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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran tentang Program Musik “Campursari Pokok’e Joget”  

Campursari Pokok’e Joget merupakan salah satu program musik yang 

dimiliki oleh salah satu stasiun televisi swasta daerah Surakarta yaitu TATV. 

Acara ini ditayangkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat secara langsung 

pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB. Adapun pembawa acara ini yaitu Kincer Antekku 

Manise Ra Umum dan Atin Aduh Duh. Tujuan program ini adalah 

melestarikan budaya Jawa salah satunya adalah lagu-lagu Jawa. Hal ini karena, 

banyak lagu Jawa yang dianggap sebelah mata oleh beberapa orang khususnya 

pemuda. 

Berdasarkan nama program tersebut, acara ini menyuguhkan lagu-lagu 

jawa khususnya campursari. Lagu-lagu campursari akan dinyanyikan oleh grup 

campursari yang berminat untuk tampil secara langsung di studio TATV. 

Acara yang memiliki durasi 60 menit ini selain diramaikan oleh grup 

campursari yang menyanyikan lagu-lagu campursari, selain itu, penonton di 

rumah juga bisa mengirim salam dan request lagu dengan mengirim menelpon 

ke nomor (0271) 857555 atau SMS ke nomor 085702188880 dengan format 

“Ketik Nama (spasi) Alamat (spasi) Salam-Salam (spasi) Lagu.” Salam-salam 

ini juga bisa disampaikan melalui Facebook dengan nama akun “TA Media 

Group” dengan mengetik “Salam # Campursari Pokok’e Joget”. Penonton yang 

berada di luar daerah bisa menyaksikan Campursari Pokok’e Joget melalui live 

streaming dengan alamat WEB www.tatv.co.id. Acara ini juga dimeriahkan 
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oleh penonton yang hadir di studio. Adapun penggemar acara campursari yang 

ada di studio atau di rumah sering dijuluki “Sedulur atau Konco Nyampur”. 

B. Hasil Penelitian 

1. Bentuk dan Kadar Kesantunan Tindak Kelakar 

Bentuk tindak tutur kelakar pada pembawa acara musik campursari 

ini dikategorikan menjadi tiga bentuk berdasarkan teori Searle (dalam 

Wijana dan Muh. Rohmadi, 2009:20) yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

Kesantunan tindak kelakar pada pembawa acara musik campursari 

ini dikategorikan berdasarkan teori kesantunan yang dikemukakan oleh 

Searle (dalam Leech, 2011:164-165) yaitu asetif, direktif, komisif, 

ekspresif, dan deklarasi. Selain itu, untuk mengetahui kadar kesantunan 

menggunakan skala kesantunan Leech, 2011:194-200; Rahardi, 2005:68-

69) yaitu skala untung rugi, skala kemanasukaan, skala ketaklangsungan, 

skala otoritas, dan skala jarak sosial. 

a. Tindak Kelakar Santun 

1) Tindak Kelakar Lokusi Santun 

(1a)  Eksplikatur 
 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 

Iki kita kedatangan tamu soko STIE 
Triananda Tin, terus suk yen wis 
gedhe pinter ngetung duwit. 
(Ini kita kedatangan tamu dari STIE 
Triananda Tin, terus besok kalau 
sudah besar pandai menghitung 
uang). 
Intonasi berita (.). 
a) MC membuka acara. 
b) MC memperkenalkan bintang 

tamu yang hadir di studio. 
c) Mt bertanya kepada Pn tentang 

STIE Triananda. 
d) Pn menjelaskan kepada Mt. 
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Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
 
: 

Pn bermaksud ingin mengatakan 
bahwa lulusan dari sekolah STIE 
Triananda pasti menjadi seorang 
akuntan yang hebat. 
Memuji. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt1 seorang 
MC (Pi) dan Mt2 mahasiswa STIE 
Triananda yang hadir di studio. 

 

Tuturan (1a) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 

dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di tudio TATV. MC selaku 

pihak yang bertanggung jawab atas jalannya acara tersebut mulai 

mengenalkan penonton yang hadir di studio. Adapun salah satu 

penonton yang hadir di studio adalah STIE Triananda. Mt bertanya 

kepada Pn tentang penonton yang hard menggunakan jaket almamater. 

Setelah Pn menjawab pertanyaan Mt, kemudian Pn memberi pendapat 

dengan disertai kelakar, Iki kita kedatangan tamu dari STIE 

Triananda Tin, terus suk yen wis gedhe pinter ngetung duwit. Maksud 

tuturan tersebut adalah mahasiswa lulusan STIE Triananda merupakan 

seorang akuntan yang hebat. Pujian Pn tentang STIE Triananda 

tersebut disampaikan dengan kelakar. Berdasarkan penjelasan 
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tersebut, maka tindak kelakar (1a) termasuk tindak tutur ekspresif 

memiliki maksud memuji. 

Tuturan (1a) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Adapun penonton yang telah hadir di studio adalah STIE Triananda. 

Pada saat Pn menyebutkan penonton yang hadir di studio adalah STIE 

Triananda, Mt bertanya kepada Pn tentang sekolah tersebut. 

Selanjutnya, Pn menjelaskan kepada Mt dan memberikan pujian 

dengan cara berkelakar. Adapun maksud tuturan itu adalah mahasiswa 

lulusan STIE Triananda merupakan seorang akuntan yang hebat. 

Tuturan memberikan kuntungan bagi Mt1 dan Mt2. Mt1 mendapat 

keuntungan karena memperoleh informasi dan Mt2 beruntung karena 

diberikan pujian. Berdasarkan skala untung rugi tuturan (1a) termasuk 

tuturan sopan. 

2) Tindak Kelakar Ilokusi Santun 

(2a) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 

Aku wingi takok Lurah kenal Mas 
Kunthet, terus Aku takok neng 
kantor Polisi perampok yo kenal 
Mas Kunthet. 
(Aku Kemarin tanya Lurah di 
sana kenal Mas Kunthet, lalu Aku 
tanya di kantor Polisi juga kenal 
Mas Kunthet). 
Intonasi berita (.). 
a) Salah satu penyanyi telah 

selesai menyanyi. 
b) MC membuka acara. 
c) MC memperkenalkan bintang 

tamu dan ketua rombongan 
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Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

campursari. 
d) Ketua robongan campursari 

memiliki panggilan Mas 
Kunthet. 

Pn bermaksud ingin mengatakan 
kepada Mt bahwa Mas Kunthet 
merupakan seniman terkenal dan 
sudah dikenal banyak masyarakat. 
Memuji.  
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2a) terjadi pada awal acara, yaitu bintang tamu selesai 

tampil untuk mengawali acara. Selanjutnya, MC mulai membuka 

acara dengan menyebutkan sponsor, nomor-nomor yang bisa 

dihubingi untuk mengirim salam atau mengikuti kuis, dan 

menyampaikan cara menonton Campursari Pokok’e Joget dengan live 

streaming. Setelah selesai, MC memperkenalkan bintang tamu yang 

tampil pada episode tersebut. Selain itu, MC juga memperkenalkan 

ketua rombongan bintang tamu. Pada saat memperkenalkan ketua 

rombongan yaitu Mas Kunthet, Pn melanjutkan dengan kelakar, Aku 

wingi takok lurah kenal Mas Kunthet, terus Aku takok neng kantor 

Polisi perampok yo kenal Mas Kunthet. Maksud tuturan ini adalah Pn 

ingin menyatakan bahwa Mas Kunthet merupakan seniman terkenal 

dan sudah dikenal masyarakat. Hal ini digambarkan Pn jika seorang 

Lurah kenal bahkan perampok yang ada di penjara pun kenal Mas 

Kunthet. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (2a) 
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merupakan tindak tutur ekspresif memiliki maksud ungkapan rasa 

kagum (memuji). 

Tuturan (2a) menunjukkan Pn dan Mt memiliki kedudukan yang 

sama yaitu sebagai MC. Tuturan tersebut terjadi pada saat MC 

memperkenalkan bintang tamu yang hadir pada episode tersebut. Jadi, 

pemimpin/ketua rombongan campursari tersebut sudah dikenal oleh 

banyak orang. Hal ini karena maksud tuturan (2a) adalah Pn ingin 

menyatakan bahwa Mas Kunthet merupakan seniman terkenal dan 

sudah dikenal banyak masyarakat. Maksud tuturan ini dibuktikan oleh 

pernyataan Pn bahwa ketika Pn bertanya kepada Lurah dan di kantor 

Polisi semua mengenal Mas Kunthet. Berdasarkan skala kesantunan 

yaitu skala jarak sosial tuturan (2a) termasuk tuturan sopan karena Pn 

dan Mt memiliki kedudukan yang sama pada acara tersebut yaitu 

sebagi MC. 

3) Tindak Kelakar Perlokusi Santun 

(3a) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda nonlingual 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

Koyo cat Emco tapi kan kinclong 
kempling. 
(Seperti cat Emco tapi kan mengkilat). 
Intonasi berita (.). 
a) Penonton selesai merayu MC. 
b) Penonton lain dan MC lain tertawa. 
Pn bermaksud ingin mengatakan 
meskipun dikatakan seperti cat Emco 
Mt merasa dirinya cantik karena 
memiliki kulit yang bersih dan 
mengkilat seperti cat Emco. 
Membela diri. 
 
Pn seorang MC (Pi) dan Mt  seorang 
penonton (Pa). 
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Tuturan (3a) tuturan ini terjadi pada saat acara memasuki waktu 

permainan (game). Game ini dilaksanakan untuk memeriahkan acara 

campursari dan game ini disponsri oleh Cat Emco. Kegiatan ini diikuti 

oleh penonton yang dipilih MC. Jadi, tidak semua penonto di studio 

bisa mengikuti kegatan ini. Adapun game pada episde ini yaitu peserta 

yang sudah dipilih diminta untuk merayu MC (Atin selaku Pn). Pada 

saat Erik (Mt) selesai merayu ternyata rayuan tersebut membuat Pn 

sedikit jengkel sehingga berkekar untuk membela diri, Koyo Cat 

Emco kan kinclong kempling. Maksud tuturan ini adalah Pn merasa 

diledek dan membela diri. Meskipun seperti Cat Emco yang tetapi Cat 

Emco memiliki kelabihan dari warna yang mengkilat dan ketahanan 

cat. Kelebihan ini diadopsi oleh Pn untuk membela diri. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (3a) merupakan tindak tutur 

ekspresif memiliki maksud membela diri. 

Tuturan (3a) menunjukkan Pn seorang MC (Pi) dan Mt adalah 

peserta lomba. Lomba yang diadakan oleh MC adalah peserta diminta 

merayu MC (Pn). Jadi, peserta satu per satu diminta merayu dan 

rayuan yang terbaik akan dijadikan sebagai pemenang. Pada saat Mt 

selesai merayu, ternyata rayuan tersebut dibalas atau dijawab oleh Pn 

dengan berkelakar. adapun maksud kelakar tersebut adalah Pn 

membela diri meskipun seperti Cat Emco yang tetapi Cat Emco 

memiliki kelabihan dari warna dan ketahanan cat. Kelebihan ini 

diadopsi oleh Pn untuk membela diri. Tuturan ini berdasarkan skala 
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kesantunan ketaklangsungan tuturan tersebut memiliki maksud yang 

secara tidak langsung diungkapkan oleh Pn. Hal ini karena maksud 

dari tuturan tersebut adalah Pn ingin menyatakan bahwa Pn memiliki 

paras yang catik. Namun, hal ini tidak diungkapkan secara langsung 

oleh Pn. Oleh sebab itu, tuturan (3a) tersebut berdasarkan skala 

ketaklangsungan termasuk tuturan sopan. 

Berdasarkan hasil analisis tindak kelakar santun baik lokusi, ilokusi, 

dan perlokusi, tindak kelakar santun yang sering digunakan oleh pemandu 

acara (MC) adalah tindak tutur ekspresif. Adapun maksud tindak tutur 

ekspresif tersebut adalah memuji  dan membela diri. 

b. Tindak Kelakar Tidak Santun 

1) Tindak Kelakar Lokusi Tidak Santun 

(1a) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

Iki jenenge Maya terus sing iki 
Mayit. 
(Ini namanya Maya terus yang ini 
Mayit). 
Intonasi berita (.). 
a) Acara baru saja dimulai 

(sekmen I). 
b) MC meminta salah satu 

penonton ke depan. 
c) Penonton memperkenalkan 

diri. 
d) Pn menunjuk kepada Mt. 2. 
Pn mengejek bahwa Mt2 memiliki 
saudara bernama Maya sedangkan 
Mt1 bernama Mayit. 
Membual. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt. 1 
seorang MC (Pa), dan Mt. 2 
seorang penonton (Pi). 
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Tuturan (1a) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 

dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di tudio TATV. MC selaku 

pihak yang bertanggung jawab atas jalannya acara tersebut mulai 

mengenalkan penonton yang hadir di studio. MC menarik salah satu 

penonton ke tengah panggung. Selanjutnya, Mt1 bertanya kepada 

Mt2, Namanya siapa Mbak?, Mt2 menjawab Maya. Setelah MC 

mengetahui nama penonton tersebut, dengan seketika Pn berkelakar, 

Iki jenenge Maya terus sing iki Mayit. Maksud tuturan tersebut yaitu 

Mt2 memiliki saudara yakni Mt1 yang bernama Mayit. Pernyataan 

tersebut membuat seluruh penonton dan bintang tamu tertawa. Hal ini 

dikarenakan Mt1 seorang MC disebut memiliki nama Mayit yang 

memiliki arti orang yang sudah meninggal. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tindak kelakar (1a) merupakan tindak tutur asertif yang 

memiliki maksud membual. 

Tuturan (1a) menunjukkan Pn dan Mt1 seorang MC. Tuturan 

tersebut bermaksud bahwa Mt2 (Maya) memiliki saudara laki-laki 

(Mt2) yang bernama “Mayit”. Pada tuturan tersebut Pn tidak 
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menunjukkan rasa hormat kepada Mt2. Hal ini dibuktikan melalui Pn 

bertutur kepada Mt2 dengan bahasa ngoko serta maksud dari tuturan 

itu sendiri adalah membual. Berdasarkan skala kesantunan untung 

rugi, maka tuturan (1a) merupakan tuturan tidak santun. Hal ini 

karena, Pn memberikan kerugian kepada Mt2 dengan membual bahwa 

Mt2 bernama “Mayit”, sedangkan saudara perempuannya bernama 

“Maya”. Meskipun Pn dan Mt2 sama-sama MC dan sudah akrab tetapi 

berdasarkan teori kesantunan tuturan (1a) tersebut termasuk tuturan 

tidak sopan. 

(1b) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

Iki sing maen gitar jenenge Kapal, 
lha Feri. 
(Ini yang bermain gitar namanya 
Kapal, yaitu Feri). 
Intonasi berita (.). 
a) MC memperkenalkan satu per 

satu bintang tamu yang hadir di 
studio. 

b) MC menghampiri bintang tamu 
sambil menyebut nama. 

c) Pn sudah kenal dengan pemain 
gitar. 

d) Mt2 bintang tamu seorang 
pemain gitar. 

Pn ingin memberi tahu Mt bahwa 
nama pemain gitar yang ada di 
sampingnya bernama Feri.  
Membual. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt1 seorang 
MC (Pi), dan Mt2 pemain gitar 
(Pa). 

 

Tuturan (1b) terjadi pada saat MC memperkenalkan bintang 

tamu yang hadir di studio yaitu seluruh pemain musik campursari. Pn 
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selaku MC mulai memperkenalkan satu per satu pemin musik dari 

pemain organ, gendang, dan seterusnya sampai pada pemain gitar. 

Pada saat memperkenalkan pemain gitar, Pn memperkenalkan dengan 

berkelakar, Iki sing maen gitar jenenge Kapal, lha Feri. Maksud 

tuturan tersebut adalah Pn bermaksud menyampaikan bahwa nama 

pemain gitar adalah Feri, tetapi dialihkan menjadi salah satu jenis 

kapal. Pernyataan tersebut kontan membuat seluruh pemain musik dan 

penonton di studio tertawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

tindak kelakar (1b) termasuk tindak tutur asertif memiliki maksud 

membual. 

Tuturan (1b) menunjukkan Pn seorang MC laki-laki, Mt1 

seorang MC perempuan, dan Mt2 seorang bintang tamu pemain gitar. 

Tuturan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada Mt1 tetapi topik 

yang diperbincangkan adalah nama setiap bintang tamu yang hadir di 

studio. Pada tuturan tersebut Pn memperkenalkan Mt1 dengan Mt2 

yaitu salah satu bintang tamu (pemain gitar). Ketika menyebutkan 

nama Mt2, Pn tidak langsung menyebutkan nama asli, tetapi dengan 

nama salah satu jenis kapal yaitu “Feri”. Tindakan ini dilakukan oleh 

Pn karena nama Mt2 sama dengan nama salah satu jenis kapal yaitu 

“Feri”. Berdasarkan skala kesantunan jarak sosial yaitu kedudukan Pn 

dan Mt1 sebagai MC sedangkan Mt2 sebagai bintang tamu memiliki 

jarak sosial yang berbeda. Adapun pada konteks ini MC memiliki 
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kedudukan yang lebih tinggi dari pada bintang tamu. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tuturan (1b) termsuk tuturan tidak sopan. 

