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MOTTO 
 
 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 

 
(Al- baqarah: 153) 

 
 

Doa yang baik adalah doa yang disertai keiklasan dan tidak putus asa. 
 

(Prophet Muhammad). 
 
 

Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan 
agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna. 

 
(HA. Mukti Ali) 

 
 

Banyak orang bisa menaruh simpati atas penderitaan teman, tetapi butuh watak 
yang benar-benar baik untuk menaruh simpati pada kesuksesan seorang teman. 

 
 (Oscar Wide) 
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ABSTRAKSI 
 
 

ANALISIS TUTURAN KRU BUS JURUSAN SOLO-SRAGEN (Interaksi 
antara Kru Bus-Penumpang/Calon Penumpang) 

 
 

Anik Sri Sumarni, A 310 040 060, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2008, 72 halaman 
 

Tujuan penelitan ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk wujud tindak 
tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen, (2) 
mendeskripsikan fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan bahasa kru bus 
(kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen; (3) mendeskripsikan faktor-
faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus jurusan Solo-Sragen. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek Penelitian ini 
adalah tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen. 
Penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat, teknik simak adalah 
menyimak penggunaan bahasa, teknik catat dilakukan dengan mencatat kata-kata 
yang terdapat dalam tuturan kru bus-penumpang/calon penumpang. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode baca markah. 

Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan analisis tuturan kru bus 
(kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen meliputi yaitu (1) wujud 
tuturan representatif yang meliputi: memberitahu, memastikan, menegaskan, 
menyangsikan, menanyakan, meyakinkan, dan membenarkan; (2) wujud tuturan 
direktif yang meliputi: menyuruh, menyarankan, mengingatkan, mempersilakan, 
dan mengajak; (3) wujud tuturan komisif yang meliputi: menawarkan, dan 
berjanji; (4) wujud tuturan ekspresif yang meliputi: mengumpat, dan mengijinkan; 
dan (5) wujud tuturan deklarasi yang meliputi berkelakar, dan menyindir. 

Fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan 
sopir) jurusan Solo-Sragen meliputi (1) fungsi instrumental, (2) fungsi regulasi, 
(3) fungsi pemerian, (4) fungsi interaksi, (5) fungsi perorangan. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi tuturan meliputi (1) waktu dan tempat, (2) pihak-pihak yang 
terlibat dalam pertuturan, (3) maksud dan jalur tujuan, (4) bentuk ujaran dan isi 
ujaran (5) nada, cara dan semangat dimana suatu pesan disampaikan, (6 bahasa 
yang digunakan, (7) norma atau aturan dalam berinteraksi, dan (8) jenis bentuk 
penyampaian.   

  
 

Kata Kunci: kru bus, tuturan, pragmatik. 
 

 



BAB   I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang 

lain. Dalam mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan sesamanya, 

manusia memerlukan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi tersebut 

digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun pendapat. Alat 

komunikasi itu disebut bahasa: Blomfield (dalam Sumarsono dan Paina 

Pertana, 2002: 18) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang bersifat arbitrer yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk saling 

berinteraksi dan berhubungan. 

Bahasa sebagai alat komunikasi. Apapun dan bagaimanapun bahasa 

pada akhirnya pada proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses 

informasi antara individu ditukarkan melalui sistem simbol, tanda-tanda dan 

tingkah laku manusia pada ukuran tertentu bersifat komunitatif dalam 

pengertian bahwa seorang akan mendapat sesuatu (informasi) kendati pun 

seorang itu tidak menyadari atau tidak berkomunikasi dengan si pengamat 

tadi.  

Penutur cenderung menggunakan bahasa seperlunya saja dalam 

komunikasi, pemilihan bahasa oleh penutur lebih mengarah pada bahasa yang 

komunitatif. Dengan konteks situasi yang jelas, di mana komunikasi tersebut 

terjadi, siapa lawan bicaranya, tujuan pembicaraan, norma, pesan, serta alat 
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 yang digunakan (lisan/tulis) suatu peristiwa komunikasi dapat berjalan 

dengan lancar. Dell Hyemss dalam Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 

48) mengungkapkan bahwa dalam peristiwa tutur yang disingkat dengan 

speaking, yaitu setting, participant, ends, act, key, instrumentalities, norms, 

genre. 

Bahasa sebagai gejala sosial yang sangat kompleks baik masalah 

sosialnya, kulturnya, maupun situasionalnya. Dengan demikian, mendekati 

bahasa dari pandangan linguistik belumlah cukup sebab studi bahasa juga 

memperhitungkan faktor sosial dan situasionalnya. Dalam penelitian ini, 

pendekatan pragmatik digunakan untuk mengkaji satuan analisis tindak ujaran 

atau tindak tutur. Dengan objek satuan analisis tersebut, dapat diketahui apa 

fungsi tindak tutur itu atau maksud tindak tutur itu diujarkan (oleh 

penuturnya). 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Sebuah 

fungsi bahasa dapat diwakili oleh beberapa bentuk ujaran atau kalimat. Begitu 

sebaliknya, sebuah kalimat atau ujaran dapat mewakili beberapa fungsi 

bahasa. Apa yang diujarkan penutur bisa saja mengandung berbagai makna, 

tergantung pada konteksnya.  

Pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang makna yang 

berhubungan dengan situasi ujar (Leech, 1993: 8). Pragmatik mengkaji 

mengenai makna tuturan yang dikehendaki oleh penutur dengan menurut 

konteksnya. Konteks dalam hal ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan 
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dalam mendeskripsikan makna tuturan dalam rangka penggunaan bahasa 

dalam komunikasi. Salah satu ujaran pagmatik yaitu tindak tutur.  

Tindak tutur atau speech act merupakan suatu tindakan yang 

diungkapkan melalui bahasa yang disertai dengan gerak dan sikap anggota 

badan untuk mendukung pencapaian maksud pembicara. Tindak tutur 

ditentukan adanya beberapa aspek situasi ujar, antara lain: (1)  yang menyapa 

(penyapa, penutur) dan yang disapa (petutur); (2)  konteks sebuah tuturan 

(latar belakang); (3)  tujuan sebuah tuturan; (4)  tuturan sebagai bentuk tindak 

kegiatan; (5)  tuturan sebagai produk tindak verbal (Leech, 1993: 19-20). 

Pragmatik antara lain mempelajari maksud tuturan atau daya (force) tuturan. 

Dapat juga dikatakan ”Pragmatik itu termasuk dalam fungsionalisme 

linguistik, yang satuan analisisnya bukan kalimat (karena kalimat adalah 

satuan tata bahasa) melainkan tindak tuturan atau tindak tutur (speech  act )” 

(Purwo, 1994: 84 ). Oleh karena itu, pola yang menyusun sebuah  tuturan 

tidak harus lengkap yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan.     

Proses komunikasi yang efektif dan interaktif pada dasarnya 

melibatkan dua pihak yaitu penutur dan lawan tutur. Penutur berupaya 

menyampaikan informasi kepada mitra tutur, mitra tutur menerima informasi 

tersebut. Oleh karena apa yang ada dalam pikiran penutur tersampaikan, maka 

komunikasi dapat dikatakan berhasil. 

Proses perubahan pembicara terjadi begitu cepat, terasa sebagai suatu 

peristiwa biasa dan wajar sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Tindak 

tutur dapat terjadi dalam semua komunikasi yang berjalan dengan lancar. 
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Tindak tutur dapat terjadi dalam semua komunikasi linguistik. Ada beberapa 

orang yang membagi tindak tutur dalam berbagai jenis. Salah satunya adalah 

Austin (Tarigan, 1990: 37) yang membagi tindak tutur dalam tiga macam, 

yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur perlokusi, dan tindak tutur ilokusi. Searle 

(dalam Purwo, 1994: 85) tidak berhenti pada penggolongan tindak tutur 

menjadi tiga, yaitu representatif, direktif, ekspretif, komisif dan deklarasi. 

Tindak tutur menurut Searle-lah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Penelitian ini mengambil setting bus karena pemakaian bahasa di bus 

tidak memiliki struktur bahasa yang lengkap, namun interaksi antara sesama 

kru bus yang meliputi sopir, kondektur, kernet, antara kru bus dengan 

penumpang, antara kru bus dengan calo, maupun antar penumpang dapat 

berjalan dengan lancar. Komunikasi di lingkungan kegiatan transportasi sangat 

cepat dan efektif. Suhardi (dalam Malikatul Laila dan Atiga Sabardila, 2000: 

156) mengatakan bahwa pemakaian bahasa dalam transportasi di antaranya 

bertujuan untuk penghematan. Hal ini penting dilakukan agar bisa tercipta 

suatu komunikasi yang efektif. Upaya untuk mencapai suatu komunikasi yang 

efektif bisa dilakukan dengan berbagai cara  sebagaimana dikatakan oleh 

Wardaught (dalam Malikatul  Laila dan Atiqa Sabardila, 2000: 156). Cara 

untuk melangsungkan komunikasi yang efektif yaitu dalam penggunaan 

bahasa harus bervariasi menurut peranan yang sedang dimainkan. Oleh karena 

itu, penuturan (speaking) memerlukan pilihan peristilahan tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tindak tutur 

kru bus jurusan Solo–Sragen. Penelitian ini mengkaji bentuk tindak tutur dan 
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faktor apa yang menentukan bentuk kebahasaan dalam tindak tutur di bus. 

Selain itu penulis juga berusaha untuk menentukan pola-pola yang terdapat 

dalam tuturan kru bus.   

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah wujud tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan sopir) 

jurusan Solo-Sragen? 

2. Fungsi bahasa apakah yang terdapat dalam tuturan bahasa kru bus 

(kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen? 

3. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus jurusan 

Solo-Sragen? 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk wujud tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan 

sopir) jurusan Solo-Sragen. 

2. Mendeskripsikan fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan bahasa kru 

bus (kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus 

jurusan Solo–Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan 

sosiolinguistik dan pragmatik, yaitu dalam peristiwa tutur yang digunakan 

oleh kru bus, calon penumpang, dan penumpang bus jurusan Solo-Sragen. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a) Bagi pengajar, khususnya guru bahasa Indonesia diharapkan dapat 

memberikan pengertian dan pemahaman dengan tepat mengenai 

tuturan dalam linguistik. 

b) Bagi peneliti lain dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

memberikan gambaran analisis percakapan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Di sini hanya akan dipaparkan 

beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan permasalahan analisis 

tuturan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tataria Yuliastanto (2007) berjudul  

“Analisis Percakapan Pada Penggunaan Bahasa Pedagang Keturunan Cina di 

Toko-Toko Sekitar Pasar Kadipolo Surakarta”. Hasil analisisnya 

menyimpulkan bahwa analisis percakapan pada penggunaan bahasa pedagang 

keturunan Cina di toko-toko sekitar pasar Kadipolo mengemukakan situasi 

tutur yang digunakan pedagang keturunan Cina dengan pembelinya ada 

kesamaan untuk analisis. Persamaan tersebut antara lain sebagai berikut: a) 

lingkungan peristiwa tempat peristiwa tutur terjadi berada di toko yang 

lokasinya dekat pasar dan dalam pasar Kadipolo Surakarta, b) Dialek-dialek 

sosial berupa pola-pola dialek sosial yang digunakan sehubungan dengan 

kedudukan masing-masing penutur, yaitu penjual dan pembeli, c) Penerapan 

praktis dari penelitian sosiolinguistik merupakan topik yang membicarakan 

kegunaan penelitian, yaitu untuk mengetahui unsur-unsur pragmatik yang 

dapat menjembatani pemahaman percakapan 

 



 

 8 

Ragam Bahasa Transportasi Antarkota di Wilayah Surakarta oleh 

Malikatul Laila dan Atiqa Sabardila (2000: 145-153) yang berkesimpulan 

bahwa ragam bahasa itu memiliki ciri tertentu, baik bentuk linguistik maupun 

makna sosialnya, yaitu (1) Secara linguistik, ungkapan-ungkapan para awak 

kendaraan itu merupakan kata, frase, klausa  atau kalimat, dan wacana, (2) 

Kekhasan makna sosial terletak pada pengaruh adanya suasana hati 

penuturnya terhadap mitra tutur maupun pihak ketiga, tempat yang berbeda, 

topik pembicaraan, dan maksud atau tujuan penuturnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jirah Susanti (2007) yang berjudul 

"Analisis Tindak Tutur Direktif Pada Wacana Khotbah Jumat Di Desa Suruh 

Kidul Kabupaten Klaten". Hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

tindak tutur direktif berupa: (1) tutur perintah, (2) tuturan anjuran, (3) tuturan 

larangan, (4) tuturan nasihat, (5) tuturan mengajak; berdasarkan strategi 

bertutur berupa: (1) strategi langsung, (2) strategi tak langsung; berdasarkan 

teknik bertutur beruoa; (1) teknik literal, (2) teknik nonliteral.  

