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ABSTRAK 

TINDAK TUTUR KOMISIF PADA JUAL WIRANIAGA DAN KARYAWAN 

SWALAYAN KUD MARDIRAHAYU’74 JUWIRING: TINJAUAN 

PRAGMATIK 

Nita Rahayu. A 310100141, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014. 

Penelitian memiliki dua tujuan. (1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur 

komisif pada jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan di KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring. (2)Mendeskripsikan konteks yang memperngaruhi  

tindak tutur komisif pada penjual wiraniaga (personal selling) dan karyawan  

swalayan di  KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. Jenis penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah bentuk tindak tutur komisif pada 

jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan di KUD MARDIRAHAYU’74. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah para jual wiraniaga (personal selling) dan 

karyawan di KUD MARDIRAHAYU’74. Validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi teori.  Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode teknik rekam, simak, dan teknik catat.  Metode analisis data 

menggunakan metode padan yakni padan intralingual dan padan ekstralingual. Hasil 

penelitian mengenai tindak tutur komisif jual wiraniaga (personal selling) dan 

karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring: Tinjauan Pragmatik (1) 

terdapat terdapat 67 data tindak tutur dari lima jenis tindak tutur komisif. Lima jenis 

tindak tutur komisif tersebut meliputi 15 tindak komisif berjanji, 11 tindak komisif 

bersumpah, 15 tindak komisif berniat, 13 tindak komisif mernawar dan 13 tindak 

komisif bernadzar. Konteks yang mempengaruhi tindak tutur komisif pada jual 

wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 

Juwiring: Tinjauan Pragmatik berupa kontek latar belakang pengetahuan 

(backgraound knowledge) yang dipahami bersama oleh jual wiraniaga (personal 

selling) dan karyawan swalayan. 

 

Kata kunci: Tindak tutur, komisif, jual wiraniaga, karyawan. 
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A. Pendahuluan 

Manusia berkomunikasi mempunyai tujuan untuk menyampaikan 

informasi yang berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara 

langsung.  Rohmadi dan Nasucha (2010:1) bahasa sebagai alat komunikasi dalam 

kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai jendela dunia dan pintu ilmu.  Hal 

itu membuktikan bahwa manusia yang belajar bahasa dapat melihat 

perkembangan dunia dan mampu menguasai ilmu pengetahuan yang semakin 

berkembang dengan pesat.   

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari 

aspek pemakaian aktualnya. Manusia selalu melakukan komunikasi yang berupa 

pemakaian bahasa dan tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya. Pemahaman 

mengenai tindak tutur sangat diperlukan dalam berkomunikasi karena manusia 

sering dihadapkan dengan berbagai  permasalahan dalam hidupnya.  Pekerjaan 

seorang jual wiraniaga (personal selling) termasuk dalam komunikasi dua arah 

yakni dengan berhadapan muka. Jual wiraniaga (personal selling) serta proses 

terjadinya transaksi penawaran dengan karyawan tersebut banyak dijumpai di 

swalayan milik KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring yang berada di daerah 

Klaten. 

KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring mempunyai beberapa unit atau 

bidang usaha lain selain simpan pinjam.  Salah satunya dibidang pemasaran 

yakni dengan didirikanya sebuah swalayan.  Menurut Searle dalam Leech (1993: 

163-166), komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya sedikit banyak 

terikat pada suatu tindakan di masa depan, berjanji, bersumpah, menawar, 

berniat, bernadzar, hal itu merupakan tuturan termasuk ke dalam jenis komisif. 

Penelitian ini memfokuskan pada tindak tutur komisif pada jual wiraniaga 

(personal selling) dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU 74 

Juwiring.  

Masyarakat banyak yang belum mengerti mengenai tindak tutur komisif 

dalam kehidupan sehari-hari.  Umumnya penjual wiraniaga (personal selling) 
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bertutur tentang tindakan menawarkan dan meyakinkan konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Bahasa, strategi penawaran, dan 

pemakaian tindak tutur komisif dalam tuturan yang dituturkan para jual 

wiraniaga (personal selling) dan karyawan di swalayan KUD 

MARDIRAHYU’74 Juwiring akan digunakan sebagai bahan kajian penelitian. 

Berhubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis tentang 

pemakaian tindak tutur komisif pada jual wiraniaga (personal selling) dan 

karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai penggunaan “tindak tutur 

komisif pada jual wiraniaga dan karyawan swalayan di KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring dengan menggunakan tinjauan pragmatik”.  Ada 

dua rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini (1) bagaimana 

bentuk tindak tutur komisif pada jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan 

swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring?. (2) Bagaimana konteks yang 

mempengaruhi tindak tutur komisif pada penjual wiraniaga (personal selling) 

dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring?. Ada dua 

tujuan penelitian yang ingin dicapai (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur 

komisif pada jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan di KUD 

MARDIRAHAYU’74  Juwiring. (2) mendeskripsikan konteks yang 

memperngaruhi  tindak tutur komisif pada penjual wiraniaga (personal selling) 

dan karyawan  swalayan di  KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif karena tujuan penelitian 

ini mencari bentuk tindak tutur pada jual wiraniaga (personal selling) dan 

karyawan di swalayan KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 
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2. Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah bentuk tindak tutur pada jual wiraniaga 

(personal selling) dan karyawan di swalayan KUD MARDIRAHAYU’74 

Juwiring. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dalam penelitian ini adalah bentuk tindak tutur pada jual 

wiraniaga (personal selling) dan karyawan di swalayan KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah jual wiraniaga (personal 

selling) dan karyawan yang berada di swalayan KUD MARDIRAHAYU’74 

Juwiring. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Teknik rekam adalah pemerolehan data dengan cara merekam tuturan 

dalam pemakaian bahasa lisan dengan alat tape recorder.  Perekaman 

dilakukan untuk merekam tuturan para jual wiraniaga (personal selling) dan 

karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 

Mahsun (2005:92) mengatakan teknik simak adalah teknik atau cara 

yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa.  Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan 

cara menyimak penggunaan bahasa baik secara lisan maupun secara tertulis 

terhadap objek kajian yang diteliti.  Penyimakan dilakukan terhadap sumber 

data lisan yaitu pada rekaman tuturan komisif pada jual wiraniaga (personal 

selling) dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHYU’74 Juwiring. 

Teknik simak dan catat merupakan pengumpulan data dengan cara 

penyimakan terhadap pemakaian bahasa lisan yang bersifat spontan dan 

menggandakan pencatatan terhadap data yang relevan yang sesuai dengan 
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sasaran dan tujuan penelitian.  Teknik catat merupakan teknik lanjutan dari 

teknik simak.  Teknik lanjutan ini yaitu dengan pencatatan hasil penyimakan 

rekaman yang berupa transkripsi tentang penggunaan tuturan penjual 

wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan di KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik padan.  Teknik padan adalah metode yang alat penentunya di luar, 

terlepas, dan tidak menjadi bagian bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 

Sudaryanto 1993:13).  Teknik pada intralingual adalah metode analisis 

dengan cara menghubungakan-bandingkan unsur-unsur yang bersifat 

lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa 

bahasa yang berbeda (Mahsun, 2005:118).  Metode padan ekstralingual 

merupakan analisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti 

menghubungakan masalah bahasa dengan hal yang bersifat diluar bahasa 

(Mahsun, 2005:120). 

Teknik yang digunakan dalam metode padan adalah teknik padan 

intralingual dan ekstralingual.  Teknik padan intralingual digunakan untuk 

menganalisis tindak tuturnya.  Prosesnya yaitu dengan cara mencari satu 

persatu tuturan para jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan 

swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring yang mengandung 

tindak tutur komisif.  Teknik padan ekstralingual digunakan untuk 

menganalisis konteks tuturannya.  Prosesnya yaitu dengan cara mencari 

konteks tuturan para jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan 

swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 

6. Keabsahan Data 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dengan teknik yang sesuai untuk menggali data yang 

diperlukan.  Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah teknik triangulasi teori.  Data mengenai tindak tutur komisif jual 

wiraniaga dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring 

yang diperoleh diuji kebenarnya dengan membandingkan teori yang satu 

dengan teori yang lain. 

7. Prosedur Penelitian 

Darsinah, dkk (2013:17) mengemukakan pada prosedur penelitian 

diuraikan secara rinci prosedur penelitian yang akan dilakukan.  Prosedur 

penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat tahap. 

a. Tahap persiapan, yaitu tahap awal sebelum penelitian ini.  Hal-hal yang 

dilakukan pada tahap awal penelitian. 

1) Peneliti mendatangi dan meninjau Swalayan KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring,  

2) Peneliti menemui Bapak H. Mulyono selaku manejer KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 

3) Peneliti menyusun proposal penelitian. 

b. Tahap pengumpulan data, ada dua kegitatan yang dilakukan dalam 

pengumpulan data. 

