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KAJIAN TINDAK TUTUR PADA WACANA RUBRIK SURAT PEMBACA
SURAT KABAR KOMPAS EDISI JANUARI 2014

ABSTRAK

Sigit Puriyanto, A310100088, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2014, 69 halaman.

Tujuan penelitian ini ada dua. 1) Mendeskripsikan tindak tutur pada
wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014. 2)
Mendeskripsikan fungsi tindak tutur pada wacana rubrik Surat Pembaca surat
kabar Kompas edisi Januari 2014. Objek penelitian dalam skripsi ini berupa tindak
tutur yang terdapat pada wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan
catat.  Teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan. Berdasarkan
hasil analisis data dapat disimpulkan menjadi dua. 1) Jenis tindak tutur yang
terdapat pada rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014
ditemukan tiga jenis tindak tutur. Ketiga jenis tersebut adalah tindak tutur lokusi,
ilokusi, dan perlokusi. 2) Fungsi tindak tutur yang terdapat pada rubrik Surat
Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014 ditemukan empat fungsi tindak
tutur. Fungsi tindak tutur tersebut yaitu: (1) Fungsi representatif meliputi
menyatakan, melaporkan dan menyebutkan (2) Fungsi direktif meliputi
menyuruh, memohon, menyarankan, dan menentang (3) Fungsi ekspresif meliputi
memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan mengeluh. (4) Fungsi
komisif meliputi berjanji.

Kata kunci : tindak tutur, fungsi tindak tutur, rubrik surat pembaca



A. PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Bahasa

memegang peranan penting sebagai alat komunikasi di kehidupan manusia,

kerena dengan bahasa manusia dapat saling berinteraksi dan berbicara

mengenai apa saja. Manusia sebagai makhluk sosial tentu dan selalu

berkomunikasi dengan manusia lainnya. Manusia berkomunikasi untuk

mencapai tujuan-tujuannya dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak

bisa lepas dari berhubungan dengan manusia lainnya. Menurut Hidayat

(2012:v) bentuk komunikasi yang sering digunakan oleh manusia adalah

komunikasi antarpribadi, yaitu komunikasi yang melibatkan dua atau beberapa

orang yang relatif masih dapat diidentifikasi atau bahkan dikenal orang-orang

yang terlibat. Karakteristik komunikasi antarpribadi itu sendiri antara lain

terjadi secara spontanitas, secara langsung, baik dengan menggunakan media

atau tidak menggunakan media.

Sumarlam (2009:1) menjelaskan secara garis besar sarana komunikasi

dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi bahasa lisan dan komunikasi

bahasa tulis. Komunikasi bahasa lisan adalah proses penyampaian dan

penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi

tanpa penggunaan perantara. Komunikasi bahasa tulis adalah proses

penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada

penerima informasi dengan menggunakan perantara (media) salah satunya

wacana. Cara manusia berkomunikasi dengan bahasa lisan seperti halnya

manusia saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan cara

manusia berkomunikasi dengan bahasa tulis, mereka mengungkapkan dengan

pendapat dan ide kreatifnya dengan bentuk tulisan.

Salah satu tempat mengungkapkan pendapat dan ide kreatif manusia

adalah media massa cetak. Media massa cetak tersebut dapat berupa surat

kabar, tabloit, majalah, buletin, dan sebagainya. Media massa cetak memuat

berbagai hal penting yang berupa informasi secara tertulis salah satunya

adalah surat kabar. Surat kabar dalam menyampaikan informasi secara tertulis
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dapat berbentuk head line, opini, rubrik, kolom, tajuk rencana, tulisan pojok,

kartun, dan sebagainya.

Tindak tutur lisan dapat ditemukan dalam surat kabar, salah satunya

dituliskan ke dalam rubrik surat pembaca. Suatu tuturan mempunyai tujuan

dan maksud tertentu untuk menghasilkan komunikasi. Tuturan manusia

diekspresikan melalui media massa baik lisan maupun tulisan. Dalam media

massa lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah penutur (pembicara)

dan mitra tuturnya (penyimak), sedangkan dalam media tulis, tuturan

disampaikan oleh penulis (penutur) kepada mitra tuturnya, yaitu pembaca.

