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Abstrak 
 

Pemakaian Tindak Tutur Komisif dalam Wacana Reklame di Daerah 
Surakarta: Tinjauan Pragmatik 

 
Nurul Qodriyatun, A310090067, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 125 halaman. 

 
 Secara umum, tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk 
tindak tutur komisif dalam wacana reklame di daerah Surakarta, (2) 
mendeskripsikan maksud yang terkandung dalam wacana reklame di daerah 
Surakarta, (3) mendeskripsikan strategi tindak tutur komisif dalam wacana 
reklame di daerah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa, tindak tutur komisif dalam 
wacana reklame di daerah Surakarta. Sumber data penelitian ini berupa wacana 
reklame di daerah Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi, simak, dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) 
bentuk tindak tutur komisif dalam wacana reklame di daerah Surakarta dari 60 
data ditemukan tindak tutur komisif sebanyak 83 tuturan. Tindak tutur komisif 
menawarkan sebanyak 60 tuturan dan tindak tutur komisif menjanjikan sebanyak 
23 tuturan. Tindak tutur komisif menawarkan dikelompokkan menjadi dua yaitu 
tindak tutur komisif menawarkan produk sebanyak 27 tuturan dan tindak tutur 
komisif menawarkan jasa sebanyak 33 tuturan. (2) Maksud tindak tutur komisif 
dalam wacana reklame di daerah Surakarta, semuanya mengandung maksud 
yang ingin disampaikan penuturnya yaitu menawarkan dan menjanjikan barang 
atau jasa yang sedang dipromosikan perusahaan ataupun perorangan. (3) 
Strategi dalam penelitian ini ditemukan tindak tutur komisif langsung 
menawarkan produk sebanyak 27 tuturan dengan modus ajakan, tindak tutur 
komisif langsung menawarkan jasa sebanyak 33 tuturan dengan modus ajakan, 
dan tindak tutur komisif  tidak langsung menjanjikan sebanyak 23 tuturan dengan 
modus ajakan. 
 
Kata kunci: tindak tutur, tindak tutur komisif, reklame 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekarang ini dunia periklanan telah berkembang dengan pesat, hal ini 

karena perkembangan teknologi informasi. Media periklanan di sini berguna 

untuk mempromosikan barang atau jasa, sedangkan promosi sendiri bertujuan 

untuk menginformasikan, membujuk, dan menawarkan barang atau jasa yang 
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sedang dipasarkan oleh suatu perusahaan ataupun perorangan. Saat ini banyak 

perusahaan besar maupun kecil yang menggunakan media iklan sebagai sarana 

untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Di daerah Surakarta banyak 

terpampang iklan di jalan raya, seperti halnya reklame.  

Reklame merupakan produk periklanan yang khusus ditujukan untuk 

keperluan perniagaan. Reklame yang berarti meneriakkan sesuatu atau memanggil 

berulang-ulang. Para pengusaha masa kini menyebut reklame sebagai periklanan 

khusus di bidang perniagaan, dengan arti kiat untuk memengaruhi konsumen agar 

penjualan barang atau jasanya meningkat (Suhadang, 2005:15). 

Saat ini media reklame menjadi media promosi yang efektif untuk 

menawarkan barang dagangan atau jasa suatu bisnis agar mudah dikenali oleh 

khalayak umum atau masyarakat. Bentuk dari reklame sendiri sangat beragam, 

namun semuanya berupa suatu karya seni yang yang dibuat menarik dan indah 

dari segi tulisan maupun gambar untuk menawarkan barang yang dipromosikan 

dalam reklame tersebut.  

Di dalam wacana reklame terdapat berbagai bentuk dan jenis tindak tutur. 

Bentuk tindak tutur menurut Yule (2006:92) diklasifikasikan menjadi lima bentuk 

yaitu tindak tutur deklarasi, tindak tutur representatif, tindak tutur ekspresif, 

tindak tutur direktif, dan tindak tutur komisif. Sedangkan jenis tindak tutur 

menurut Wijana dan Rohmadi (2009:28-29) jenis tindak tutur dibedakan menjadi 

tindak tutur langsung dan tidak langsung, dan tindak tutur literal dan tindak tutur 

tidak literal.  