Penelitian Muh Wahid Tafthozani (2007) berjudul “Tinjauan 

Pragmatik Tindak Tutur Perintah Bahasa Jawa pada Masyarakat Desa 

Trosobo, Sambi Boyolali Jawa Tengah”. Hasil analisisnya yaitu, (1) 

pemakaian bahasa oleh masyarakat Desa Trosobo, Sambi, Boyolali Jawa 

Tengah dalam berkomunikasi antar anggota masyarakat banyak menggunakan 

bahasa Jawa, (2) penelitian ini menghasilkan delapan bentuk tindak tutur 

perintah, (3) makna tindak tutur perintah dalam tindak tutur penelitian ini 

adalah: (a) tuturan perintah langsung, tuturan perintah literal, dan tuturan 
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perintah langsung literal, (b) tuturan perintah tidak Langsung, (c) tuturan 

perintah tidak literal, (d) tuturan tidak langsung literal, (e) tuturan perintah 

langsung tidak literal, (f) tuturan tidak langsung tidak literal. 

 

B. Landasan Teori  

1. Hakikat Bahasa  

Bahasa merupakan simbol karena rangkaian bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia harus diberikan makna tertentu. 

Simbol adalah tanda yang diberikan makna tertentu yang mengacu pada 

sesuatu yang dapat diserap panca indera. Bahasa mencakup dua bidang 

yaitu bunyi vokal yang dihasikan oleh alat ucap manusia dan arti atau 

makna yaitu hubungan antara rangkaian bunyi vokal dengan barang atau 

hal yang diwakilinya itu. 

Anderson (dalam Tarigan 1990: 2-3) mengemukakan adanya 

delapan prinsip dasar, yaitu a) bahasa adalah suatu sistem, b) bahasa 

adalah vokal (bunyi ajaran), c) bahasa tersusun dari lambang-lambang 

mana suka (Arbitrary Symbol), d) setiap bahasa bersifat unik / bersifat 

khas, e) bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, f) bahasa adalah 

alat komunikasi, g) bahasa berhubungan erat dengan budaya tempatnya 

berada, dan h) bahasa itu berubah-ubah. 

2. Fungsi Bahasa  

Fungsi bahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota 

masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi, baik dia 
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bertindak sebagai komunikator (pembicaraan atau penulis) maupun 

sebagai komunikan (mitra bicara, penyimak, pendengar, atau pembaca). 

Berkaitan dengan fungsi bahasa, banyak ahli bahasa yang 

membahas dan menyabarkan secara rinci. MAK Halliday misalnya, di 

dalam tulisannya yang berjudul Exploriations in the Functions of 

Language (dalam Sumarlan, dkk 2003: 1-2) mengemukakan tujuh fungsi 

bahasa sebagai berikut: 

a) Fungsi Instrumental (the instrumental function). Dalam hal ini 

bahasa berfungsi menghasilkan kondisi-kondisi tertentu dan 

menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tententu: 

Contoh : 

       “Cepat, pergi! 

 “Silakan anda berangkat sekarang! 

b) Fungsi regulasi (the regulasi teory function). Dalam hal ini bahasa 

berfungsi sebagai pengurai, pengendali, atau pengatur peristiwa, atau 

berfungsi untuk mengendalikan serta mengatur orang lain. 

Contoh : 

 ”Kalau Anda tekun belajar maka Anda akan lulus dengan baik." 

 ”Sekali berbohong maka kamu akan ditinggalkan teman- 

  temanmu." 

c) Fungsi penerimaan atau fungsi representasi (the representational 

function). Dalam hal ini bahasa berfungsi untuk membuat 

pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, 
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menjelaskan atau melaporkan realitas yang sebenarnya sebagaimana 

yang dilihat atau dialami orang. 

Contoh : 

 ”Jalan ke Tawangmangu naik turun dan berkelok-kelok." 

  “Gula manis." 

d) Fungsi Interaksi (the interaktional function). Dalam hal ini bahasa 

berfungsi menjamin dan memantapkan ketahanan dan 

keberlangsungan komunikasi serta menjalin interaksi sosial. 

       Contoh :  

 “Penyapa hendaknya menyapa dengan sapaan yang tepat dan  

          hormat." 

e) Fungsi perorangan (the personal function). Fungsi ini memberi 

kesempatan kepada pembicara untuk mengekspresikan perasaan 

emosi pribadi, serta reaksi-reaksi yang mendalam. 

Misalnya: 

 Dari bahasa yang dipakai oleh seseorang maka akan diketahui   

 apakah dia sedang marah, jengkel, sedih, gembira dan  

  sebagainya.  

f) Fungsi heuristik (the heuristic function). Fungsi ini melibatkan  

 penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan  

 sebanyak-banyaknya dan mempelajari seluk-beluk  

 lingkungannya. Fungsi heuristik sering selaki disampaikan dalam  

  bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban 
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   Misalnya: 

  Mengapa di dunia ini ada matahari? 

  Mengapa matahari bersinar? 

   Mengapa jika matahari tenggelam hari menjadi gelap? 

g) Fungsi Imajinatif (the imaginative function). Dalam hal ini bahasa 

berfungsi sebagai pencipta semesta, gagasan, atau kisah yang 

imajinatif. Fungsi ini biasanya untuk mengisahkan cerita-cerita, 

dongeng-dongeng, membacakan lulucon, atau menuliskan cerpen, 

novel, dan sebagainya. Melalui bahasa kita bebas menciptakan 

mimpi-mimpi yang mustahil sekalipun jika yang kita inginkan 

memang seperti itu. Dengan bahasa kita bebas berimajinasi. 

3. Ragam Bahasa  

  Ragam bahasa merupakan istilah yang sering dipakai untuk 

menunjukkan salah satu dari sekian banyak variasi, yang ada dalam 

pemakaian bahasa. Nababan (1995: 4). Mengemukakan bahwa ragam 

bahasa juga mencakup bahasa yang sistemnya tergantung pada situasi 

keadaan berbahasa. Dengan demikian yang dimaksud ragam bahasa adalah 

istilah untuk menunjuk suatu bentuk keanekaragaman bahasa sesuai 

dengan perbedaan pemakaian yang meliputi situasi dan keadaan berbahasa 

seperti penutur atau pembicara, yang diajak bicara, topik pembicaraan, dan 

media pembicaraan. 

  Joos (dalam Nababan, 1995: 22) menyatakan bahwa ragam  bahasa 

menurut fungsi dan situasinya dapat dibagi menjadi lima, yaitu: 
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  a). Ragam beku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam  

                             situasi-situasi khitmat dan upacara-upacara resmi. 

  b). Ragam resmi (formal) adalah ragam bahasa yang dipakai dalam 

       pidato-pidato resmi, rapat. 

         c).Ragam usaha adalah ragam bahasa yang sesuai dengan 

              pembicaraan biasa di sekolah, perusahaan. 

d). Ragam santai ialah ragam bahasa antar teman, rekreasi, dan   

    sebagainya. 

 e). Ragam akrab adalah ragam bahasa yang dipakai dalam keluarga  

      atau teman, yang tidak perlu berbahasa secara lengkap, tetapi  

      cukup dengan ucapan-ucapan singkat saja. 

   Berdasarkan pendapat Martin Joos tersebut maka tindak tutur kru 

bus Jurusan Solo-Sragen dalam ragam usaha. Hal ini disebabkan karena 

dalam transportasi terdapat ragam bahasa tersendiri yang digunakan 

supaya komunikasi dapat berjalan dengan cepat dan lancar. 

  Ragam bahasa menurut sarananya lazim dibagi atas ragam lisan 

dan tulisan. Hal yang membedakan ragam lisan dan tulisan adalah yang 

berhubungan dengan suasana peristiwa. Jika menggunakan suasana 

tulisan, penutur beranggapan bahwa lawan tutur tidak ada dihadapan 

penutur, akibatnya penutur perlu menggunakan bahasa dengan lebih terang 

dan jelas karena ajaran penutur tidak dapat disertai dengan gerak isyarat, 

pandangan, atau anggukan, tanpa penegasan dipihak penutur atau 

pemahaman dipihak lawan tutur. Itulah sebabnya kalimat dalam ragam 
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tulis harus lebih cermat sifatnya. Fungsi gramatis seperti subyek, predikat, 

dan obyek dan hubungan diantara fungsi masing-masing harus nyata, 

sedangkan dalam ragam lisan karena penutur bahasa berhadapan dengan 

pandangan, unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan. 

  Berdasarkan uraian di atas, khususnya ragam bahasa lisan dan tulis 

dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa lisan cenderung tidak 

memperhatikan struktur bahasa tetapi lebih mengarah pada penggunaan 

bahasa yang bersifat komunikatif. Demikian juga dengan pemakaian 

bahasa dalam tindak tutur kru bus jurusan Solo-Sragen. Interaksi antara 

penutur dan lawan tutur yang menggunakan ragam bahasa lisan dapat 

berjalan lancar tanpa memperhatikan struktur bahasa yang lengkap serta 

menggunakan ragam usaha karena dipakai dalam usaha transportasi. 

4. Pengertian Pragmatik 

  Kajian pragmatik mulai memasuki dunia bahasa atau linguistik 

pada tahun 1970-an di Amerika. Para saat itu menyadari bahwa 

mempelajari sintaksis tidak dapat lepas dari mempelajari dan 

memperhitungkan bagaimana kalimat yang bersangkutan digunakan dalam 

konteksnya sedangkan di bumi Eropa, pragmatik telah dipelajari pada 

tahun 1940-an dengan mempertimbangkan makna dan situasi (Purwo, 

1990: 10-11).  

Pragmatik dalam perkembangannya kini mengalami suatu 

kemajuan yang pesat, banyak ahli bahasa yang semakin lama semakin 

menyadari bahwa pemahaman terhadap pragmatik, yakni bagaimana 
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bahasa itu digunakan dalam komunikasi (Wijana, 1996:4). Keberadaan 

pragmatik dalam dunia linguistik tidak terlepas dari pesan serta para ahli 

bahasa terdahulu yang memberikan landasan pemikiran bagi 

perkembangan bahasa itu sendiri. 

Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan 

situasi-situasi ujar. Menurut Purwo (1990: 2), pragmatik merupakan salah 

satu bidang kajian linguistik. Jadi dapat dikatakan bahwa pragmatik 

merupakan cabang dari linguistik yang mengkaji makna tuturan dengan 

cara menghubungkan faktor lingual yaitu bahasa sebagai lambang atau 

tanda dengan faktor nonlingual seperti konteks, pengetahuan, komunikasi, 

serta situasi pemakaian bahasa dalam rangka pragmatik lebih mengacu 

pada maksud atau tujuan penutur terhadap tuturannya. 

Berlandaskan beberapa pendapat di atas maka dapat ditegaskan 

bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur 

bahasa secara eksternal, yaitu berkaitan dengan bagaimana satuan bahasa 

itu digunakan dalam komunikasi. Pragnatik pada dasarnya menyelidiki 

bagaimana makna dibalik tuturan yang terikat pada konteks yang 

melingkupinya di luar bahasa, sehingga dasar dari pemahaman terhadap 

pragmatik adalah hubungan antara bahasa dengan konteks. 

5. Peristiwa Tutur  

  Peristiwa tutur (speech event) adalah suatu peristiwa komunikasi 

dalam bentuk tuturan, dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penutur 

dan mitra tuturnya (Abdul Chaer dan Leonic Agustina, 2004: 47). Dalam 
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komunikasi tersebut membutuhkan suatu topik bahasan/tuturan yang 

dalam situasi tertentu. Dell Hymes (Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 

2004: 49-50) mengatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 

delapan komponen yaitu : 

S (= Setting and scene) 

P (= Participants) 

E (= Ends purpose and goal) 

A (= Act sequences) 

K (= Key: tone or spirit of act) 

I (= Instrumentalities) 

N (= Norm of interaction and interpretation) 

G (= Genre) 

Setting and scene. Disini setting berkenaan dengan waktu dan 

tempat tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi 

tempat dan waktu.  

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam 

pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa atau 

pengirim dan penerima. 

Ends, menunjuk pada maksud dan tujuan pertuturan. 

