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KARAKTERISTIK TINDAK TUTUR 

 PADA WACANA SLOGAN DI LINGKUNGAN SURAKARTA 

 
Yuti Supraptini, A310 090 199, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Dan Daerah 

 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta  

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 5710 Telp (0271) 717417 

 

Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk  

tindak tutur pada wacana slogan yang ada di lingkungan Surakarta dan 

mengetahui karakteristik tindak tutur wacana slogan di lingkungan Surakarta. 

Penelitian dianalisis menggunakan metode padan dan agih. Hasil penelitian ini 

Bentuk-bentuk tindak tutur yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak 

tutur direktif dan tindak tutur representatif. Terdapat 8 modus yaitu: perintah 14 

tuturan, mengimbau 7 tuturan, mengajak 6 tuturan, permintaan 4 tuturan, 

sindiran 2 tuturan, peringantan 2 tuturan, melarang 2 tututran, menyarankan 1 

tuturan, Adapun tindak tutur representatif tuturan tersebut  menyatakan 10 

tuturan dan memberitahukan 8 tuturan. Karakteristik tindak tutur wacana slogan 

di lingkungan Surakarta terdiri atas tiga karakteristik, yakni meliputi (1) 

Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan Surakarta memiliki 

kecenderungan untuk menyatakan maksud tuturan secara langsung. Pada maksud 

tindak tutur ini di dominasi oleh tindak tutur direktif dengan modus mengajak dan 

memerintah; (2) Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan cenderung juga 

disertai dengan penanda kata definisi yakni Kata yang mengungkapkan makna, 

keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas; (3) 

Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan Surakarta 

menunjukan bahwa penutur lebih tinggi status sosialnya dari pada mitra tutur, 

ditinjau dari situasi sosialnya.  

Kata kunci: slogan, tindak tutur, karakteristik 

1. Pendahuluan  

Bahasa sebagai gejala sosial yang kompleks baik masalah sosialnya, 

kulturnya maupun situasionalnya. Dalam penelitian ini pendekatan prakmatik 

digunakan untuk mengkaji karakteristik tindak tutur. Dengan objek karakteristik 

tersebut dapat diketahui satuan analisis tindak tutur itu atau maksud tindak tutur 

itu diujarkan (oleh penuturnya). 

Tindak tutur adalah salah satu kegiatan fungsional manusia sebagai 

makhluk berbahasa. Kegiatan pemerolehan bahasa dapat dikembangkan, baik 

melalui lisan maupun tulisan. Tindak tutur merupakan kajian terpenting dalam 
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pragmatik. hal ini sejalan dengan pendapat Yule (2006:3) yang mendefinisikan 

pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan 

ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Sebuah tuturan diucapkan kerap kali 

menimbulkan sebuah tindakan dari penutur maupun mitra tutur. Seperti pendapat 

Yule (2006:82) yang mengemukakan bahwa tindak tutur yaitu tindakan-tindakan 

yang ditampilkan lewat tuturan. Karena dalam ujaran sesalu memiliki maksud 

tertentu yang melatar belakangi ujaran, maksud itulah yang dapat menimbulkan 

pengaruh tertentu terhadap orang lain, seperti halnya mencubit atau memukul. 

Dengan demikian tindak tutur adalah aktivitas mengujarkan tuturan dengan 

maksud tertentu. Klasifikasi terbagi atas 5 jenis tindak tutur yakni deklarasi, 

representatif, ekspresif, direktif, dan komisif. Deklarasi ialah jenis tindak tutur 

yang mengubah dunia melalui tuturan. Representatif ialah tindak tutur yang 

menyatakan apa yang diyakini penutur kasus atau bukan. Ekspresif ialah jenis 

tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Direktif 

adalah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain 

melakukan sesuatu. Komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur 

untuk mengingatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan yang akan datang.  

Dalam dunia komunikasi saat ini, tampak terjadi adanya peran slogan. 

Dalam hal ini, slogan seolah-olah menjadi fenomenal yang perlu disusun oleh 

komunitas tersebut dengan maksud menunjukkan dan mempromosikan kinerja 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2001:480), Slogan merupakan tuturan, perkataan, 

atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk 

memberitahu, atau menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai 

politik, dan sebagainya. Sebagai bentuk tuturan atau penggunaan bahasa yang 

bermaksud menyampaikan informasi dan memiliki karakteristik. Bahasa wacana 

slogan memiliki fungsi untuk mengungkapkan isi atau informasi yang 

dimaksudkan oleh pembuat slogan.  