Tindak tutur yang digunakan seseorang dalam menyampaikan tuturan

maupun pendapatnya antara lain dengan tuturan langsung yang sopan, atau

dengan tuturan yang kasar. Dalam menyampaikan pendapatnya seseorang bisa

langsung menyampaikan pendapatnya secara langsung, tegas tanpa basa-basi

tapi ada juga seseorang yang menyampaikan pendapatnya dengan basa-basi

atau tidak langsung pada inti namun menggunakan bahasa pendahuluan. Hal

ini menarik untuk diteliti secara mendalam dengan menggunakan teori

pragmatik dan analisis wacana.

Rubrik Surat Pembaca memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Kenyataannya memang selalu ada masyarakat yang menyampaikan saran atau

kritik terhadap suatu hal melalui rubrik ini. Penyampaian saran maupun kritik

yang diberikan oleh masyarakat dalam rubrik Surat Pembaca tentu

menghendaki untuk ditanggapi oleh pembaca maupun dari pihak yang menjadi

sasaran tuturan tersebut.

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang penggunaan bahasa

terutama tindak tutur dalam rubrik Surat Pembaca pada surat kabar Kompas

edisi Januari 2014. Pada rubrik surat pembaca, para pembaca diberikan ruang

khusus menyampaikan informasi, saran, kritik, masukan, tanggapan terhadap

hal-hal atau isu yang terjadi di lingkungannya. Isu tersebut berkaitan dengan

politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, olahraga, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam penelitian juga ini dilengkapi dengan penelitian relevan untuk

mengetahui keaslian karya ilmiah ini yaitu Ana Tri Lestari, (2010) berjudul
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“Tindak Tutur Ilokusi dalam Wacana Ah Tenane Pada Surat Kabar Solopos

Edisi Mei 2010”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan jenis tindak

tutur ilokusi dan mengidentifikasi fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan

dalam rubrik Ah Tenane pada surat kabar Solopos. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Tri Lestari (2010) yaitu sama-

sama mengkaji tindak tutur, namun penelitian yang dilakukan oleh Ana Tri

Lestari (2010) lebih menekankan pada tindak tutur ilokusi. Perbedaannya

yaitu peneliti sumber data rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi

Januari 2014 sedangkan yang dilakukan oleh Ana Tri Lestari (2010) sumber

data Ah tenane surat kabar Solopos edisi Mei 2010.

Helynda Dian Puspita, (2011) yang berjudul “Analisis Wacana

Keluhan dalam Surat Pembaca Harian Suara Merdeka Edisi Bulan April

2011”. Dalam penelitian ini mendeskripsikan (1) Tindak tutur yang terdapat

pada wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara merdeka edisi bulan

April 2011, dan (2) Mendeskripsikan konteks yang mempengaruhi

penggunaan bahasa pada wacana keluhan dalam surat pembaca harian Suara

merdeka edisi bulan April 2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang dilakukan oleh Helynda Dian Puspita (2011) yaitu sama-sama mengkaji

tindak tutur. Persamaan lainnya yaitu sumber data rubrik Surat Pembaca.

Perbedaannya yaitu peneliti mengambil data dari surat kabar Kompas edisi

Bulan Januari 2014 sedangkan yang dilakukan oleh Helynda Dian Puspita

(2011) mengambil data dari surat kabar Suara Merdeka edisi Bulan April

2011.

Muhammad Yasir, (2013) yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Pada

Kolom Olahraga di Surat Kabar Solopos Edisi Juni-Juli 2012”. Tujuan

penelitian ini (1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi pada kolom

olahraga di surat kabar Solopos edisi Juni dan Juli 2012, dan (2)

Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi ilokusi pada kolom olahraga di

surat kabar Solopos edisi Juni dan Juli 2012. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir (2013) yaitu sama-sama

mengkaji tindak tutur, namun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
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Yasir (2013) lebih menekankan pada tindak tutur ilokusi. Perbedaannya yaitu

Muhammad Yasir (2013) sumber data kolom olahraga di surat kabar Solopos

edisi Juni-Juli 2012, sedangkan peneliti sumber data rubrik Surat Pembaca

surat kabar Kompas edisi Januari 2014.

Berdasarkan uraian sebelumnya dirumuskan dua permasalahan, yaitu

(1) bagaimana tindak tutur yang terdapat pada wacana rubrik Surat Pembaca

surat kabar Kompas edisi Januari 2014? (2) bagaimana fungsi tindak tutur

pada wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014?