Peristiwa tutur yang terjadi di ruang kuliah linguistik, Ibu dosen yang 

cantik itu berusaha menjelaskan materi kuliah agar dapat dipahami 

mahasiswanya, namun barangkali diantara mahasiswa itu ada yang 

datang hanya untuk memandang wajah ibu dosen yang cantik itu. 



 

 17 

 Act sequences, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. 

Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, 

bagaimana penggunaannya dan hubungan antara apa yang dikatakan 

dengan topik pembicaraan.  

Key, mengacu pada nada, cara dan semangat dimana suatu 

pesan disampaikan, dengan senang hati, dengan serius, dengan 

singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini 

dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. 

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang 

digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. 

Instrumentalities ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, 

seperti bahasa, dialek, ragam atau register. 

Norm of interaction and interpretation, mengacu pada norma 

atau aturan dalam berinteraksi, misalnya berhubungan dengan cara 

berinteraksi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada norma 

penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. 

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti, 

narasi, puisi, pepatah, doa dan sebagainya. 

6. Situasi Tutur  

  Apabila seseorang hendak berbicara, terlebih dahulu terbentuklah 

suatu pesan (message) di dalam benak orang lain. Jika saatnya telah tiba, 

maka pesan itu dilontarkan menjadi ujaran yang dapat didengar oleh 

banyak orang yang diajak bicara. Pelontaran ujaran/pengkodean 
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(encoding) ini sebetulnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain ialah 

penutur (speakre) lawan bicara (hearer) pokok pembicaraan (topic) tempat 

bicara (setting) suasana bicara (situation scene), dan sebagainya.  

Saat seseorang melakukan tindak tutur, ada aspek tertentu yang membuat 

tuturnya menjadi berarti (Leech, 1993: 19-20) yaitu. 

a) Penutur dan Lawan tutur  

 Setiap situasi ujaran haruslah ada pihak penutur dan lawan tutur   

jadi ada pengirim, pesan dan penerima pesan. Aspek-aspek yang berkaitan 

dengan konsep penutur dan lawan tutur adalah usia, latar belakang sosial, 

ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakrapan dan lain-lain. 

b) Konteks Tuturan  

 Konteks tuturan adalah konteks dalam semua aspek fisik atau 

setting sosial yang relavan dari tuturan yang bersangkutan. Konteks 

sebagai latar belakang pengetahuan yang diperkirakan, dimiliki, disetujui 

bersama oleh pembicara serta yang menunjang interpretasi penyimak 

terhadap apa yang dimaksud pembicaraan dengan suatu ucapan tertentu. 

c) Tujuan Ujaran 

 Setiap situasi ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud 

dan tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak yakni 

pembicara dan penyimak terlibat dalam suatu kegiatan yang beriorentasi 

pada ujaran tertentu. 
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7.  Kru bus  

  Kru adalah sahabat kerja (KBBI, 2007: 602). Berdasarkan  

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kru adalah teman kerja yang 

bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pengertian bus yaitu kendaraan 

bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih yang dapat 

memuat penumpang yang banyak (KBBI, 2007: 602). 

  Berdasarkan kedua pengertian dapat disimpulkan bahwa kru bus 

yaitu teman kerja yang bekerja disebuah angkutan umum yang besar yang 

dapat memuat penumpang yang cukup banyak. Kru bus terdiri dari sopir, 

kondektur dan kernet. Dalam pekerjaannya tersebut kru bus berinteraksi 

dengan sesama kru bus maupun dengan penumpang atau calon 

penumpang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian adalah (1) pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; (2) 

kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan 

atau pengujian suatu hipotesis untuk menyumbangkan prinsip-prinsip umum 

(Moliono, 1990: 20). 

Tempat penelitian ini adalah suatu ruangan atau bidang yang tersedia 

untuk melakukan suatu penelitian. Tempat atau lokasi dari penelitian ini bus 

Jurusan Solo- Sragen. 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode 

pengkajian atau metode penelitian terhadap suatu masalah yang tidak didesain 

atau dirancang yang menggunakan prosedur statistik (Edi Subroto, 1992: 5). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berbentuk 

angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahwa 

tertulis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, diinterpretasikan dan 

langkah yang terakhir yaitu menyimpulkannya. 
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian ini berupa informan dan peristiwa. Dalam penelitian ini informan 

adalah kru bus jurusan Solo-Sragen dan orang-orang yang terlibat dalam 

tindak tutur kru bus tersebut. Peristiwanya berupa tindak tutur yang terjadi di 

bus jurusan Solo-Sragen, bahasa yang digunakan oleh kru bus, dan konteks 

situasi yang mempengaruhinya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

rekam, simak, dan catat. Teknik rekam yaitu pemerolehan data dengan cara 

merekam pemakaian bahasa lisan dengan alat tape recorder (Subroto, 1992: 

36). 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik rekam, untuk 

merekam tuturan-tuturan yang terjadi di dalam bus jurusan Solo-Sragen. 

Teknik simak dan teknik catat adalah pengumpulan data dengan cara 

penyimakan terhadap pemakaian bahasa lisan yang bersifat spontan dan 

mengadakan pencatatan terhadap data yang relevan yang sesuai dengan 

sasaran dan tujuan penelitian (Subroto, 1992: 41-42). Teknik ini digunakan 

untuk melakukan penyimakan langsung data yang diteliti, kemudian 

digunakan teknik catat yaitu pencatatan terhadap data yang relevan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. 
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D. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode baca markah. Metode baca markah menurut Sudaryanto (1993: 95) 

disebut juga metode membaca pemarkahan: pemarkahan itu menunjukkan 

kejatian satuan lingual atau identitas konsituen tertentu, dan kemampuan 

membaca peranan pemarkahan itu (marker) berarti kemampuan menentukan 

kejatian yang dimaksud. Artinya peneliti dalam menganalisis berdasarkan data 

dapat menunjukkan kejatian satuan lingual atau identitas  tentang satuan 

lingual yang dianalisis sesuai dengan kemampuan membaca peranan dalam 

melihat tanda pengenal akan status satuan lingual yang diamatinya. 

Langkah-langkah dari metode baca markah tersebut dalam praktiknya 

dilakukan oleh peneliti setelah merekam percakapan dengan bahasa lisan dan 

kemudian menyalin  ke dalam bentuk bahasa tulis, peneliti mulai menganalisis 

hasil salinan tersebut sebagai hasil percakapan antara kru bus, calon 

penumpang, dan penumpang yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-

kalimat tersebut menunjukkan kejatian satuan lingual atau identitas tentang 

satuan lingual yang dianalisis sesuai dengan kemampuan membaca peranan. 

Kelebihan dari metode baca markah ini mempermudah peneliti untuk mencari 

kejatian satuan lingual atau identitas konstituen tertentu dalam sustu kalimat. 

Misalnya kalimat yang digunakan oleh kru bus berbeda dengan kalimat yang 

digunakan oleh calon penumpang dan penumpang. 

Contoh: 
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1. Sragen–sragen, prei kiri, yo terus 

  Tuturan di atas merupakan bentuk tindak tutur representatif, yaitu 

tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang 

dikatakannya. tuturan tersebut termasuk ke dalam tuturan representatif 

dengan tujuan memberitahu.  

  Memberitahu adalah menjadikan supaya tahu atau mengerti 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 124). Jadi tindak tutur 

memberitahu adalah tindak ujaran yang dilakukan oleh penutur untuk 

mengatakan sesuatu yang belum diketahui mitra tutur agar mitra tutur 

tersebut tahu atau mengerti.  

  Tuturan pada data 1 berlangsung di depan Universitas Negeri 

Sebelas Maret, kira-kira pukul 10.30 WIB. Tuturan tersebut disampaikan 

kondektur bus (penutur) kepada sopir bus (mitra tutur). Penutur 

memberitahu bahwa disebelah kiri ada penumpang tetapi terhalang 

kendaraan yang berhenti di pinggir jalan sehingga bus harus berhenti di 

depan kendaraan yang berhenti di pinggir jalan tersebut dan menunggu 

penumpang yang akan naik bus. Faktor penentu adanya tindak tutur 

memberitahu ini yaitu adanya sesuatu hal yang ingin diberitahukan yaitu 

adanya kendaraan di sebelah kiri dengan menggunakan kata prei kiri. 

2. Yo Nglarangan, Nglarangan persiapan. 

  Tuturan di atas merupakan bentuk tindak tutur menegaskan, yaitu 

memberitahukan dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu yang sudah 

pasti (KBBI, 2007: 1021). Jadi tindak tutur ini merupakan pengulangan 
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tentang tuturan yang sebelumnya dengan maksud menegaskan tentang apa 

yang telah dituturkan sebelumnya.  

  Tindak tutur tersebut dituturkan kernet bus kepada penumpang. 

Tindak tutur data 2 terjadi ketika kernet bus berdiri di pintu depan dan 

menyerukan ujaran tersebut dengan nada diperpanjang. Jadi tindak tutur 

ini merupakan tindak tutur menegaskan yang ditandai dengan kata 

Nglarangan. 

E. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

Bab dua berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang meliputi hakekat 

bahasa, fungsi bahasa, ragam bahasa, peristiwa tutur, situasi tutur, dan kru bus. 

Bab tiga berisi metode penelitian yang meliputi: tempat dan waktu 

penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, analisis data dan sistematika penulisan. 

Bab empat berisi hasil analisis tentang tuturan kru bus jurusan Solo-

Sragen. 

Bab lima berisi simpulan dan saran. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Surakarta dan Sragen, 

khususnya di bus jurusan Solo- Sragen. Bus jurusan Solo- Sragen ini melewati 

tiga daerah yaitu Solo, Palur, dan Sragen. Penelitian ini memilih bus jurusan 

Solo- Sragen yang berupa bus AKDP. Hal ini dikarenakan dalam bus jurusan 

Solo- Sragen sering terjadi komunikasi antar kru bus maupun kru bus dengan 

penumpang atau calon penumpang. 

Bus yang mempunyai jurusan Solo-Sragen yaitu bus Harta Sanjaya, 

Adi Dharma, Panorama Indah, Sidodadi, dan Buser. Bus- bus ini mempunyai 

rute/jalur dari terminal Solo (Tirtonadi), Palur, Masaran, dan Sragen. Bus-bus 

ini sering nge-tem (berhenti untuk menunggu penumpang) di terminal Solo, 

terminal Palur, terminal Sragen, Spesial, halte Pungkruk (Sidoharjo), Nguwer, 

Masaran, dan Nglarangan.  

Bus jurusan Solo- Sragen ini sering berhenti untuk ngetem di tempat-

tempat tertentu tersebut karena ini sudah menjadi tradisi atau aturan untuk 

menunggu penumpang. Bus ini tidak akan berjalan sebelum bus urutan 

belakangnya datang. Ketika siang hari bus lebih sering berhenti untuk ngetem, 

karena bus sepi dengan penumpang. Selain itu, bersamaan dengan anak-anak 

sekolah pulang atau sore hari waktu orang-orang pulang dari kerja, bus-bus 

tersebut berhenti di daerah sekitar sekolah atau tempat orang-orang bekerja 
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yang sering naik bus. Di dalam bus terdapat penawaran tempat yang akan 

dilalui bus tersebut kepada calon penumpang, menarik ongkos penumpang, 

memberi tanda-tanda bila akan berangkat, dan sebagainya. Dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut tampak adanya ciri-ciri khas yang 

membedakan bahasa kru bus dengan bahasa yang lain. Namun dalam 

penelitian ini hanya akan membahas tentang tindak tutur dan unsur- unsur 

yang berhubungan dengan tindak tutur kru bus.  

Bus merupakan salah satu sarana transportasi darat. Di dalam bus 

terdapat kru bus yang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa. Bahasa 

yang digunakan adalah bahasa yang memang sehari- harinya dipakai sebagai 

sarana berinteraksi dalam pekerjaannya. Bahasa yang digunakan pun singkat 

dan polanya tidak lengkap, karena semua kegiatan harus cepat, maka 

kecepatan itulah yang harus diperhitungkan.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membatasi kru bus jurusan 

Solo- Sragen. Penelitian ini membahas permasalahan tindak tutur pada 

penggunaan bahasa yang dipakai oleh kru bus. Akhir dari penelitian ini akan 

memberikan sebuah gambaran atau deskripsi tentang wujud tuturan, fungsi 

bahasa dalam tuturan, faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan, dan 

perbedaan tuturan antara kondektur dengan penumpang. 