Berdasarkan fenomena diatas perlu dilakukannya penelitian mengenai 

pengungkapan isi atau informasi yang terdapat pada wacana slogan. oleh karena 
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itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Karakteristik Tindak Tutur pada 

Wacana Slogan di Lingkungan Surakarta”.  

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif deskriptif. Data penelitian ini 

berupa tuturan wacana slogan di lingkungan Surakarta. Sumber Data penelitian ini 

adalah tempat-tempat umum dan instansi di wilayah kota Surakarta yang terdapat 

wacana Slogan. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode observasi 

atau pengamatan dan metode simak dilanjutkan dengan teknik catat (Mahsun, 

2005:242). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode padan agih. 

Keabsahan data diukur dengan menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi 

teori dan metode. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini meliputi bentuk-bentuk tindak tutur dan karakteristik 

tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan Surakarta. Bentuk-bentuk tindak 

tutur wacana slogan merujuk pada pendapat Yule (2006: 92-94) yang membagi 

klasifikasi tindak tutur menjadi 5 jenis yakni deklarasi, representatif, direktif, 

ekspresif, komisif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada wacana slogan 

di lingkungan Surakarta peneliti menemukan dua  jenis tindak tutur yakni direktif 

dan representatif. Berikut data bentuk tindak tutur direktif:  

3.1 Bentuk-bentuk tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta 

3.1.1 Bentuk tindak tutur direktif 

3.1.1.1 Modus Perintah  

Tuturan perintah difungsikan secara konvensional untuk 

memerintah. Berdasarkan data yang ditemukan di lingkungan 

Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur direktif 

perintah, berikut realisasi nya.  

(1) Eksplikatur  : Jagalah bumi ini dari polusi 

 Penanda  : Jagalah  

 Konteks   : Tuturan wacana slogan diambil dari taman Balai 

Kambang. 

 Maksud   : Menyuruh agar selalu menjaga bumi tercinta ini 

dari polusi yang diakibatkan dari banyaknya 
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kendaraan yang asapnya tidak ramah lingkungan, 

yang dapat mengakibatkan pemanasan global. 

Data (1) merupakan tindak tutur direktif perintah. Penanda 

“Jagalah” dalam Tuturan “Jagalah bumi ini dari polusi” yang 

dikatakan oleh penutur merupakan tuturan memerintah agar selalu 

menjaga bumi tercinta ini dari polusi yang diakibatkan dari 

banyaknya kendaraan yang asapnya tidak ramah lingkungan, yang 

dapat mengakibatkan pemanasan global. Melalui tuturan tersebut 

suatu tindak tutur yang mengandung unsur menyuruh supaya mitra 

tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang diperintah oleh penutur.  

3.1.1.2 Modus Mengajak 

Modus mengajak mengandung maksud bahwa penutur 

mengajak mitra tutur supaya melakukan sesuatu sebagaimana yang 

dinyatakan oleh penutur. Berdasarkan data yang ditemukan di 

lingkungan Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur 

direktif mengajak, Berikut realisasinya.  

(2) Eksplikatur : Ayo menanam untuk masa depan 

Penanda  : Ayo 

Konteks  : Tuturan wacana slogan diperoleh dari taman 

Balai Kambang 

Maksud  : Mengajak menanam pohon untuk masa depan 

yang lebih baik. 

 

Data (2) merupakan tindak tutur direktif mengajak. Memalui 

tuturan tersebut penanda “Ayo” penutur mengajak mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh penutur, yakni 

bersama-sama menanam pohon untuk masa depan yang lebih baik. 

Mengajak adalah suatu yang bertujuan untuk meminta supaya mitra 

tutur menuruti sebagaimana yang diinginkan oleh penutur. Sesuatu 

yang diinginkan penutur itulah yang menjadi dasar bagi mitra tutur 

untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, suatu tindakan 

yang dilakukan oleh mitra tutur semata-mata untuk memenuhi apa 

yang diinginkan oleh penutur.  

3.1.1.3 Modus Mengimbau 
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Modus mengimbau adalah suatu tuturan yang mengandung 

maksud meminta, menyerukan, atau mengajak mitra tutur melakukan 

sesuatu dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki 

oleh penutur. Berdasarkan data yang ditemukan di lingkungan 

Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur direktif 

mengimbau sebagai berikut.  