Adapun dua tujuan penelitian yang dicapai, yaitu (1) mendeskripsikan tindak

tutur pada wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari

2014, (2) mendeskripsikan fungsi tindak tutur pada wacana rubrik Surat

Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014.

Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih

pengetahuan tentang jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur. Manfaat praktis

pada penelitian ini meliputi: (1) bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat

meningkatkan pengetahuan peneliti tentang tindak tutur khususnya pada

wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas, (2) bagi masyarakat , hasil

penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya dapat

mengetahui bagaimana tindak tutur maupun fungsi tuturan yang terdapat pada

wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas, dan dapat digunakan

sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian

tindak tutur khususnya dalam surat kabar.

B. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ada sasaran yang akan diteliti, sasaran dalam

penelitian itu disebut dengan objek penelitian. Adapun objek yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah tindak tutur dan fungsi tindak dalam wacana rubrik

Surat Pembaca surat kabar Kompas.

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode simak dan catat. Metode simak merupakan cara yang digunakan untuk
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memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2005:92).

Pada teknik menyimak data akan diidentifikasi satu persatu. Pada proses

identifikasi ini akan menentukan jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur

yang digunakan di dalam wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas

edisi Januari 2014. Tahap selanjutnya menggunakan teknik catat, teknik catat

adalah suatu metode yang dilakukan untuk mencatat hal-hal atau yang menjadi

pokok utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini hal-hal yang menjadi

pokok penelitian berupa wacana yang mengandung jenis tindak tutur dan

fungsi tindak tutur.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode padan.

Menurut Sudaryanto (1993:13), terdapat dua teknik penyajian hasil analisis

data yaitu metode padan dan metode agih. Metode padan adalah metode

analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian

dari bahasa (langue) yang bersangkutan. Penyajian hasil analisis dalam

penelitian ini menggunakan metode informal (dalam bentuk naratif).

Penyajian data dalam bentuk naratif untuk mengidentifikasi potensi yang ada

sehingga diperoleh suatu gambaran lengkap dari permasalahan yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Tutur Wacana Rubrik Surat Pembaca Surat Kabar Kompas

Edisi Januari 2014

Tindak tutur terdiri dari tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian wacana rubrik surat pembaca

dengan mengidentifikasi satu persatu data yang akan dikaji dengan ketiga

tindak tutur tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 30 data wacana rubrik

Surat Pembaca yang terdapat di surat kabar Kompas. Adapun hasil analisis

tindak tutur wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas sebagai

berikut.
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a. Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang digunakan untuk

menyatakan sesuatu dan tidak akan berpengaruh terhadap lawan

tuturnya. Tindak tutur lokusi yang terdapat dalam RSPK antara lain

sebagai berikut.

(1) Soal kemacetan yang menjadikan momok bagi warga ibu
kota “Sila Tilang Para Pengawal Vip yang Melanggar
Aturan Jalan” Feriyanto K, Budi Indah, Batu Ceper,
Kota Tanggerang, Banten.
“Bagi warga ibu kota, kemacetan di jalan raya merupakan
momok mengerikan. Banyak waktu, energi, dan biaya
terbuang percuma di tengah kemacetan”. (RSPK, 2 Januari
2014).

(2) Soal tanggapan mengenai dokter umum batasi komentar
tentang bidang kedokteran “Tak Memberi Tugas dan
Wewenang” Ikhsan, Kepala Grup Komunikasi dan
Hubungan Antar Lembaga PT Akses (Persero) Kantor
Pusat.
“Terkait surat di Kompas (29/12/2013), “Dokter Umum
Batasi Komentar tentang Bidang Kedokteran” yang
disampaikan ibu Ana, Pulogadung, Jakarta Timur, pada
alinea kelima surat dinyatakan “semua ini bertujuan agar
tidak memberikan informasi yang perpotensi menyesatkan
masyarakat luas. Patut patut dipertanyakan status/ peran dr M
sebagai representasi resmi dari Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia dan PT (Persero)”. (RSPK, 3 Januari 2014).

(3) Soal sarana jembatan penyeberangan “Fasilitas
Penyeberangan Jalan di Jatinangor Tak Tersedia” Mega
Mutiara, Ciseke Kecil, Kecamatan Jatinangor, Jawa
Barat.
“Fasilitas Penyeberangan Jalan di Jatinangor Tak Tersedia”.
(RSPK, 4 Januari 2014).