1) Peneliti mencari informasi dan mengumpulkan data tentang tuturan 

yang diucapakan jual wiraniga (personal selling) dan karyawan 

swalayan di KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

2) Peneliti merekam tuturan jual (personal selling) dan karyawan di 

KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring dengan menggunakan alat 

rekam tape recorder. 

c. Tahap analisis data, ada dua kegiatan dalam menganalisis data. 

1) Peneliti mengkaji data yang sudah dikumpulkan yaitu dimulai dari 

peneliti mentraskip data yang diperoleh dari proses perekaman 

tuturan para penjual (personal selling) dengan karyawan swalayan 

di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring. 
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2) Peneliti mengklasifikasikan jenis-jenis tuturan ke berbagai kategori 

tindak tutur komisif. 

3) Peneliti mendeskripsikan tuturan komisif para jual wiraniaga 

(personal selling) dan karyawan swalayan KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring beserta konteksnya. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Bentuk tindak tutur komisif pada penjual wiraniaga (personal selling) 

dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring yang 

diklasifikasikan kedalam jenis tindak tutur komisif yaitu tindak komisif 

berjanji, tindak komisif bersumpah, tindak komisif berniat,  tindak komisif 

menawar, dan tindak komisif bernadzar beserta konteks. 

a.  Realisasi Tindak Tutur Komisif Berjanji 

Pada data 1.f (6) Eksplikatur : Kita janji, kalau ada yang 

kadaluwarsa, rusak dan sebagainya itu bisa mbak. Penand : V implisit, 

kata janji. Konteks ; Suasana ketika Pn berada di swalayan dalam rangka 

kunjungan, Pn dan Mt sedang melakukan negosiasi, Pn dan Mt sedang melihat-

lihat stok produk di swalayan, Pn memberikan informasi kepada Mt berupa janji 

jaminan retur produk. Maksud Penutur memberikan janji berupa jaminan retur 

barang kepada mitra tutur. Status Sosial :  Pn seorang jual wiraniaga (personal 

selling) laki-laki bernama Budi dari PT Mayoraberusia 35 tahun, Mt seorang 

karyawan wanita di swsalayan bernama Eny berusia 29 tahun. 

Data 2.h (23) Eksplikatur  :  Oh yakin lah sumpah mbak.  Penanda  : V 

implisit,  sumpah.  Konteks ; Suasana ketika Pn berada di swalayan dalam 

rangka kunjungan, Pn dan Mt sedang melakukan negosiasi,  Pn memberikan 

informasi kepada Mt dengan bersumpah.  Maksud  Penutur bersumpah agar a 

mitra tutur percaya terhadap kualitas produk yang dibawanya.  Status Sosial : Pn 

seorang jual wiraniaga (personal selling) laki-laki bernama Arif dari perusahaan 
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parfumberusia 34 tahun, Mt seorang karyawan wanita di swsalayan bernama 

Eny berusia 29 tahun. 

Pada data 3.a (27) Eksplikatur : Jane yo lumayan mas nek dijipuk 

entuk bathi, tapi ngapunten i Dunhil e tesih katah. TKB            

‘Sebenarnya lumayan jika mengambil dapat untung, tetapi maaf 

Dunhilnya masih banyak.’ Penanda:  V eksplisit.   Konteks ; Suasana ketika 

Pn berada di swalayan dalam rangka kunjungan, Pn dan Mt sedang melakukan 

negosiasi,  Mt melihat stok produk, Mt terlihat seperti sedang kebingungan..  

Maksud Penutur berniat untuk tidak membeli produk yang ditawarkan.  Status 

Sosial :Mt seorang jual wiraniaga (personal selling) laki-laki bernama Abi 

berusia 31 tahun, Pn seorang karywan wanita di swsalayan bernama Juwarni 

berusia 29 tahun. 

Pada data 4.b (43) Eksplikatur  :  Entuk sudo meneh ora mas iki 

regane? aku  kan jipuk gulane oke. TKM ‘Boleh kurang lagi tidakini 

harganya? Saya mengambil banyak’.  Penanda :   V implisit, intonasi tanya 

(?).  Konteks; Suasana ketika Pn berada di swalayan dalam rangka kunjungan, 

Pn dan Mt sedang melakukan negosiasi,  melihat stok produk, Pn terlihat seperti 

membujuk.  Maksud, Pn menawar harga produk supaya lebih murah.  Status 

Sosial : Mt seorang jual wiraniaga (personal selling) laki-laki bernama Totok 

dari PT Gulaku berusia 28 tahun, Pn seorang karyawan wanita di swsalayan 

bernama Eny berusia 29 tahun. 