(3) Eksplikatur : Saatnya utamakan kejujuran 

Penanda  : Saatnya  

Konteks  : Tuturan wacana slogan diperoleh dari 

lingkungan Kopma kampus Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. 

Maksud  : Mengimbau untuk selalu bersikap jujur dalam 

segala hal. 

 

Data (3) merupakan tindak tutur direktif mengimbau yaitu 

suatu tindak tutur yang mengandung maksud meminta, menyerukan, 

atau mengajak mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang 

dikehendaki oleh penutur, Tuturan “Saatnya utamakan kejujuran” 

yang dikatakan oleh penutur merupakan tuturan mengimbau untuk 

selalu bersikap jujur dalam segala hal, karena kejujuran merupakan 

kunci utama meraih kesuksesan. 

3.1.1.4 Modus Permintaan 

Modus meminta adalah suatu tindak tutur yang bertujuan 

untuk memohon dan mengharapkan kepada mitra tutur supaya diberi 

sesuatu atau menjadi sebuah kenyataan sebagaimana yang diminta 

oleh mitra tutur. Berdasarkan data yang ditemukan di lingkungan 

Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur direktif 

permintaan sebagai berikut.  

(4) Eksplikatur  : Lindungi dan sayangi orang disekitar kita 

dari asap rokok 
Penanda  : Lindungi  

Konteks   : Tuturan wacana slogan diambil dari rumah 

sakit Kasih Ibu Slamet Riyadi Surakarta. 

Maksud  : Meminta agar tidak merokok disembarang 

tempat, karena asap rokok dapat merugikan 

orang lain, terutama ibu hamil dan anak-anak. 
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Data (4) merupakan tindak tutur direktif permintaan yaitu 

suatu tindak tutur yang bertujuan untuk memohon dan mengharapkan 

kepada mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang diminta oleh 

penutur. Tuturan “Lindungi dan sayangi orang disekitar kita dari asap 

rokok” yang dikatakan oleh penutur merupakan tuturan meminta agar 

tidak merokok disembarang tempat, karena asap rokok dapat 

merugikan orang lain, terutama ibu hamil dan anak-anak.  

3.1.1.5 Modus Sindiran 

Modus sindiran adalah suatu tindak tutur yang bertujuan 

untuk mengingatkan atau menegur seseorang secara tidak langsung 

atau tidak terus terang. Berdasarkan data yang ditemukan di 

lingkungan Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur 

direktif sindiran sebagai berikut.  

 (5) Eksplikatur : Pinjam boleh asal jangan langganan 

Penanda  : Implikatur  

Konteks  : Tuturan wacana slogan diperoleh dari 

lingkungan di SMA Batik 1 Surakarta. 

Maksud  : Menyindir untuk tidak terlalu sering 

meminjam sesuatu hal terhadap O1. 

Data (5) merupakan tindak tutur direktif sindiran. Tuturan 

“Pinjam boleh asal jangan langganan”. penutur bermaksud untuk 

mengingatkan atau menegur mitra tutur  agar tidak terlalu sering 

meminjam sesuatu hal terhadap penutur. 

3.1.1.6 Modus Peringatan 

Modus peringatan adalah suatu tindak tutur yang bertujuan 

untuk mengingatkan atau memberi nasihat, teguran kepada mitra tutur. 

Berdasarkan data yang ditemukan di lingkungan Surakarta terdapat  

slogan yang menunjukan tindak tutur direktif peringatan sebagai 

berikut.  

(6) Eksplikatur : Ingat korban meninggal sia-sia sudah 

banyak, hati-hati dijalanan umum. 

Penanda  : Ingat 

Konteks  : Tuturan diperoleh dari jalan raya Solo Baru. 
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Maksud  : Memperingatkan agar berhati-hati dijalan raya, 

dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang 

ada. Sehingga dapat mencegah resiko 

kecelakaan dalam berkendara. 

 

Data (6) merupakan tindak tutur direktif peringatan. Yaitu 

suatu tuturan yang bertujuan untuk memberi nasihat, teguran, 

peringatan supaya seseorang ingat akan kewajiban atau tindakan yang 

harus dilakukan. Melalui tuturan” Ingat korban meninggal sia-sia 

sudah banyak, hati-hati dijalanan umum” bermaksud memperingatkan 

agar berhati-hati dijalan raya, dan selalu mematuhi peraturan lalu 

lintas yang ada. Sehingga dapat mencegah resiko kecelakaan dalam 

berkendara. 