Ketiga tuturan pada kalimat di atas merupakan tindak tutur

lokusi. Penutur tidak mempunyai maksud lain dari tuturan tersebut,

kecuali hanya untuk menyampaikan informasi kepada mitra tutur.
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Tuturan pada kalimat (1), dimaksudkan penutur untuk

menginformasikan tentang kemacetan yang telah telah menjadikan

momok bagi warga ibu kota. Tuturan pada kalimat (2), dimaksudkan

penutur untuk menginformasikan tuturan yang disampaikan oleh Ibu

Ana, Pulogadung, Jakarta Timur yaitu “semua ini bertujuan agar

tidak memberikan informasi yang perpotensi menyesatkan

masyarakat luas. Patut patut dipertanyakan status/ peran dr M

sebagai representasi resmi dari Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia dan PT (Persero)”. Tuturan pada kalimat (3),

dimaksudkan penutur untuk menginformasikan tentang tidak

tersedianya fasilitas jembatan penyeberangan jalan di daerah

Jatinangor.

b. Tindak Tutur Ilokusi

Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang selain berfungsi

untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu juga

dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi yang

terdapat dalam RSPK antara lain sebagai berikut.

(11) Soal mesin CDM mati “Setor Tunai di CDM Mandiri”
Ardiansyah, Jalan Pangeran Antasari, Sungai Kujang,
Samarinda.
“Saya nasabah Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-
00-0578020-x pada 24 Juli 2013 pukul 19.20 WITA setor
tunai di Bank Mandiri Cabang Sudirman, Samarinda, lewat
mesin CDM SIDWIDFJ. Tiba-tiba mesin CDM mati dan
uang saya Rp 2,3 juta tertelan, tetapi tidak mengkredit
rekening”. (RSPK, 11 Januari 2014).
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Tuturan pada kalimat (11) mengandung dua tindak tutur,

yaitu tindak tutur lokusi dan ilokusi. Selain berfungsi untuk

memberikan informasi tentang kejadian yang terjadi di Bank

Mandiri Cabang Sudirman, juga mengandung tindak tutur ilokusi

agar pegawai Bank Mandiri Cabang Sudirman segera menindak

lanjuti kejadian tersebut. Hal itu dapat diketahui dari penanda lingual

penutur “Tiba-tiba mesin CDM mati dan uang saya Rp 2,3 juta

tertelan, tetapi tidak mengkredit rekening”.

(12) Soal pesanan sate yang tidak kunjung datang “Pesan
Antar Sate Khas Senayan” Novi Chandra Kirana, Jalan
Jambore Cibubur Indah Blok D, Ciracas, Jakarta Timur.
“Bukan hanya tidak jelas, merasa dibohongi. Kurir pun tidak
mengangkat telepon dari saya, dan saat mengangkat, dia
mengatakan bahwa outlet salah memberikan alamat, tetapi
saya tidak dihubungi untuk bertanya meski saya sudah
memberikan nomor handphone ketika memesan. Sekitar
pukul 12.15, makanan baru tiba, dan yang mengecewakan
ayam taliwang yang dipesan saat dimakan masih berdarah”.
(RSPK, 12 Januari 2014).

Tuturan pada kalimat (12) mengandung dua tindak tutur,

yaitu tindak tutur lokusi dan ilokusi. Selain berfungsi untuk

memberikan informasi tentang palayanan outlet Sate Khas Senayan

Cibubur yang kurang baik, juga mengandung tindak tutur ilokusi

agar manager outlet Sate Khas Senayan Cibubur mengevaluasi ulang

kinerja pegawainya. Hal itu dapat diketahui dari penanda lingual

penutur “Sekitar pukul 12.15, makanan baru tiba, dan yang

mengecewakan ayam taliwang yang dipesan saat dimakan masih

berdarah”
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(13) Soal pelayanan buruk CEPATnet “Biaya Abonemen
Dihapus” Winnie Sularto, Manajer Jenderal Komunikasi
(CEPATnet).
“Menanggapi surat Bapak Erwin Sebastian di Kompas
(28/12/2013), “Pelayanan Buruk Cepat Net”, kami mohon
maaf atas ketidaknyamanan”. (RSPK, 13 Januari 2014).