Pada data 5.c (57) Eksplikatur :   Kalau ambil satu karton dapat 

potongan mbak,nanti tak kasih lima ribu bagaimana jadi ambil berapa 

mbak?. Penanda: V eksplisit.  Konteks; Suasana ketika Pn berada di swalayan 

dalam rangka kunjungan, Pn dan Mt sedang melakukan negosiasi,  Mt melihat 

stok produk,  Pn terlihat seperti membujuk.  Maksud Penutur bernadzar  

memberikan potongan harga dan bonus produk kepada mitra tutur.  Status Sosial 

:Pn seorang jual wiraniaga (personal selling) laki-laki bernama Anang dari 

perusahaan tehberusia 27 tahun, Mt seorang karyawan wanita di swsalayan 

bernama Eny berusia 29 tahun 
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2. Pembahasan 

Penelitian Tamrin (2010) dalam jurnal yang berjudul “Ekspresi Tindak 

Direktif dalam Interaksi Kelas Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik 

Negeri Malang” menyimpukan bahwa bentuk direktif dosen mahasiswa dalam 

interaksi kelas bengkel diklasifikasikan menjadi tiga macam kalimat, yakni 

(1) kalimat imperatif (2) kalimat deklaratif, (3) kalimat interogatif.  Kalimat 

imperatif paling dominan digunakan dalam interaksi kelas bengkel 

dibandingkan kalimat interogatif dan kalimat deklaratif.  Bentuk tindak 

direktif masiswa-dosen dalam interaksi kelas bengkel lebih didominasi oleh 

menyuruh dibandingkan fungsi yang lain.   

Persamaan penelitian Thamrin dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang tindak tutur dengan kajian pragmatik.Sedangkan perbedaan 

penelitiaan yang dilakukan Thamrin dengan penelitian ini adalah pada objek 

kajian yang mana pada penelitian Thamrin meneliti tindak tutur direktif 

sedangkan penelitian ini meneliti tentang tindak tutur komisif.  Data dalam 

penelitian Thamrin di dapat dari tuturan mahasiswa-dosen kelas bengkel 

jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Malang sedangkan data penelitian ini 

di dapat dari tuturan komisif para para jual wiraniaga (personal selling) dan 

karyawan swalayan KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

PenelitianPaina (2010) dalam jurnal yang berjudul “Pola Tindak Tutur 

Komisif Berjanji Bahasa Jawa” menyimpulkan bahwa ekspresi dalam wujud 

tindakan berbicara atau mengeluarkan ujaran (kalimat, frasa, klausa, atau 

kata) dianggap sebagai tindakan bertutur.  Istilah yang lazim dipakai untuk  

mengacu tindakan itu ialah tindak tutur.   Tindak tutur adalah  tindakan yang 

diwujudkan dalam bentuk ujaran atau tuturan.  Salah  satu bentuk tindak tutur 

itu ialah tindak tutur komisif.  Tindak tutur komisif selalu menyiratkan nilai 

keuntungan atau kerugian pada partisipan tertentu.Pada bahasa jawa, tindak 

tutur komisif berjanji juga tidak meninggalkan prinsip santun berbahasa. 
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Persamaan penelitian Paina dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang tindak tutur dengan kajian pragmatik.  Sedangkan perbedaan 

penelitiaan yang dilakukan Paina dengan penelitian ini adalah pada objek 

kajian yang mana pada penelitian Paina meneliti tindak tutur komisif khusus 

berjanji pada tuturan jawa sedangkan penelitian ini meneliti tentang tindak 

tutur komisif para jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan 

KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

Penelitian Nggawu (2011) dalam jurnal yang berjudul “Tuturan Lisan 

pada Tahap Defenegho Tunggun Karete dalam Perkawinan Masyarakat Muna 

di Kota Kendari” menyimpulkan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh 

kurangnya perhatian generasi muda terhadap sejarah seperti tuturan lisan 

dalam tradisi perkawinan masyarakat Muna khususnya di Kota Kendari.  