Penelilitian ini meneliti tentang pemakaian tindak tutur komisif dalam 

wacana reklame di daerah Surakarta. Scarle (dalam Rani, 2006:158-159) 

menyatakan bahwa dalam komunikasi bahasa terdapat tindak tutur. Ia berpendapat 

bahwa komunikasi bahasa bukan sekadar, kata, atau kalimat, tetapi akan lebih 

tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang, kata, atau kalimat yang 

berwujud perilaku tindak tutur. Tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu 

kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi. 

Tindak tutur adalah adalah aktivitas tindakan dengan menuturkan sesuatu, 

misalnya jika penutur mempunyai satu maksud agar pintu ruangan dibuka karena 
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ia merasa panas, beberapa kemungkinan tindak tutur dapat dipilihnya untuk 

menyampaikan maksud itu. Mungkin ia cukup mengatakan Buka pintu itu!.  

Douglas (dalam Mulyana, 2005:3) istilah wacana berasal dari bahasa 

Sanskerta wac/wak/vak, artinya ‘berkata’, ‘berucap’. Bila dilihat dari jenisnya, 

kata wac dalam lingkup morfologi bahasa Sanskerta, termasuk kata kerja 

golongan III prasmaepada (m) yang bersifat aktif, yaitu ‘melakukan tindakan 

ujar’. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana 

yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran), yang bermakna ‘membedakan’ 

(nominalisasi). Jadi, kata wacana dapat diartikan sebagai ‘perkataan’ atau 

‘tuturan’. 

Tindak tutur komisif sendiri Merupakan jenis tindak tutur yang dipahami 

oleh penutur untuk mengikat dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang 

akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa yang dimasudkan oleh penutur. 

Tindak tutur ini dapat berupa ancaman, janji, penolakan, ikrar, dan menawarkan. 

Pada waktu menggunakan tindak tutur komisif, penutur berusaha untuk 

menyesuaikan dunia dengan kata-kata lewat penutur (Yule, 2006:94). 

Di dalam periklanan, bahasa iklan merupakan hal yang sangat menarik 

untuk diteliti. Pemakaian bahasa pada reklame khususnya pada wacana reklame di 

daerah Surakarta, tidak terlepas dari maksud dan tujuan bahasa itu digunakan 

dalam proses komunikasi. Pemilihan data wacana reklame di daerah Surakarta, 

karena reklame di daerah Surakarta mempunyai daya tarik yang sangat tinggi bagi 

pembacanya yaitu memiliki bahasa iklan yang sangat menarik untuk dikaji.  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif dan bersifat deskriptif. Dalam analisis kualitatif, data yang dianalisis itu 

bukan data berupa angka-angka (data kuantitatif), tetapi berupa kata-kata 

(Mahsun, 2011:257). Dalam penelitian ini menerapan metode kualitatif, karena 

datanya bersifat deskriptif. Artinya, data yang dianalisis dan hasil analisisnya 

berbentuk deskripsi yaitu berupa kata-kata dari data yang diperoleh tidak berupa 

angka-angka atau koefisiensi tentang hubungan antarvariabel. Pendekatan 
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kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mengungkap 

bentuk TTK dalam wacana reklame di daerah Surakarta. 

Subjek dalam penelitian ini adalah wacana reklame di daerah Surakarta. 

Mahsun (2011: 18-19) mengemukakan bahwa objek penelitian merupakan sasaran 

atau hal yang dikaji dalam sebuah penelitian bahasa yang membentuk data dan 

bersifat ganda. Objek dalam penelitian ini adalah TTK dalam wacana reklame di 

daerah Surakarta. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan 

teknik simak, maka data yang didokumentasikan ditranskipkan dengan 

menggunakan teknik catat. Pencatatan ini dilakukan pada kartu data kemudian 

dilanjutkan dengan klasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Data hasil 

dokumentasi yang sudah ditranskipkan dalam penelitian ini dicatat kemudian 

diklasifikasikan ke dalam wacana yang mengandung TTK berniat, TTK berjanji, 

TTK bersumpah, dan TTK menawarkan. 

Menurut Danzim 1978 (dalam Mahsun, 2011:237) menyatakan ada empat 

macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data atau triangulasi sumber, (2) 

triangulasi peneliti, (3) triangulasi metodologis, dan (4) triangulasi teoritis. Jenis 

validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teoritis, 

triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori 

sebagai landasan penelitian dalam membahas permasalahan yang dikaji. Cara 

mengkaji yakni mengaitkan teori-teori yang ada dengan data yang terkumpul. 