Tuturan pada kalimat (13) mengandung dua tindak tutur,

yaitu tindak tutur lokusi dan ilokusi. Selain berfungsi untuk

memberikan informasi tentang permogonan maaf CEPATnet atas

pelayanannya yang kurang baik, juga mengandung tindak tutur

ilokusi agar mitratutur (Bapak Erwin Sebastian) segera

mengkonfirmasi permohonan maaf yang dituturkan oleh CEPATnet.

Hal itu dapat diketahui dari penanda lingual penutur “kami mohon

maaf atas ketidaknyamanan”.

(14) Soal pelayanan Danamon Card Center “Informasi
Danamon “Card Center”” Yanny Djaja, Jalan Kejayaan
Dalam RT 006 RW 004, Krukut, Jakarta Barat.
“Saya dirugikan biaya materai dan bunga. Saya mengajukan
keluhan kepada Bank Danamon Cabang Sunter, Jakarta
Utara, dan Cabang Matranam, Jakarta Timur. Juga kepala
DAC lebih dari lima kali, tetapi tidak pernah ditanggapi sejak
November 2012”. (RSPK, 15 Januari 2014).

Tuturan pada kalimat (14) mengandung dua tindak tutur,

yaitu tindak tutur lokusi dan ilokusi. Selain berfungsi untuk

memberikan informasi tentang pelayanan Danamon yang tidak baik

terhadap pelanggannya, juga mengandung tindak tutur ilokusi agar

manager Bank Danamon melakukan kajian ulang kepada

pegawainya terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya.
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Hal itu dapat diketahui dari penanda lingual penutur “tidak pernah

ditanggapi sejak November 2012”.

c. Tindak Tutur Perlokusi

Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang

mempunyai daya pengaruh terhadap lawan tuturnya.

(21) Soal proses STNK mobil baru “Perubahan Faktur”
Herlina Andreas, Kepala Cabang PT Busana Indonesia
Trada Cabang Sunter, Jakarta Utara.
“Karena ada permintaan Ibu Vita mengganti nama
kepemilikan mobil Suzuki pikap 1.5 W/D di penyalur Suzuki,
PT Buana Indomobil Trada, Sunter, Jakarta Utara, dilakukan
perubahan faktur pajak dan faktur polis untuk STNK/ BPKB.
Karena itu, kami harus mengajukan retur ulang penjualan di
dalam yang makan waktu, melewati waktu yang ditetapkan
sebelumnya”. (RSPK, 21 Januari 2014).

Tuturan kalimat (21) berkerangka topik tentang proses

pembuatan STNK mobil baru yang selama dua bulan belum selesai.

Tindak tutur perlokusi dari tuturan penutur pada kalimat (21)

terhadap mitratuturnya adalah harap bersabar karena telah terjadi

perubahan faktur pajak dan faktur polis untuk STNK/ BPKB. Sikap

bersabar tersebut merupakan pengaruh dari tuturan penutur pada

kalimat (21).

(22) Soal ketidaknyamanan pelayanan PT Garuda Indonesia
“Sistem Pemesanan Kursi Garuda” Pujobroto, VP
Komunikasi Perusahaan PT Garuda Indonesia.
“Sehubungan dengan surat Ibu Nh Dini di Kompas
(16/12/2013) tentang tidak mendapat kursi pesawat di baris
depan ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan
Semarang-Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia
beberapa waktu lalu, kami menyampaikan permohonan
maaf”. (RSPK, 22 Januari 2014).
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Tuturan kalimat (22) berkerangka topik tentang pelayanan PT

Garuda Indonesia yang kurang memuaskan dalam hal pemesanan

tempat duduk. Tindak tutur perlokusi dari tuturan penutur pada

kalimat (22) terhadap mitratuturnya adalah pembaca (Ibu Nh Dini)

memaafkan atas kejadian yang dialaminya terhadap pelayanan yang

diberikan oleh PT Garuda Indonesia. Pemberian maaf tersebut

merupakan pengaruh dari tuturan penutur pada kalimat (22).

(23) Soal asuransi AXA tanpa polis “Buku Polis Dikirim
Kembali” Maretha Sambe, Manajer Komunikasi
Perusahaan PT AXA Life Indonesia.
“Sehubungan dengan surat pembaca di Kompas
(9/1),”Asuransi AXA Tanpa Polis”, yang disampaikan oleh
Bapak Muhammad Sri Sadono, kami mohon maaf atas
ketidaknyamanan yang dialami”. (RSPK, 23 Januari 2014).