(1c) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Yen ngeneki malah gak eneng 
maling, lha ngerti yen Riki isih 
melek. 
(kalau seperti ini pasti tidak ada 
pencuri, karena tahu jika Riki 
belum tidur). 
Intonasi berita (.). 
a) MC meminta beberapa 

penonton untuk ke tengah 
panggung. 

b) Penonton memperkenalkan diri 
satu per satu. 

c) Sebelum melaksanakan 
tantangan peserta diminta 
memperkenalkan diri. 

d) Penonton akan diberi tantangan 
oleh MC. 

e) Mt2 memiliki gigi yang kurang 
rapi. 

Pn bermaksud ingin mengatakan 
bahwa meskipun memiliki 
kekurangan fisik, pasti di sisi lain 
kekurangan tersebut memiliki 
kelebihan atau keunggualan 
tertentu. 
Mengemukakan pendapat. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt 1 seorang 
MC (Pa), dan Mt 2 seorang 
penonton (Pa). 

 

Tuturan (1c) terjadi pada saat MC memperkenalkan penonton 

yang telah hadir di studio serta hendak memberi tantangan kepada 

penonton yangsudah dipilih. Sebelum tantangan dimulai MC memilih 

beberapa penonton yang ada di studio untuk bermain game. Setelah 

MC memperkenalkan satu per satu penonton yang telah dipilih. Mt1 
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bertanya kepada salah satu penonton, Mas namanya siapa? 

Selanjutnya, Mt2 menjawab Riki. Setelah mengetahui nama salah satu 

penonton tersebut MC mengamati Mt2 dengan cermat ke arah mulut. 

Hal ini karena Riki memiliki gigi kurang rapi sehingga menarik MC 

untuk melihat. Selanjutnya, Pn berpendapat dengan cara berkelakar, 

Yen ngeneki malah gak eneng maling, lha ngerti yen Riki isih melek. 

Maksud tuturan tersebut adalah meskipun memiliki kekurangan fisik 

pasti di sisilain memiliki satu kelebihan. Adapun kelebihan tersebut 

adalah mengurangi tindak kejahatan khususnya pencuri karena 

mengira bahwa pemilik rumah belum tidur. Namun, kelebihan itu 

dinyatakan oleh Pn dengan berkelakar. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tindak kelakar (1c) termasuk tindak tutur asertif 

memiliki maksud mengemukakan pendapat. 

Tuturan (1c) menunjukkan Pn seorang MC, Mt1 seorang MC 

(Pa), dan Mt2 seorang penonton. Tuturan (1c) memperbincangkan 

keadaan fisik Mt2 karena memiliki gigi yang kurang rapi. Tuturan 

tersebut memiliki maksud meskipun memiliki kekurangan fisik tetapi 

dibalik kekurangan tersebut pasti ada sebuah kelebihan. Meskipun 

maksud tuturan tersebut adalah pendapat yang berisi pujian tetapi 

berdasarkan skala untung rugi tuturan itu memberi kerugian bagi Mt2. 

Hal ini karena tuturan itu membuat Mt2 malu serta tuturan itu 

membuat penonton di studio, Mt1, dan bintang tamu tertawa. Oleh 
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sebab itu, berdasarkan skala untung rugi tuturan (1c) termasuk tuturan 

tidak sopan.  

2) Tindak Kelakar Ilokusi Tidak Santun 

(2a) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 

Iki seniman kondang podo moro, 
ono Buaya Darat karo Uncek. 
(Ini seniman terkenal datang, ada 
Buaya Darat dan Uncek). 
Intonasi berita (.). 
a) Pn bertutur setelah bitang tamu 

tampil di panggung. 
b) Tuturan terjadi saat acara 

memasuki sekmen II. 
c) MC menyebutkan penonton 

istimewa yang hadir di studio. 
d) Penonton di studio bertepuk 

tangan gembira. 
Pn memberi informasi kepada Mt. 1 
dan Mt. 2 bahwa pada episode ini 
dihadiri oleh dua seniman terkenal 
dari kota solo yaitu Buaya Darat 
dan Uncek. 
Melaporkan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt. 1 seorang 
MC (Pi), dan Mt. 2 penonton di 
studio dan di rumah. 

 

Tuturan (2a) terjadi pada sekmen II ketika bintang tamu selesai 

tampil di atas panggung. Pn selaku MC memberi kejutan kepada Mt1 

dan Mt2 bahwa pada episode ini telah hadir penonton istimewa. 

Informasi yang disampaikan kepada Mt1 dan Mt2 dilakukan dengan 

kelakar, Iki seniman kondhang podho moro, ono Buaya Darat karo 

Uncek. Selanjutnya, informasi tersebut disambut gembira dengan 

diiringi tepuk tangan oleh Mt1 dan Mt2. Adapun maksud tuturan 

tersbut adalah pada episode ini dihadiri oleh dua seniman terkenal 



52 
 

yaitu Buaya Darat dan Uncek. Berdasarkan penjelasan terbut maka 

tindak kelakar (2a) termsuk timdak tutur asertif memiliki maksud 

melaporkan. 

Tuturan (2a) terjadi pada sekmen II ketika bintang tamu selesai 

tampil di atas panggung. Pn selaku MC memberi kejutan kepada Mt1 

dan Mt2 bahwa pada episode ini telah hadir penonton istimewa. Pn 

pada tuturan ini adalah seorang MC (Pa), Mt1 seorang MC (Pi), dan 

Mt2 adalah penonton yang hadir di studio dan di rumah. Pn 

memyampaikan informasi ini dengan berkelakar. Iki seniman 

kondhang podho moro, ono Buaya Darat karo Uncek, maksud tuturan 

tersebut adalah memberitahu jika pada episode ini dihadiri oleh dua 

senimaan terkenal. Berdasarkan teori skala kesantunan yaitu skala 

otoritas tuturan tersebut Pn memiliki otoritas untuk menyapa dengan 

akrab dua seniman tersebut. Pn menyapa dua seniman tersebut bukan 

dengan nama sebenarnya, tetapi dengan nama julukan yaitu “Buaya 

Darat” dan “Uncek”. Namun, pada kasus ini dua seniman membalas 

sapaan Pn dengan bentuk sapaan hormat. Berdasarkan penjelasan 

mengenai skala otoritas maka tuturan (2a) merupakan tuturan tidak 

sopan. 

(2b) Eksplikatur 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 

: 
 
 
: 
: 
 
 
 

Penting ora Kincer Wedhus. 
(Yang penting bukan Kincer 
Wedhus). 
Intonasi berita (.). 
a) Penonton di rumah request 

lagu “Wedhus”. 
b) MC baru saja selesai menerima 

telepon dari penonton. 



53 
 

 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

c) Mt bertanya judul lagu yang 
akan dinyanyikan kepada Pn 
ssecara berulang-ulang. 

d) Pn sedikit jengkel karena Mt 
bertanya terus-menerus. 

Pn membela dirinya bahwa dia 
bukan Wedhus (Kambing). 
Pembelaan ini terjadi karena Pn 
merasa dirinya disamakan dengan 
kambing yaitu dengan cara Mt 
bertanya judul lagu secara terus-
menerus sambil tersenyum 
melihat ke Pn. 
Membela diri. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt1 seorang 
MC (Pa) dan Mt2 pemirsa di 
rumah. 

 

Tuturan (2b) tuturan terjadi pada waktu kuis yang 

diselenggarakan oleh program Campursari Pokok’e Joget dan 

disponsori oleh Cat Emco. Kuis ini biasa diikuti oleh pemirsa di 

rumah dengan menelpon ke nomor yang telah ditentukan. Mt2 

menelpon dari rumah dan mampu menjawab pertanyaan dari MC 

kemudian sebagai tambahan Mt2 diperkenankan untuk request lagu 

dan lagu yang di-request yaitu “Wedhus”. Setelah Mt2 menutup 

telepon, Mt1 bertanya kepada Pn mengenai lagu apa yang akan 

ditampilkan oleh bintang tamu. Mt1 bertanya kepada Pn secara terus-

menerus sehingga membuat Pn jengkel. Selanjutnya, rasa jengkel 

tersebut diungkapkan oleh Pn dengan berkelakar, Penting ora Kincer 

Wedhus. adapun maksud tuturan tersebut adalah pembelaan diri Pn 

karena merasa disamakan dengan wedhus (kambing). Pembelaan ini 
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muncul karena Mt1 bertanya dengan terus-menerus lagu yang akan 

ditampilkan oleh bintang tamu dan lagu yang di-request yaitu lagu 

”Wedhus”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (2b) 

merupakan tindak tutur ekspresif memiliki maksud membela diri. 

Tuturan (2b) terjadi pada waktu kuis yang diselenggarakan oleh 

program Campursari Pokok’e Joget dan disponsori oleh Cat Emco dan 

ada penonton di rumah menelpon. Selanjutnya, penelpon tersebut 

diberi kesempatan untuk memilih lagu yang disenangi dan akan 

dinyanyikan oleh bintang tamu. Namun, setelah penelpon memilih 

lagu dan MC akan mempersilakan penyanyi untuk menampilkan lagu, 

Mt membuat pertanyaan yang memiliki maksud kurang baik. Pda 

akhirnya pertanyaan tersebut dijawab oleh Pn dengan kelakar, Penting 

oran kincer wedhus. Maksud tuturan ini adalah bentuk pembelaan diri 

Pn karena merasa disamakan dengan wedhus (kambing). Berdasarkan 

teori skala kesantunan yaitu skala ketaklangsungan tuturan tersebut Pn 

secara langsung membela dirinya bahwa Pn tidak ingin disamakan 

dengan wedhus (kambing). Oleh sebab itu, tuturan (2b) merupakan 

tuturan tidak sopan. 

(2c) Eksplikatur 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
Implikatur  

: 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
: 

Bapake wis nglothok. 
(Bapaknya sudah hafal). 
Intonasi berita (.). 
a) Ada telepon masuk. 
b) Tanpa diminta penelpon 

langsung menyebutkan 
password dengan baik. 

c) Telpon masuk ketika waktunya 
kuis. 

Pn bermaksud menyampaikan 
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Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

 
 
 
: 
 
: 

bahwa penelpon sudah paham 
atau hafal dengan password yang 
harus diucapkan. 
Memuji dan kagum. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt. 1 
seorang MC (Pa), dan Mt 2 
seorang penelpon (Pa). 

 

Tuturan (2c) tuturan terjadi pada waktu kuis yang 

diselenggarakan oleh program Campursari Pokok’e Joget dan 

disponsori oleh Cat Emco. Kuis ini biasa diikuti oleh pemirsa di 

rumah dengan menelpon ke nomor yang telah ditentukan. Pada saat 

telepon masuk, penelpon harus mengucapkan password dan penelpon 

langsung mengucapkan password dengan cepat tanpa diminta. 

Kejadian ini membuat MC kagum dan kekaguman ini diungkapkan 

oleh Pn dengan kelakar, Bapak’e wis nglothok. Maksud tuturan 

tersebut adalah pujian Pn kepada Mt2 karena mampu mengucapkan 

password denganlancar tanpa diminta oleh MC. Oleh sebab itu, 

pernyataan itu muncul sebagai bentuk rasa kagum dan pujian Pn 

kepada Mt2. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak kelakar 

(2c) termasuk tindak tutur ekspresif memiliki maksud memuji dan 

kagum. 

Tuturan (2c) menunjukkan Pn adalah seorang MC (Pi), Mt1 

seorang MC (Pa), dan Mt2 seorang bapak (Penelpon). Tuturan 

tersebut terjadi pada saat Mt2 menelpon ke studio untuk mengikuti 

kuis. Selanjutnya, sebelum memperkenalkan diri Mt2 diminta 
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mengucapkan password dan Mt2 mengucapkannya dengan lancar 

tanpa haris diminta. Selanjutnya, kejadian ini membuat Pn terkejut 

dan membuat Pn berkelakar Bapak’e wis nglothok. Tuturan tersebut 

memiliki maksud Pn ingin mengatakan bahwa pujian kepada Mt2 

karena mampu mengucapkan password dengan tepat. Tuturan tersebut 

pada dasarnya ditujukan kepada dua orang yaitu Mt1 dan Mt2. 

Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala jarak sosial tuturan (2c) 

tersebut sopan jika ditujukan kepada Mt1. Namun, apabila ditujukan 

kepada Mt2 maka tuturan (2c) tersebut termasuk tuturan tidak sopan. 

Hal ini karena, usia Pn lebih muda daripada Mt2, maka seharusnya Pn 

pada saat memuji menggunakan bahasa krama. 

(2d) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

Iki wis ngadek Mbak Atin, emang 
mung semene. 
(Ini sudah berdiri Mbak Atin, 
memang hanya segini). 
Intonasi berita (.). 
a) MC mengajak beberapa 

penonton ke tengah studio. 
b) MC akan memberi tantangan 

kepada penonton. 
c) Salah satu penonton memiliki 

postur tubuh pendek. 
d) MC menggandeng penonton. 
Pn bermaksud mengatakan bahwa 
penonton yang digandeng 
memiliki postur tubuh pendek dan 
sudah dalam posisi berdiri. 
Menyatakan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt. 1 
seorang MC (Pi), dan Mt. 2 
seorang penonton (Pa). 
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Tuturan (2d) terjadi pada saat acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, MC menunjuk beberapa penonton di studio untuk ke tengah 

panggung dengan tujuan diberi tantangan. Setelah MC menarik 

beberapa penonton, ternyata ada salah satu penonton yang memiliki 

tubuh yang pendek. MC memilih tiga penonton dan meminta 

memperkenalkan diri. Pada saat perkenalan tiba pada penonton 

bertubuh pendek, Mt1 meminta Mt2 untuk berdiri padahal Mt1 sudah 

berdiri. Selanjutnya, Pn memberi informasi kepada Mt1 dengan 

berkelakar, Iki wis ngadek Mbak Atin, emang mung semene. Maksud 

tuturan tersebut adalah memberitahu bahwa Mt2 sudah dalam posisi 

berdiri dan pada dasarnya memiliki tubuh pendek. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tuturan (2d) termasuk tindak tutur asertif 

memiliki maksud menyatakan. 

Tuturan (2d) menunjukkan Pn seorang MC (Pa), Mt1 seorang 

MC (Pi), dan Mt2 seorang penonton. tuturan tersebut terjadi pada saat 

MC akan memberikan tantangan kepada beberapa penonton untuk 

merayu Mt1. Kegiatan ini dilaksanakan agar acara tidak 

membosankan. Pada saat MC meminta salah satu penonton untuk 

memperkenalkan diri, Mt1 menyuruh Mt2 untuk berdiri. Padahal Mt2 

sudah berdiri. Kejadian ini membuat Pn memberi penjelasan dan 

penjelasan itu memiliki maksud memberitahu bahwa Mt2 sudah 

dalam posisi berdiri dan pada dasarnya memiliki tubuh pendek. 
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Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala untung rugi, tuturan (2d) 

memberikan kerugian kepada Mt2. Hal ini dikarenakan, melalui 

tuturan tersebut seluruh penonton yang ada di studio menertawakan 

Mt2. Berdasarkan penjelasan tersbut, maka tutura (2d) termasuk 

tuturan tidak sopan. 

(2e) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

Tak omongi, omongane mbundhet 
nyantol neng untu. 
(Saya beri tahu, bicaranya kusut 
tersangkut di gigi). 
Intonasi berita (.). 
a) MC menunjuk beberapa 

penontong ke tengah 
panggung. 

b) MC member tantangan kepada 
penonton yang ditunjuk. 

c) Penonton merayu MC (Pi). 
d) Penonton grogi. 
Pn bermaksud ingin mengatakan 
jika suara atau rayuan dari 
penonton itu kurang jelas 
didengar. 
Menyatakan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt. 1 
seorang MC (Pi), dan Mt. 2 
seorang penonton (Pa). 

 

Tuturan (2e) terjadi pada saat acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, MC menunjuk beberapa penonton di studio untuk ke tengah 

panggung dengan tujuan diberi tantangan. Adapun game yang 

diberikan oleh MC kepada penonton adalah merayu MC (Mt1). 

Selanjutnya, setelah penonton mulai merayu satu per satu terdapat 

salah satu peserta terlihat grogi. Akibatnya, pada saat merayu kurang 
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jelas didengar dan dipahami oleh MC maupun peserta lain. kejadian 

ini mengundang Pn untuk berkelakar, Tak omongi, omongane 

mbundhet nyanthol neng untu. Maksud tuturan ini adalah 

memberitahu jika suara dari peserta ini tidak jelas didengar dan 

diibaratkan tidak bisa keluar karena tersangkut gigi. Hal ini 

dikarenakan Mt2 merasa minder atau grogi. Kelakar tersebut 

mengundang Mt1, Mt2, dan penonton di studio tertawa. Berdasarkan 

penjelasan terbut maka tindak kelakar (2e) merupakan tindak tutur 

asertif memiliki maksud menyatakan. 

Tuturan (2e) terjadi pada saat acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, tantangan yang harus diselesaikan oleh penonton adalah 

penonton harus merayu Mt1. Selanjutnya, salah satu penonton merayu 

Mt1 tetapi rayuan Mt2 tidak begitu jelas didengar. Kejadian ini 

membat Pn berkelakar. maksud kelakar tersebut adalah suara dari 

peserta ini tidak jelas didengar dan diibaratkan tidak bisa keluar 

karena tersangkut gigi. Hal ini dikarenakan Mt2 merasa grogi. Tuturan 

tersebut membuat penonton di studio tertawa. Berdasarkan skala 

kesantunan yaitu skala kesantunan untung rugi, tuturan tersebut 

memberikan kerugian kepada Mt2. Hal ini bisa diketahui melalui 

tuturan ini membuat penonton tertawa sehingga Mt2 malu serta Mt2 

merasa tidak dihormati karena memiliki gigi yang kurang rapi 
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sehingga membuat suara tersangkut di gigi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tuturan (2e) termasuk tuturan tidak sopan. 