3.1.1.7 Modus Melarang 

Modus melarang yaitu suatu tindak tutur yang melarang 

supaya mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang diminta oleh 

penutur, berdasarkan data yang ditemukan di lingkungan Surakarta 

terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur direktif menyarankan 

sebagai berikut.  

(7)  Eksplikatur : Stop korupsi di negeri ini 

 Penanda  : Stop  

 Konteks   : Tuturan wacana slogan ini diperoleh dari 

lingkungan  Sriwedari.  

Maksud  : Melarang untuk melakukan tindakan korupsi 

dan  membrantas korupsi yang kian lama kian 

merajalela, bahkan sering kita lihat para 

pejabat negara yang melakukan tindakan 

korupsi. 

 

Data (7) merupakan tindak tutur direktif melarang yaitu suatu 

tindak tutur yang melarang supaya mitra tutur melakukan sesuatu 

sebagaimana yang diminta oleh penutur, tuturan “Stop korupsi 

dinegeri ini” yang dikatakan oleh penutur merupakan tuturan 

melarang untuk melakukan tindakan korupsi dan membrantas korupsi 

yang kian lama kian merajalela, bahkan sering kita lihat para pejabat 

negara yang melakukan tindakan korupsi. 
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3.1.1.8 Modus Menyarankan 

Menyarankan yaitu suatu tindak tutur yang menyarankan 

seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

disarankan oleh penutur. Berdasarkan data yang ditemukan di 

lingkungan Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur 

direktif menyarankan sebagai berikut.  

(8) Eksplikatur : Mencegah lebih baik dari pada mengobati 

Penanda : Dari pada 

Konteks    :Situasi sosial tuturan diperoleh dari lingkungan rumah 

sakit  Kasih Ibu 

Maksud :Menyarankan bahwa lebih baik mencegah dari pada 

mengobati, yakni mencegah dengan selalu menjaga 

kebersihan lingkungan. 

 

Data (8) merupakan tindak tutur direktif menyarankan. Yaitu 

suatu tindak tutur yang menyarankan seseorang untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan apa yang disarankan oleh penutur. Melalui 

tuturan “Mencegah lebih baik dari pada mengobati” penutur 

bermaksud menyarankan bahwa lebih baik mencegah dari pada 

mengobati, yakni mencegah dengan selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 

3.1.2 Bentuk tindak tutur representatif 

3.1.2.1 Menyatakan  

Modus menyatakan yakni menyatakan maksud tuturan yang 

diyakini oleh penutur. Berdasarkan data yang ditemukan di 

lingkungan Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur 

representatif  menyatakan  sebagai berikut. 

(9) Eksplikatur  : Damai itu indah 

 Penanda   : Itu  

 Konteks   :Tuturan diperoleh dari lingkungan kos Azahra  

kampus UMS. 

Maksud   :Diyakini oleh O1 bahwa hidup damai itu 

indah, yaitu dengan cara selalu menjaga 

kerukunan antar individu maupun kelompok. 
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Data (9) merupakan tindak tutur representatif. Tuturan 

representatif menyatakan apa yang diyakini penutur. Tuturan “Damai 

itu indah” bahwasanya diyakini oleh penutur dengan menjaga 

kerukunan antar individu maupun kelompok, selain juga saling 

menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainya, dengan 

demikian terciptalah kedamaian yang membuat hati kita nyaman. 

3.1.2.2 Memberitahukan 

Modus memberitahukan yakni memberitahukan maksud 

tuturan yang diyakini oleh penutur. Berdasarkan data yang ditemukan 

di lingkungan Surakarta terdapat  slogan yang menunjukan tindak tutur 

representatif  menyatakan  sebagai berikut. 

 (10) Eksplikatur  : Menanam pohon berarti menyumbang 

oksigen 

Penanda   : Berarti  

Konteks   : Tuturan diperoleh dari taman balai kambang 

surakarta.  

Maksud  : Diyakini dengan ikut serta dalam menanam 

pohon, maka dapat menciptakan lingkungan 

hudup yang sehat, yakni dengan banyaknya 

sumber oksigen.  

 

Data (10) merupakan tindak tutur representatif. Tuturan 

representatif merupakan jenis tindak tutur yang memberitahukan apa 

yang diyakini oleh penutur. Berkaitan dengan tuturan “Menanam 

pohon berarti menyumbang oksigen” Diyakini O1 dengan ikut serta 

dalam menanam pohon, maka dapat menciptakan lingkungan hudup 

yang sehat, yakni dengan banyaknya sumber oksigen.  