Tuturan kalimat (23) berkerangka topik tentang

ketidaknyamanan pelayanan AXA Life Indonesia terhadap

pelanggannya mengenai asuransi AXA yang diikutinya. Tindak tutur

perlokusi dari tuturan penutur pada kalimat (23) terhadap

mitratuturnya adalah pembaca (Bapak Muhammad Sri Sadono)

memaafkan atas kejadian yang dialaminya terhadap pelayanan yang

diberikan oleh PT AXA Life Indonesia. Pemberian maaf tersebut

merupakan pengaruh dari tuturan penutur pada kalimat (23).

(24) Soal perubahan suku bunga suku bunga kredit pemilikan
rumah  (KPR) “Suku Bunga Sesuai dengan Perjanjian”
Viator Simbolon, sekretaris Perusahaan PT Bank
Tabungan Negara.
“Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Kami terus
berupaya melakukan perbaikan pelayanan kepada nasabah
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dengan sistem yang lebih baik. Kepada yang bersangkutan,
kami telah menjelaskan duduk permasalahan dan
bersangkutan dapat menerima penjelasan kami”. (RSPK, 23
Januari 2014).

Tuturan kalimat (24) berkerangka topik tentang perubahan

suku bunga kredit pemilikan rumah  (KPR) atas rumah yang diambil

melalui fasilitas KPR atas nama istri yang bersangkutan (Bapak

Danni Ferianto), Emah Priyana. Tindak tutur perlokusi dari tuturan

penutur pada kalimat (24) terhadap mitratuturnya adalah timbulnya

lagi kepercayaan pembaca terhadap perusahaan PT Bank Tabungan

Negara. Timbulnya kepercayaan tersebut merupakan pengaruh dari

tuturan penutur pada kalimat (24).

2. Fungsi Tindak Tutur Wacana Rubrik Surat Pembaca Surat Kabar

Kompas Edisi Januari 2014

Dalam wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas terdapat

empat fungsi tindak tutur.

a. Fungsi representatif

1) Fungsi representatif menyatakan terdapat pada data 2, 19, 21,25,

dan 27.

2) Fungsi representatif melaporkan terdapat pada data 11 dan 30.

3) Fungsi representatif menyebutkan terdapat pada data 5.

b. Fungsi direktif

1) Fungsi direktif menyuruh terdapat pada data 20 dan 26.

2) Fungsi direktif memohon terdapat pada data 3, 6, 13, 18, dan 23.

3) Fungsi direktif menyarankan terdapat pada data 1 dan 10.

c. Fungsi ekspresif

1) Fungsi ekspresif memuji terdapat pada data 16.

2) Fungsi ekspresif terima kasih terdapat pada data 22.
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3) Fungsi ekspresif mengkritik terdapat pada data 7, 8, dan 17.

4) Fungsi ekspresif mengeluh terdapat pada data 4, 9, 12, 14, 15,

28, dan 29.

d. Fungsi komisif

1) Fungsi komisif berjanji terdapat pada data 24.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di muka, dapat

disimpulkan sebagai berikut.

a. Jenis-jenis tindak tutur yang terdapat pada rubrik Surat Pembaca surat

kabar Kompas edisi Januari 2014 meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi,

dan perlokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang tidak

akan berpengaruh terhadap lawan tuturnya dan digunakan untuk

menyatakan sesuatu.  Tindak tutur ilokusi berfungsi untuk menyatakan

suatu hal dan bisa juga digunakan untuk melakukan suatu hal,

sedangkan tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang

mempunyai daya pengaruh terhadap lawan tuturnya.

b. Fungsi tindak tutur yang terdapat pada rubrik Surat Pembaca surat

kabar Kompas edisi Januari 2014 meliputi (1) Fungsi representatif

meliputi menyatakan, melaporkan dan menyebutkan (2) Fungsi

direktif meliputi menyuruh, memohon, menyarankan, dan menentang

(3) Fungsi ekspresif meliputi memuji, mengucapkan terima kasih,

mengkritik, dan mengeluh. (4) Fungsi komisif meliputi berjanji.

2. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai tindak tutur yang

terdapat pada rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas dan masih jauh dari

sempurna. Pada penelitian ini teori yang digunakan masih terbatas pada jenis

tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Oleh karena itu peneliti lain dapat

melakukan penelitian dengan teori yang berbeda maupun lebih terperinci lagi.
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Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam

mengkaji tindak tutur khusunya pada rubrik surat pembaca.
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