Setelah data terkumpul diyakini keabsahannya, kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan 

ekstralingual. Metode padan ekstralingual digunakan untuk menganalisis unsur 

yang bersifat ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal 

yang berada di luar bahasa (Mahsun, 2011:120). 

Analisis data dilakukan melalui pemakaian TTK dalam wacana reklame di 

daerah Surakarta kemudian peneliti mengklasifikasikan wacana-wacana reklame 

tersebut. Setiap wacana reklame yang diteliti kemudian diidentifikasikan yang 

mengandung TTK baik berupa janji, bersumpah, berniat, maupun menawarkan. 
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Setelah itu peneliti mengidentifikasi maksud dan strategi TTK dalam wacana 

reklame tersebut. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, berupaya 

mendeskripsikan pemakaian TTK  dalam wacana reklame di daerah Surakarta.  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam pembahasan ini data disajikan dan dianalisis berdasarkan bentuk, 

maksud, dan strategi tindak tutur komisif (TTK) dalam wacana reklame di daerah 

Surakarta. 

Bentuk, Maksud, Strategi TTK dalam WR di Daerah Surakarta 

TTK penelitian ini adalah tuturan yang digunakan untuk menyatakan suatu 

tindakan yang akan dilakukan di masa akan datang atau tindakan yang belum 

dilakukan, TT ini berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif, karena 

tidak mengacu pada kepentingan Pn tetapi pada kepentingan Mt. Ada 4 macam 

TTK yaitu TTK berniat, TTK berjanji, TTK bersumpah, dan TTK menawarkan. 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam bentuk TTK yang terdapat dalam 

wacana reklame di daerah Surakarta yaitu TTK menawarkan dan TTK 

menjanjikan. 

Strategi penyampaian TTK ada dua yaitu TT langsung dan TT tidak 

langsung. TT langsung adalah tindak bicara yang dilakukan oleh Pn secara 

langsung kepada Mt apa yang apa yang diinginkan Pn. Dalam hal ini Pn 

mengungkapkan dengan kalimat sesuai dengan modusnya. Berdasarkan 

maksudnya kalimat dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat 

perintah. Kalimat berita untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk 

menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, 

membujuk, memohon. 

TT tidak langsung adalah TT yang menyuruh seseorang melakukan 

sesuatu secara tidak langsung. Dalam hal ini Pn mengutarakan maksudnya dengan 

modus kalimat yang tidak bersesuaian. Misalnya maksud kalimat memerintah 

diutarakan dengan kalimat tanya. 

Dalam penelitian ini, wacana reklame di daerah Surakarta hanya 

menggunakan strategi TT langsung. Berdasarkan strategi penyampaiannya TTK 
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langsung wacana reklame di daerah Surakarta ditemukan 60 TTK menawarkan 

langsung dan 23 TTK menjanjikan langsung dengan modus ajakan. 

a. TTK Menawarkan 

TTK menawarkan dalam penelitian ini adalah tindak ujaran yang 

dilakukan Pn untuk memberitahukan tentang sesuatu kepada orang lain tentang 

apa yang dimilikinya dengan tujuan Mt dapat mempergunakannya. Dalam 

penelitian ini TTK menawarkan dikelompokkan menjadi 2 yaitu TTK 

menawarkan produk dan TTK menawarkan jasa. TTK menawarkan Produk ada 6 

jenis produk yang ditawarkan. TTK menawarkan jasa ada 13 jenis jasa. 

1. TTK Menawarkan Produk 

Data (1.a)  : Bentuk TTK (lampiran no. 1) 
Eksplikatur  : “Bakso komplit, bakso tanpa mie, mie ayam, mie pangsit, dan 

mie bakso”. 
Konteks  : Pn adalah pemilik rumah makan, Mt adalah pembeli.Topik 

yang di bicarakan adalah bakso dan mie. Tempat Jl. Sidan- 
Glondongan, tepatnya selatan BRI timur jalan. 