(2f) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Pn: Mbak’e iki kok koyo pohon 
kelapa ya? 
Mt: Kok tahu? 
Pn: Karena mbak’e koyo cat 
Emco. 
(Pn: Mbak ini kok seperti pohon 
keplapa ya?) 
(Mt: Kok tahu?)  
(Pn: karena mbak seperti cat 
Emco.) 
Intonasi berita (.). 
a) MC menarik beberapa 

penontong ke panggung. 
b) MC memberi tantangan kepada 

penonton yang ditunjuk. 
c) Penonton merayu MC (Pi). 
d) Penonton meladeni tantangan 

dari MC. 
e) Pn bernama Erik. 
Pn bermaksud ingin mengatakan 
bahwa Mt memiliki tubuh kecil 
dan pendek tetapi memiliki 
kelabihan serta cantik yang 
dianalogikan seperti kaleng cat 
Emco. 
Merayu. 
 
Pn seorang penonton (Pa), Mt. 1 
seorang MC (Pi), Mt. 2 seorang 
MC (Pa), Mt. 3 peserta game, dan 
Mt. 4 penonton yang ada di 
studio. 

 

Tuturan (2f) terjadi pada saat acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, MC menunjuk beberapa penonton di studio untuk ke tengah 

panggung dengan tujuan diberi tantangan. Adapun tantangan yang 
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diberikan MC kepada penonton yaitu merayu MC. Selanjutnya, Pn 

merayu Mt dengan tanya-jawab. Adapun bentuk rayuannya yaitu, “Pn: 

mbak’e iki kok koyo pohon kelapa ya?”, “Mt: kok tahu?”, “Pn: karena 

mbak’e koyo Cat Emco.” Tuturan Pn paling akhir merupakan rayuan 

kepada Mt dan dilakukan dengan kelakar. Maksud tuturan tersebut 

adalah menyatakan Mt memiliki badan kecil, tetapi memiliki 

kelebihan dan cantik seperti Cat Emco. Tuturan ini mengundang tawa 

bagi Pn sendiri, Mt2, peserta game, dan seluruh penonton yang ada di 

studio. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (2f) 

merupakan tindak tutur ekspresif memiliki maksud merayu. 

Tuturan (2f) terjadi pada acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, MC menunjuk beberapa penonton di studio untuk ke tengah 

panggung dengan tujuan diberi tantangan. Adapun tantangan yang 

diberikan MC kepada penonton yaitu merayu MC (Mt1). Selanjutnya, 

Pn merayu Mt1 dengan berkelakar, karena Mbak’e koyo cat Emco. 

Maksud tuturan itu adalah Pn membandingkan Mt1 seperti cat Emco. 

Tuturan ini diucapka menggunakan bahasa ngoko. Berdasarkan skala 

kesantunan yaitu skala jarak sosial kedudukan Pn lebih rendah 

daripada Mt1. Pada kasus ini Pn adalah seorang penonton, sedangkan 

Mt1 adalah seorang MC. MC merupakan orang yang memiliki 

kekuasaan untuk memandu acara. Berdasarkan skala jarak sosial, 

maka tuturan (2f) termasuk tuturan tidak sopan. 
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(2g) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Mas’e oleh’e ngingeti nganti 
mentheleng ora kedhep. 
(Mas ini melihatnya sampai 
melotot tidak berkedip). 
Intonasi berita (.). 
a) Salah satu penyanyi telah 

selesai menyanyi. 
b) MC membuka acara. 
c) MC menunjuk salah satu 

penonton yang melotot. 
Pn bermaksud ingin mengatakan 
kepada Mt ada penonton yang 
bersikap berlebihan karena 
terpesona kepada  penyanyi yang 
telah tampil di panggung dengan 
memandang terus -menerus. 
Menyatakan. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt 1 seorang 
MC (Pa), dan Mt 2 seorang 
penonton (Pa). 

 

Tuturan (2g) terjadi pada saat acara baru saja di mulai dan 

bintang tamu selesai bernyanyi untuk memulai acara. Penyanyi yang 

selesai tampil di atas panggung memiliki paras cantik sehingga ada 

salah satu penonton di studio kagum/terpesona. Kejadian ini 

mengundang Pn untuk memberitahu kepada Mt. adapun pernyataan 

yang disampaikan oleh Pn diungkapkan dengan kelakar, Mas’e oleh’e 

ngingeti nganti mentheleng ora kedhep. Maksud tuturan ini adalah 

memberitahu bahwa ada salah satu penonton yang terpesona kepada 

penyanyi yang telah selesai bernyanyi di atas panggung. Kejadian ini 

menraik perhatian Mt karena ada salah satu penonton di studio 

bersikap berlebihan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak 
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kelakar (2g) merupakan tindak tutur asertif memiliki maksud 

menyatakan. 

Tuturan (2g) terjadi pada saat acara memasuki awal acara. Jadi, 

acara dibuka dengan penampilan dari bintang tamu. Setelah selesai 

MC memasuki panggung dan menyapa penonton dan seterusnya. Pada 

saat MC hendak membuka acara, Pn memberitahu bahwa ada salah 

satu penonton di studio bertingkah laku aneh. Selanjutnya, Pn 

berkelakar, Mas’e oleh’e ngingeti nganti mentheleng ora kedhep. 

Maksud tuturan ini adalah memberitahu bahwa ada salah satu 

penonton yang terpesona kepada penyanyi yang telah selesai 

bernyanyi di atas panggung. Sontak tuturan ini membuat penonton di 

studio tertawa. Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala 

kemanasukaan tuturan tersebut tidak memberi banyak pilihan kepada 

Mt2 untuk membela diri. Jadi, Pn secara langsung memberi penilaian 

yang membuat Mt2 tidak dapat memilih. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tuturan (2g) tersebut termasuk tuturan tidak sopan. 

(2h) Eksplikatur 
 
Pemarkah 
Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 

: 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

Rambute koyo bakmi yo? 
(rambutnya seperti mie ya?). 
Intonasi tanya (?). 
a) Bintang tamu selesai bernyanyi. 
b) MC memberi tantangan kepada 

salah satu penonton yang hadir 
di studio. 

c) MC menarik salah satu 
penonton ke depan.  

d) Penonton yang dipilih diminta 
berjoget. 

Pn ingin mengatakan rasa herannya 
karena melihat rambut keriting dan 
diumpamakan seperti mie. 
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Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
: 

Membual. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt. 1 
penonton di studio (Pi), dan Mt. 2 
seorang MC (Pa). 

 

Tuturan (2h) terjadi pada saat acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, MC menunjuk beberapa penonton di studio untuk ke tengah 

panggung dengan tujuan diberi tantangan. Adapun tantangan yang 

diberikan MC kepada penonton yaitu berjoget dengan diiringi musik. 

Salah satu penonton yang ditunjuk ke tengah panggung memiliki 

rambut keriting. Selanjutnya, rambut yang keriting tersebut 

menungdang Pn berkelakar, Rambute koyo bakmi yo? Maksud tuturan 

tersebut adalah Pn kagum kerena rambut penonton yang telah ditunjuk 

memiliki rambut keriting, hitam, dan tebal seperti mie. Kejadian ini 

mengundang tawa dari penonton lain di studio. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (2h) merupakan tindak tutur 

asertif memiliki maksud membual.  

Tuturan (2h) terjadi pada saat acara memasuki kegiatan games. 

Kegiatan ini diikuti oleh penonton yang ada di studio dan dipilih oleh 

MC. Jadi, MC menunjuk beberapa penonton di studio untuk ke tengah 

panggung dengan tujuan diberi tantangan. Ketika MC memilih salah 

satu penonton, ternyata penonton tersebut memiliki rambut kerinting, 

tebal dan hitam. Oleh sebab itu, Pn sangat tertarik melihat keindahan 

rambut penonton tersebut. Penonton ini selanjutnya sebagai Mt1. 
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Selanjutnya, Pn bertanya kepada Mt1 dengan berkelakar, Rambute 

koyo mie yo? Maksud tuturan ini adalah Pn kagum kerena rambut 

penonton yang telah ditunjuk memiliki rambut keriting, hitam, dan 

tebal seperti mie. Namun, rasa kagum Pn membuat Mt1 terpojok. Hal 

ini karena, Mt1 merasa tidak dihormati karena rambutnya 

diumpamakan seperti mie. Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala 

untung rugi tuturan tersebut membuat kerugian bagi Mt1. Karena 

melalui pertanyaan Pn tersebut membuat seluruh penonton di studio 

dan Mt2 tertawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan (2h) 

tersebut termasuk tuturan tidak sopan. 

(2i) Eksplikatur 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

Sing ngetipung iki luar biasa Tin, 
luar biasa kegedhen klambi. 
(yang bermain gendang ini luar 
biasa Tin, luar biasa kebesaran 
baju). 
Intonasi berita (.). 
a) MC membuka acara. 
b) MC mengenalkan bintang tamu 

satu per satu. 
c) MC mendatangi bintang tamu 

satu per satu. 
d) Pemain gendang mengenakan 

baju berukuran besar. 
Pn bermaksud ingin memberitahu 
pemain gendang memiliki badan 
yang kecil karena baju yang 
dikenakan sangat longgar. 
Menyatakan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt. 1 seorang 
pemain gendang, dan  Mt2 seorang 
MC (Pi). 
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Tuturan (2i) terjadi pada awal acara, yaitu bintang tamu selesai 

tampil untuk mengawali acara. Selanjutnya, MC mulai membuka 

acara dengan menyebutkan sponsor, nomor-nomor yang bisa 

dihubingi untuk mengirim salam atau mengikuti kuis, dan 

menyampaikan cara menonton Campursari Pokok’e Joget dengan live 

streaming. Setelah selesai, MC memperkenalkan bintang tamu yang 

tampil pada episode tersebut. Pada saat memperkenalkan pemain 

gendang, Pn memperkenalkan dengan cara berkelakar dan diawali 

pujian, Sing ngetipung iki luar biasa Tin, luar biasa kegedhen klambi. 

Maksud tuturan ini adalah Pn ingin menyampaikan informasi kepada 

Mt bahwa pemain gendang memiliki tubuh kecil. Hal ini dibuktikan 

oleh ukuran baju yang dikenakan pemain gendang memiliki ukuran 

yang besar. Kejadian ini mengundang tawa bagi pamain alat musik 

lain dan penonton di studio. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

tindak kelakar (2i) termasuk tindak tutur asertif memiliki maksud 

menyatakan. 

Tuturan (2i) terjadi pada awal acara, yaitu bintang tamu selesai 

tampil untuk mengawali acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh penonton yang hadir di studio. Sebelum MC 

menampilkan lagu berukutnya, MC memperkenalkan satu per satu 

bintang tamu yang tampil pada episode tersebut. Pada saat 

memperkenalkan pemain gendang (Mt1), Pn berkelakar, Sing 

ngetipung iki luar biasa Tin, luar biasa kegedhen klambi. Maksud 
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tuturan ini adalah tuturan ini adalah Pn ingin menyampaikan informasi 

kepada Mt bahwa pemain gendang memiliki tubuh kecil. Sontak 

tuturan ini membuat penonton di studio dan pemain alat musik lain 

tertawa. Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan 

tersebut memberi kerugian kepada Mt1. Jadi, tuturan Pn membuat 

Mt1 malu kepada penonton di studio dan teman-temannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan (2i) termasuk tuturan 

tidak sopan. 

(2j) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

Mt: Sekarang Dia sudah tinggi 
       ya? 
Pn: Itu memang sudah kerdil dari 
dulu. 
Intonasi berita (.). 
a) MC selesai membuka acara. 
b) MC meminta Angel Elga maju 

ke tengan panggung. 
c) Angel Elga bertanya kepada 

Pn. 
Pn bermaksud ingin memberitahu 
Mt (Angel Elga) bahwa Mt 2 
memang sudah memiliki tubuh 
kecil dari dalu. 
Menyatakan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt 1 
seorang Caleg (Pi), dan Mt 2 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2j) terjadi pada awal acara, yaitu bintang tamu selesai 

tampil untuk mengawali acara. Selanjutnya, MC mulai membuka 

acara dengan menyebutkan sponsor, nomor-nomor yang bisa 

dihubingi untuk mengirim salam atau mengikuti kuis, dan 

menyampaikan cara menonton Campursari Pokok’e Joget dengan live 



68 
 

streaming. Setelah selesai, MC memperkenalkan bintang tamu yang 

tampil pada episode tersebut. Selanjutnya, MC menyambut penonton 

istimewa yang hadir di studio yaitu seorang artis yang sedang 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pada saat MC meminta 

Mt maju ke panggung, Mt bertanya kepada Pn “Sekarang Dia sudah 

tinggi ya?”. Selanjutnya, Pn menjawab tersebut dengan berkelakar 

“Itu memang sudah kerdil dari dulu.” Jawaban dari Pn tersebut 

memiliki maksud bahwa Mt2 sudah memiliki tubuh pendek dan sulit 

untuk tumbuh menjadi lebih tinggi. Jawaban ini membuat Mt1 

tersenyum dan tertawa. Berdasarkan penjelasan terbut maka tindak 

kelakar (2j) merupakan tindak tutur asertif memiliki maksud 

menyatakan. 

Tuturan (2j) terjadi pada awal acara, yaitu bintang tamu selesai 

tampil untuk mengawali acara. Pada episode ini terdapat satu tamu 

istimewa yaitu dihadiri oleh Caleg dari salah satu Parpol. Adapun 

Caleg yang hadir adalah Angel Elga selanjutnya disebut Mt1. Namun, 

pada saat Mt1 diminta untuk bergabung ke tengah panggung, Mt1 

bertanya kepada Pn, “Sekarang dia sudah tinggi ya?” Pertanyaan ini 

kemudian dijawab oleh Pn, “Itu memang sudah kerdil dari dulu.” 

Maksud jawaban Pn adalah Mt2 sudah memiliki tubuh pendek dan 

sulit untuk tumbuh menjadi lebih tinggi. Jawaban Pn ini membuat 

Mt1 tersenyum dan tertawa. Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala 

untung rugi tuturan (2j) memberi kerugian bagi Mt2. Meskipun pada 
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dasarnya tuturan itu ditujukan kepada Mt1. Namun, karena Mt2 juga 

berada di dekat Pn dan Mt1 serta topik pembicaraan tersebut adalah 

Mt2 maka secara langsung memberi dampak bagi Mt2. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tuturan (2j) termasuk tuturan tidak sopan. 

3) Tindak Kelakar Perlokusi Tidak Santun 

(3a) Eksplikatur 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 

Glo-glo kutah kabeh. 
(Lihat-lihat tumpah semua). 
Intonasi berita (.). 
a) MC menarik beberapa 

penontong ke panggung. 
b) MC member tantangan kepada 

penonton untuk berjoget. 
c) Salah satu penonton memiliki 

badan gemuk. 
Pn bermaksud ingin 
mengingatkan kepada Mt agar 
penonton yang memiliki badan 
gemuk tersebut jangan diminta 
berjoget lagi. 
Menyatakan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt 1 
seorang MC (Pi), dan Mt 2 
seorang penonton. 

 

Tuturan (3a) terjadi pada saat acara memasuki waktu permainan 

(game). Game ini dilaksanakan untuk memeriahkan acara campursari 

dan game ini disponsri oleh Cat Emco. Kegiatan ini diikuti oleh 

penonton yang dipilih MC. Jadi, tidak semua penonto di studio bisa 

mengikuti kegatan ini. Adapun game pada episode ini yaitu peserta 

yang sudah dipilih harus berjoget dengan iringan musik. Salah satu 

perserta game ini memiliki badan gemuk sehingga ketika berjeget 

membuat peserta lain, penonton di studio, dan MC tertawa. Kejadian 
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ini membuat Pn berkelakar, Glo-glo kutah kabeh. Maksud tuturan ini 

adalah Mt2 diminta untuk berhenti berjoget karena Pn merasa kasihan 

dan geli melihat gerakan dari Mt2. Kejadian ini membuat MC, peserta 

game, penonton di studio, dan bintang tamu tertawa. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (3a) merupakan tindak tutur 

asertif memiliki maksud menyatakan.  

Tuturan (3a) terjadi pada saat acara memasuki waktu permainan 

(game). Adapun game pada episde ini yaitu peserta yang sudah dipilih 

harus berjoget dengan iringan musik. Salah satu peserta adalah 

seorang remaja memiliki badan yang gemuk (Mt2). Pada saat peserta 

diminta berjoget, MC tertawa melihat Mt2 yang sedang berjoget. Hal 

ini karena, Mt2 kesulitan untuk bergerak. Kejadian ini membuat MC, 

penonton di studio, dan peserta lain tertawa. Kejadian ini membuat Pn 

berkelakar dan memiliki maksud adalah Mt2 diminta untuk berhenti 

berjoget karena Pn merasa kasihan dan geli melihat gerakan dari Mt2. 

Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan tersebut 

memberi kerugian bagi Mt2. Meskipun pada dasarnya tuturan itu 

ditujukan kepada Mt1, namun karena Mt2 juga berada di dekat Pn dan 

Mt1 serta topik pembicaraan tersebut adalah Mt2 maka secara 

langsung memberi dampak bagi Mt2. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tuturan (3a) termasuk tuturan tidak sopan. 