Tindak tutur dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

1. Wujud tuturan kru bus (kondektur, kenek, dan sopir) jurusan Solo- Sragen, 

yaitu:  
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a. Representatif 

Tindak tutur yang termasuk dalam tutur representatif yaitu 

tindak tutur memberitahu, tindak tutur memastikan, tindak tutur 

menegaskan, tindak tutur menyangsikan, tindak tutur menanyakan, 

tindak tutur meyakinkan,dan tindak tutur membenarkan. 

b. Direktif 

Tindak tutur yang termasuk dalam direktif yaitu tindak tutur 

menyuruh, tindak tutur menyarankan, tindak tutur mengingatkan, 

tindak tutur mempersilakan, dan tindak tutur mengajak. 

c. Komisif 

Tindak tutur yang termasuk dalam tindak tutur komisif yaitu 

tindak tutur menawarkan dan tindak tutur berjanji. 

d. Ekspresif 

Tindak tutur yang termasuk dalam tindak tutur ekspresif yaitu 

tindak tutur mengumpat dan tindak tutur menyindir. 

e. Deklarasi 

Tindak tutur yang termasuk dalam tindak tutur deklarasi yaitu 

tindak tutur berkelakar dan tindak tutur mengizinkan.  

Di bawah ini terdapat tabel penyajian deskripsi data. 
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No. Bentuk Tindak 
Tutur 

Tuturan Kru Bus Keterangan 

1. Representatif 
- Memberitahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Nglangon, Nglangon 
2) Balong, Balong Pak. (Balong, 

Balong Pak) 
3) Tegrat, Tegrat. Tegrat, Tegrat 
4) Rasah wong wingi harta cilik 

we di cekel kok (tidak usah 
kemarin Harta kecil ditangkap 
kok)  

5) Ado banget (jauh sekali) 
6) Lagi wae (baru saja) 
7) Roto, jare takok di omongi kok 

(Rata, katanya tanya, dikasih 
tahu kok) 

8) Mangkat, mangkat (berangkat, 
berangkat) 

9) Yo, kurnia yo! (Ayo, kurnia 
ayo!) 

10) Yo prei! (Ayo prei!) 
11) Yo ayo, ayo,yo(Mari, mari, 

ayo) 
12) Elek (jelek) 
13) Lagi wae (baru saja) 
14) Enem (enam) 
15) Kosong kok De (Kosong kok 

De) 
16) Zakusa kae engko merpal, 

Parno wis omong aku (Zakusa 
nanti berhenti, Parno sudah 
bilang aku) 

17) Palur, Palur, Palur (Palur, 
Palur, Palur) 

18) Minal, minal, Minal 
(Terminal, Terminal, 
Terminal) 

19) Klewer, Klewer, Kota, Kota  
20) Asmi, Asmi 
21) Kampus, Kampus yo yang 

kampus! (Kampus, Kampus 
ayo yang Kampus) 

22) Sragen, Sragen, Bakkramat, 
Masaran yo... (Sragen, Sragen, 

 
Data no 1 
Data no 2 
 
Data no 4 
Data no 8 
 
 
 
Data no 11 
Data no 22 
Data no 26 
 
 
Data no 27 
 
Data no 32 
 
Data no 59 
Data no 60 
 
Data no 68 
Data no 70 
Data no 72 
Data no 82 
 
Data no 37 
 
 
 
Data no 41 
 
Data no 43 
 
 
Data no 44 
Data no 45 
Data no 47 
 
 
Data no 56 
 



 

 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Memastikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Menegaskan 
 
 
 
 
 

Kebakkramat, Masaran ayo...) 
23) Nglarangan, Nglarangan 
24) BRI mas BRI 
25) Pasar Masaran 
26) Bati pak 
27) Mangke Nguwer nggih mas 

(Nanti Nguwer ya mas) 
28) Gerdu mangke selepan (Gerdu 

nanti di gilingan padi) 
29) SD pak 
30) Isih, kuwi jenenge Nglangon, 

pasar Joko Tingkir (masih, itu 
namanya Nglangon, pasar 
Joko Tingkir) 

31) Yo Pungkruk, Pungkruk, 
Gabukan, Gawan yo kene (ayo 
Pungkruk, Pungkruk, 
Gabukan, Gawan ya sini) 

32) Kiri, kiri 
33) Palur, Palur oper Karang 

Anyar Tawang mangu, prei-
prei terus ngarepe (Palur, 
Palur pindah Karang Anyar, 
Tawang mangu, prei-prei terus 
depannya) 

34) Kosong mburi kosong, yo prei 
(Kosong belakang kososng, 
ayo prei) 

1) Gak, rusak ya'e mburine 
Sidodadi iki  kok jane (tidak, 
mungkin rusak sebenarnya di 
belakang Sidodadi ini kok) 

2) Simo, Simo, sik-sik dobel, 
dobel, kiri dulu (Simo, Simo, 
sebentar-sebentar, dua, kaki 
kiri dulu) 

3) Mangke Nguwer nggih Mas. 
(Nanti Nguwer ya mas) 

4) Trimulia? Nggih (Trimulia? 
ya) 

1) BRI mas BRI 
2) Enem (Enam) 
3) Nggih (Iya) 
4) BRI 
5) Bati 
6) Stasiun, Stasiun 

 
Data no 92 
Data no 107 
Data no 110 
Data no 114 
Data no 119 
 
Data no 122 
 
Data no 125 
Data no 126 
 
 
 
Data no 127 
 
 
 
Data no 157 
Data no 170 
 
 
 
 
 
Data no 185 
 
 
Data no 201 
 
 
 
Data no 246 
 
 
 
Data no 119 
 
Data no 95 
 
Data no 107 
Data no 72 
Data no 94 
Data no 108 
Data no 115 
Data no 113 
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-Menyangsikan 
 
 
 
- Menanyakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Meyakinkan 
 
 
 

7) SMP pak 
8) Masaran, Masaran 
9) Pasar 
1) Roto, jare takok diomongi kok 

(Rata, katanya tanya, 
diberitahu kok) 

2) Po ho'o? (Apa iya?) 
1) Ngendi Solo? Yo melu iki! 

(mana Solo? Ayo ikut ini!) 
2) Nglangon belok nganan ra? 

(Nglangon belok kanan tidak?) 
3) Pundi bu? Solo? (Mana bu? 

Solo?) 
4) Pundi? Solo, Jogja? Niki. 

Magelang, nggih niki (Mana? 
Solo. Jogja? Ini. Magelang ya 
ini) 

5) Zakusa karo iki disik endi? 
(Zakusa dengan ini dahulu 
yang mana?) 

6) Ngendi? Palur rongewu 
(Mana? Palur Rp. 2000,-) 

7) Bakkramat bu? 
8) Eneng ra? (Ada tidak?) 
9) Mbak'e ngendi? (Mbak 

mana?) 
10) Pak, POM bensin sing nembe 

dibangun tesih tebih? (Pak, 
POM bensin yang baru 
dibangun apa masih jauh?) 

11) Mitra? (Mitra) 
12) Sutar enek? (Sutar ada?) 
13) Lek apik Lek? (Lek bagus 

Lek?) 
14) Pundi mbah? Gadean lawas?( 

Mana mbah? Pegadaian 
lama?) 

15) Melu ra yu? (Ikut tidak 
mbak?) 

16) Ra enek montor. Mburine 
sopo? (Tidak ada mobil. 
Belakangnya siapa?) 

1) Kowe omong apik opo ra iso? 
Mesti angger muni elek (Apa 
kamu tidak bisa bicara baik? 
Kalau bicara selalu jelek) 

Data no 130 
Data no 139 
Data no 150 
Data no 26 
 
 
Data no 38 
Data no 3 
 
Data no 5 
 
Data no 12 
 
Data no 29 
 
 
 
Data no 34 
 
 
Data no 40 
 
Data no 88 
Data no 111 
Data no 121  
 
Data no 125 
 
 
 
Data no 150 
Data no 136 
Data no 140 
 
Data no 147 
 
 
Data no 154 
 
Data no 195 
 
 
Data no 67 
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- Membenarkan 
 
 
2. Direktif 
- Menyuruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Menyarankan 
 
 
 
 
-Mengingatkan 
 
 
 
 
-Mempersilakan 
 
 
 
 
- Mengajak 
 
 
 
 
 
3. Komisif 
- Menawarkan 
 
 

2) Nek apik, entuk separo kuwi 
apik, lha mung 2 kok yo elek 
jenenge (Kalau bagus, dapat 
sebagian itu bagus, Cuma 2 
berarti jelek) 

3) 36 jarake adoh? (36 jaraknya 
jauh?) 

1) Ho'o (Iya) 
2) Ho'o kok'e (Iya kok) 

 
 

1) Nggo mriku! (Silakan kesitu!) 
2) Ngarep pak, yang Jurug 

(Depan pak, yang Jurug) 
3) Kiri-kiri  
4) Prei kiri terus  
5) Pedaringan, Pedaringan kiri 

dulu pak, ayo terus! 
6) Dalane ndang didandani! 

(Jalannya cepat diperbaiki!) 
7) Ngajeng Bu! (Depan Bu!) 
1) Yo prei kiri, terus, awas yo! 

(Ayo prei kiri, terus, awas 
ayo!)  

2) Yahmene ndang bali! 
(Sekarang cepat pulang!) 

1) Awas, awas, yo terus kiri prei, 
kiri prei! 

2) Awas lurus wae! (Awas lurus 
saja!) 

 
1) Nggo mriku! (Silakan kesitu!) 
2) Nggo mriki! (Silakan kesini!) 
3) Nggo Solo, Jogja, Semarang 

mriki! (Silakan Solo, Jogja, 
Semarang di sini!) 

1) Yo, kurnia yo! (Ayo, Kurnia 
ayo!) 

2) Ayo Sragen, kampus, Palur! 
3) Stasiun, stasiun yo.....! 
4) Ayo longgar-longgar! 
5) Yo bocahe (iya anaknya) 
 
1) Palur, Palur. 
2) Klewer, klewer, kota,kota 
3) Jebres, jebres 

Data no 58 
 
 
 
 
Data no 10 
 
Data no 54 
Data no 19 
 
 
Data no 14 
Data no 46 
 
Data no 60 
Data no 157 
Data no 161 
 
Data no 162 
 
Data no 171 
Data no 213 
 
 
Data no 68 
 
Data no 181 
 
Data no 186 
 
 
Data no 14 
Data no 103 
Data no 194 
 
 
Data no 32 
 
Data no 50 
Data no 113 
Data no 210 
Data no 134 
 
Data 41 
Data 44 
Data no 49 
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- Berjanji 
 
4. Ekspresif 
- Mengumpat 
 
 
- Mengijinkan 
 
5. Deklaratif 
- Berkelakar 
 
 
- Menyindir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Solo, solo, Palur 
5) Jurug, jurug 
6) Nggilingan, nggiling 
1) Nggih, mangke Nguwer (Ya 

nanti Nguwer) 
 

1) Halah, Udin karo mas Har 
apik Udin (Yah, Udin sama 
mas Har bagus Udin) 

1) Nggih (iya) 
2) Yo SD (iya SD) 

 
1) Yowis ra gelem (ya sudah, 

tidak mau) 
2) Bali wae (pulang saja) 
1) Jogja sedino njenengan ten 

mriki mboten angsal montor, 
soale pun enten aturane. Nek 
njenengan ajeng numpak 
sumber kencana ten mriko, 
etan mriko sak derenge 
terminal (Kalau mau ke Jogja 
meskipun sehari di sini tidak 
dapat bus, karena sudah ada 
aturannya. Kalau kamu mau 
naik sumber kencono, letaknya 
di sebelah timur sebelum 
termiha kae arep golek teman 
kencan kok (Dia mau cari 
teman kencan kok). 

Data no 154 
Data no 175 
Data no  
Data no  
 
 
Data no 24 
 
 
Data no 131 
Data no 241 
 
 
 
 
Data no 140 
 
 

 
B. Wujud Tuturan Kru Bus (Kondektur, Kenek, Dan Sopir) JURUSAN 

SOLO- SRAGEN  

1. Representatif 

Tindak tutur representatif yaitu tindak tutur yang mengikat 

penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Dalam 

penelitian tindak tutur kru bus ini ditemukan tujuh macam tindak tutur 

yang dapat digolongkan ke dalam tindak tutur representatif, yaitu:  
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a. Memberitahu 

Memberitahu adalah menjadikan supaya tahu (mengerti) 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:124). Jadi, tindak tutur 

memberitahu adalah tindak ujaran yang dilakukan oleh penutur untuk 

mengatakan sesuatu yang belum diketahui mitra tutur agar mitra tutur 

tersebut tahu atau mengerti. Tuturan yang termasuk dalam tindak tutur 

memberitahu yaitu: 

(1.) Sragen, Sragen, prei kiri, yo terus (Data no 52) 

Tuturan di atas berlangsung di depan Universitas Negeri 

Sebelas Maret, kira-kira pukul 10.30 WIB. Tuturan tersebut 

disampaikan kondektur bus (penutur) kepada sopir bus (mitra tutur). 

