijeti jal.... 

Comment: 

WWF : awak sak lapangan, mapano nang ndlan we Rus 

BIB : nganggo linggis gelem kwe? 

RRS : haha...kwe ndisik a, Bebek ndi koq ra ketok 

WWF : muleh jare, wingi ku bar ko kno 

RRS : mendem mesti? 

(Data 35, 03/11/12) 

Fungsi kompetitif meminta ditunjukkan pada tuturan “Awaqu rasane 

ra karuan, pijeti jal....”. Fungsi dari tuturan tersebut adalah kompetitif 

meminta. Tuturan tersebut meminta tolong kepada teman-temannya 

yang ada di jejaring facebooknya terutama teman-temannya PBSID 

UMS angkatan 2007 untuk memijat badannya.  

2) Fungsi Kompetitif Mengemis 

Tuturan mengemis juga termasuk fungsi kompetitif. Data 

tuturantersebut dapat ditunjukkan di bawah ini. 

(2) Status milik RRS 

Ngopi...ngopi... 

Comment: 

BIB : wis aku Rus 
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RRS : gak ajak-ajak  

BIB : ngajak Jonk kae lho 

ZAW : Rus, wingi gk sido to, tiwasan aku dandan ndithil 

ESS : marimas...marimas... 

ALJ : kasihani saya donk, saya di ajak ngopi, di jemput lalu  

di bayari pula 

BIB : modaro kno Ben.. 

(Data 36, 17/11/12) 

Fungsi kompetitif mengemis ditunjukkan pada tuturan “kasihani saya 

donk, saya di ajak ngopi, di jemput lalu di bayari pula”. Fungsi dari 

tuturan tersebut adalah kompetitif mengemis karena pada saat itu ALJ 

meminta-minta sesuatu kepada RRS untuk diajak minum kopi sekalian 

di bayari juga. Saat itu ALJ belum ngopi, padahal biasanya ia juga ikut 

minum kopi bersama teman-temannya. 

b. Fungsi Menyenangkan 

Selain fungsi kompetitif, pada tuturan ini ditemukan pula fungsi 

menyenangkan yaitu mengucapkan terima kasih.  

1) Fungsi Menyenangkan Mengucapkan Terima Kasih 

Data di bawah ini merupakan fungsi menyenangkan mengucapkan 

terima kasih. 

(3) Status milik NS 

Makasih buat temen-temen yang udah ngucapin ultah sm aku, 

sorry aku ga bisa balas satu per satu. 

Comment: 

ZAW  : Met, ultah ya moga umurmu berkah!, sorry telat juga 

NS  : Makasih Yan, makasih kadonya 

TP : HBD plend 

HA : HBD beb 

(Data 37, 19/11/12) 

Fungsi menyenangkan mengucapkan terima kasih ditunjukkan pada 

tuturan “Makasih Yan, makasih kadonya”. Tuturan yang diucapkan NS 

tersebut mengandung fungsi menyenangkan yaitu berterima kasih 

karena telah menerima sebuah kado dari temannya di hari ulang 

tahunnya. 

c. Fungsi Bekerja Sama 

Pada penelitian ini ditemukan dua fungsi bekerja sama yaitu 

mengumumkan dan melaporkan. Fungsi bekerja sama tidak melibatkan 

sopan santun.   
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1) Fungsi Bekerja Sama Mengumumkan 

Data tuturan mengumumkan terdapat pada tuturan di bawah ini. 

(4) Status milik ANK 

Luar kota lagi, ke balai lagi, hemmm, cemungudd.... 

Comment: 

RM : mangkt jm piro? 

ANK : 7 beb, meh nyangoni po? 

RM : slamet wae yo 

ANK : dompetmu we beb 

YL : ke balai kn sklian cari bahan referensi buat tulisan to  

beb, juga sklian nyari buku titipanku. 

ANK : uke2, mgko bengi parani nk kosanku 

(Data 38, 02/11/12) 

 

Fungsi bekerja sama mengumumkan ditunjukkan pada tuturan “ke 

balai kn sklian cari bahan referensi buat tulisan to beb, juga sklian 

nyari buku titipanku”. Fungsi tuturan tersebut adalah mengumumkan 

kepada ANK bahwa kunjungannya ke balai buku bertujuan untuk 

mencari bahan referensi untuk tulisan artikelnya sekaligus mencarikan 

YL buku pelajaran untuk mengajar. 

2) Fungsi Bekerja Sama Melaporkan 

Fungsi tuturan melaporkan termasuk dalam fungsi bekerja sama karena 

tidak melibatan sopan santun. Data di bawah ini merupakan tuturan 

fungsi bekerja sama melaporkan. 

(5) Status milik RRS 

Sepiring nasi, semangkuk sayur, sepotong ayam, segelas teh 

manis, dan sebatang rokok, gerrr nda.... 