3.2  Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta.  

3.2.1 Tindak tutur wacana slogan cenderung menyatakan 

maksud tuturan secara langsung 

 

Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta memiliki kecenderungan untuk menyatakan maksud tuturan 

secara langsung. Pada maksud tindak tutur ini di dominasi oleh tindak 
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tutur direktif dengan modus mengajak dan memerintah. Tuturan 

wacana slogan direktif berisi tuturan yang meminta mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur. 

Seperti data berikut:  

Modus mengajak yaitu mengandung maksud bahwa penutur 

mengajak mitra tutur supaya melakukan sesuatu sebagaimana yang 

dinyatakan oleh penutur.  

(11) Ayo berantas koruptor dinegeri indonesia 

 

(12) Mari bersama kita hijaukan bumi 

Tuturan tersebut merupakan tuturan langsung yaitu penutur 

mengajak mitra tutur untuk mekalukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

di tuturkan. Kata ayo dan mari menunjukan penanda tuturan direktif 

modus mengajak.   

Modus perintah yaitu mengandung maksud tuturan menyuruh 

mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintah 

oleh penutur.  

(13) Sholatlah sebelum kamu disholatkan 

Tuturan tersebut merupakan tuturan langsung yaitu penutur 

memerintah mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang di tuturkan. Penanda partikel –lah pada kata sholatlah merupakan 

penegasan bahwa tuturan tersebut adalah tindak tutur direktif modus 

perintah.  

3.2.2 Tindak tutur wacana slogan juga cenderung disertai dengan 

kata definisi 

 

Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan cenderung juga 

disertai dengan penanda kata definisi yakni Kata yang mengungkapkan 

makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau 

aktivitas. Seperti tuturan berikut:  

(14) Plagiat adalah kejahatan korupsi 
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Penanda adalah pada tuturan (14) menerangkan bahwa 

melakukan tindakan plagiat sama saja melakukan tindakan korupsi, 

yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.  

3.2.3 Penutur bertipe status sosial lebih tinggi dari pada mitra 

tutur (partisipan) dalam tindak tutur wacana slogan 

 

 Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta menunjukan bahwa penutur lebih tinggi status sosialnya dari 

pada mitra tutur, hal ini terbukti dari lima puluh tujuh data yang telah 

diidentifikasi. seperti data  berikut: 

(16) Selamatkan lingkungan untuk hari esok yang lebih baik.  

Ditunjau dari situasi sosial yakni lingkungan asal tuturan 

tersebut yang berada di taman Balai Kambang tuturan tersebut ditulis 

oleh pemkot (penutur) Surakarta. Sehingga menunjukan bahwa status 

sosialnya lebih tinggi dari pada mitra tutur yakni pengunjung taman 

Balai Kambang. Adapun maksud tuturan tersebut pemkot (penutur) 

bermaksud menyuruh untuk selalu menjaga lingkungan agar lingkungan 

selalu sehat dan masa depan bumi kita tetap terjaga dengan baik. 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas bentuk-bentuk tindak tutur yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif dan tindak tutur representatif. 

Hasil dan temuan data tindak tutur direktif pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta dapat diketahui ada 8 modus yaitu: perintah, mengimbau, permintaan, 

sindiran, peringantan, mengajak, menyarankan, melarang. Adapun tindak tutur 

representatif mengandung tuturan yang memaparkan apa yang diyakini oleh 

penutur mengenai sesuatu hal atas kebenarannya, tuturan tersebut  menyatakan 

dan memberitahukan  maksud tuturan.  

Dari 56 data wacana slogan ditemukan 38 tindak tutur direktif dan 18 

tindak tutur representatif. Tiga puluh delapan data tindak tutur direktif meliputi 

modus perintah sebanyak 14 tuturan, modus mengimbau sebanyak 7, modus 

mengajak sebanyak 6 tuturan, modus permintaan sebanyak 4 tuturan, modus 

sindiran sebanyak 2 tuturan, modus peringatan sebanyak 2 tuturan, modus 
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menyarankan sebanyak 1 tuturan, modus melarang sebanyak 2 tuturan. Delapan 

belas tindak tutur representatif yang mengandung tuturan apa yang diyakini ileh 

penutur mengenai sesuatu hal atas kebenarannya, meliputi submenyatakan 

sebanyak 10 tuturan, submemberitahukan sebanyak 8 tuturan.  