Maksud  :  Menawarkan Mt 
 
Data (1.b) : Bentuk TTK (lampiran no. 13) 
Eksplikatur : “Acessories Hp, perdana, deposit all operator, grosir perdana, 

nomor cantik, isi lagu, walpaper, dan service Hp. Tersedia 
cessing, baterai Hp, Charger, MMC, Flashdisk, C.Reader, 
dll.”. 

Konteks  : Pn adalah pemilik toko, Mt adalah pembeli. Topik yang 
dibicarakan adalah grosir pulsa dan perdana.  Tempat di Jl. 
Sidan- Glondongan. 

Maksud  : Menawarkan Mt. 
 

Tuturan (1.a) termasuk TTK menawarkan produk makanan. Hal ini terlihat 

jelas dalam tuturan terdapat kata bakso dan mie. Maksud tuturan (1.a) 

menawarkan kepada Mt menu makanan di raja bakso dan mie yaitu bakso 

komplit, bakso tanpa mie, mie ayam, mie pangsit, dan mie bakso. Jika berminat 

membeli bakso dan mie di warung rajaa ini, dapat langsung datang ke Jl. Sidan- 

Glondongan, tepatnya selatan BRI timur jalan. Strategi penyampaian yang 

digunakan dalam tuturan (1.a) adalah tindak tutur langsung bermodus ajakan. 

Tuturan (1.b) termasuk TTK menawarkan produk perlengkapan Hp. Hal 

ini terlihat jelas dalam tuturan terdapat kata acessories Hp, perdana, dll. Maksud 
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tuturan (1.b) Pn menawarkan kepada Mt produk yang dijual yaitu acessories Hp, 

perdana, deposit all operator, grosir perdana, nomor cantik, isi lagu, walpaper, dan 

service Hp. Di toko ini juga tersedia cessing, baterai Hp, Charger, MMC, 

Flashdisk, C.Reader, dll. Jika berminat membeli bisa datang langsung ke Jl. 

Sidan- Glondongan. Strategi penyampaian yang digunakan dalam tuturan (1.b) 

adalah TT langsung bermodus ajakan. 

Data (1.c) : Bentuk TTK (lampiran no. 18) 
Eksplikatur : “Kado, accesoris, alat tulis, sandal & sepatu, mainan, aneka 

jam, perlengkapan bayi, dll”. 
Konteks  : Pn adalah pemilik griya kado dan accesoris, Mt adalah 

pembeli. Topik yang dibicarakan adalah penjualan kado dan 
accesoris. Tempat di toko “Ceria” tepatnya depan pasar 
Godog, Polokarto, Sukoharjo  

Maksud  : Menawarkan Mt. 
 
Data (1.d) : Bentuk TTK (lampiran no. 21) 
Eksplikatur : “Baigon max”. 
Konteks  : Pn adalah pemilik produk baigon max, Mt adalah pembeli 

produk. Topik: obat nyamuk bakar.  
Maksud  : Menawarkan Mt. 
 

Tuturan (1.c) termasuk TTK menawarkan produk pakaian dan aksesories. 

Hal ini terlihat jelas dalam tuturan terdapat kata Kado, accesoris, dll. Maksud 

tuturan (1.c) Pn menawarkan kepada Mt bahwa di griya kado dan accesoris 

“Ceria” menyediakan berbagai macam kado, accesoris, alat tulis, sandal & sepatu, 

mainan, aneka jam, perlengkapan bayi, dll. Jika berminat bisa datang langsung ke 

griya kado dan accesoris “Ceria” yang beralamatkan di depan pasar Godog, 

Polokarto, Sukoharjo. Strategi penyampaian yang digunakan dalam tuturan (1.c) 

adalah TT langsung bermodus ajakan. 

Tuturan (1.d) termasuk TTK menawarkan produk unilever. Hal ini terlihat 

jelas dalam tuturan terdapat kata Baigon Max. Maksud tuturan (1.d) Pn 

menawarkan kepada Mt obat anti nyamuk bakar yaitu baigon max. Strategi 

penyampaian yang digunakan dalam tuturan (1.d) adalah TT langsung bermodus 

ajakan. 
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Data (1.e) : Bentuk TTK (lampiran no. 25) 
Eksplikatur :“Minyak habbatussauda, herbal alami dan kombinasi, herbal 

pria dan wanita, sabun dan minyak zaitun, propolis, minuman 
herbal, sari korma, madu, dan lain sebagainya”. 