Penutur memberitahu bahwa di sebelah kiri ada penumpang tetapi 

terhalang kendaraan yang berhenti di pinggir jalan sehingga bus 

harus berhenti di pinggir jalan tersebut dan menunggu penumpag 

yang akan naik bus. Faktor penentu adanya tindak tutur memberi 

tahu ini yaitu adanya sesuatu hal yang ingin diberitahukan yaitu 

adanya kendaraan  di sebelah  kiri dengan menggunakan kata prei 

kiri.  

(2.) Balong, Balong Pak! (Data no 8) 

Tindak tutur ini terjadi di daerah balong sekitar pukul 14.30 

WIB. Penumpang bus saat itu cukup banyak, karena saat pulang 

sekolah. Tuturan tersebut diujarkan oleh penumpang bus yang saat 

itu adalah anak sekolah yang akan turun di daerah tersebut kepada 
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kenek bus. Jadi, dalam tindak tutur ini penumpang berusaha 

memberitahu dimana ia akan turun dengan mendekat ke arah kenek 

bus. Faktor penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai 

dengan kata Balong Pak!. 

(3.) rasah wong wingi Harta cilik we dicekel kok (Data no 8) 

Tindak tutur ini terjadi di daerah Nglangon sekitar pukul 

08.30 WIB. Tuturan ini diucapkan oleh kondektur dan kenek bus 

(penutur) kepada kondektur dan sopir bus (mitra tutur). Penutur 

memberi tahu kepada mitra tutur tidak usah menerabas jalan.    

Faktor penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai dengan 

kata rasah, yang dituturkan oleh kenek bus (penutur) kepada sopir 

bus (mitra tutur). 

(4.) Adoh banget (Data no 11) 

Tindak tutur ini terjadi saat bus berjalan agak cepat, tuturan 

ini terjadi di sepanjang jalan yang mengarah ke kota Solo sekitar 

pukul 09.00 WIB. Tuturan ini diucapkan oleh kenek bus kepada 

sopir bus. Penutur memberitahu kalau jarak bus yang dijalankannya 

dengan bus belakangnya jaraknya masih jauh sekali. Faktor penentu 

adanya tindak tutur memberitahu  ditandai dengan kata adoh banget 

yang dituturkan oleh kenek bus kepada sopir bus. 

(5.) Roto, jare takok diomongi kok (Data no 26) 

Tindak tutur ini terjadi di daerah Masaran sekitar pukul 09.15 

WIB. Tuturan ini diucapkan oleh penutur (calo) yang berada di 
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daerah tersebut kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur memberi tahu 

kalau bus yang berada di depannya tadi penumpangnya rata. Faktor 

penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai dengan kata roto 

yang dituturkan oleh calo kepada sopir bus dan kenek bus tersebut. 

(6.) Enem (Data no 72) 

Tindak tutur ini terjadi  di terminal Palur sekitar pukul 12.55 

WIB. Tuturan ini diucapkan oleh calo yang berada di tempat tersebut 

kepada sopir bus. Penutur memberi tahu kepada mitra tutur kalau bus 

di depannya tadi dapat penumpang enam orang di daerah tersebut. 

Faktor penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai dengan 

kata Enem.  

(7.) Zakusa kae engko merpal, Parno wis omong aku (Data no 37) 

Tindak tutur ini terjadi ketika bus berjalan menuju arah 

keluar dari dalam terminal Tirtonadi. Saat itu sopir bus menjalankan 

busnya agak cepat karena takut jaraknya terlalu dekat dengan bus 

belakangnya. Kondektur bus kemudian memberitahu kepada 

sopirnya kalau bus yang belakangnya tidak berjalan/ berhenti di 

terminal. Faktor penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai 

dengan kata wis omong aku. 

(8.) Mangke Nguwer nggih Mas (Data no 120) 

Tindak tutur ini terjadi di daerah Nguwer. Tuturan tersebut 

dituturkan oleh seorang penumpang (penutur) kepada kenek bus 

(mitra tutur) yang akan turun di daerah tersebut. Penumpang yang 
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akan turun tersebut memberitahu kepada mitra tutur dimana ia akan 

turun. Jadi, dalam tindak tutur ini penumpang berusaha memberitahu 

dimana ia akan turun dengan mendekat ke arah kenek bus. Faktor 

penentu adanya tindak tutur memberitahu  ditandai dengan  kata 

Nguwer. 

(9.) Sih, kuwi jenenge Nglangon, pasar Joko tingkir (Data no 126) 

Tindak tutur ini terjadi ketika bus berjalan menuju ke arah 

terminal Sragen. Tuturan ini diucapkan oleh penumpang yang akan 

turun di daerah Nglangon, tetapi jaraknya masih jauh kemudian 

bertanya kepada kenek bus. Faktor penentu adanya tindak tutur 

memberitahu ini ditandai dengan kata Nglangon, pasar Joko tingkir. 

(10.) Kosong, mburi kosong, yo prei (Data no 185) 

Tindak tutur ini terjadi ketika bus menuju ke arah kota Solo. 

Tuturan tersebut dituturkan oleh kenek bus kepada calon penumpang 

yang berada di pinggir jalan yang dilalui oleh bus tersebut. Penutur 

(kenek bus) memberitahu kepada mitra tutur (calon penumpang) 

kalau busnya masih kosong, belum banyak penumpangnya di bagian 

belakang. Faktor penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai 

dengan kata mburi kosong. 

(11.) Gak, rusak yak'e, mburine Sidodadi iki kok jane (Data no 201) 

Tuturan ini terjadi antara sopir, kenek, dan kondektur bus di 

dalam bus. Tuturan tersebut dituturkan oleh sopir bus kepada 

kondektur dan keneknya menanyakan bus yang berjalan urutan 



 

 37 

depannya. Faktor penentu adanya tindak tutur memberitahu ditandai 

dengan kata rusak yak'e,  mburini sidodadi iki. 

b. Memastikan 

Memastikan adalah meyakini bahwa apa yang dikatakannya 

tersebut mengandung kepastian dan sama sekali tidak meragukan 

(KBBI, 2007: 735). Jadi tindak tutur memastikan adalah tindak melalui 

tuturan yang dilakukan penutur untuk mendapatkan kepastian  yang 

tidak meragukan sama sekali. Tindak tutur kru bus yang termasuk 

tindak tutur memastikan yaitu:  

(1.) Mangke Nguwer nggih mas (Data no 119) 

Tindak tutur ini terjadi ketika bus berjalan ke arah Sragen. 

Tindak tutur tersebut disampaikan oleh penumpang kepada kenek 

bus yang mau turun  di daerah tersebut. Tuturan ini diujarkan untuk 

memastikan bahwa yang di inginkan penumpang tidak salah, 

sehingga memperjelas kalimat tuturan di mana penumpang tersebut 

akan turun. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur memastikan 

dengan ditandainya pengulangan kata yang berupa pertanyaan yaitu 

mangke Nguwer nggih.. 

(2.)  Trimulia? Nggih (Data no 95) 

Tindak tutur ini terjadi ketika bus berjalan ke arah Sragen. 

Tindak tutur tersebut disampaikan oleh kenek bus kepada 

penumpang yang mau turun  di daerah tersebut. Tuturan ini diujarkan 

untuk memastikan bahwa apa yang ia (kenek bus) dengar tidak salah, 
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sehingga ia mengulang kata di mana penumpang tersebut akan turun. 

Tindak tutur ini merupakan tindak tutur memastikan dengan 

ditandainya pengulangan kata yang berupa pertanyaan yaitu 

Trimulia.  

(3.)  Enem (Data no 72) 

Tindak tutur ini terjadi di terminal Palur. Tindak tutur 

tersebut disampaikan oleh calo kepada kru bus (sopir, kenek, dan 

kondektur) untuk memberitahu kalau bus depannya tadi di daerah 

tersebut dapat penumpang enam. Tuturan ini diujarkan untuk 

memastikan yang ia (sopir, kermet, dan kodektur) dengar. Agar      

tidak salah sehingga ia mengulang kata untuk memastikannya. 

Tindak tutur memastikan ini ditandai dengan kata enem.   

(4.)  BRI Mas BRI (Data no 107) 

Tindak tutur ini terjadi di depan BRI Masaran. Tindak tutur 

ini disampaikan penumpang kepada kenek bus yang berdiri di pintu. 

Penumpang ingin memastikan kalau daerah tersebut memang benar 

BRI yang ditujunya. Untuk memastikan hal tersebut penumpang 

mengulangi pertanyaannya kepada kenek. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur memastikan yang ditandai dengan 

pengulangan kata yang berupa pertanyaan yaitu kata BRI. 

(5.) SMP? Nggih (Data no 94) 

Tindak tutur ini terjadi di depan SMP N 6 Sragen. Tindak 

tutur ini disampaikan kenek bus kepada penumpang yang akan turun 



 

 39 

di daerah tersebut. Tuturan ini diujarkan untuk memastikan bahwa 

apa yang ia (kenet bus) dengar tidak salah, sehingga ia mengulang 

kata dimana penumpang tersebut akan turun. Tindak tutur 

memastikan dengan ditandainya pengulangan kata yang berupa 

pertanyaan yaitu SMP. 

(6.) kowe omong apik pora iso? mesti angger muni elek (Data no 67) 

Tuturan ini terjadi di terminal palur. Tuturan ini 

disampaikan oleh sopir bus kepada calo yang ada di Palur. Tuturan 

ini bermaksud untuk meyakinkan calo yang ada di tempat tersebut 

untuk bicara jujur. Sopir bus kurang yakin dengan ucapan calo 

tersebut, karena setiap ditanya selalu bilang jelek. Tindak tutur ini 

termasuk tindak tutur meyakinkan ditandai dengan kata mesti. 

(7.)   Nek apik entuk separo kuwi apik, lha mung loro kok yo elek 

jenenge (Data no 58) 

Tuturan ini disampaikan oleh sopir bus kepada calo. 

Tuturan ini bermaksud membuat calo yakin kalau cuma dapat 

penumpang dua ditempat tersebut. Tindak tutur ini termasuk tindak 

tutur meyakinkan yang ditandai dengan kata mung. 

(8.) Telu enem jarak e adoh (Data no 10) 

Tuturan ini disampaikan oleh kenek bus kepada sopir bus. 

Tuturan ini bermaksud untuk meyakinkan sopir kalau bus yang 

bernomor tiga puluh enam jaraknya masih jauh tidak usah tergesa-
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gesa. Tindak tutur ini termasuk tindak tutur meyakinkan yang 

ditandai dengan kata adoh. 

(9.) BRI (Data no 108) 

Tindak tutur tersebut dituturkan kenek bus kepada 

penumpang. Tindak tutur ini terjadi ketika kondektur bus berdiri di 

belakang dan menyerukan ujaran tersebut dengan nada agak keras. 

Tuturan ini merupakan tuturan penegasan yaitu pada kata BRI. 

(10.) Masaran- masaran (Data no 139) 

(11.)  Stasiun- stasiun (Data no 113) 

Tindak tutur tersebut dituturkan kenek bus kepada 

penumpang. Tindak tutur pada data no 139 terjadi ketika kenek bus 

berdiri di depan pintu dan menyerukan ujaran tersebut dengan nada 

keras dan diperpanjang. Tindak tutur pada data no 113 terjadi ketika 

kenek bus masih berdiri di pintu dan menengok ke dalam  bus. 

Kedua tuturan tertsebut merupakan penegasan dari tuturan 

sebelumnya yaitu kata Masaran dan stasiun. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur menegaskan yang ditandai dengan kata 

Masaran dan stasiun. 