(3b) Eksplikatur 
 
 
Pemarkah Lingual 

: 
 
 
: 

Mas rodo adoh mas mengko ndak 
cuwil. 
(Mas agak jauh Mas nanti rusak). 
Intonasi berita (.). 
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Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

a) MC meminta beberapa 
penonton untuk ke tengah 
panggung. 

b) Penonton memperkenalkan diri 
satu per satu. 

c) Penonton akan diberi tantangan 
oleh MC. 

d) Mt bernama Riki. 
Pn bermaksud meminta Mt untuk 
menjauhkan microphone dengan 
harapan agar suara yang 
dihasilkan lebih jelas. 
Membual. 
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt  
seorang penonton (Pa). 

 

Tuturan (3b) terjadi pada saat acara memasuki waktu permainan 

(game). Game ini dilaksanakan untuk memeriahkan acara campursari 

dan game ini disponsri oleh Cat Emco. Kegiatan ini diikuti oleh 

penonton yang dipilih MC. Jadi, tidak semua penonto di studio bisa 

mengikuti kegatan ini. Adapun game pada episde ini yaitu peserta 

yang sudah dipilih diminta untuk merayu MC. Sebelum memulai 

peserta diminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada saat 

sampai di salah satu peserta yaitu Erik (Mt) dan memperkenalkan diri, 

Pn tersenyum melihat Erik (Mt). Hal ini karena, Erik (Mt) memiliki 

gigi tda rapi dan Pn merasa geli. Kejadian ini membuat Pn berkelakar, 

Mas rodo adoh Mas mengko ndak cuwil. Maksud tuturan ini adalah 

Pn meminta Mt untuk memberi jarak antara microphone dan mulut. 

Hal ini dimaksudkan agar suara bisa terdengar jelas dan Pn takut 

apabila microphone rusak karena terkena gigi meskipun ini tidak 
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mungkin terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak 

kelakar (3b) merupakan tindak asertif memiliki maksud membual. 

Tuturan (3b) tersebut berdasarkan skala kesantunan untung rugi 

memberi kerugian kepada Mt. Kerugian ini dibuktikan dengan akibat 

yang ditimbulkan setelah Pn berkelakar. Adapun maksud kelakar itu 

sendiri adalah Pn meminta Mt untuk memberi jarak antara 

microphone dan mulut. Hal ini dimaksudkan agar suara bisa terdengar 

jelas dan Pn takut apabila microphone rusak karena terkena gigi 

meskipun ini tidak mungkin terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari 

kelakar ini adalah Mt menjadi malu/minder karena secara tidak 

langsung Pn menyebut bahwa gigi dari Mt tidak rapi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tuturan (3b) tersebut termasuk tuturan tidak 

sopan. 

(3c) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
Implikatur  
 
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 

ATW iku Akademi Teknologi 
Warga, dadi sing ngurusi 
perabotan keluarga koyo manci, 
ember, wajan, ngono kae. 
(ATW itu Akademi Teknologi 
Warga, jadi yang mengurusi 
perabotan keluarga seperti panci, 
ember, penggorengan seperti itu). 
Intonasi berita (.). 
a) MC baru saja membuka acara. 
b) MC menyebutkan tamu yang 

hadir di studio. 
Pn bermaksud menjelaskan 
tentang ATW, tetapi selain itu 
mengharapkan salah satu dari 
mahasiswa menjelaskan. 
Membual. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt 1 
seorang MC (Pi), dan Mt 2  
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seorang penonton (Pa). 
 

Tuturan (3c) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 

dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di studio TATV. MC selaku 

pihak yang bertanggung jawab atas jalannya acara tersebut mulai 

mengenalkan penonton yang hadir di studio. Adapun salah satu 

penonton yang hadir di studio adalah ATW Sukoharjo. Setelah MC 

menyebutkan tamu yang hadir di studio, Mt bertanya mengenai ATW. 

Pertanyaan tersebut djawab oleh Pn dengan berkelakar, ATW iku 

Akademi Teknik Warga, dadi sing ngurusi perabotan keluarga koyo 

manci, ember, wajan ngono kae. Maksud tuturan tersebut adalah Pn 

bermaksud menjelaskan bahwa ATW adalah sekolah teknik. Namun, 

penjelesan dari Pn tidak tepat, sehingga membuat Mt masih binging 

dan belum puas dengan jawaban tersebut. Kelakar ini sontak membuat 

seluruh penonton tertawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

tindak kelakar (3c) merupakan tindak tutur asertif memiliki maksud 

membual. 
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Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan 

(3c) memberikan kerugian bagi Mt1 dan Mt2. Kerugian bagi Mt1 

adalah mendapat informasi yang tidak jelas dari Pn. Ketidakjelasan 

informasi ini membuat Mt bingung dan belum puas dengan jawaban 

yang diterimanya. Adapun kerugian bagi Mt2 adalah Mt2 

mendapatkan fakta yang yang tidak sesuai dengan kebenaran. Hal ini 

karena, pada dasarnya ATW merupakan salah satu perguruan tinggi 

swasta yang memiliki fokus pada pendidikan teknik. Jadi, pendidikan 

teknik ini bukan mengurusi masalah alat-alat rumah tangga. 

Berdasarkan pejelasan tersebut, maka tuturan (3c) termasuk tuturan 

tidak sopan. 

(3d) Eksplikatur 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
: 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

O, dadi dodolan Rp 10.000 telu? 
(O, jadi berjualan Rp 10.000 
tiga?). 
Intonasi tanya (?). 
a) MC baru saja membuka acara. 
b) MC menyebutkan tamu yang 

hadir di studio. 
Pn bermaksud meminta 
penjelasan yang lebih lengkap 
tentang ATW. 
Meminta. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt 1  
seorang MC (Pa), dan Mt 2 
mahasiswa ATW yang hadir di 
studio. 

 

Tuturan (3d) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 
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Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 

dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di studio TATV. MC selaku 

pihak yang bertanggung jawab atas jalannya acara tersebut mulai 

mengenalkan penonton yang hadir di studio. Adapun salah satu 

penonton yang hadir di studio adalah ATW Sukoharjo. Selanjutnya, 

Pn bertanya kepada Mt tentang ATW dan dijawab oleh Mt. Pn merasa 

belum paham dan bertanya lagi kepada Mt dengan berkelakar, O, dadi 

dodolan Rp 10.000 telu? Maksud tuturan ini adalah Pn meminta 

jawaban yang lebih jelas kepada Mt tentang ATW. Pertanyaan Pn 

dengan berkelakar ini membuat mahasiswa ATW di studio tertawa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (3d) merupakan 

tindak tutur direktif atau imposif memiliki maksud meminta. 

Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala ketaklangsungan 

tuturan (3d) tersebut secara langsung memberikan dampak kepada 

Mt2 meskipun pada dasarnya tuturan tersebut ditujukan kepada Mt1. 

Tuturan (3d) tersebut memiliki maksud Pn meminta penjelasan lebih 

rinci apakah ATW benar-benar universitas yang mengurusi perambot 

rumah tangga dan pada akhirnya akan berjualan dengan harga Rp 

10.000 mendapat tiga jenis barang. Tuturan tersebut juga memberi 

dampak kepada Mt2, karena secara langsung maksud pertanyaan 
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tersebut ditanyakan kepada Mt1. Berdasarkan skala ketaklangsungan, 

maka tuturan (3d) termasuk tuturan tidak sopan. 

(3e) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
Maksud tindak 
kelakar 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 

Iki uwong to? Ndarakku patung, 
lha meneng wae? 
(ini orang? Saya kira patung, 
diam saja). 
Intonasi tanya (?). 
a) Acara ada tamu dari PORGASI 

(Persatuan Olahraga Air 
Softgun Indonesia). 

b) Salah satu dari tamu 
menjelaskan mengenai 
organisasi PORGSI. 

c) Ada anggota yang berdiri tegap 
seperti sedang upacara. 

Pn bermaksud ingin mengatakan 
kepada salah satu anggota 
PORGSI agar bersikap santai. 
Membual. 
 
Pn seorang MC (Pi), Mt 1 seorang 
anggota PORGASI (Pa), dan Mt 2 
seorang MC (Pa). 

 

Tuturan (3e) terjadi pada saat MC memperkenalkan penonton 

yang hadir di studio. Adapun episode tersebut dihadiri oleh PORGASI 

(Persatuan Olahraga Air Softgun Indonesia). MC bertanya tentang apa 

itu PORGASI, sejarah PORGASI, perlengkapan olahraga air suftgun, 

peraturan dalam permainan air softgun, dan lain-lain. Pada saat ketua 

PORGASI menjelaskan kepada MC terdapat salah satu anggota 

PORGASI berbaris di belakang MC dengan sikap sempurna seperti 

tentara. Ketika ketua PORGASI selesai menjelaskan sebagian dari 

pertanyaan MC tiba-tiba Pn menoleh dan melihat salah satu anggota 

yang berdiri tegap tersebut dan kejadian ini membuat Pn berkelakar, 
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Iki uwong to? Ndarakku patung, lha meneng wae? Tuturan Pn ini 

membuat Mt tertawa dan selanjutnya Mt1 menanggapi kelakar 

tersebut. Maksud tuturan tersebut adalah meminta anggota PORGASI 

yang lain untuk bersikap santai karena ini bukan acara resmi 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak kelakar (3e) merupakan 

tindak tutur asertif memiliki maksud membual. 

Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan 

(3e) memberi kerugian bagi Mt1. Kerugian itu adalah Mt1 tidak 

dihargai oleh Pn karena pada saat MC berbincang-bincang dengan 

ketua PORGASI Mt1 tidak membuat gaduh dan berusaha 

menghormati dengan tidak mengganggu. Namun, ketika hal ini 

dilakuka oleh Mt1, Pn menyebut Mt1 seperti patung dan akibat dari 

tuturan ini Mt1 ditertawakan oleh seluruh penonton di studio dan 

anggota PORGASI yang lain. berdasarkan skala untung rugi tersebut, 

maka tuturan (3e) termasuk tuturan tidak sopan. 

(3f) Eksplikatur 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 

: 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 

Kegedhen klambi e kemaki. 
(kebesaran baju saja blagu). 
Intonasi berita (.). 
a) Bintang tamu selesai 

menampilkan lagu. 
b) MC membacakan SMS yang 

sudah masuk. 
c) MC menyampaikan lagu yang 

akan ditampilkan oleh bintang 
tamu. 

d) Salah satu bintang tamu terus 
berbicara sendiri. 

Pn bermaksud menyuruh salah 
satu bintang tamu (pemain 
gendang) untuk tenang. 
Memerintah. 
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kelakar 
Status sosial 

 
: 

 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt  
seorang pemain gendang (Pa). 

 

Tuturan (3f) terjadi pada saat bintang tamu selesai menyanyikan 

lagu di tengah panggung. Setelah itu, MC membacakan SMS masuk 

ke studio yang berisi salam-salam dari pemirsa di rumah. SMS ini 

merupakan langkah produser Campursari Pokok’e Joget untuk 

mendekatkan diri kepada pemirsa yang tidak data hadir di studio. Pada 

saat MC selesai membacakan SMS dari pemirs di rumah salah satu 

pemain gendang terus berbicara sampai MC merasa terganggu. 

Kejadian ini membuat Pn memberi nasihat dengan berkelakar, 

Kegedhen klambi e kemaki. Maksud tuturan ini adalah meminta Mt 

(pemain gendang) untuk tenang. Namun, perintah tersebut 

diungkapkan dengan menyebut ukuran baju yang dipakai oleh Mt. Pn 

bertutur dengan menyinggung baju yang dipakai pemain tersebut 

karena Mt memakai baju berukuran besar sehingga orang yang 

mengenakan baju tersebut terlihat lucu. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tindak kelakar (3f) termasuk tindak tutur direktif 

memiliki maksud memerintah. 

Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan 

(3f) memberi kerugian kepada Mt. Adapun bentuk kerugian adalah Mt 

diperintah untuk tenang oleh Pn, tetapi perintah tersebut diungkapkan 

dengan berelakar dan mengambil topik baju yang dipakai oleh Mt. 

baju yang dipakai oleh Mt memiliki ukuran yang cukup besar, 
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sehingga apabila dipakai maka akan terlihat kedodoran. Selain itu, 

kerugian lain adalah dampak dari tuturan ini Mt ditertawakan oleh 

penonton di studio dan teman-temannya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tuturan (3f) tersebut termasuk tuturan tidak sopan.  

Berdasarkan hasil analisis tindak kelakar tidak santun baik lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi, tindak kelakar tidak santun yang sering digunakan 

oleh pemandu acara (MC) yaitu tindak tutur asertif yaitu sebanyak empat 

belas tuturan. Tindak tutur asertif tersebut memiliki maksud membual, 

meyatakan, melaporkan, dan mengemukakan pendapat. Tindak kelakar 

tidak santun lain yang juga digunakan oleh pemandu acara (MC) yaitu 

tinda tutur ekspresif dan direktif.  

 

2. Bentuk dan Kadar Kesantunan Tindak Ironi 

Bentuk tindak tutur kelakar pada pembawa acara musik campursari 

ini dikategorikan menjadi tiga bentuk berdasarkan teori Searle (dalam 

Wijana dan Muh. Rohmadi, 2009:20) yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

Kesantunan tindak kelakar pada pembawa acara musik campursari 

ini dikategorikan berdasarkan teori kesantunan yang dikemukakan oleh 

Searle (dalam Leech, 2011:164-165) yaitu asetif, direktif, komisif, 

ekspresif, dan deklarasi. Selain itu, untuk mengetahui kadar kesantunan 

menggunakan skala kesantunan Leech, 2011:194-200; Rahardi, 2005:68-

69) yaitu skala untung rugi, skala kemanasukaan, skala ketaklangsungan, 

skala otoritas, dan skala jarak sosial. 



80 
 

a. Tindak Ironi Santun 

1) Tindak Ironi Ilokusi Santun 

(1a) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

Sing nyanyi iki mengko wonge 
nggantheng  banget, deloken wae! 
(Yang nyanyi nanti orangnya 
ganteng sekali, lihat saja nanti!). 
Intonasi perintah (!). 
a) MC menyampaikan rangkaian 

acara. 
b) MC mengenalkan seluruh 

bintang tamu yang hadir di 
studio. 

c) MC menyebutkan penyanyi 
yang akan tampil selanjutnya.  

Pn bermaksud mengatakan bahwa 
penyanyi yang akan bernyanyi 
memiliki wajah yang biasa saja. 
Mengemukakan pendapat. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt seorang 
MC (Pi). 

 

Tuturan (1a) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 

dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di studio TATV. Selanjutnya, 

MC akan memberitahu kepada pononton di studio dan di rumah 

penyanyi yang akan bernyanyi. Sebelum menyebutkan nama penyanyi 

Pn memberi tahu Mt bahwa penyanyi yang akan tampil seorang laki-
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laki dengan berironi, Sing nyanyi iki mengko wonge nggantheng 

banget, delok’en wae! Maksud tuturan ini adalah penyanyi laki-laki 

dan memiliki wajah tidak terlalu tampan, meskipun ketampanan 

seseorang merupakan sesuatu yang relatif. Tuturan ini membuat Mt 

merasa penasaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ironi (1a) 

merupakan tindak tutur asertif memiliki maksud mengemukakan 

pendapat. 

Tuturan (1a) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Pada saat MC akan menampilkan lagu berikutnya, Pn menyebut 

penyanyi dengan berironi, Sing nyanyi iki mengko wonge nggantheng 

banget, delok’en wae! Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala 

ketaklangsungan tuturan tersebut memiliki maksud Pn ingin 

mengatakan penyanyi yang akan tampil adalah seorang laki-laki dan 

memiliki memiliki wajah tidak terlalu tampan, meskipun ketampanan 

seseorang merupakan sesuatu yang relatif. Berdasarkan skala 

ketaklangsungan maksud tuturan tersebut tidak disampaikan secara 

langsung oleh Pn. Oleh sebab itu, tuturan (1a) berdasarkan skala 

ketaklangsungan termasuk tuturan sopan. 
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2) Tindak Ironi Perlokusi Santun 

(2a) Eksplikatur 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
 
Maksud tindak ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
: 

Cacat kuwi ora dadi ngopo Tin, 
sing penting ora cacat atine. 
(cacat itu tidak menjadi masalah 
Tin, yang penting tidak cacat 
hatinya). 
Intonasi berita (.). 
a) Nasihat diberikan untuk 

menyambut tahun baru. 
b) Pn memberi motivasi kepada 

bintang tamu yang mengalami 
kekurangan fisik. 

c) Sudah memasuki akhir acara. 
d) MC akan menutup/mengakhiri 

acara.  
Pn berusaha memberi nasihat 
kepada Atin, penonton di studio, 
serta penonton di rumah supaya 
jangan pernah menilai seseorang 
dari penampilan fisik meskipun 
orang tersebut mengalami 
kekurangan. 
Memberi nasihat. 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi) dan Mt 2 
seluruh penonton di studio dan di 
rumah. 

 

Tuturan (2a) terjadi pada saat acara sudah memasuki akhir. 