Konteks  : Pn adalah penjual ramuan herbal di Puri Safira, sedangkan Mt 
adalah pembeli ramuan herbal Topik: ramuan herbal untuk 
kesehatan.  Tempat di Puri Safira yang beralamatkan di Jl. 
Raya Solo-Bekonang Km2, Wirun Mojolaban-Sukoharjo. 

Maksud  : Menawarkan Mt. 
 

Tuturan (1.e) termasuk TTK menawarkan produk herbal. Hal ini terlihat 

jelas dalam wacana terdapat kata Minyak Habbatussauda, herbal alami & 

kombinasi, dll. Maksud tuturan (1.e) Pn menawarkan kepada Mt berbagai jenis 

dagangannya yaitu berupa ramuan-ramuan herbal seperti Minyak habbatussauda, 

herbal alami dan kombinasi, herbal pria dan wanita, sabun dan minyak zaitun, 

propolis, minuman herbal, sari korma, madu, dan lain sebagainya. Di toko 

tersebut ramuan herbal dapat dibeli secara eceran maupun grosir. Jika ingin 

membeli produk-produk herbal ini dapat dibeli di Puri Safira yang beralamatkan 

di Jl. Raya Solo-Bekonang Km2, Wirun Mojolaban-Sukoharjo. Strategi 

penyampaian yang digunakan dalam tuturan (1.e) adalah TT langsung bermodus 

ajakan. 

 

2. TTK Menawarkan Jasa 

(2.a)  : Bentuk TTK (lampiran no. 28) 
Eksplikatur : “Menerima potong rambut, potong poni, cabut alis, cuci blow, 

cuci catok, creambath, masker rambut, dll.”. 
Konteks  : Pn adalah pemilik salon, Mt adalah pemakai jasa di Dwi Salon. 

Topik: salon kecantikan. Tempat di Jl. Branjangan No. 27A, 
Gonilan, Kartasura 

Maksud  :  Menawarkan Mt. 
 

Tuturan (2.a) termasuk TTK menawarkan jasa salon kecantikan. Hal ini 

terlihat jelas dalam tuturan terdapat kata potong rambut, potong poni, cuci 

blow, dll. Maksud tuturan (2.a) Pn menawarkan kepada Mt berbagai perawatan 

rambut, rias wisuda dan variasi jilbab. Perawatan rambut di sini anata lain: potong 

rambut, potong poni, cabut alis, cuci blow, cuci catok, creambath, masker rambut, 

dll. Rias wisuda di dwi salon ini menggunakan produk kecantikan ultima dan 
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latulip. Jika berminat menggunakan jasa salon ini bisa datang langsung ke Dwi 

Salon yang beralamatkan di Jl. Branjangan No. 27A, Gonilan, Kartasura. Strategi 

penyampaian yang digunakan dalam tuturan (2.a) adalah TT langsung bermodus 

ajakan. 

 (2.b)  : Bentuk TTK (lampiran no. 32) 
Eksplikatur : “Mengerjakan rehab teras, pasang lisplang, kubah masjid dari 

beton, cagak, profil, alur minimalis, plengkung, dan aneka 
lis”. 

Konteks  : Pn adalah pemilik UD. Megah Jaya beton 2, Mt adalah 
pemesan profil. Topik: pelayanan di UD. Megah Jaya. Tempat 
di Klampisrejo Rt 01/VIII Sidorejo, Sukoharjo, tlpn. (0271) 
7904111. 

Maksud  :  Menawarkan Mt. 
 

Tuturan (2.b) termasuk TTK menawarkan jasa bangunan. Hal ini terlihat 

jelas dalam tuturan terdapat kata lis dan profil . Maksud tuturan  (2.b) Pn 

menawarkan kepada Mt bahwa di UD. Megah Jaya Beton 2 menerima pesanan lis 

dan profil berbagai bentuk, model, dan ukuran. Di  UD. Megah Jaya Beton 2 juga 

mengerjakan rehab teras, pasang lisplang, kubah masjid dari beton, cagak, profil, 

alur minimalis, plengkung, dan aneka lis. Jika berminat bisa datang langsung ke 

UD. Megah Jaya Beton 2 yang beralamatkan di Klampisrejo Rt 01/VIII Sidorejo, 

Sukoharjo, atau dapat menghubungi nomor telephone (0271) 7904111. Strategi 

penyampaian yang digunakan dalam tuturan (2.b) adalah TT langsung bermodus 

ajakan. 