Karakteristik tindak tutur wacana slogan di lingkungan Surakarta terdiri 

atas tiga karakteristik, yakni meliputi (1) Karakteristik tindak tutur pada wacana 

slogan di lingkungan Surakarta memiliki kecenderungan untuk menyatakan 

maksud tuturan secara langsung. Pada maksud tindak tutur ini di dominasi oleh 

tindak tutur direktif dengan modus mengajak dan memerintah; (2) Karakteristik 

tindak tutur pada wacana slogan cenderung menggunakan tindak tutur 

representatif yaitu menyatakan suatu tuturan yang diyakini oleh penutur. Selain 

itu sedikit banyak juga disertai penanda kata definisi yakni Kata yang 

mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, 

atau aktivitas; (3) Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta menunjukan bahwa penutur lebih tinggi status sosialnya dari pada mitra 

tutur, ditinjau dari situasi sosialnya. 

Temuan penelitian diatas meliputi bentuk-bentuk tindak tutur pada wacana 

slogan di lingkungan surakarta berupa tindak tutur direktif dan tindak tutur 

representatif dan karakteristik tindak tutur wacana slogan yang diidentifikasi 

berdasarkan bentuk-bentuk tindak tutur. Bentuk-bentuk tindak tutur tersebut 

sesuai dengan pendapat Yule (2006:92-94) yang menyatakan terdapat 5 klasifikasi 

tindak tutur yakni representatif, deklarasi, ekspresif, direktif, dan komisif. Namun, 

dalam hasil analisis ini hanya menemukan dua klasifikasi yakni direktif dan 

representatif.  

Selain itu penelitian ini sesuai dengan  penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Subekti (2009) yakni menganalisis mengenai bentuk tindak tutur dan 

menemukan karakteristik dalam iklan kampanye legislatif partai politik di media 

televisi yakni modus tindak tutur yang digunakan oleh partai politik dalam iklan 

kampanye di media televisi secara umum, karakteristik tindak tutur yang 

digunakan dalam iklan kampanye legislatif dapat dinyatakan memiliki 

kecenderungan sebagai tindak tutur langsung atau direct speech act. Pada modus 
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tindak tutur ini didominasi oleh tindak tutur direktif. Ketiga, emphatic stress 

tindak tutur merupakan bentuk tindak tutur ekspresif yang mengandung maksud 

dalam bertutur. Pada emphatic stress tindak tutur ini didominasi oleh subtindak 

tutur berterima kasih dan mengucapkan rasa syukur. Meskipun demikian, hasil 

temuan tersebut memiliki perbedaan yakni berupa data dan sumber data yang 

digunakan.  

Temuan ini diarahkan membawa pengaruh bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama kaitannya dengan pembelajaran bahsa indonesia. Kaitan 

penelitian mengenai tindak tutur wacana slogan yakni dengan Analisis wacana 

slogan merupakan salah satu kegiatan menganalisis wacana dalam hal ketrampilan 

aspek membaca.  

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti yakni 

mengenai “Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan dilingkungan Surakarta” 

dapat disimpulkan mengenai dua rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa bentuk tindak tutur yakni tindak tutur 

direktif dan tindak tutur representatif. Tindak tutur direktif berupa bentuk tuturan 

perintah, ajakan, sindiran, permintaan, imbauan, menyarankan, melarang. Tindak 

tutur representatif berupa tuturan yang meyakini mengenai suatu tuturan atas 

kebenarannya yakni berupa submenyatakan dan submemberitahukan. Tuturan 

tuturan tersebut diperoleh dari wacana slogan yang menunjukan karakteristik 

didalamnya. Karakteristik tindak tutur pada wacana slogan di lingkungan 

Surakarta, sebagai berikut: pertama, memiliki kecenderungan untuk menyatakan 

maksud tuturan secara langsung. Pada maksud tindak tutur ini di dominasi oleh 

tindak tutur direktif dengan modus mengajak dan memerintah; kedua,  wacana 

slogan cenderung juga disertai dengan penanda kata definisi; ketiga, pada wacana 

slogan di lingkungan Surakarta menunjukan bahwa penutur lebih tinggi status 

sosialnya dari pada mitra tutur, ditinjau dari situasi sosialnya. 
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