Sebelum menutup acara MC memberi informasi bahwa beberapa jam 

lagi tepatnya pukul 24.00 WIB akan terjadi perubahan tahun. Jadi, 

MC memberi nasihat kepada seluruh penonton ditudio dan di rumah 

untuk menjadikan tahun ini menjadi lebih baik. Nasihat itu dituturkan 

dengan berironi, Cacat iku ora dadi ngopo Tin, sing penting ora cacat 

atine. Maksud tuturan tersebut adalah nasihat kepada Mt1 dan Mt2 

bahwa kita tidak boleh melihat orang dari fisik saja, karena tidak 
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berarti seseorang yang memiliki kekurangan fisik tersebut lebih buruk 

dari kita. Hal paling penting adalah sebagai manusia adalah tidak 

boleh memiliki cacat di hati. Hal ini karena, apabila seorang manusia 

cacat hatinya, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang yang 

baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan ironi (2a) 

merupakan tindak tutur direktif memiliki maksud memberi nasihat. 

Tuturan (2a) tersebut terjadi pada saat acara sudah memasuki 

akhir. Sebelum menutup acara MC memberi informasi bahwa 

beberapa jam lagi tepatnya pukul 24.00 WIB akan terjadi perubahan 

tahun. Jadi, MC memberi nasihat kepada seluruh penonton ditudio dan 

di rumah untuk menjadikan tahun ini menjadi lebih baik dari tahun 

sebelmnya. Nasihat Pn ini memiliki maksud yaitu jangan sampai 

seseorang memiliki cacat di hatinya. Maksud nasihat ini memiliki 

makna yang dalam bagi Mt1 dan Mt2. Karena pada intinya jangan 

pernah meilihat seseorang dari fisik, tetapi dari hatinya. Berdasarkan 

skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan tersebut memberi 

keuntungan kepada Mt1, Mt2 bahkan kepada Pn sendiri. Jadi, tuturan 

(2a) tersebut termasuk tuturan sopan. 

(2b) Eksplikatur 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
Implikatur  
 
Maksud tindak 
ironi 

: 
 
: 
: 
 
 
: 
 
: 
 

Mesti pulsane entek. 
(Pasti pulsanya habis.) 
Intonasi berita (.). 
a) MC menerima telepon dari 

pemirsa di rumah. 
b) Tiba-tiba telepon terputus. 
Pn berusaha menemukan 
penyebab terputusnya telepon. 
Menyatakan. 
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Status sosial : Pn sebagai MC (Pi), Mt 1 seorang 
penelpon (Pa), dan Mt 2 seorang 
MC (Pa). 

 

Tuturan (2b) terjadi pada saat ada telepon masuk ke studio. 

Telepon ini masuk karena pada sesi ini memasuki acara kuis yang 

disponsori oleh Cat Emco. Pada saat menerima telepon ini tiba-tiba 

terputus. Kejadian ini sontak membuat MC kebingungan. Selanjutnya, 

Pn membuat ironi, Iki mesti pulsane entek. Maksud tuturan ini adalah 

sidiran kepada penelpon jika hendak menelpon jangan memutus 

dengan tiba-tiba. Hal ini karena dirasakan tidak etis. Namun, sindiran 

ini debelokkan oleh Pn dengan menyebutkan jika pulsane entek 

(pulsanya habis). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tidak ironi 

(2b) merupakan tindak tutur direktif memiliki maksud menyatakan. 

Tuturan (2b) terjadi pada saat ada telepon masuk ke studio untuk 

mengikuti kuis yang diadakan oleh program acara dan ingin mengirim 

salam kepada seseorang. Namun, di tengah percakapan tiba-tiba 

telepon terputus sehingga membuat MC terkejut. Kejadian ini 

membuat Pn berironi, Iki mesti pulsane entek. Tuturan tersebut 

memiliki maksud sidiran kepada penelpon jika hendak menelpon 

jangan memutus dengan tiba-tiba. Hal ini karena dirasakan tidak etis. 

Namun, maksud dari tuturan ini tidak disampiakan secara langsung 

kepada Mt1. Jadi, Pn mengatakan kepada Mt2 jika pulsa telepon Mt1 

habis (mesti pulsane entek). Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala 
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ketaklangsungan tuturan (2b) termasuk tuturan sopan karena maksud 

tuturan tidak diutarakan secara langsung. 

(2c) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Mas’e iku nganggo sepatu werno 
pink iku maknane cinta kasih 
sanyange tinggi karo wong 
wedok. 
(Masnya itu memakai sepatu 
warna pink itu artinya cinta kasih 
sanyangnya tinggi sama wanita). 
Intonasi berita (.). 
a) MC memperkenalkan bintang 

tamu kepada penonton. 
b) MC (Atin) memperkenalkan 

salah satu pemain musik. 
c) MC (Atin) memberitahu Mt 

(Maman) bahwa salah satu 
pemain musik (gitar) ada yang 
memakai sepatu berwarna 
pink. 

d) MC (Atin) sambil menunjuk 
ke arah sepatu. 

Pn memberi tahu bahwa seorang 
laki-laki yang memakai pakaian 
atau sepatu berwarna pink 
(identintik dengan warna 
wanita/feminim) bukan berarti 
orang tersebut memiliki rasa 
sayang yang besar.  
Mengemukakan pendapat. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt 1 
seorang MC (Pi), dan Mt 2 salah 
satu seorang pemain musik. 

 

Tuturan (2c) terjadi pada saat MC memperkenalkan bintang 

tamu yang hadr di studio. Perkenalan ini diharapkan agar penonto di 

studio dan di rumah merasa lebih dekat dengan bintang tamu. Pada 

saat memperkenalkan bitang tamu ada salah satu pemain musik (gitar) 

memakai sepatu berwarna merah jambu. Kejaidan ini mengundang 
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tawa bagi penonton karena seorang laki-laki memakai sepatu 

berwarna merah jambu yang identik dengan warna wanita. Selain itu, 

kejadian ini membuat Pn berironi, Mas’e iki nganggo sepatu werno 

pink iku maknane cinta kasih sayange tinggi kar wong wedok. 

Maksud tuturan ini adalah Pn mempunyai pendapat bahwa seorang 

laki-laki yang senang memakai sesatu berwarna merah jambu belum 

tentu memiliki rasa kasih sayang yang besar kepada seorang wanita. 

Jadi, menurut Pn rasa kasih sayang itu bukan dilihat dari tanda-tanda 

fisik tetapi dari hati. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak 

ironi (2c) merupakan tuturan asertif memiliki maksud mengemukakan 

pendapat.  

Tuturan (2c) terjadi pada saat MC memperkenalkan bintang 

tamu yang hadr di studio. Perkenalan ini diharapkan agar penonton di 

studio dan di rumah merasa lebih dekat dengan bintang tamu. Selain 

itu, tuturan tersebut menunjukkan bahwa Pn dan Mt1 memiliki posisi 

yang sama yaitu sebagai MC sedangkan Mt2 salah satu pemain musik. 

Mt2 memperkenalkan pemain musik dengan menghampiri satu per 

satu. Ketika sampai pada pemain gitar, Pn memanggil Mt1 jika Mt2 

memakai sepatu berwarna pink. Selanjutnya, Pn berironi dan memiliki 

maksud bahwa seorang laki-laki yang senang memakai sesatu 

berwarna merah jambu belum tentu memiliki rasa kasih sayang yang 

besar kepada seorang wanita. Jadi, menurut Pn rasa kasih sayang itu 

bukan dilihat dari tanda-tanda fisik tetapi dari hati. Berdasarkan skala 
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kesantunan yaitu skala ketaklangsungan maksud tuturan tersebut 

diungkapkan oleh Pn secara tidak langsung kepada Mt2. Oleh sebab 

itu, berdasarkan skala ketaklangsungan tuturan (2c) termsuk tuturan 

sopan. 

(2d) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Lha kamu iku, kok iso ngutang 
neng Kang Sugik ki piye? Mbok 
yo rodo jembar sitik pikirane! 
(lha kamu itu, kok bisa hutan 
kepada rentenir itu bagaimana? 
Seharusnya lebih luas lagi 
pemikirannya). 
Intonasi tanya (?) dan perintah (!). 
a) Pn heran karena Pn bisa terlibat 

hutang kepada seorang 
rentenir. 

b) Mt bingung karena hutangnya 
banyak. 

c) Mt merasa tidak punya uang. 
d) Mt bingung bagaimana cara 

melunasi hutang. 
e) Mt meminta bantuan kepada 

Mt untuk menemukan solusi 
atas permasalahannya. 

Pn memberi nasihat kepada Mt 
agar di kemudian hari apabila 
hendak meminjam uang jangan ke 
rentenir. Selain itu, Pn berharap 
kepada Mt untuk berpikir secara 
matang sebelum mengambil 
sebuah keputusan. 
Memberi nasihat dan memerintah. 
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2d) terjadi pada saat acara dihadiri oleh caleg dari salah 

satu parpol. Selanjutnya, Mt bingung karena memiliki hutang kepada 

rentenir. Kejadian ini membuat Pn sedih karena mt memiliki masalah 
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serius. Selain itu, Mt juga bingung bagaimana bisa mengembalikan 

hutangnya tersebut. Kejadian ini membuat Pn heran karena merasa 

kaget mt bisa meminjam uang kepada seorang rentenir. Kejadian ini 

membuat Pn berironi, Lha kamu iku, kok iso ngutang neng Kang 

Sugik ki piye? Mbok yo rodo jembar sitik pikirane! Maksud tuturan 

tersebut adalah Pn memberi nasihat kepada Mt jika di kemudian hari 

jangan pernah meminjam uang ke rentenir. Selain itu, Pn berharap 

kepada Mt apabila mengambil keputusan hendaknya dipikirkan 

dengan matang terlebih dahulu. Berdasarkan penjelesan tersebut, 

maka tuturan (2d) termasuk tuturan asertif memiliki maksud memberi 

nasihat dan memerintah. 

Tuturan (2d) menunjukkan bahwa Pn dan Mt memiliki posisi 

yang sama yaitu sebagai MC. Kesamaan posisi ini membuat Pn 

memiliki kedekatan hubungan akrab dengan Mt. bukti kedekatan ini 

dibuktikan dengan keberanian Mt mengutarakan keluhannya kepada 

Pn. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila Pn dan Mt tidak memiliki 

keakraban yang dekat. Pada saat Pn mengetahui permasalahan yang 

dialami Mt, Pn kaget dan heran kepada Mt. Selanjutnya, membuat Pn 

memberi nasihat kepada Mt dengan berironi, Lha kamu iku, kok iso 

ngutang neng Kang Sugik ki piye? Mbok yo rodo jembar sitik 

pikirane! Maksud Maksud tuturan tersebut adalah Pn memberi nasihat 

kepada Mt jika di kemudian hari jangan pernah meminjam uang ke 

rentenir. Selain itu, Pn berharap kepada Mt apabila mengambil 
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keputusan hendaknya dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. 

Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala jarak sosial Pn dan Mt 

memiliki derajat keakraban yang dekat/baik. Oleh sebab itu, tuturan 

(2d) termasuk tuturan sopan. 

(2e) Eksplikatur 
 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Makanya kalau Mbak Uut pengen 
cerah lagi pikirane, jangan 
diulang meneh. 
(makanya kalau Kak Uut ingin 
cerah lagi pikirannya, jangan 
diulang lagi). 
Intonasi berita (.). 
a) Bintang tamu telah selesai 

menjelaskan masalah pinjam 
meminjam di bank. 

b) Bintang tamu salah satu calon 
anggota legislatif. 

c) Pn dan Mt sudah mulai paham. 
Pn memberi nasihat kepada Mt 
apabila ingin terhindar dari 
permasalahan mengenai pinjam 
meminjam uang jangan pernah 
datang ke rentenir dan jangan 
pernah tindakan tersebut diulang 
kembali. 
Memberi nasihat. 
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2e) terjadi pada saat acara dihadiri oleh caleg dari salah 

satu parpol. Selanjutnya, Mt bingung karena memiliki hutang kepada 

rentenir. Kejadian ini membuat Pn sedih karena mt memiliki masalah 

serius. Selain itu, Mt juga bingung bagaimana bisa mengembalikan 

hutagnya tersebut. Selanjutnya, caleg dari salah satu parpol 

menjelaskan kepada Pn dan Mt tentang bank, fungsi bank, dan 
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keunggulan bank. Setelah dijelaskan secara ringkas oleh caleg maka 

Pn dan Mt mulai paham. Selanjutnya, Pn memberi nasihat kepada Mt 

dengan berironi, Makanya kalau Mbak Uut cerah lagi pikirane, 

jangan diulang meneh. Maksud tuturan tersebut adalah nasihat Pn 

kepada Mt agar jangan mengulang lagi meminjam uang kepada 

rentenir, dengan tujuan membuat pikiran menjadi tenang. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tindak ironi (2e) termasuk tindak tutur 

direktif memilki maksud memberi nasihat. 

Tuturan (2e) terjadi pada saat acara dihadiri oleh caleg dari salah 

satu parpol. Selanjutnya, Mt bingung karena memiliki hutang kepada 

rentenir. Kejadian ini membuat Pn sedih karena mt memiliki masalah 

serius. Selain itu, Mt juga bingung bagaimana bisa mengembalikan 

hutagnya tersebut. Pada saat Caleg selesai memberikan penjelasan, Pn 

dan Mt mulai paham bagaimana menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Keadaan ini membuat Pn mulai memberikan nasihat 

bagaimana cara mengatasi masalah yang dialami oleh Mt. Nasihat ini 

disampaikan dengan berironi, Makanya kalau Mbak Uut cerah lagi 

pikirane, jangan diulang meneh. Maksud tuturan ini adalah nasihat Pn 

kepada Mt agar jangan mengulang lagi meminjam uang kepada 

rentenir, dengan tujuan membuat pikiran menjadi tenang. Berdasarkan 

skala kesantunan yaitu skala jarak sosial Pn dan Mt memiliki derajat 

kedekatan yang baik sehingga dalam memberi nasihat Pn 
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menggunakan bahasa ngoko. Berdasarkan skala jarak sosial, maka 

tuturan (2e) termasuk tuturan sopan. 

 

(2f) Eksplikatur 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosia 

: 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Meskipun wong cilik utowo wong 
ndeso, yen gelem sinau mesti iso. 
(meskipun orang kecil atau orang 
desa, kalau mau belajar pasti 
bisa). 
Intonasi berita (.). 
a) MC mendengarkan 

nasihat/penjelasan tentang 
keuntungan meminkam uang di 
di bank. 

b) Mt mengeluh dengan prosedur 
pinjaman di bank. 

c) Mt sedih dan bingung. 
d) Pn memberi nasihat kepada Mt. 
Pn ingin menyatakan bahwa orang 
dari desa harus tetap belajar dan 
tidak boleh mudah putus asa 
dengan tujuan agar tidak 
ketinggalan perkembangan 
informasi. 
Memberi nasihat dan memerintah. 
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2f) terjadi pada saat cara dihadiri oleh caleg dari salah 

satu parpol. Selanjutnya, Mt bingung karena memiliki hutang kepada 

rentenir. Kejadian ini membuat Pn sedih karena Mt memiliki masalah 

serius. Selain itu, Mt juga bingung bagaimana bisa mengembalikan 

hutagnya tersebut. Selanjutnya, caleg dari salah satu parpol 

menjelaskan kepada Pn dan Mt tentang bank, fungsi bank, dan 

keunggulan bank. Pada saat celeg selesai menjelaskan Mt mulai 
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paham dengan semuanya, tetapi Mt masih bingung dengan prosedur 

pinjam meminjam di bank. Rasa bingung ini membuat Mt terus 

gelisah. Kejadian ini membuat Pn berironi, Meskipun wong cilik 

utowo wong ndeso, yen gelem sinau mesti iso. Maksud tuturan ini 

adalah Pn berharap kepada Mt agar terus berusaha belajar meskipun 

berasal dari desa. Hal ini karena Mt bingung dan takut dengan 

persyaratan yang diberikan oleh bank apabila hendak meminjam uang. 

Berdasarkan penjelasan terebut, maka tindak ironi (2f) termasuk 

tindak tutur direktif memiliki maksud memberi nasihat dan 

memerintah. 

Tuturan (2f) terjadi pada saat cara dihadiri oleh caleg dari salah 

satu parpol. Selanjutnya, Mt bingung karena memiliki hutang kepada 

rentenir. Kejadian ini membuat Pn sedih karena Mt memiliki masalah 

serius. Selain itu, Mt juga bingung bagaimana bisa mengembalikan 

hutagnya tersebut. Selanjutnya, caleg dari salah satu parpol 

menjelaskan kepada Pn dan Mt tentang bank, fungsi bank, dan 

keunggulan bank. Namun, Mt masih bingung dengan sulitnya apabila 

hendak meminjam uang di bank karena Mt merasa hanya seorang 

yang berasal dari desa. Kejadian ini membuat Pn memberi nasihat 

dengan berironi, Meskipun wong cilik utowo wong ndeso, yen gelem 

sinau mesti iso. Maksud tuturan ini adalah Pn berharap kepada Mt 

agar terus berusaha belajar meskipun berasal dari desa. Berdasarkan 

skala kesantunan yaitu skala jarak sosial Pn dan Mt memiliki derajat 
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kedekatan yang baik sehingga dalam memberi nasihat Pn 

menggunakan bahasa ngoko. Berdasarkan skala jarak sosial, maka 

tuturan (2f) termasuk tuturan sopan. 

(2g) Eksplikatur 
 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 

Mas Aku kan wis nyanyi, terus 
Aku njaluk pamit njaluk amplop. 
(Mas Saya kan sudah bernyanyi, 
terus Saya ingin pulang minta 
amplop). 
Intonasi berita (.). 
a) Salah satu penonton ingin 

menyanyi di panggung. 
b) MC (Pi) bernyanyi dengan 

salah satu penonton. 
c) MC (Pi) telah selesai bernyanyi 

dan berbincang dengan MC 
(Pa). 