(12.) Pasar (Data no 150) 

Tindak tutur ini terjadi pada saat bus berjalan menuju kota 

Sragen dituturkan kenek bus kepada penumpang. Tindak tutur pada 

data no...terjadi ketika kenek bus berdiri di depan pintu dan 

menyerukan ujaran tersebut dengan nada keras dan diperpanjang. 
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Tindak tutur pada data no...terjadi ketika kenek bus masih berdiri di 

pintu dan menengok ke dalam  bus. Tuturan tertsebut merupakan 

penegasan dari tuturan sebelumnya yaitu kata pasar. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur menegaskan yang ditandai dengan kata pasar 

c. Menyangsikan 

Menyangsikan adalah meragukan tentang sesuatu yang belum 

jelas kebenarannya (KBBI, 2007: 809). Jadi tindak tutur ini 

dimaksudkan untuk menyangsikan tentang kemampuan seseorang, 

janji seseorang, keadaan yang kurang menentu atau apa saja yang 

kurang jelas kebenarannya. Tindak tutur kru bus yang termasuk tindak 

tutur menyangsikan yaitu:  

(1) Po hok o? (Data no 38) 

Tuturan tersebut diujarkan oleh sopir bus karena masih 

meragukan ujaran mitra tutur (kenek). Penutur meragukan tuturan 

mitra tutur karena sedikit tidak percaya tuturan tersebut. Penutur ingin 

memperjelas apa yang telah dituturkan oleh mitra tutur (kenek) 

tersebut dengan kalimat  po hok o?. Tuturan tersebut merupakan tindak 

tutur menyangsikan dengan ditandainya kalimat po hok o? Untuk 

menyangsikan. 

(2) Roto, jare takok, diomongi kok (Data no 26) 

Tuturan tersebut diujarkan oleh calo kepada sopir bus yang 

menanyakan penumpang bus depannya. Penutur sedikit kecewa karena 

mitra tutur menyangsikan apa yang telah dibicarakan. Tuturan ini 
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termasuk dalam tindak tutur menyangsikan dengan ditandainya kata 

diomongi kok. 

d. Menanyakan  

Menanyakan adalah ingin memperoleh sesuatu keterangan dari 

orang lain tentang sesuatu yang belum diketahuinya (KBBI, 2007: 

1009). Jadi tindak tutur menanyakan adalah tindak penuturan yang 

dituturkan penutur dengan tujuan ingin memperoleh keterangan 

tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Tindak tutur kru bus yang 

termasuk tindak tutur menanyakan yaitu:  

(1.) Ngendi Solo? Yo melu iki (Data no 3) 

Tuturan tersebut dituturkan kenek bus kepada calon 

penumpang untuk menanyakan apakah mau pergi ke arah Solo. 

Tuturan ini menghendaki suatu jawaban dari mitra tutur baik berupa 

tuturan atau tindakan. Tindak tutur pada data no...terjadi ketika bus 

ngetem untuk menunggu dan mencari penumpang. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur menanyakan yang ditandai dengan penunjukan 

tempat yang berupa kata Solo dan menghendaki jawaban dari mitra 

tutur.  

(2.)  Nglangon belok nganan ra? (Data no 5) 

Tindak tutur ini terjadi di pasar Nglangon. Tuturan ini 

disampaikan sopir bus kepada kenek bus. Sopir bus minta pendapat 

kepada keneknya mau lewat jalan tersebut atau tidak. Tindak tutur 
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ini merupakan tindak tutur menanyakan yang berupa pilihan dan 

ditandai dengan kata ra. 

(3.) Pundi bu, solo? (Data no 12) 

(4.) Pundi Solo, Yogya? (Data no 29) 

Ketiga tuturan tersebut diujarkan kenek bus kepada calon 

penumpang sebagai mitra tutur. Tuturan tersebut dituturkan untuk 

mengetahui kemana mitra tutur tersebut akan pergi. Jawaban dari 

pertanyaan ini bisa berupa tuturan maupun perbuatan. Jawaban yang 

berupa tuturan dengan mengatakan kemana mitra tutur akan pergi, 

sedangkan jawaban yang berupa tindakan dengan langsung naik bus 

yang berarti tujuan dari mitra tutur tersebut searah dengan jalur bus 

yang dilalui. Tindak tutur ini termasuk tindak tutur menanyakan yang 

ditandai dengan kata pundi. 

(5.) Zakusa karo iki disik endi? (Data no 34) 

Tuturan ini disampaikan kondektur bus kepada sopir bus 

yang berdiri di belakang sopir di sela jalan dalam bus. Kondektur 

ingin tahu bus yang dijalankan sopirnya dengan bus Zakusa 

jamnya dahulu yang mana. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur 

menanyakan yang ditandai dengan kata disik endi. 

(6.)  Pasar eneng ra? (Data no 111) 

Tuturan ini disampaikan oleh sopir bus kepada keneknya. 

Sopir bus bertanya di tempat itu ada yang mau turun atau tidak. 
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Tindak tutur ini merupakan tindak tutur menanyakan yang ditandai 

dengan kata eneng ra.  

(7.) Pak, pon bensin sing nembe dibangun sih tebeh? (Data no 125) 

Tindak tutur ini terjadi di Pungkruk. Tuturan ini 

disampaikan oleh penumpang kepada kenek bus, karena 

penumpang tersebut akan turun ditempat tersebut. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur menanyakan  yang ditandai dengan kata sih 

tebeh. 

(8.) Sutar enek ra? (Data no 136) 

Tuturan ini disampaikan oleh sopir kepada keneknya. 

Tuturan ini muncul karena sopir bus belum melihat bus yang 

dijalankan oleh Sutar. Tindak tutur ini merupakan menanykan 

karena ditandai dengan kata enek ra. 

(9.) Lek, apik lek? Data no (140) 

Tuturan ini terjadi ketika bus sedang menunggu penumpang 

di Lumayan. Tuturan ini dituturkan oleh sopir bus kepada calo 

yang berada di tempat itu untuk menanyakan penumpang bus 

depannya. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur menanyakan 

dengan ditandai kata apik lek. 

(10.) Pundi mbah gadean lawas? (Data no 147) 

Tuturan ini disampaikan oleh kondektur kepada 

penumpang. Tuturan ini terjadi karena nenek tersebut berjalan 

menuju arah pintu ketika bus akan sampai tempat tersebut. Tindak 
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tutur ini merupakan tindak tutur menanyakan dengan ditandai kata 

gadean lawas. 

(11.) Melu ra, yu? (Data no 154) 

Tuturan ini disampaikan oleh sopir bus. Tuturan ini terjadi 

karena sopir bus melihat calon penumpang di sebelah kanan jalan, 

penumpang tersebut sering ikut busnya. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur menanyakan dengan ditandai kata melu ra. 

(12.) Raenek montor, mburine sopo? (Data no 195) 

Tuturan ini disampaikan oleh penutur  (kondektur bus) 

kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur mengatakan tuturan 

tersebut karena menjawab pertanyaan  tuturan dari mitra tutur, 

kemudian penutur balik tanya kepada mitra tutur. Maksud dari 

tuturan tersebut adalah kalau tidak ada bus, terus bus yang jalan 

belakangnya bus yang dijalankannya oleh siapa. Tindak tutur ini 

merupakan tindak tutur menanyakan dengan ditandai kata sopo. 

(13.) Mitra? (Data no 250) 

Tindak tutur ini ketika bus akan sampai di toserba mitra 

Palur. Tuturan ini disampaikan kenek bus kepada penumpang. 

Kenek bus ingin tahu apakah ada penumpang yang akan turun di 

Mitra. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur menanyakan dengan 

ditandai kata Mitra. 
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e. Membenarkan 

Membenarkan adalah mengakui kebenaran tentang sesuatu 

yang diketahui itu benar adanya (KBBI, 2007: 114). Jadi tindak tutur 

membenarkan adalah tindakan yang berwujud tuturan untuk 

membenarkan sebuah pendapat, mengakui sebuah tindakan atau 

menguatkan pendapat. Tindak tutur membenarkan dalam penelitian ini 

yaitu:  

(1.) Hok o (Data no 54) 

Tuturan ini disampaikan oleh kenek kepada sopir. Tuturan 

ini bermaksud menjawab pertanyaan sopir. Kenek tersebut 

membenarkan pertanyaan sopir dengan jawabannya tersebut. 

Tindak tutur ini termasuk dalam tindak tutur membenarkan yang 

ditandai dengan kata hok o. 

2. Direktif 

Tindak tutur yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan 

maksud agar pendengar melakukan tindakan yang disebutkan  dalam 

ujaran- ujaran tersebut. Tindak tutur yang termasuk dalam tindak tutur 

direktif ada enam macam, yaitu: 

a.  Menyuruh 

Menyuruh adalah memerintah kepada orang lain untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang memerintah (KBBI, 

2007: 979). Jadi tindak tutur menyuruh adalah tindak tuturan yang 

dilakukan penutur untuk memerintah mitra tutur agar melakukan 
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sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Tindak tutur menyuruh 

dalam penelitian ini yaitu: 

(1.)  Nggo mriku (Data no 14) 

Tindak tutur tersebut terjadi ketika ada penumpang yang 

baru saja naik ke dalam bus. Tuturan tersebut dituturkan oleh 

kenek bus kepada penumpang. Penutur (kenek bus) memberitahu 

mitra tutur (penumpang) untuk duduk di kursi yang masih kosong. 

Faktor yang mendukung adanya tindak tutur menyuruh yaitu 

menyuruh untuk duduk tidak berdiri di jalan yang ditandai dengan 

kata mriku. 

(2.)  Ngarep Pak, yang Jurug (Data no 46) 

Tuturan tersebut diujarkan penutur (kenek bus) kepada 

mitra tutur (penumpang). Tuturan tersebut menyuruh penumpang 

yang ingin turun dit tempat yang telah disebutkan tersebut lewat 

pintu depan. Tuturan ini termasuk dalam tindak tutur menyuruh 

dengan dengan menggunakan kata ngarep sebagai kata 

perintahnya. 

(3.) Yo, ayo-ayo, yo (Data no 60) 

Tuturan tersebut disampaikan kenek bus kepada sopir bus. 

Kenek bus menyuruh sopir bus untuk kembali menjalankan busnya 

setelah berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atu 

pun berhenti karena mencari penumpang. Kata  yo ayo yo 

merupakan perintah bagi sopir bus untuk menjalankan busnya. 
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Tindak tutur ini merupakan tindak tutur menyuruh yang ditandai 

dengan kata yo ayo yo.  

(4.)  Sik-sik telu (Data no 161) 

Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada 

mitra tutur (sopir bus). Tuturan tersebut merupakan perintah untuk 

tidak tergesa- gesa menjalankan busnya karena penumpang yang 

akan turun masih banyak. Jadi tindak tutur tersebut muncul karena 

penumpang yang akan turun lebih dari satu. Tidak tutur ini 

termasuk tindak tutur menyuruh ditandai dengan adanya kata sik. 

(5.)  Sik-sik, dobel-dobel, anak kecil (Data no 162) 

Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada 

mitra tutur (sopir bus). Tuturan tersebut merupakan perintah 

kepada mitra tutur supaya tidak menjalankan bus dulu karena 

banyak penumpang yang akan turun dan ada penumpang anak- 

anak. Tutruran tersebut termasuk tindak tutur menyuruh yang 

ditandai dengan kata sik. 

(6.)  Sik okeh-okeh yo (Data no 182) 

Tuturan tersebut dituturkan oleh (kenek bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus). Tuturan tersebut merupakan perintah kepada 

mitra tutur untuk tidak menjalankan busnya dahulu karena masih 

banyak penumpang yang akan turun. Tuturan tersebut termasuk 

tindak tutur menyuruh yang ditandai dengan kata sik. 
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(7.)  Sik-sik rung munggah (Data no 217) 

Tuturan tersebut dituturkan oleh (kenek bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus). Tuturan tersebut merupakan perintah kepada 

mitra tutur  supaya tidak menjalankan busnya dahuku karena ada 

penumpang yang akan naik. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur 

menyuruh yang ditandai dengan kata sik. 

(8.)  Mitra- mitra, yang Mitra (Data no 171) 

Tutran tersebut disampaikan kenek bus kepada penumpang.  

Tuturan tersebut merupakan perintah bagi penumpang yang akan 

turun di  Mitra segera mempersiapkan diri dengan mendekat ke 

pintu bus karena bus hampir sampai di Mitra. Tuturan tersebut 

merupakan tindak tutur menyuruh yang ditandai dengan kata 

Mitra. Kata tersebut merupakan penunjuk suatu tempat dengan 

kalimat perintah.  

(9.) Pasar masaran (Data no 110) 

(10.)  BRI (Data no 108) 

(11.) Kampus- kampus (Data no 47) 

Tindak tutur ini terjadi ketika bus hampir sampai di tempat 

yang dituturkan penutur. Tuturan tersebut disampaikan penutur 

(kenek bus) kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur menyuruh 

mitra tutur untuk menghentikan busnya di tempat yang telah 

ditentukan penutur karena ada penumpang yang akan turun di 

tempat tersebut. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur menyuruh 
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yang menghendaki mitra tutur untuk menghentikan busnya. Tindak 

tutur ini termasuk tindak tutur menyuruh yang ditandai dengan kata 

pedaringan, pasar Masaran, BRI, dan kampus. Kata- kata tersebut 

merupakan penunjukkan suatu tempat dengan kalimat perintah. 