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah makna tuturan lisan 

defenagho tungguno karete dalam tradisi perkawinan masyarakat Muna di 

Kota Kendari.  Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan makna 

tuturan lisan defenagho tungguno karete dalam tradisi perkawinan masyarakat 

Muna di Kota Kendari. Hasil pembahasan yang ada dapat dilihat bahwa 

tuturan lisan defenagho tungguno karete dalam tradisi perkawinan masyarakat 

Muna  merupakan bahasa yang diungkapkan para tokoh adat baik dari 

keluarga pihak laki-laki maupun dari keluarga pihak perempuan. Makna 

tuturan lisan merupakan pemberitahuan pertanyaan, persiapan, permintaan 

antara keluwarga pohak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk  

mencapai suatu kemufakatan sehingga acara perkawinan dapat dilaksanakan. 

Persamaan penelitian Nggawu dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang tuturan tindak tutur.  Sedangkan perbedaan penelitiaan yang 

dilakukan Nggawu dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang mana 

pada penelitian Nggawu meneliti tuturan lisan pada perkawianan masyarakat 

Muna di Kota Kediri, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tindak tutur 
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komisif para jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan KUD 

MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

Penelitian Ratnasari (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Tindak 

Tutur pada Ungkapan Bak Truk di Sepanjang Jalan Ringroad Mojosongo: 

Tinjauan Pragmatik”.  Penelitian tersebutterdapat beberapa tindak tutur 

langsung bermodus kalimat perintah dan kalimat berita, tindak tutur tidak 

langsung literal yang bermodus kalimat menyuruh. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dengan penelitian 

ini adalah sama-sama Membahasa mengenai tindak tutur dan menggunakan 

jenis penelitian kualitatif deskriftif dengan tinjauan pragmatik.  Namun yang 

menjadi perbedaan antara penelitian Ratnasari dengan penelitian ini adalah 

pada keluasan objek penelitian.  Ratnasari tidak membatasi objek kajiannya 

yakni tentang tindak tutur secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini 

membatasi penelitian hanya pada tindak tutur komisif saja.  Selain itu data 

yang diteliti pada penelitian Ratnasari berupa tindak tutur yang berupa tulisan 

di bak truk sedangkan data penelitian ini adalah tuturan komisif para jual 

wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan KUD MARDIRAHAYU 

74 Juwiring. 

Penelitian Cahyono (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Tindak 

Tutur Ekspresif dalam Slogan Di Wilayah Kota Surakarta”.  Penelitian 

tersebut terdapat bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif dalam slogan di wilayah 

Surakarta ada tindak tutur ekspresif meliputi, (1) mengucapkan terima kasih, 

(2) mengucapkan selamat, (3) mengkritik, (4) rasa senang, (5) melolak, (6) 

rasa jengkel, (7) minta maaf.  

Persamaan penelitian Cahyono dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang tindak tutur dengan kajian pragmatik.  Sedangkan 

perbedaan penelitiaan yang dilakukan Cahyono dengan penelitian ini adalah 

pada objek kajian yang mana pada penelitian Cahyono meneliti tindak tutur 

ekspresif sedangkan penelitian ini meneliti tentang tindak tutur komisif.  Data 
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dalam penelitian Cahyono di dapat dari slogan-slogan di wilayah Surakarta, 

sedangkan data penelitian ini di dapat dari tuturan komisif para jual wiraniaga 

(personal selling) dan karyawan swalayan KUD MARDIRAHAYU 74 

Juwiring. 

Pemelitian Danuarta (2013) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur 

Antara Penjual dan Pembeli di Pasar Cepogo Boyolali: Kajian Pragmatik.  

Penelitian tersebutterdapat bentuk tindak tutur literal meliputi 1 bentuk 

tuturan yang merupakan sindiran, 3 bentuk tuturan yang merupakan tuturan 

yang mengandung rayuan, 4 tuturan yabng mengandung penawaran, dengan 

maksud untuk menolak lawan tutur kemudian mengungkapkan kebohongan 

yang terdapat pada tuturan serta tuturan yang bermaksud untuk merayu.   