Pn merasa telah selesai 
melaksanakan kewajiban. Pn 
bermaksud ingin meminta haknya 
kepada pihak yang bertanggung 
jawab pada acara tersebut. 
Meminta/memohon. 
 
Pn seorang MC (Pi) dan Mt 
seorang MC (Pa). 

 

Tutura (2g) terjadi pada saat salah satu penonton di studio ingin 

bernyanyi di panggung. Permintaan disetujui oeh MC dan Pn 

menawarka diri untuk bernyanyi duet. Setelah Pn dan salah satu 

penonton selesai menampilkan lagu “Tak Tunggu Balimu” dan 

mendapat sambutan dari penonton di studio, Pn berironi, Mas Aku kan 

wis nyanyi, terus Aku njaluk pamit njaluk amplop. Maksud tuturan ini 

adalah Pn meminta upah/uang karena telah selesai menyanyi dan ingin 

segera pulang karena merasa telah selesai melaksanakan tugas. 
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Kejadian ini membuat Mt keberatan karena akan ditinggal oleh Pn 

karena meraka adalah serang MC. Meskipun ini hanya sebuah ironi 

tetapi Mt menanggapi hal ini dengan serius. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tindak ironi (2g) merupakan jenis tuturan direktif  

memiliki maksud meminta/memohon.  

Tuturan (2g) terjadi pada saat Pn selesai bernyanyi dengan salah 

satu penonton di studio. Penampilan keduanya mendapat sambutan 

meriah dari penonton di studio maupun dari Mt sendiri. Setelah Pn 

selesai bernyanyi, Pn meminta haknya kepada Mt dengan berironi, 

Mas Aku kan wis nyanyi, terus Aku njaluk pamit njaluk amplop. 

Maksud tuturan ini adalah Pn meminta upah/uang karena telah selesai 

menyanyi dan ingin segera pulang karena merasa telah selesai 

melaksanakan tugas. Kejadian ini membuat Mt keberatan karena akan 

ditinggal oleh Pn karena meraka adalah serang MC. Pada dasarnya 

tuturan ini ditujukan kepada produser acara “Campursari Pokok’e 

Joget” tetapi Pn mengalihkan tuturan tersebut kepada Mt. Permintaan 

ini dituturkan oleh Pn dengan menggunakan bahasa ngoko. Bahasa ini 

dipilih karena Pn dan Mt memiliki derajat kedekatan yang baik. 

Berdarkan skala kesantunan yaitu skala jarak sosial, maka tuturan (2g) 

termasuk tuturan sopan. 

(2i) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda nonlingual 

: 
 
 
 
: 
: 

Suk Jumat kan siaran live, kowe 
yo teko Tin? 
(Besok Jumat kan siaran 
langsugn, kamu datang Tin?). 
Intonasi tanya (?). 
a) Seluruh rangkaian acara sudah 
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Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

terlaksna. 
b) MC hendak menutup acara. 
c) MC mengingatkan penonton 

jadwal penayangan acara 
tersebut. 

Pn bermaksud ingin mendapat 
kepastian apakah MC (Pi) akan 
hadir di acara besok atau tidak. 
Menuntut. 
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2i) terjadi pada saat seluruh rangkaian acara sudah 

terlaksana. Kemuadian MC hendak menutup acara pada episode 

tersebut. Namun, sebelum itu MC mengingatkan kepada penonton 

bahwa episode besok siang akan disiarkan secara langsung pada jam 

dan tempat yang sama. Pada kejadian ini Pn membuat ironi ditujukan 

kepada Mt, Suk Jumat kan siaran live, kowe yo teko Tin? Maksud 

tuturan ini adalah sindiran kepada Mt karena Mt sering tidak 

datang/hadir pada hari Jumat. Sindiran ini hanya ditanggapi oleh Mt 

dengan senyum dan tidak menjawab. Berdasarkan penjelasan terbut 

maka tindak ironi (2i) termasuk tuturan direktif memiliki maksud 

menuntut. 

Tuturan (2i) terjadi pada saat seluruh rangkaian acara sudah 

terlaksana. Kemuadian MC hendak menutup acara pada episode 

tersebut. Namun, sebelum itu MC mengingatkan kepada penonton 

bahwa episode besok siang akan disiarkan secara langsung pada jam 

dan tempat yang sama. Pada saat MC hendak menutup acara Pn 
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bertanya kepada Mt apakah besok Mt akan hadir atau tidak. 

Pertanyaan ini muncul karena Pn membutuhkan kepastian karena Mt 

seing tidak hadir pada hari Jumat. Pertanyaan yang ditarakan oleh Pn 

adalah, Suk Jumat kan siaran live, kowe yo teko Tin? Maksud tuturan 

ini adalah sindiran kepada Mt karena Mt sering tidak datang/hadir 

pada hari Jumat. Tuntutan ini disampiakan oleh Pn menggunakan 

bahasa ngoko. Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala jarak sosial 

maksud tuturan tersebut disampaikan dengan langsung, tetapi Pn dan 

Mt memiliki derajat keakraban dan status yang sama sebagai MC. 

Oleh sebab itu, tuturan (2i) termasuk tuturan sopan. 

Berdasarkan hasil analisis tindak ironi santun di atas, tindak ironi 

santun yang oleh pemandu acara (MC) adalah tindak tutur ilokusi dan 

tindak tutur perlokusi. Adapun tindak tutur lokusi tidak ditemukan pada 

analisis tindak ironi santun ini. tindak ironi santun yang sering digunakan 

oleh pemandu acara (MC) adalah tindak tutur direktif serta memiliki 

maksud nasihat, meminta, dan menuntut. Tindak tutur ironi santun yang 

juga digunakan oleh pemandu acara (MC) yaitu tindak tutur asertif 

memiliki makasud mengemukakan pandapat dan menyatakan. 

b. Tindak Ironi Tidak Santun 

1) Tindak Ironi Lokusi Tidak Santun 

(1a) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 

: 
 
 
 
: 
: 

Ini siswa yang paling muda, tapi 
kok jenggoten? 
(ini siswa yang paling muda, 
tetapi kok berjenggot?). 
Intonasi tanya (?). 
a) MC membuka acara. 
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nonlingual 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 

b) MC menyebutkan bintang tamu 
yang hadir di studio. 

c) MC memperkenalkan penonton 
yang hadir di studio. 

d) Salah satu tamu yang hadir di 
studio adalah SMP 
Muhammadiyah PK Surakarta. 

Pn bermaksud mengatakan bahwa 
bapak guru dari SMP 
Muhammadiyah PK Surakarta 
juga ikut hadir  dan masih terlihat 
muda. 
Membual. 
 
Pn seorang MC (Pi) dan Mt  
seorang guru (Pa). 

 

Tuturan (1a) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 

dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di studio TATV. MC selaku 

pihak yang bertanggung jawab atas jalannya acara tersebut mulai 

mengenalkan penonton yang hadir di studio. Adapun salah satu 

penonton yang hadir di studio adalah SMP Muhammadiyah Pk 

Surakarta. Ternyata di tengah-tengah siswa yang hadir di studio 

terdapt satu guru. Kejadian ini membuat Pn meminta guru tersebut 

untuk berdiri di depan dengan tujuan Pn akan memperkenalkan guru 
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tersebut kepada penonton di studio dan di rumah. Pada saat meminta 

guru tersebut maju Pn sambil berironi, Ini siswa yang paling muda, 

tapi kok jenggoten? Maksud tuturan ini adalah Pn ingin meberitahu 

Mt1 bahwa salah satu guru memiliki umur paruh baya, namun 

dikatakan dengan murid yang masih muda. Kejadian ini membuat 

penonton di studio termasuk siswa SMP Muhammadiyah PK 

Surakarta tertawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak ironi 

(1a) merupakan tindak tutur asertif memiliki maksud membual. 

Tuturan (1a) menunjukkan Pn seorang MC (Pi) dan Mt seorang 

guru (Pa). Adapun umur Pn lebih muda daripada umur Mt. Tuturan 

tersebut terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai menyanyi 

untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara dengan 

menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. Adapun 

salah satu penonton di studio adalah SMP Muhammadiyar PK 

Surakarta. Pada saat MC menyapa Pn menggunakan bahasa Krama, 

tetapi pada saat menyepa salah satu guru dengan berironi, Ini siswa 

yang paling muda, tapi kok jenggoten? Pn menggunakan campur kode 

pada tuturan tersebut yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa (ngoko). 

Berdasarkan kaidah Unggah Ungguh bahasa Jawa ketika berbicara 

dengan orang yang lebih tua dan belum mengenal seharusnya 

menggunakan bahasa Krama, tetapi Pn justru menggunakan bahasa 

ngoko. Berdasarkan skala kesantunan yaitu skala jarak sosial tuturan 

(1a) tersebut termasuk tuturan tidak sopan. Hal ini didasari oleh dua 
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alasan. Pertama, Pn lebih muda daripada Mt. Kedua, Pn belum akrab 

dengan Mt.  

2) Tindak Ironi Perlokusi Tidak Santun 

(2a) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

Yen gak duwe duwit yo dikilokne 
disik yam Mas? 
(jika tidak punya uang ya 
dikilokan dulu ya Mas?). 
Intonasi tanya (?). 
a) Anggota PORGASI 

menjelaskan nama peralatan 
yang digunakan. 

b) Anggota PORGASI 
menjelaskan masing-masing 
senapan yang dipakai. 

c) MC bertanya harga senapan. 
Pn bermaksud mengatakan bahwa 
permainan air softgun ini 
termasuk sangat mahal. 
Memrotes dan ketidaksetujuan. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt 1 
anggota PORGASI (Pa), Mt 2 
(MC dan penonton di studio dan 
di rumah). 

 

Tuturan (2a) terjadi pada saat MC memperkenalkan penonton 

yang hadir di studio. Adapun episode tersebut dihadiri oleh PORGASI 

(Persatuan Olahraga Air Softgun Indonesia). MC bertanya tentang apa 

itu PORGASI, sejarah PORGASI, perlengkapan olahraga air suftgun, 

peraturan dalam permainan air softgun, dan lain-lain. Berdasarkan 

penjelasan dari ketua PORGASI terebut Pn merasa permainan ini 

mahal. Hal ini disebabkan, harga dari air suftgun saja bisa mencapai 

jutaan rupiah belum termasuk perlengkapan lain yang menjadi standar 

keamanan permainan ini. Hal ini membuat Pn berironi, Yen gak duwe 
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duwit yo dikilokne disik yan Mas? Maksud tuturan ini adalah Pn 

bermaksud mengatakan bahwa permaian air suftgun ini termasuk 

permaian yang mahal. Jadi, tidak semua orang bisa bermain 

permaianan ini. Ironi ini muncul sebagai bentuk keluhan dari Pn 

karena agar bisa memainkan permainan ini harus mengeluarkan uang 

cukup banyak dan jika tidak memiliki cukup uang dapat ditempuh 

dengan cara menjual senapan (air softgun) dengan harga kiloan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak ironi (2a) termasuk 

tuturan ekspresif memiliki maksud memrotes atau ketidaksetujuan. 

Tuturan (2a) terjadi pada saat MC memperkenalkan penonton 

yang hadir di studio. Adapun episode tersebut dihadiri oleh PORGASI 

(Persatuan Olahraga Air Softgun Indonesia). MC bertanya tentang apa 

itu PORGASI, sejarah PORGASI, perlengkapan olahraga air suftgun, 

peraturan dalam permainan air softgun, dan lain-lain. Berdasarkan 

penjelasan dari ketua PORGASI terebut Pn merasa permainan ini 

mahal. Pn terkejut setelah mengetahui berapa biaya yang diperlukan 

untuk bermain air softgun ini. Keluhan ini diungkapkan dengan 

berironi, Yen gak duwe duwit yo dikilokne disik yan Mas? Maksud 

tuturan ini adalah Pn bermaksud mengatakan bahwa permaian air 

suftgun ini termasuk permaian yang mahal. Jadi, tidak semua orang 

bisa bermain permaianan ini. Berdasarkan skala kesantunan yaitu 

skala kemanasukaan tuturan Pn tidak memberikan pilihan kepada Mt 

untuk menjawab pertanyaannya (keluhannya). Pilihan itu tidak 
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diberikan kepada Mt karena Pn merasa permainan air softgun ini 

hanya bisa dimainkan oleh orang kaya saja. Berdasarkan skala 

kemenasukaan ini, maka tuturan (2a) ini termasuk tuturan tidak sopan. 

(2b) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 

Kowe antekku gowo oleh-oleh i 
mung go Arif tok. 
(kamu saya kira membawa oleh-
oleh hanya untuk Arif saja). 
Intonasi berita (.). 
a) MC baru pulang dari 

berwisata. 
b) MC bercakap-cakap sebelum 

masuk segmen berikutnya. 
c) Pn merasa tidak diperhatikan 

oleh Mt. 
Pn bermaksud ingin mendapat 
oleh-oleh dari Mt karena Pn 
beranggapan oleh-oleh tersebut 
hanya untuk Arif (salah satu kru 
TATV). 
Meminta. 
 
Pn seorang MC (Pa) dan Mt 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2b) terjadi pada saat acara memasuki sekmen kedua. 

Pada sekmen ini diisi dengan acara kuis yang diikuti oleh penonton di 

rumah. Kuis ini disponsori oleh Kecap Lombok Gadaria. Setelah 

membawakan kuis selesai dan sebelum masuk ke penampilan bintang 

tamu, Pn berbincang tentang Mt yang baru saja pulang dari berwisata. 

Pn menanyakan leh-oleh apa yang dibawa. Kemuadian karena merasa 

tidak ada tanggapan dari Mt, Pn pun berironi, Kowe antekku gowo 

oleh-oleh i mung go Arip. Arip adalah salah satu Kru di TATV. 

Maksud tuturan ini adalah permintaan Pn agar diberi atau dibawakan 
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oleh-oleh. Permintaan ini timbul karena Pn merasa tidak akan diberi 

oleh-oleh. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak ironi (2b) 

merupakan tuturan direktif memiliki maksud meminta. 

Tuturan (2b) terjadi pada saat Pn berbincang tentang Mt yang 

baru saja pulang dari berwisata. Pn menanyakan leh-oleh apa yang 

dibawa dan menyakan apakah Mt membawakan oleh-oleh (buah 

tangan) untuk Pn. Namun, setelah Pn merasa pesanannya tidak 

dibawakan oleh Mt, maka Pn merasa kecewa dan memberikan 

sindiran kepada Mt, Kowe antekku gowo oleh-oleh i mung go Arip. 

Arip adalah salah satu Kru di TATV. Maksud tuturan ini adalah 

permintaan Pn agar diberi atau dibawakan oleh-oleh. Permintaan ini 

timbul karena Pn merasa tidak akan diberi oleh-oleh. Berdasarkan 

skala kesantunan yaitu skala kemanasukaan tuturan tersebut memberi 

pilihan kecil kepada Mt untuk membela diri. Hal ini karena, Pn 

langsung memberanikan diri untuk menyatakan pendapatnya tersebut 

dan pendapat tersebut hanya ditanggapi oleh Mt dengan tertawa  

mencari-cari alasan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan 

(2b) termasuk tuturan tidak sopan. 

(2c) Eksplikatur 
 
 
 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 

: 
 
 
 
: 
: 
 
 
 
 

Yen arep telpon i tuku o pulsa 
disik! 
(jika ingin telepon itu beli pulsa 
dulu!). 
Intonasi perintah (!). 
a) Memasuki acara kuis. 
b) Ada telepon masuk. 
c) MC menerima telpon dari 

penonton di rumah. 
d) Telepon tiba-tiba putus. 
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Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
 
 
: 
 
: 

Pn bermaksud ingin mengatakan 
jangan memutus telpon dengan 
tiba-tiba. 
Memerintah. 
 
Pn seorang MC (Pa), Mt 1 
penelpon (Pa), dan Mt 2 seorang 
MC (Pi). 

 

Tuturan (2c) terjadi pada saat ada telepon masuk ke studio. 

Telepon ini masuk karena pada sesei ini memasuki acara kuis yang 

disponsori oleh Cat Emco. Pada saat menerima telepon ini tiba-tiba 

terputus. Kejadian ini sontak membuat MC kebingungan dan jengkel. 

Hal ini karena, MC merasa dipermainkan oleh penelon. Berdasarkan 

kejadian itu kemudian Pn membuat ironi, Yen arep telpon i tuku’o 

pulsa disik! Maksud tuturan tersebut adalah sidiran kepada penelpon 

supaya mengikuti kuis ini dengan sungguh-sungguh dan jangan 

menutup telepon dengan tiba-tiba karena pada saat MC memandu kuis 

dengan serius dan dengan antusias tetapi tidak diikuti oleh penelpon 

tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak ironi (2c) 

merupakan tuturan direktif memiliki maksud memerintah.  

Tuturan (2c) terjadi pada saat ada telepon masuk ke studio. 