(2.c)  : Bentuk TTK (lampiran no. 35) 
Eksplikatur : “Melayani peminjaman uang, tabungan, dan deposito”. 
Konteks  : Pn adalah pemberi pinjaman di PT. BPR. Tawangmangu Jaya, 

Mt adalah peminjam uang. Topik: peminjaman uang. Tempat 
di Jl. Kapten Mulyadi No. 31 Karanganyar.  

Maksud  :  Menawarkan Mt. 
 

Tuturan  (2.c) termasuk TTK menawarkan jasa simpan pinjam. Hal ini 

terlihat jelas dalam tuturan terdapat kata melayani tabungan dan deposito. 

Maksud tuturan  (2.c) Pn menawarkan kepada Mt berbagai  pelayanan PT. BPR 

Tawangmangu Jaya yaitu melayani peminjaman uang, tabungan, dan deposito. 

Jika berminat meminjam uang, menabung, dan deposit bisa langsung datang ke 

PT. BPR Tawangmangu Jaya yang beralamtkan di Jl. Kapten Mulyadi No. 31 
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Karanganyar. Strategi penyampaian yang digunakan dalam tuturan  (2.c) adalah 

TT langsung bermodus ajakan. 

(2.d)  : Bentuk TTK (lampiran no. 39) 
Eksplikatur : “Jilid, laminating, foto kilat, cetak foto, alat tulis kantor, ID 

card, dan pulsa all operator”. 
Konteks  : Pn adalah pemilik tempat fotocopy, Mt adalah orang yang 

memerlukan jasa fotokopi. Topik: pelayanan di Adil Fotocopy. 
Tempat Jl. Al-Khausar Ruko Timur SMK Al-Firdaus, 
Mendungan, Pabelan, Kartasura.  

Maksud  :  Menawarkan Mt. 
 

Tuturan  (2.d) termasuk TTK menawarkan jasa fotocopy dan rental. Hal 

ini terlihat jelas dalam tuturan terdapat kata jilid, laminating, dll . Maksud tuturan  

(2.d) Pn menawarkan kepada Mt pelayanan yang ada di Adil Fotocopy yaitu jilid, 

laminating, foto kilat, cetak foto, alat tulis kantor, ID card, dan pulsa all operator. 

Jika berminat menggunakan jasa atau membeli barang di sini bisa datang 

langsung ke Jl. Al-Khausar Ruko Timur SMK Al-Firdaus, Mendungan, Pabelan, 

Kartasura. Strategi penyampaian yang digunakan dalam tuturan (2.d) adalah TT 

langsung bermodus ajakan. 

(2.e)  : Bentuk TTK (lampiran no. 43) 
Eksplikatur : “Melayani service, ganti oli, spare part, perawatan stang 

kemudi, overhoul (belah mesin), pemasangan kunci rahasia 
otomatis”. 

Konteks  : Pn adalah pemilik bengkel sepeda motor, Mt adalah pemakai 
jasa sepeda motor. Topik: pelayanan di fotocopy Putra Prima. 
Tempat “Makmur Motor 2” di Plumbon, Mojolaban, 
Sukoharjo (di depan garasi bis Nusa) 

Maksud  :  Menawarkan Mt. 
 

Tuturan (2.e) termasuk TTK menawarkan jasa bengkel motor. Hal ini 

terlihat jelas dalam tuturan terdapat kata service, ganti oli, dll. Maksud tuturan 

(2.e) Pn menawarkan kepada Mt berbagai jenis pelayanan di bengkel sepeda 

motor  “Makmur Motor 2” yaitu melayani service, ganti oli, spare part, perawatan 

stang kemudi, overhoul (belah mesin), pemasangan kunci rahasia otomatis. Jika 

berminat menggunakan jasa bengkel sepeda motor  ini bisa langsung datang ke 

bengkel sepeda motor “Makmur Motor 2” yang beralamatkan di Plumbon, 
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Mojolaban, Sukoharjo tepatnya di depan garasi bis Nusa. Strategi penyampaian 

yang digunakan dalam tuturan (2.e) adalah TT langsung bermodus ajakan. 