Comment: 

WWF : sido njileh motor lho 

(Data 39, 03/11/12) 

Tuturan fungsi bekerja sama melaporkan ditunjukkan pada status RRS 

yaitu “Sepiring nasi, semangkuk sayur, sepotong ayam, segelas teh 

manis, dan sebatang rokok, gerrr nda....”, Fungsi dari tuturan tersebut 

adalah melaporkan kepada teman-teman di jejaring facebooknya 

terutama teman-temannya sesama anak PBSID UMS angkatan 2007 

bahwa RRS sudah menghabiskan sepiring nasi, semangkuk sayur, 

sepotong ayam, segelas teh manis dan sebatang rokok.  
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d. Fungsi Bertentangan 

Fungsi bertentangan adalah jenis ilokusi yang tidak menggunakan unsur 

sopan santun sama sekali, karena fungsi ini pada dasarnya bertujuan 

menimbulkan kemarahan.   

(6) Status milik BIB 

Perih mataku ga sembuh2 

Comment: 

RRS : sido melu ngelas po? 

BIB : yo bro, tp gur dlit og. 

ALJ : kwe di goleki bu kos, jare kon bayar sg sasi ki. 

WWF : nk wegah perih yo ra sah melu, nang omah wae, turu. 

RRS : kwe nggowo mobil po motor?. 

WWF : meh ng ndi Rus?. 

BIB : ALJ@ po iyo, yoes ga bli kos sek.  

   WWF@ kwe cuk sg merem ae kno. 

   RRS@ gowo mobil Rus. 

(Data 40, 23/11/12) 

 

Fungsi bertentangan ditunjukkan oleh tuturan “nk wegah perih yo ra sah 

melu, nang omah wae, turu” (kalau ga mau perih ya ga usah keluar, di 

rumah saja, tidur). Fungsi tuturan tersebut adalah fungsi bertentangan 

memarahi, yaitu memarahi kepada BIB agar BIB diam di rumah saja kalau 

tidak mau matanya perih karena terkena percikan las sewaktu 

memperbaiki mobilnya di bengkel kakaknya. Oleh karena itu, tuturan di 

atas merupakan fungsi bertentangan memarahi, karena unsur sopan santun 

tidak ada sama sekali. 

Hasil penelitian Norwanto menunjukkan bahwa politisi bertutur untuk 

melakukan tindak ilokusi penolakan, penerimaan atau persetujuan, ancaman, 

bantahan, kecaman, direktif, dan janji. Politisi cenderung menggunakan tindak 

tutur langsung kecuali dalam tindak tutur direktif yang juga dilakukan secara tidak 

langsung. Penutur juga memilih  menggunakan tindak tutur literal kecuali dalam 

penolakan, penerimaan, dan bantahan yang juga menggunakan tindak tutur tidak 

literal. Penelitian ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kerjasama 

dan prinsip kesopanan. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama ditemukan di 

dalam seluruh maksim kerja sama. Sementara itu, pelanggaran terhadap maksim 

kesepakatan merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan dalam prinsip 
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kesopanan dan maksim simpati merupakan maksim yang paling jarang ditemui 

dalam prinsip ini.  Penelitian yang dilakukan Sarwoyo (2009) berjudul ”Tindak 

Ilokusi dan Fungsi tuturan ilokusi di Dalam Surat Kabar”, menyimpulkan bahwa 

terdapat empat jenis tindak tutur ilokusi, yaitu  1) ilokusi direktif, 2) ilokusi 

komisif, 3) ilokusi representatif, dan 4) ilokusi ekspresif. Mengenai tingkat 

kesantunan tuturan penelitian tersebut menghasilkan enam jenis tingkat 

kesantunan, yaitu 1) analogi, 2) diksi atau pilihan kata, 3) gaya bahasa, 4) 

penggunaan keterangan atau kata modalitas, 5) menyebutkan subjek yang menjadi 

tuturan dan 6) bentuk tuturan.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis peneltian ini ditemukan jenis dan fungsi tindak tutur 

ilokusi dalam status dan comment di facebook. 

1. Jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan terdiri atas lima jenis tindak 

tuturyaitu tindak tutur representatif meliputi menyatakan, mengakui, 

melaporkan, menyebutkan, dan menunjukkan. Tindak tutur direktif meliputi 

mengajak, meminta, menyuruh, memohon, menyarankan, menantang, 

memaksa, dan memberikan aba-aba. Tindak tutur komisif meliputi 

menawarkan, menyatakan kesanggupan, dan berjanji. Tindak tutur ekspresif 

meliputi mengucapkan terimakasih, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, dan 

memuji, serta tindak tutur deklarasi meliputi tindak tutur deklarasi melarang. 

2. Fungsi tindak tutur ilokusi yang ditemukan terdiri atas empat jenis yaitu a) 

fungsi kompetitif meliputi meminta dan mengemis, b) menyenangkan meliputi 

mengucapkan terima kasih, c) bekerja sama meliputi mengumumkan dan 

melaporkan, serta d) bertentangan meliputi memarahi. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Pemakai bahasa dalam lingkup wacana hendaknya menggunakan tuturan 

sesuai dengan pernyataan terutama pernyataan tindak ilokusi sehingga maksud 

yang disampaikan dapat dimengerti oleh banyak pihak. 
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2. Para pembaca yang tertarik dengan kajian pragmatik, khususnya dalam 

mempelajari tindak tutur ilokusi agar mendalami jenis tindak tutur ilokusi 

yang terbagi dalam kategori yang terdapat pada tindak tutur ilokusi. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan tindak tutur 

ilokusi 
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