Telepon ini masuk karena pada sesei ini memasuki acara kuis yang 

disponsori oleh Cat Emco. Pada saat menerima telepon ini tiba-tiba 

terputus. Kejadian seperti ini sering terjadi pada saat acara memasuki 

sekmen kuis sehingga membuat Pn merasa jengkel dan berironi, Yen 

arep telpon i tuku’o pulsa disik! Maksud tuturan tersebut adalah 
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sidiran kepada penelpon supaya mengikuti kuis ini dengan sungguh-

sungguh karena pada saat MC memandu kuis dengan serius dan 

dengan antusias tetapi tidak diikuti oleh penelpon tersebut. Keluhan 

ini disampaikan menggunakan bahasa Jawa ngoko. Berdasarkan skala 

kesantunan yaitu skala jarak sosial Pn tidak memiliki derajat 

kedekatan yang baik. Jadi, seharusnya Pn mengguanakan bahasa Jawa 

kromo apabila bertutur seperti itu. Berdasarkan skala jarak sosial 

tersebut, maka tuturan (2c) termasuk tuturan tidak sopan. 

(2d) Eksplikatur 
Pemarkah Lingual 
Penanda 
nonlingual 
 
 
 
 
 
 
 
Implikatur  
 
 
Maksud tindak 
ironi 
Status sosial 

: 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 

Sekarang Dia sudah tinggi ya? 
Intonasi tanya (?). 
a) MC membuka acara. 
b) MC memperkenalkan bintang 

tamu yang hadir di studio. 
c) Pada episode ini dihadiri oleh 

salah satu calon anggota 
Legislatif yaitu Angel Elga. 

d) MC mempersilakan Angel 
Elga maju di tengah studio. 

Pn bermaksud ingin mengatakan 
bahwa Mt memiliki tubuh yang 
pendek. 
Membual. 
 
Pn seorang Caleg (Pi), Mt 1 
seorang MC (Pa), dan Mt 2 
seorang MC (Pi). 

 

Tuturan (2d) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Selain itu, MC juga menyebutkan pihak-pihak yang mendukung acara 

serta informasi bagi pemirsa di rumah yang hendak berpartisipasi 
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dapat menghubungi nomor telepon serta yang ingin berkirim salam. 

Setelah itu, MC menyebutkan bintang tamu yang hadir di studio dan 

menyebutkan penonton yang telah hadir di tudio TATV. Adapun pada 

episode tersebut dihadiri oleh salah satu Caleg dari salah satu parpol 

dan Caleg tersebut adalah Angel Elga. MC meminta Angel Elga untuk 

ke panggug, tetapi pada saat menuju ke panggug Pn bertanya kepada 

Mt1 dengan berironi, Sekarang Dia sudah tinggi ya? Tuturan tersebut 

pada dasarya ditujukan kepada Mt2. Maksud tuturan tersebut adalah 

sindiran kepada Mt2 mengapa tidak tubuh tinggi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tindak ironi (2d) tersebut merupakan tuturan 

asertif memiliki maksud membual. 

Tuturan (2d) terjadi di awal acara setelah bintang tamu selesai 

menyanyi untuk membuka acara. Selanjutnya, MC membuka acara 

dengan menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan di studio. 

Adapun pada episode tersebut dihadiri oleh salah satu Caleg dari salah 

satu parpol dan Caleg tersebut adalah Angel Elga (Pn). Pada saat MC 

meminta Pn bergabung ke tengah panggung, tiba-tiba Pn bertutur, 

Sekarang Dia sudah tinggi ya? Tuturan tersebut pada dasarya 

ditujukan kepada Mt2. Maksud tuturan tersebut adalah sindiran 

kepada Mt2 mengapa tidak tubuh tinggi. Tuturan tersebut 

disampaiakn dengan bahasa Indonesia. Maksud tuturan tersebut 

membuat Mt2 tidak dihormati oleh Pn. Oleh sebab itu, berdasarkan 
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skala kesantunan yaitu skala untung rugi tuturan tersebut memberi 

kerugian bagi Mt2, maka tuturan (2d) termasuk tuturan tidak sopan. 

Berdasarkan hasil analisis tindak ironi tidak santun di atas, tindak 

ironi tidak santun yang digunakan oleh pemandu acara (MC) adalah 

tindak tutur lokusi dan tindak tutur perlokusi. Adapun tindak tutur ilokusi 

tidak ditemukan pada hasil analisis di atas. Tindak oroni tidak santun 

yang sering digunakan adalah tindak tutur direktif sebanyak dua tuturan 

memiliki maksud meminta dan memerintah serta tindak tutur asertif 

sebanyak  dua tuturan memiliki masksud membual. Selain itu, tindak tutur 

ekspresif juga ditemukan dalam analisis memiliki maksud memprotes. 

3. Implemantasi Hasil Penelitian sebagai Bahan Ajar MPBSI di 

SMP/MTs 

Tindak kelakar, ironi, dan kadar kesantunan pembawa acara dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Implementasi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar dapat 

diimplementasikan pada kompetensi dasar dan kompetensi inti pada 

kurikulum 2013 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Adapun 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dimaksud yaitu KI 1 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2. 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadannya, KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, 
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konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata, KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. Adapun Kompetensi Dasar yang 

dimaksud adalah KD 3.2 Membedakan teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik melalui lisan 

maupun tulisan, dan KD 4.2 Menyusun teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan 

karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. 

Kompetensi dasar di atas menuntut siswa mampu membedakan teks 

hasil observasi dan menyusun teks hasil obeservasi.  Misalnya, tema yang 

digunakan pada materi ini adalah “Cinta Lingkungan”. Tema pada materi ini 

akan dibagi menjadi dua subtema yaitu subtema 1 Cinta Lingkungan dan 

subtema 2 Pelestarian Biota Laut. Misalnya pada subtema 1 Cinta 

Lingkungan pada kegiatan 3 Penyusunan Teks Laporan Hasil Observasi 

secara Mandiri khususnya pada tugas 1 Mewawancarai Orang Tua atau 

Saudara. Pada kegiatan 3 dan tugas 1 ini siswa diminta untuk menyusun 

sebuah teks laporan hasil observasi secara mandiri yaitu dengan cara 

mewawancarai orang tua atau saudara. 
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Model pembelajarannya yaitu Descovery Based Learning (DBL). 

Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya  jawab, penugasan, 

dan presentasi. Pada kasus ini siswa diminta menemukan dan 

menyelesaikan permasalahan mengenai ”Perawatan Hewan Peliharaan” 

melalui kegaitan wawancara. Pendekatan pembelajaran yang digunakan 

pada kompetensi ini adalah Penedekatan Saintifik. Artinya, siswa 

mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah 

informasi, dan mengomunikasikan suatu permasalahan yang ditemukan dari 

lingkungan sekitar. Alokasi waktu yang diperlukan dalam materi ini yaitu 6 

x 45 menit (3 pertemuan). 

Adapun isi dari tugas 1 ini adalah Setelah kamu memahami teks 

laporan hasil observasi, dalam tugas 1 ini kamu diminta melakukan 

wawancara. Dalam wawancara ini kamu diminta berkomunikasi dengan 

orang tua atau saudaramu tentang “Perawatan Hewan Peliharaan” dengan 

bahasa yang santun. Untuk keperluan itu, kamu diminta membuat sepuluh 

pertanyaan agar kamu memperoleh informasi tentang hal itu. Untuk 

menyusun daftar pertanyaan itu, kamu perhatikan beberapa pokok-pokok 

penting berikut! 

1. Definisi hewan peliharaan. 

2. Nama pemilik hewan. 

3. Hewan peliharaan yang dimiliki. 

4. Deskripsi hewan peliharaan itu. 

5. Deskripsi cara pemeliharaannya. 
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6. Kegunaan hewan peliharaan bagi pemiliknya. 

Setelah kamu mendapatkan informasi dari wawancara itu, kemudian 

hasil wawancara itu kamu susun menjadi sebuah teks laporan hasil 

observasi. Hasil observasi yang kamu tulis itu mencakup definisi umum, 

deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat (Kemdikbud, 2014:23). 

Pada tugas 1 di atas siswa diminta untuk melakukan wawancara 

kepada orang tua atau saudara tentang “Perawatan Hewan Peliharaan”. 

Pada tugas tersebut siswa dituntut untuk menyusun daftar pertanyaan 

wawancara sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, 

siswa harus menyusun daftar pertanyaan yang tepat dan memilih strategi 

bertutur yang tepat dan santun dengan tujuan di dalam kegiatan wawancara 

dapat berjalan dengan baik. Bahkan pada kegiatan ini siswa apabila siswa 

memilih untuk mewawancarai orang tua maka siswa harus menggunakan 

bahasa yang santun mengingat jarak sosial (usia) yang berbeda. 

Sebelum siswa melaksanakan tugas wawancara tersebut, guru 

bersama siswa membangun konteks pembelajaran terlebih dahulu. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas-tugas 

yang terdapat di dalam bahan ajar tersebut. Selain itu, juga betujuan agar 

pembelajaran tidak keluar dari indicator yang sudah ditentukan 

sebelumnya dan tercantum di dalam Silabus dan RPP.  

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam bahan ajar ini yaitu nilai 

sikap (religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong) santun, percaya diri, dan lain-lain), nilai pengetahuan (memahami 
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pengetahuan, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret 

dan abstrak). Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan mampu 

mempersiapkan insane Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi da warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mempu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Di sisi lain bahan ajar ini masih memiliki kekurangan sehingga guru 

harus mengembangkan secara mandiri dengan tujuan agar dapat mencapai 

indikator yang sudah ditetapkan. Kekurangan yang masih banyak terlihat 

adalah mengenai cakupan materi setiap subtema. Cakupan materi setiap 

subtema belum memenuhi setiap KD yang akan diajarkan kepada siswa 

sehingga guru harus mencari materi pendukung. Selain itu, siswa juga bisa 

mencari sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori sesuai dengan 

KD yang diajarkan. 

Misalnya, pada kegiatan 3 tugas 1 hasil analisis pada penelitian ini 

bisa dugunakan untuk melengkapi cakupan materi pada KD 3.2 dan KD 

4.2. Jadi, pada saat siswa menyusun teks wawancara mengenai “Perawatan 

Hewan Peliharaan” tindak kelakar, tindak ironi, dan kadar kesntunan pada 

tindak kelakar dan tindak ironi bisa dimanfaatkan oleh guru. Adapun cara 

memanfaatkannya yaitu sebelum siswa menyusun teks wawancara kepada 

orang tua atau saudara guru membangun konteks kepada siswa dengan 

memberi contoh bagaimana melakukan wawancara yang baik dan benar. 
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Misalnya, sebelum siswa memulai wawancara sebaiknya dimulai 

dengan mengucap ‘Salam’ atau ‘Tolong’ sebagai bentuk menghormati 

orang yang akan diwawancara serta secara tidak langsung siswa 

memerintah kepada orang tua atau saudarnya. Jadi, apabila siswa 

mengucapkan dua kata tersebut sebelum memulai wawancara berarti siswa 

sudah memenuhi nilai religius. Selanjutnya, siswa melakukan wawancara 

berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dibuat secara mandiri. Jadi, 

siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai “Perawatan Hewan 

Peliharaan” apabila siswa melakukan wawancara sesuai dengan daftar 

yang ditulis. Adapun informasi yang sudah diperoleh berdasarkan kegiatan 

wawancara tersebut selanjutnya disusun oleh siswa menjadi teks laporan 

hasil obeservasi secara runtut dan mandiri mencakup definisi umum, 

deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oleh sebab itu, apabila siswa 

mampu menyusun tugas tersebut secara mandiri dan baik maka siswa 

tersebut sudah memiliki sikap religius, jujur, tanggung jawab, dan percaya 

diri. Siswa diminta untuk melaporkan/mempresentasikan hasil 

observasinya di depan kelas setelah selesai menyusun laporan kemudian 

siswalain  diminta untuk menanggapi hasil laporan teman satu kelasnya 

dengan bahasa yang santun, jelas, dan disertai dengan alasan yang logis. 

Kegiatan ini sebelumnya siswa diberi contoh cara menanggapi sebuah 

laporan dengan bahasa yang sopan dan dengan bahasa yang tidak sopan. 

Hal ini bertujuan agar siswa tidak bingung dengan bagaimana bahasa yang 

sopan dan tidak sopan dalam menaggapi sebuah laporan. Selain itu, siswa 
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diminta untuk menaggapai permasalahan yang dipresentasikan oleh siswa 

dengan tujuan agar tidak melenceng dari topik yang dibicarakan. Jadi, 

sebagai contoh siswa dapat menanggapi laporan tersebut pada bagian 

deskripsi bagian dan deskripsi manfaat.  

Terkait dengan pemilihan bahasa yang tepat bagi setiap siswa dalam 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadannya, maka diperlukan penyampaian hasil 

penelitian ini sehingga siswa memahami dengan baik strategi bertutur 

yang tepat dan santun dalam berkomnikasi sehari-hari. Hal ini karena 

pelajaran yang diperoleh dari sekolah akan diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. 

Siswa yang telah memahami dengan baik strategi bertutur yang tepat 

dan santun akan menyampaikan pendapat atau mengomentari hasil karya 

orang lain dengan bahasa yang santun, jelas, singkat, dan mudah dipahami 

serta disertai alasan yang logis. Ketepatan pemilihan atau penggunaan 

bahasa yang baik dapat diambil pengertian bahwa kompetensi inti 1, 2, 3, 

dan 4 dan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 dalam MPBSI kelas VII telah 

tercapai. Indikator ketercapaian pada kompetensi ini dapat dilihat 

berdasarkan kemampuan  siswa untuk membedakan teks hasil observasi 

dan menyusun teks hasil obeservasi tentang “Perawatan Hewan 

Peliharaan”. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa siswa sudah 
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mampu menunjukkan dan memiliki sikap religius, jujur, percaya diri, dan 

pengetahuan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberandaannya. 

C. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan tiga hal. 

1. Tindak kelakar ilokusi tidak santun asertif  digunakan oleh pemandu 

acara (MC) pada saat memandu acara 

Pemandu acara (MC) program musik “Campursari Pokok’e Joget” di 

dalam membawakan acara dengan berkelakar menggunakan tindak tutur 

ilokusi asertif dan memiliki kadar kesantunan rendah (tidak santun). Adapun 

tindak tutur asertif tersebut memiliki maksud membual, mengemukakan 

pendapat, melaporkan, dan menyatakan. Selanjutnya, diikuti oleh tindak 

kelakar tidak santun perlokusi dan tindak kelakar tidak santun lokusi. Jadi, 

dapat dipahami bahwa tindak tutur kelakar tidak santun iokusi asertif sering 

digunakan oleh pembawa acara pada saat memandu acara.  

Tindak kelakar tidak santun asertif pada saat berkelakar merupakan 

tuturan yang dominan pada kajian ini. Hal ini karena, program musik 

“Campursari Pokok’e Joget” merupakan acara tidak resmi sehingga 

pembawa acara (MC) berusaha menciptakan suasana acara yang santai dan 

akrab sehingga pada saat bertutur mementingkan hasil dari apa yang telah 

dituturkan. Selain itu, pada saat berkelakar pembawa acara (MC) cenderung 

memakai tuturan tidak sopan. Misalkan, membual, menyatakan, 
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mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Temuan penelitian ini 

memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Supriyadi (2011) 

bahwa tindak tutur yang muncul dalam karikatur adalah tindak tutur 

komisif, ekspresif, verdikatif, asertif, direktif, dan performatif. Berkaitan 

dengan dominannya tindak tutur asertif ini dalam berkomunikasi sejalan 

dengan teori yang dikemukakan Searle (dalam Leech, 2011:164) bahwa 

tindak tutur asertif menuntut penutur terikat pada kebenaran preposisi yang 

diungkapkan. Selain itu, temuan ini juga memeperkuat hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Sugiyanto (2011) bahwa komunikasi sehari-hari di 

sekolah tingkat kesantunannya relatif rendah untuk orang atau individu yang 

berjabatan tinggi. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Supriyadi (2011). Penelitian Supriyadi (2011) menemukan 

(1) tindak tutur yang muncul yaitu komisif, ekspresif, verdiktif, asertif, 

direktif, dan performatif; (2) terjadi pelanggaran prinsip kerjasama maksim 

kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara; (3) adanya penerapan prinsip sopan 

santun yaitu: maksim kebijaksanaan, kecocokan, kesimpatian, serta 

kerendahan hati; dan (4) pemahaman fungsi kemsyarakatan antara 

karikaturis dengan  pembaca terdapat sedikit perbedaan dalam fungsi 

sasaran. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu 

acara. (2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu 
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acara (MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sugiyanto (2011). Penelitian Sugiyanto (2011) menemukan 

bahwa komunikasi sehari-hari di sekolah tingkat kesantunannya relating 

rendah untuk orang atau individu yang berjabat tingggi, sebaliknya, untuk 

orang atau individu seperti guru dan tata usaha kesantunannya lebih tinggi. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu 

acara. (2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu 

acara (MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Adapun tindak tutur komisif dan deklaratif tidak ditemukan dalam 

penelitian ini. Hal ini karena pembawa acara (MC) bertutur dalam situasi 

tidak resmi. Tuturan tidak resmi ini membuat pembawa acara bertutur 

dengan santai tanpa harus terikat dengan situasi resmi. Hal ini sejalan 

dengan teori Searle (dalam Leech, 2011:164-165) bahwa tindak tutur 

komisif menuntut penutur terikat pada suatu tindakan masa depan, 

sedangkan tindak tutur deklaratif menuntut penutur mengucapkan deklarasi 

menggunakan bahasa sekadar sebagai tanda lahiriyah bahwa suatu tidakan 

kelembagaan telah dilaksanakan. 
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2. Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara 

Pemandu acara (MC) program musik “Campursari Pokok’e Joget” di 

dalam membawakan acara dengan berironi menggunakan tindak tutur 

perlokusi direktif dan memiliki kadar kesantunan tinggi (santun). Adapun 

tindak ironi perlokusi santun direkti memiliki maksud  nasihat, meminta, 

dan menuntut. Selanjutnya, diikuti dengan tindak ironi ilokusi santun asertif. 