 

b. TTK Menjanjikan 

Tindak tutur komisif menjanjikan adalah suatu tindakan bertutur yang 

dilakukan oleh penutur dengan menyatakan kesanggupan atas pekerjaan, tindakan, 

dan sanggup berbuat sesuatu apa yang telah dikatakan.  

(1)  : Bentuk TTK (lampiran no. 2) 
Eksplikatur :“Free hot spot are”. 
Konteks  : Pn adalah penjual es cream, Mt adalah pembeli es cream.  

Topik: es cream dari susu segar asli . Tempat Jl. Gatak III No. 
68 Pabelan Kartasura, Tlpn. 0271 715572. 

Maksud  : Menjanjikan Mt. 
 
 Tuturan (1) termasuk TTK menjanjikan. Hal ini terlihat jelas dalam 

tuturan terdapat kata  free hot spot area.  Maksud tuturan (1) Pn menjanjikan 

kepada Mt jika membeli es krim di sini, tempatnya free hot spot area, jadi 

pengunjung bisa makan es cream sambil internetan sepuasnya. Jika berminat 

membeli dan mencicipi es cream ini bisa datang langsung ke Jl. Gatak III No. 68 

Pabelan Kartasura atau dapat menghubungi 0271 715572. Strategi penyampaian 

yang digunakan dalam tuturan (1) adalah TT tidak langsung bermodus ajakan. 

(2)  : Bentuk TTK (lampiran no. 3) 
Eksplikatur : “Super rumah”. 
Konteks   : Pn adalah pemilik lestoran, Mt adalah pembeli.  Topik: 

penjualan makanan. Tempat di Solo Grand Mall, Jl. Slamet 
Riyadi , Tlpn. (0271) 727722.  

Maksud  : Menjanjikan Mt. 
 
Tuturan (2) termasuk TTK menjanjikan. Hal ini terlihat jelas dalam 

tuturan terdapat kata super murah. Maksud tuturan (2)  Pn menjanjikan kepada 

Mt jika membeli menu di sini dijamin super murah. Jika berminat bisa datang 

langsung ke Solo Grand Mall yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi  atau dapat 

menghubungi nomor telepon (0271) 727722. Strategi penyampaian yang 

digunakan dalam tuturan (2) adalah TT tidak langsung bermodus ajakan. 
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4. SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam wacana reklame di daerah 

Surakarta ditemukan ada dua bentuk TTK yaitu TTK menawarkan dan TTK 

menjanjikan. Dari 60 data wacana reklame di daerah Surakarta ditemukan 83 

tuturan yang diperoleh. Bentuk TTK menawarkan sebanyak 60 tuturan, sedangkan 

TTK menjanjikan sebanyak 23 tuturan. TTK menawarkan dikategorikan menjadi 

2 yaitu menawarkan produk dan menawarkan jasa. TTK menawarkan produk 

sebanyak 27 tuturan, sedangkan TTK menawarkan jasa sebanyak 33 tuturan. TTK 

menjanjikan dikelompokkan menjadi 6 yaitu menjanjikan harga produk dan jasa 

sebanyak 10 tuturan, manfaat produk dan jasa sebanyak 5 tuturan, keabsahan 

produk dan jasa sebanyak 3 tuturan, mutu produk dan jasa sebanyak 2 tuturan, 

kebaikan produk dan jasa sebanyak 2 tuturan, dan citarasa produk dan jasa 

sebanyak 1 tuturan. 

TT dalam pelaksanaannya mempunyai maksud yang ingin dicapai Pn. 

Temuan dalam penelitian ini adalah menawarkan dagangannya melalui media 

reklame dengan berbagai janji yang menguntungkan Mt, sehingga Mt tertarik 

ingin memakai atau membeli barang yang sedang di promosikan. Dari 83 tuturan 

komisif menawarkan dan tuturan komisif menjanjikan dalam wacana reklame di 

daerah Surakarta semuanya mengandung maksud yang ingin disampaikan Pnnya.  

Strategi dalam penelitian ini ditemukan TTK langsung menawarkan 

produk sebanyak 27 tuturan dengan modus ajakan, TTK langsung menawarkan 

jasa sebanyak 33 tuturan dengan modus ajakan, dan TTK tidak langsung 

menjanjikan sebanyak 23 tuturan dengan modus ajakan. 
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