Persamaan penelitian yang dilakukan Danuarta dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang tindak tutur dengan kajian pragmatik.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Danuarta dengan penelitian ini adalah 

pembatasan bahasan dalam penelitian Danuarta membahas semua analisis 

tindak tutur secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian ini hanya 

menganalisis tentang tindak tutur komisif saja yakni pada personal selling di 

Swalayan KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

Penelitian Kumalasari (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Tindak 

Tutur Direktif Pada Iklan Sepeda Motor Di Boyolali”.Penelitian tersebut 

terdapat bentuk-bentuk tindak tutur direktif yang bermodus menyuruh, 

memohon, menuntut, menyarankan, menantang.  Penelitian ini direalisasikan 

dalam bentuk tuturan langsung dengan modus tuturan kalimat perintah dan 

berita  kemudian tuturan direktif pada iklan direalisasikan dalam bentuk 

tuturan literal.  

Persamaan penelelitian yang dilakukan Kumalasari dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan kajian pragmatik dan menganalisis 

tentang tindak tutur.  Perbedaan yang muncul antara penelitian yang 

dilakukan Kumalasari dengan penelitian ini terletak pada jenis tindak 
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tuturnya yakni tindak tutur direktif sedangkan penelelitian ini  adalah tindak 

tutur komisif.  Selain itu pada data yang diteliti juga nampak perbedaan 

antara tuturan direktif pada iklan sepeda motor di Boyolali dengan tuturan 

komisif pada personal selling di Swalayan KUD MARDIRAHAYU 74 

Juwiring. 

Penelitian Rokhmah (2013) dalam skripsinya yang berjudul 

“Perbedaan Tindak Tutur Di Kalangan Mahasiswa Kebumen dan Surakarta 

Dalam Percakapan Nonresmi: Suatu Tinjauan Sosiopragmatik”. Penelitian 

tersebut terdapat diantaranya 20 tuturan lokusi, 14 tuturan illokusi, dan 

tuturan perlokusi kurang dari 11 tuturan. Selain itu tuturan yang digunakan 

bermodus kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah.  

Persamaan yang muncul antara penelitian yang dilakukan Rokhmah 

dengan penelitian ini adalah analisis tentang tinak tutur.Perbedaan penelitian 

yang dilakukan Rokhmadi dengan penelitian ini adalah pada kajian penelitian 

yakni pada penelitian Rokhmah menggunakan kajian sosiopragmatik 

sedangkan penelitian ini menggunakan kajian pragmatik. Selain itu data 

diantara kedua penelitian juga berbeda, penelitian Rokhmadi sumber data nya 

pada mahasiswa sedangkan penelitian ini adalah para personal selling di 

swalayan KUD MARDIRAHAYU 74 Juwiring. 

Penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Komisif pada Jual Wiraniaga 

dengan Karyawan Swalayan Di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring” 

terdapat 67 data tindak tutur dari lima jenis tindak tutur komisif. Lima jenis 

tindak tutur komisif tersebut meliputi 15 tindak komisif berjanji, 11 tindak 

komisif bersumpah, 13 tindak komisif berniat, 11 tindak komisif mernawar 

dan 13 tindak komisif bernadzar. Konteks yang mempengaruhi tindak tutur 

komisif pada jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan di 

KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring: Tinjauan Pragmatik berupa kontek 

latar belakang pengetahuan (backgraound knowledge) yang dipahami 

bersama oleh jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan. 
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Penelitian ini mempunyai keunikan dibandingkan penelitan lainya.  

Keunikan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada sumber data 

penelitian yang berupa seorang jual wiraniga (personal selling) dan karyawan 

swalayan. Peneliti merasa bahwa penelitian ini unik karena peneliti 

menganalisis mengenai tuturan yang diucapkan seorang jual wiraniaga 

(personal selling) dan karyawan swalayan karena umumnya pembahasan 

mengenai seorang jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan adalah hal 

yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran maupun jual-beli.Peneliti 

merasa bahwa sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai tuturan 

seorang jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan. 

. 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, analisis mengenai tindak tutur komisif jual wiraniaga (personal 

selling) dan karyawan swalayan di KUD MARDIRAHAYU’74 Juwiring  

terdapat 67 data tindak tutur dari lima jenis tindak tutur komisif. Lima jenis 

tindak tutur komisif tersebut meliputi 15 tindak komisif berjanji, 11 tindak 

komisif bersumpah, 15 tindak komisif berniat, 13 tindak komisif mernawar dan 

13 tindak komisif bernadzar.  Konteks yang mempengaruhi tindak tutur komisif 

pada jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan di KUD 

MARDIRAHAYU’74 Juwiring: Tinjauan Pragmatik berupa kontek latar 

belakang pengetahuan (backgraound knowledge) yang dipahami bersama oleh 

jual wiraniaga (personal selling) dan karyawan swalayan. 
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