Jadi, dapat dipahami bahwa tindak ironi perlokusi santun direktif sering 

digunakan oleh pembawa acara pada saat memandu acara. 

Tuturan direktif merupakan jenis tuturan yang dominan pada kajian ini. 

Hal ini karena pembawa acara (MC) lebih bertutur untuk kepentingan 

menghasilkan sesuatu dari apa yang telah dituturkan. Misalnya, memberi 

nasihat, meminta, memerintah, dan menuntut. Temuan ini memperkuat hasil 

penelitian Prayitno (2009) bahwa ujaran pemimpin cenderung berifaf 

direktif. Berkaitan dengan dominannya pemakain tindak tutur direktif dalam 

peristiwa komunikasi sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Searle 

(dalam Leech, 2011:164) bahwa tindak tutur direktif bertujuan untuk 

menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur. 

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Prayitno (2009). Peneltian Prayitno (2009) menemukan 

menunjukkan bahwa ujaran yang diucapkan oleh pimpinan perempuan 

dalam pertemuan-pertemuan resmi cenderung bersifat ekspresif, simpatik 

dan rogative (bersifat nyanyian), sedangkan ujaran pimpinan laki-laki 
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cenderung bersifat direktif. Ujaran ekspresif dan simpatik yang diucapkan 

oleh para pimpinan perempuan dimaksudkan untuk menyenangkan orang 

lain dan mereka kurang kompetitif sebab mereka tidak mengarah pada 

kebutuhan penutur melainkan pada kebutuhan pendengar. Ujaran direktif 

pimpinan laki-laki cenderung bersifat konfrontatif dan kompetitif serta lebih 

mengarah pada kebutuhan penutur daripada pendengar. Ujaran rogatif yang 

diucapkan oleh para pimpinan perempuan cenderung dalam bentuk 

pertanyaan karena mereka merasa tidak yakin apakah pilihan kata yang 

mereka gunakan keliru atau kurang diterima pada pendengar dengan 

menggunakan teknik non-literal tak langsung. Akan tetapi, ujaran rogatif 

para pimpinan laki-laki cenderung dalam bentuk menanyakan sesuatu yang 

bersifat literal, rasional dan langsung pada inti permasalahannya. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu 

acara. (2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu 

acara (MC) pada saat memandu acara. (3) T Temuan/hasil penelitian ini 

dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII 

pada Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Adapun tindak tutur komisif dan deklaratif tidak ditemukan dalam 

penelitian ini. Hal ini karena pembawa acara (MC) bertutur dalam situasi 

tidak resmi. Tuturan tidak resmi ini membuat pembawa acara bertutur 

dengan santai tanpa harus terikat dengan situasi resmi. Hal ini sejalan 

dengan teori Searle (dalam Leech, 2011:164-165) bahwa tindak tutur 
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komisif menuntut penutur terikat pada suatu tindakan masa depan, 

sedangkan tindak tutur deklaratif menuntut penutur mengucapkan deklarasi 

menggunakan bahasa sekadar sebagai tanda lahiriyah bahwa suatu tidakan 

kelembagaan telah dilaksanakan. 

3. Temun/hasil penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar 

MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 

pada KD 3.2 dan 4.2 

Temuan/hasilpenelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Implementasi hasil penelitian ini 

sebagai bahan ajar dapat diimplementasikan pada kompetensi dasar dan 

kompetensi inti pada kurikulum 2013 yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah. Temuan pada penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

melengkapi materi yang belum terdapat pada bahan ajar sehingga membantu 

guru dan siswa untuk mencapai indikator yang sudah ditetapkan pada KD 

3.2 dan 4.2. 

Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dimaksud yaitu KI 

1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2. 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadannya, KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
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mata, KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. Adapun Kompetensi Dasar yang 

dimaksud adalah KD 3.2 Membedakan teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik melalui lisan 

maupun tulisan, dan KD 4.2 Menyusun teks hasil observasi, tanggapan 

deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan 

karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. 

Kompetensi dasar di atas menuntut siswa mampu membedakan teks 

hasil observasi dan menyusun teks hasil obeservasi.  Misalnya, tema yang 

digunakan pada materi ini adalah “Cinta Lingkungan”. Tema pada materi ini 

akan dibagi menjadi dua subtema yaitu subtema 1 Cinta Lingkungan dan 

subtema 2 Pelestarian Biota Laut. Misalnya pada subtema 1 Cinta 

Lingkungan pada kegiatan 3 Penyusunan Teks Laporan Hasil Observasi 

secara Mandiri khususnya pada tugas 1 Mewawancarai Orang Tua atau 

Saudara. Pada kegiatan 3 dan tugas 1 ini siswa diminta untuk menyusun 

sebuah teks laporan hasil observasi secara mandiri yaitu dengan cara 

mewawancarai orang tua atau saudara. 

Berdasarkan hasil analisis data sesuai dengan penemuan penelitian, maka 

pembahasan berisi tentang uraian penjelasan mengenai hasil penelitian 

sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan 
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penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang diambil adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2003), Wijana (2003), Prayitno (2009), 

Prayitno (2010), Sukarno (2010), Sugiyanto (2011), Supriyadi (2011), Nugroho 

(2011), Prayitno (2011), Manaf (2011), Reza Pishghadam dan Safoora Nafari 

(2012), Weiwei Pan (2012), Jumeneng (2012), Masoumeh Niroomand (2012), 

Soheil Atashian (2012).  

Perbedaan penelitian Aziz (2003) dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Aziz (2003) menunjukkan ada perbedaan realisasi kesantunan yang sangat 

kentara di antara para responden yang berbeda generasi. Perbedaan ini 

menyiratkan adanya perubahan pandangan para penutur bahasa Indonesia 

tentang beberapa prinsip kesantunan berbahasa dalam bahasa Indonesia. 

Faktor usia merupakan variabel sosial yang sangat penting dalam masyarakat 

penutur bahasa Indonesia dan mempunyai pengaruh sangat kuat dalam 

konteks realisasi kesantunan berbahasa. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Wijana (2003) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Wijana (2003) menunjukkan strategi penyajian humor dan teknis 

yang dimanfaatkan kartunis dengan menciptakan penyimpangan prinsip-
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prinsip dan parameter pragmatik secara langsung melalui para tokohnya 

(sebagi penutur irasional). Sebagai tokoh irasional, figure-figur ini 

mengutarakan tuturan yang menympang dari prinsip kerjasama, yaitu berupa 

tuturan yang berlebih-lebihan, kurang informatif, tidak adanya bukti yang 

memadai, tidak relevan, dan disampaikan dengan cara bertutur yang tidak 

semestinya. Selain itu, terdapat penyimpangan prinsip sopan santun berupa 

sering memaksimalkan keuntngan dan penghormatan terhadap diri sendiri, 

memaksimalkan kerugian dan ketidakhormatan kepada orang lain, serta 

memaksimalkan ketidakcocokan dan ketidaksimpatian kepada orang lain. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Prayitno (2009) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Prayitno (2009) menunjukkan bahwa ujaran yang diucapkan oleh 

pimpinan perempuan dalam pertemuan-pertemuan resmi cenderung bersifat 

ekspresif, simpatik dan rogative (bersifat nyanyian), sedangkan ujaran 

pimpinan laki-laki cenderung bersifat direktif. Ujaran ekspresif dan simpatik 

yang diucapkan oleh para pimpinan perempuan dimaksudkan untuk 

menyenangkan orang lain dan mereka kurang kompetitif sebab mereka tidak 

mengarah pada kebutuhan penutur tetapi pada kebutuhan pendengar. Ujaran 
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direktif pimpinan laki-laki cenderung bersifat konfrontatif dan kompetitif 

serta lebih mengarah pada kebutuhan penutur daripada pendengar. Ujaran 

rogatif yang diucapkan oleh para pimpinan perempuan cenderung dalam 

bentuk pertanyaan karena mereka merasa tidak yakin apakah pilihan kata 

yang mereka gunakan keliru atau kurang diterima pada pendengar dengan 

menggunakan teknik non-literal tak langsung. Akan tetapi, ujaran rogatif para 

pimpinan laki-laki cenderung dalam bentuk menanyakan sesuatu yang 

bersifat literal, rasional dan langsung pada inti permasalahannya. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Prayitno (2010) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Prayitno (2010) menemukan maksim-maksim PKS yang 

dikembangkan oleh pejabat belatar belakang budaya Jawa ditampakkan 

melalui sub-submaksim kejelasan direktif, kebenaran direktif, kecukupan 

bukti, ketepatan direktif, ketidaktaksaan direktif, keruntutan strategi direktif. 

Kesantunan direktif lebih didasarkan pada cara-cara kesantunan tak langsung, 

berpagar, dan pesimisme daripada dengan cara-cara meminimalkan paksaan, 

penghormatan, meminta maaf, dan impersonal, pernyataan-pertanyaan, 

isyarat halus. Strategi PI yang dikembangkan oleh pejabat di lingkungan 
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pemkot berbudaya Jawa lebih banyak mengambil tempat di antara PKS dan 

PSS sehingga betuk ketidaktulusan, ketidaksabaran, pernyataan menggelikan, 

pernyataan mengecilkan, maupun bentuk cemooh halus ditampakkan melalui 

TTD yang seakan-akan sopan meskipun sejatinya tidak sopan. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Sukarno (2010) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Sukarno (2010) menunjukkan bahwa setiap bahas mungkin 

memiliki beberapa entitas yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa lain. 

keunikan bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan penutur asli.oleh karena 

itu, bahasa bevariasi lintas budaya. Cara orang Jawa (satu kelompok etnis 

Indonesia) mengungkapkan kesantunan juga dipengaruhi oleh budaya Jawa. 

Artikel Sukano mencoba menguji refleksi dari beberapa konsep budaya Jawa 

seperti: tata krama, andhap asor, dan tanggap ing sasmita (gaya bahasa, 

merendahkan diri sambil meninggikan orang lain, dan mampu menangkap 

makna tersembunyi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Sukarno 

didasarkan pada teori kesantunan, misalnya Brown dan Levinson (1987), 

Leech (1983), Grice (1975, 1981), dan Lakoff (1973, 1990).Penelitian 

Sukarno membuktikan bahwa bentuk dan strategi kesantunan yang digunakan 
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dalam bahasa Jawa benar-benar terikat dalam konsep Jawa. Akibatnya, 

bentuk dan strategi kesntunan hampir mustahil untuk melakukan kesantunan 

dalam bahasa Jawa tanpa memahami dan menerapkan konsep budaya. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Sugiyanto (2011) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Sugiyanto (2011) menunjukkan bahwa komunikasi sehari-hari di 

sekolah tingkat kesantunannya relating rendah untuk orang atau individu yang 

berjabat tingggi, sebaliknya, untuk orang atau individu seperti guru dan tata 

usaha kesantunannya lebih tinggi. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Supriyadi (2011) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa: (1) tindak tutur yang 

muncul yaitu komisif, ekspresif, verdiktif, asertif, direktif, dan performatif; 



125 
 

(2) terjadi pelanggaran prinsip kerjasama maksim kuantitas, kualitas, 

relevansi, dan cara; (3) adanya penerapan prinsip sopan santun yaitu: maksim 

kebijaksanaan, kecocokan, kesimpatian, serta kerendahan hati; dan (4) 

pemahaman fungsi kemsyarakatan antara karikaturis dengan  pembaca 

terdapat sedikit perbedaan dalam fungsi sasaran. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Nugroho (2011) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Nugroho (2011) menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa 

ditandai dengan dua hal. Pertama, mahasiswa memulai SMS dengan udapan 

salam (seperti selamat pagi, elamat siang, atau selamat sore) dan maaf. 

Kedua, mahasiswa memilih kata-kata yang diketegorikan santun jika 

berbicara dengan orang yang di atasnya. Kata yang dipilih adalah saya yang 

mewakili diri penulis. Kesantunan lain yang tampak adalah penggunaan 

bentuk hormat (panggilan Pak) dan penggunaa krama inggil. Semua 

kesantunan ini menjukkan bahwa mahasiswa berusaha menghormati penutur 

yang merupakan dosennya. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 
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(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Prayitno (2011) dengan peneltian ini yaitu 

penelitian Prayitno (2011) menunjukkan bahwa (1) perwujudan TKD di 

kalangan andik SD berkecenderungan diwujudkan melalui tipe menyurh pada 

kategori memerintah dan tipe meminta pada ketegori memohon. (2) realisasi 

TKD di kalangan andik SD berkecenderungan dinyatakan dengan cara tak 

langsung atau modus literal. (3) skala TKD di kalangan andik SD lebih 

dibangun dengan skala untung-rugi dan langsung-tak langsung sehingga 

kurang menajangkau pada hal-hal yang berbilas skala pilihan atau opsional. 

(4) prinsip harmoni sosial dan rukun sebagi prinsip cultural digunakan oleh 

andik SD memiliki keterbatasan berinterelasi pada bidal-bidal kesantunan 

masyarakat Jawa. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Manaf (2011) dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Manaf (2011) menunjukkan dua cara utama untuk membentuk tindak tutur 
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direktif yang santun. Pertama, menyuruh dengan basa-basi pengakraban dan 

penganjungan dengan sub-cara: (1) basa-basi dengan mengguanakan penanda 

identitas sebagai anggota kelompok yang sama, (2) melibatkan penutur dan 

mitra tutur dalam kegiatan yang sama, (3) mencari kesapakatan, (4) saling 

membantu, dan (5) saling bergurau. Kedua, menyuruh dengan basa-basi 

peminimalan paksaan dan beban dengan sub-cara: (1) menyuruh secara tidak 

langsung, (2) menggunakan pagar, (3) menggunakan syarat, (4) 

meminimalkan permintaan kepada mitra tutur, (5) meminta maaf atau ijin, 

dan (6) menyatakan sebagi aturan umum. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Reza Pishghadam dan Safoora Nafari (2012) 

dengan penelitian ini yaitu penelitian Reza Pishghadan dan Safoora Nafari 

(2012) menunjukkan bahwa iklan di Inggris lebih banyak menggunakan 

strategi kesantunan positif semantara dalam iklan di Persia tidak langsung 

(Strategy off-record) lebih disukai. Menjelajahi temuan menurut Nisbert 

(2004) klasifikasi timur dan sistem budaya barat menegaskan kolektifitas 

bertentangan dengan sifat individual di negara masing-masing. Akibatnya, hal 
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ini digambarkan pilihan strategi psikologis yang dilakukan oleh pembuat 

iklan untuk membujuk pelanggan disesuaikan dengan budaya mereka. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Weiwei Pan (2012) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Weiwei Pan (2012) menunjukkan bahwa bahasa yang memiliki 

efek artistik dapat menambah serta mengungkapkan isi berita yang tidak bisa 

dinyatakan secara langsung oleh angka atau jumlah yang pasti dalam Koran 

berbahasa Inggris. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Jumeneng (2012) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Jumeneng (2012) menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kerja 

sama dalam wacana humor “Epen Kah” masyarakat Merauke Papua terjadi 
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pada empat maksim yakni, (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) 

maksim relevansi, (4) maksim cara. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Masoumeh Niroomand (2012) dengan penelitian 

ini yaitu penelitian Masoumeh Noroomand (2012) menunjukkan bahwa 

pembelajaran EFL memanfaatkan beberapa strategi kesopanan dalam sikap 

ketika bertutur. Ketika melakukan diskusi dalam pidato, mahasiswa 

menggunakan memori (catatan) yang ada. Penelitian ini menemukan 

hubungan antara jenis dan tingkat kesepahaman dan pilihan strategi 

kesopanan yang diasosiasikan dengan orang dengan status/tingkat yang 

berbeda. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Perbedaan penelitian Soheil Atashian (2012) dengan penelitian ini yaitu 

penelitian Soheil Atashian (2012) menunjukkan bahwa perbedaan dalam 
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meningkatkan produksi tuturan (L2) peserta didik pada ujaran ‘penolakan’. 

Namun, instruksi eksplisit membuktikan lebih efektif dalam meningkatkan 

kemampuan tuturan pelajar (L2) akibatnya, H0 penelitian ini yang tidak 

diramalkan perbedaan antara instruksi eksplisit dan implisit pada 

pengembangan pragmatis ditolak. 

Adapun hasil penelitian ini ada tiga. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak 

santun asertif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. 

(2) Tindak ironi perlokusi santun direktif digunakan oleh pemandu acara 

(MC) pada saat memandu acara. (3) Temuan/hasil penelitian ini dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI di SMP/MTs Kelas VII pada 

Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 

Persamaan kajian dalam penelitian ini dengan kajian yang telah 

dilakukan oleh Aziz (2003), Wijana (2003), Prayitno (2009), Prayitno (2010), 

Sukarno (2010), Sugiyanto (2011), Supriyadi (2011), Nugroho (2011), 

Prayitno (2011), Manaf (2011), Reza Pishghadam dan Safoora Nafari (2012), 

Weiwei Pan (2012), Jumeneng (2012), Masoumeh Niroomand (2012), Soheil 

Atashian (2012) ) yaitu sama-sama mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan tindak tutur dan kesantunan berbahasa/bertutur. 

 

 

 

 

 