(12.) Dalane ndhang didandani (Data no 9) 

Tuturan tersebut disampaikan sopir bus kepada pegawai 

DLLAJ yang berada di pinggir jalan. Tuturan tersebut bermaksud 

memerintah DLLAJ tersebut untuk segera memperbaiki jalan yang 

rusak. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur menyuruh yang 

ditandai dengan kata ndhang didandani. 

(13.) Ayo mbah, sik mbah kiwo riyin. (Data no 149) 

Tuturan tersebut dituturkan oleh penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (penumpang). Tindak tutur ini terjadi karena ada 

nenek- nenek yang mendekat dan akan turun. Tuturan tersebut 

merupakan tindak tutur menyuruh yang ditanda dengan kata ayo. 

 
b.  Menyarankan 

Menyarankan adalah memberikan saran atau anjuran kepada 

orang lain (KBBI, 2007: 880). Jadi tindak tutur menyarankan adalah 

tindak melalui pertuturan yang disampaikan penutur dengan tujuan 

agar mitra tutur mempertimbangkan masak- masak apa yang menjadi 

saran penutur. Tindak tutur kru bus yang termasuk tindak tutur 

menyarankan yaitu:  
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(1.) Yo, prei kiri, terus yo (Data no 211) 

Tuturan tersebut disampaikan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus). Penutur meminta mitra tutur untuk jalan pelan- pelan 

karena tempat yang akan dilalui jalannya sempit. Tuturan ini 

disampaikan agar bus tidak menyentuh kendaraan yang menghalangi 

jalan tersebut. Tindak tutur ini termasuk tindak tutur meganjurkan 

yang ditandai dengan kata prei. 

(2.) Ayo, yahmene ndhang bali (Data no 68) 

Tuturan tersebut disampaikan penutur (sopir bus) kepada mitra 

tutur (calon penumpang). Penutur meminta mitra tutur untuk segera 

pulang ikut dengan busnya. Tuturan ini disampaikan agar calon 

penumpangnya tersebut segera pulang karena waktu pada saat itu 

sudah sore. Tindak tutur ini termasuk tindak tutur meyarankan dengan 

ditandai dengan kata ndhang bali. 

 
c. Mengingatkan 

Mengingatkan adalah memberitahu kepada orang lain agar 

mempertimbangkan dengan apa yang akan dilakukannya (KBBI, 

2007:379). Jadi tindak tutur mengingatkan adalah tindak tuturan yang 

dilakukan penutur kepada mitra tutur untuk mempertimbangkan apa 

yang akan dilakukannya. Tindak tutur kru bus yang termasuk tindak 

tutur mengingatkan yaitu: 
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(1.) Awas- awas, yo terus prei, kiri prei- prei (Data no 181) 

Tuturan tersebut disampaikan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus). Penutur berusaha memberitahu  mitra tutur untuk 

hati- hati menepikan bus karena di sebelah kiri ada kendaraan yang 

cukup dekat jaraknya dengan bus tersebut. Tuturan ini termasuk dalam 

tindak tutur mengingatkan dengan ditandai adanya kata peringatan 

awas. 

(2.) Awas lurus wae, kiri prei (Data no 186) 

Tuturan tersebut disampaikan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus). Penutur berusaha memberitahu mitra tutur untuk 

jalan lurus saja, tidak usah belok. Tuturan ini termasuk dalam tindak 

tutur mengingatkan dengan ditandai adanya kata peringatan yaitu kata 

awas. 

d. Mempersilahkan 

Mempersilahkan dalah menyuruh atau mengundang orang lain 

dengan hormat (KBBI, 2007: 939). Jadi tindak tutur mempersilakan adalah 

tindak pertuturan yang dilakukan penutur untuk menyuruh atau 

mengundang seseorang dengan hormat. Tindak tutur kru bus yang 

termasuk tindak tutur mempersilakan:  

(1.) Nggo mriku (Data no 14) 

Tuturan ini disampaikan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (penumpang). Penutur mempersilakan mitra tutur untuk duduk  di 

kursi yang kosong dengan menggunakan bahasa jawa yang halus dan 
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penumpang tersebut pantas untuk dihormati. Tuturan ini termasuk 

tindak tutur mempersilakan dengan ditandai adanya kata nggo. 

(2.) Nggo Solo, Yogya, Semarang mriki (Data no 194) 

Tuturan ini disampaikan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutua (calon penumpang). Penutur memberitahu kepada mitra tutur 

kalau mau pergi ke tempat- tempat yang disebutkannya tersebut naik 

busnya dahulu. Tuturan ini termasuk tindak tutur mempersilakan 

dengan ditandai adanya kata nggo. 

d. Mengajak 

Mengajak adalah mengingatkan orang lain untuk bersama- sama 

melakukan sesuatu (KBBI, 2007: 14). Jadi tindak tutur mengajak adalah 

tindak tuturan yang disampaikan penutur untuk melakukan sesuatu 

bersama- sama dengan mitra tutur. Tindak tutur krtu bus yang termasuk 

tindak tutur mengajak, yaitu: 

 
(1.) Yo, Kurnia yo (Data no 32) 

Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus). Penutur menginginkan sopir bus segera menjalankan 

busnya, karena di belakang busnya ada bus kurnia. Tindak tutur 

tersebut merupakan tindak tutur mengajak dengan ditandai kata yo. 

(2.) Ayo Sragen, kampus, Palur (Data no 50) 

Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (calon penumpang). Penutur tersebut menginginkan calon 

penumpang tersebut untuk ikut naik bus yang penutur gunakan. Tindak 
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tutur tersebut merupakan tindak tutur mengajak dengan ditandai kata 

ayo. 

(3.) Ayo longgar- longgar (Data no 210) 

Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (calon penumpang). Penutur tersebut menginginkan calon 

penumpang tersebut untuk ikut naik bus yang penutur gunakan. Tindak 

tutur tersebut merupakan tindak tutur mengajak dengan ditandai kata 

ayo. 

3. Komisif 

Tindak tutur komisif yaitu tindak ujaran yang mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalan ujarannya. Tindak tutur 

komisif dalam penelitian ini yaitu: 

a. Menawarkan 

Menawarkan adalah memberitahukan kepada orang lain tentang apa 

yang dimilikinya untuk dipergunakan orang lain (KBBI, 2007: 1017). Jadi 

tindak tutur menawarkan adalah tindak ujaran yang dilakukan penutur 

untuk memberitahukan tentang sesuatu yang dimilikinya dengan tujuan 

mitra tutur dapat  mempergunakannya.  

(1.)  Palur, palur (Data no 41) 

(2.) Jebres, Jebres (Data no 49) 

(3.) Solo, Solo (Data no 159) 

(4.) Sragen- Sragen (Data no 215) 
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Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (calon penumpang). Penutur memberitahu tempat- tempat yang 

akan dilalui bus tersebut dengan tujuan mitra tutur yang tujuannya 

sama dengan yang disampaikan penutur dapat menggunaka bus 

tersebut untuk sampai tujuan yang dikehendaki mitra tutur. Tindak 

tutur ini termasuk tindak tutur menawarkan yang berupa jasa dengan 

penawaran tempat tujuan yang bisa dilalui bus tersebut. 

b. Berjanji 

Berjanji adalah menyatakan bersedia dan sanggup berbuat sesuatu 

(KBBI, 2007: 401). Jadi tindak tutur berjanji adalah tindak melalui 

pertuturan yang menyatakan bersedia berbuat sesuatu seperti memberi, 

menolong, atau datang. Tindak tutur berjanji dalam penelitian ini yaitu: 

 

(1.)  Nggih mangke Nguwe (Data no 120) 

Tuturan ini disampaikan kenek bus kepada penumpang bus 

yang akan turun di tempat yang di tuturkan tersebut. Tuturan ini 

bermaksud bahwa kenek bus bersedia untuk memberitahu penumpang 

tersebut kalau sudah sampai pada tempatnya nanti untuk diberi tahu. 

Tindak tutur ini termasuk tindak tutur  berjanji yang ditandai dengan 

kata nggih. 
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4. Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif yaitu tindak ujaran yang dimaksudkan agar 

uajrannya sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu. 

Tindak tutur yang terdapat dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 

a. Mengumpat 

Mengumpat adalah memburukkan atau memaki- maki seseorang 

karena orang tersebut melakukan kesalahan atau diperlakukan tidak baik 

(KBBI, 2007: 1102). Jadi tindak mengumpat yaitu tindak melalui 

pertuturan dengan memaki- maki orang lain karena orang tersebut 

melakukan kesalahan dan membuat orang jengkel. Tindak tutur yang 

termasuk dalam tindak tutur mengumpat yaitu: 

(1.) Halah Udin karo Mas Har apik Udin kok (Data no 221) 

Tuturan tersebut disampaikan colo kepada sopir bus. Tuturan 

tersebut terjadi karena sopir bus tidak percaya dengan ucapan calo 

tersebut, sehingga membut calo tersebut sedikit jengkel. Tindak tutur ini 

termasuk tindak tutur mengumpat dengan ditandai kata halah.   

b. Megijinkan 

Mengijinkan adalah memperbolehkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu (KBBI, 2007: 391). Jadi tindak tutur mengizinkan adalah tindak 

melalui pertuturan yang memperbolehkan seseorang untuk berbuat 

sesuatu. Tindak tutur mengizinkan dalam penelitian ini yaitu:  

(1.)  Nggih (Data no 131) 
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Tuturan ini disampaikan kenek bus kepada penumpang yang turun. 

Tuturan ini bermaksud memberi izin kepada penumpang yang turun untuk 

turun dari bus. Tindak tutur ini termasuk dalam tindak tutur mengizinkan 

yang ditandai dengan kata nggih. 

5. Deklarasi 

Tindak tutur deklarasi yaitu tindak ujaran yang dilakukan penutur 

dengan maksud untuk menciptakan suatu hal (status, keadaan, dan sebagainya) 

yang baru. Tindak tutur deklarasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

dua macam, yaitu: 

a. Berkelakar 

Berkelakar adalah menyatakan sesuatu dengan tujuan untuk tidak 

ditanggapi secara serius dengan apa yang dikatakanny (KBBI, 2007: 126). 

Jadi tindak tutur berkelakar adalah tindak ujaran yang disampaikan 

penutur kepada mitra tutur agar tidak ditanggapi dengan serius. Tindak 

tutur kru bus yang termasuk tindak tutur berkelakar. 

(1.) Yowis raglem (Data no 212)  

Tuturan tersebut dituturkan penutur (kenek bus) kepada mitra 

tutur (calon penumpang). Penutur mengucapkan tuturan tersebut 

sebagai suatu jawaban karena mitra tutur tidak naik bus tersebut. 

Tindak tutur ini termasuk dalam tindak tutur berkelakar. 

(2.) Bali wae (Data no 223) 

Tuturan tersebut deituturkan penutur (sopir bus) kepada mitra 

tutur (sopir bus lain). Penutur menyuruh mitra tutur untuk 
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memulangkan saja busnya karena penumpangnya sedikit. Tuturan 

tersebut dituturkan penutur dengan tertawa dan tidak serius. Tuturan 

tersebut termasuk dalam tindak tutur berkelakar dengan adanya ujaran 

yang dalam penyampaiannya sambil tertawa dan ditandai dengan kata 

bali wae. 

b. Menyindir 

Menyindir adalah mencela seseorang secara tidak langsung atau 

tidak terus terang (KBBI, 2007: 944). Jadi tindak tutur menyindir yaitu 

tindak melalui pertuturan yang dilakukan untuk mencela atau atau 

mengejek seseorang baik secara tidak langsung maupun secara langsung. 

Tindak tutur menyindir dalam penelitian ini yaitu:  

(1.) Yogya sedino njenengan angsal montor, soale pun tenmriki mboten 

enten aturane. Nek njenengan ajeng numpak sumber kencono ten 

mriko, etan mriko sak derenge terminal. (Data no 140) 

Tindak tutur ini terjadi di pungkruk. Tuturan ini disampaikan 

sopir bus kepada calon penumpang yang tidak ikut naik. Tuturan ini 

bermaksud mengejek calon penumpang yang tidak ikut naik agar 

pindah posisi menghadang busnya. Tindak tutur ini termasuk tindak 

tutur menyindir yang ditandai dengan kata sedino njenengan tenmriki. 

(2.) Lha kae arep golek teman kencan kok (Data no 213) 

Tindak tutur ini terjadi di Sekar pace. Tuturan ini disampaikan 

oleh sopir bus kepada calon penumpang. Sopir bus bermaksud 

mengejek calon penumpang yang tidak ikut naik dengan busnya. 
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Tindak tutur ini termasuk  tindak tutur menyindir yang ditandai dengan 

kata gelek. 

 

C. Fungsi Bahasa yang Terdapat dalam Tuturan Bahasa Kru Bus 

(Kondektur, Kernet, dan Sopir) Jurusan Solo-Sragen. 

1.  Fungsi Intrumental 

  Fungsi instrumental (the instrumental function). Dalam hal ini 

bahasa berfungsi menghasilkan kondisi-kondisi tertentu dan 

menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tententu. 

  Fungsi instrumental dalam tuturan bahasa kru bus jurusan 

Solo-Sragen dapat dipaparkan sebagai berikut.  

    (a.)  Nggo mriku! "Silakan ke situ" (Data no 14) 

    (b.)  Ngarep Pak, yang Jurug "Depan Pak, yang Jurug" (Data no 46) 

    (c.)  Kiri-kiri (Data no 60) 

    (d.) Prei kiri terus. "kosong kiri terus" (Data no 157) 

    (e.) Pedaringan, Pedaringan kiri dulu Pak, ayo terus!  (Data no 161) 

   (f.) Dalane ndang didandani! "Jalannya cepat diperbaiki!" (Data no  

      162)    

    (g.) Ngajeng Bu! "Depan Bu" (Data no 171) 

  Pada data 1.a menunjukkan tuturan penutur (kernet) kepada 

mitra tutur (penumpang). Penutur meminta penumpang untuk duduk 

di bangku yang kosong. Pada data 1.b menunjukkan tuturan penutur 
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(kernet) kepada mitra tutur (penumpang). Penutur meminta mitra 

tutur untuk turun lewat pintu depan. 

  Pada data 1.c menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur menyuruh sopir bus untuk 

berhenti ditandai dengan kata kiri-kiri. Pada data 1.d menunjukkan 

tuturan penutur (kenek bus) kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur 

memberitahu kepada sopir bus bahwa sebelah kiri masih ada sela. 

  Pada data 1.e menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (penumpang). Tuturan ini terjadi di Pedaringan 

penutur menyuruh mitra tutur (penumpang) untuk menggunakan kaki 

kiri ketika turun dari bus. Pada data 1.f menunjukkan tuturan penutur 

(sopir bus) kepada mitra tutur (petugas DLLAJ). Tuturan ini terjadi 

di dekat terminal Pilangsari, penutur menyuruh kepada petugas 

tersebut untuk segera memperbaiki jalannya yang rusak. 

  Pada data 1.g menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (penumpang). Penutur meminta kepada 

penumpang tersebut untuk berjalan dan duduk di depan, karena pada 

bagian depan masih banyak yang kosong.  

2. Fungsi regulasi  

   Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai pengurai, 

pengendali, atau pengatur peristiwa, atau berfungsi untuk 

mengendalikan serta mengatur orang lain. 
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  Fungsi regulasi dalam tuturan bahasa kru bus jurusa Solo-

Sragen dapat dipaparkan sebagai berikut. 

    (a.) Nggo mriku."silahkan sana" (Data no 14) 

    (b.) Nggo mriki."silahkan sani "(Data no 103) 

     (c.) Nggo Solo, Yogya, Semarang mriki. "silahkan Solo, Yogya,  

        Semarang sini" (Data no 194) 

 Pada data 2.a menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada  mitra tutur (penumpang). Penutur mengatur penumpang 

untuk duduk di bangku yang telah ditunjukkannya dengan kalimat 

nggo mriku. 

 Pada data 2.b menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (penumpang). Penutur mengatur dan 

memberitahu tahu penumpang untuk duduk di bangku yang dekat 

dengan penutur berdiri.  

 Pada data 2.c menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (calon penumpang). Penutur mengatur pada 

calon penumpangnya kalau mau pergi ke tempat-tempat yang 

disebutkannya tersebut untuk ikut dengan bus yang dijalankannya." 

3. Fungsi pemeriaan 

   Dalam hal ini bahasa berfungsi untuk membuat 

pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, 

menjelaskan atau melaporkan realitas yang sebenarnya sebagaimana 

yang dilihat atau dialami orang. 
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       (a.) Hok o "iya" (Data no 54) 

       (b.) Hok o kok."iya, kok" (Data no 19) 

 Pada data 3.a dan 3.b menunjukkan tuturan penutur (kenek 

bus) kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur menjawab dan 

membenarkan pertanyaan sopir tersebut dengan kata seperti apa 

yang dituturkan oleh penutur. 

4. Fungsi Interaksi  

  Fungsi interaksi dalam bahasa berfungsi menjamin dan 

memantapkan ketahanan dan keberlangsungan komunikasi serta 

menjalin interaksi sosial. 

      (a.) Yo prei kiri, terus yo. "ya kiri kosong, terus" (Data no 213) 

      (b.) Ayo prei kiri terus awas yo "ayo kiri kosong, terus awas ya" 

        (Data no 224) 

  (c.) Ayo yahene ndhang bali "ayo saatnya pulang" (Data no 68 

  Pada data 4.a dan 4.b menunjukkan tuturan penutur (kenek 

bus) kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur memberi kode kepada 

sopir bus dengan bahasa yang telah disepakatinya dengan 

menggunakan tuturan yang tepat dan hormat. 

  Pada data 4.c menunjukkan tuturan penutur (sopir bus) 

kepada mitra tutur (calon penumpang). Penutur menyapa calon 

penumpangnya dengan sopan agar calon penumpangnya mau ikut 

dengan bus yang dijalankannya. 
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5. Fungsi perorangan  

   Fungsi ini memberi kesempatan kepada pembicara untuk 

mengekspresikan perasaan emosi pribadi, serta reaksi-reaksi yang 

mendalam. 

       (a.) Yo wis ra gelem "ya sudah, tidak mau" (Data no 162) 

            (b.) Bali wae "pulang saja" (Data no 163) 

  Pada data 5.a menunjukkan tuturan penutur (kenek bus) 

kepada mitra tutur (sopir bus). Penutur memberi tahu kepada mitra 

tutur kalau calon penumpang yang ditawari oleh penutur tidak mau 

ikut dengan busnya. 

  Pada data 5.b menunjukkan tuturan penutur (sopir bus) 

kepada mitra tutur (sopir bus lain). Penutur menyuruh pulang saja 

kepada sopir bus lain dengan tertawa. 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tuturan Kru Bus Jurusan Solo-   

Sragen 

    Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus 

jurusan Solo-Sragen ini akan difokuskan pada komponen-komponen yang 

mewarnai tuturan tersebut. Adapun komponen-komponen tutur yang menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus jurusan Solo-Sragen ini 

yaitu setting and scene (waktu, tempat, dan situasi tutur), participant (peserta 

tutur), end (tujuan pempembicaraan), act sequence (bentuk dan isi ujaran), key 
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(nada pembicaraan), instrumentalities (jalur bahasa), norm (norma tutur), 

genre. 

1. Setting and Sequence (Waktu, Tempat, dan Situasi Tutur) 

Waktu tuturan berlangsung selalu berubah-ubah atau tidak dapat 

dipastikan dengan tempat tutur yang berada di dalam bus, terminal, halte, 

dan di sepanjang jalan yang dilalui bus jurusan Solo-Sragen. Situasi yang 

mempengaruhi tuturan kru bus Solo-Sragen adalah situasi yang tidak 

resmi, santai dan tergesa-gesa. Sebagai contohnya pada tindak tutur 

berikut ini. 

Sopir      :  (Menjalankan bus agak cepat) 
Kernet  : (Berdiri di pintu depan sambil menyandarkan 

tubuhnya    pada daun pintu). Sragen-Sragen, prei 
kiri, yo terus. 

Sopir    : (Memperlambat laju bus, karena ada penumpang 
dan disebelah kiri bus tersebut ada kendaraan, agar 
tidak terkena kendaraan tersebut kernet menuturkan 
tuturan seperti) "prei kiri, yo terus" . 

Kernet  : (Mengarah pada calon penumpang, dipinggir jalan 
dekat kendaraan tersebut). Ayo mbak! 

Kernet   : (bangkit dari bersandar dan tangan kanan 
pegangan pintu tangan kiri melambai-lambaikan 
tangannya). Melu ra mbak? 

Calon penumpang : (menggelengkan kepala) 
Kernet  : Ora melu, yo terus 
Sopir  : mempercepat bus kembali. 
 

  Tindak tutur tersebut berlangsung pada waktu bus melaju 

agak cepat. Tempat tindak tutur tersebut berlangsung di jalan depan 

UNS. Situasi tutur tersebut dipengaruhi tempat dan waktu tuturan 

tersebut berlangsung. Situasi yang terdapat dalam tindak tutur tersebut 

adalah situasi yang tidak resmi dan santai. 
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2. Participant (Peserta Tutur) 

  Peserta tutur yang terlibat dalam tindak tutur kru bus ini 

adalah sopir, kondektur, kernet, penumpang/ calon penumpang, dan 

juga orang-orang yang terlibat dalam proses tindak tutur kru bus 

berlangsung. Sebagai contohnya pada tindak tutur berikut ini. 

Kernet   : (Kernet berada di pintu depan dan tangan kirinya 
membawa segenggam uang kertas) Nglangon-
nglangon. 

Kernet   : (masih berdiri di depan pintu sambil menengok ke 
dalam bus). Balong-balong. 

Kernet  : (membalikkan badan untuk melihat penumpang 
yang ada dibelakang). Balong enten mboten? 

Penumpang yang akan turun : (seorang laki-laki berjalan ke arah pintu                   
depan diikuti penumpang yang lain). Balong mas. 

Kernet    : (mulai melambaikan tangannya). Yo Balong-
Balong.  

Sopir      : (mulai menepikan bus sampai bus berhenti)  
Kernet     : (turun dan berdiri di depan pintu). Yo Balong-

Balonge. 
Sopir        : (menjalankan bus dengan pelan-pelan dan 

menambah kecepatan busnya). 
 
  Peserta tindak tutur tersebut terdiri atas kernet bus, yang 

juga seorang kondektur, penumpang dan sopir. Sopir tidak tampak 

jelas perannya dalam tindak tutur tersebut, namun ia melakukan 

komunikasi dengan kernet bus dan bersifat pasif. Ketika kernet 

mengatakan Balong yang diikuti suara uang koin yang diketukkan 

pada kaca sebagai kode pada sopir bus untuk berhenti karena ada 

penumpang yang akan turun dan sopir bus segera memperlambat 

kecepatan bus dan berhenti.  
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3. End (Tujuan Pembicaraan)  

  End adalah tujuan yang hendak dicapai oleh peserta tutur. 

Tujuan dalam tuturan kru bus ini adalah untuk memberi informasi 

tempat-tempat yang dilalui bus kepada penumpang atau calon 

penumpang untuk memberitahu keadaan penumpang atau calon 

penumpang yang ingin naik atau turun, dan untuk memberitahu 

keberadaan bus itu sendiri atau bus lain. Sebagai contohnya pada 

tindak tutur berikutini. 

Kernet : (Tangan kiri melambaikan tangan). Hop! Cah cilik- cah  
     cilik. 
Sopir  : (mulai memperlambat laju bus dan mulai berhenti). 
Kernet : Kalem-kalem 
Penumpang: (Mulai turun dari bus) 
Kernet : Hop, hop, hop (sambil mengetukkan uang koin pada  
    kaca). 
Penumpang : (Sudah turun dari bus). 
Kernet : (Naik ke bus). Yo! 
Sopir  : (Menjalankan bus kembali) 
 
  Tujuan tindak tutur tersebut yaitu untuk memberitahu 

kepada sopir bahwa ada penumpang yang akan turun dengan 

membawa anak kecil, sehingga sopir bus tersebut diharapkan dalam 

memberhentikan busnya dengan pelan-palan saja. 

4. Act sequence (Bentuk dan Isi Ujaran) 

  Act sequence mengacu pada bentuk dan isi ujaran. Bentuk 

ujaran ini berupa tuturan yang sangat singkat. Sedangkan isi ujaran 

berupa menawarkan, memerintah, menanyakan, dan sebagainya. 

Sebagai contohnya pada tindak tutur berikut ini. 
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Kernet : (Berdiri di depan pintu). Nglarangan, nglarangan  
    persiapan 

 
Kernet : (Mengetukkan uang koin pada kaca dan melambaikan 

tangan kirinya). Yo nglarangan, nglarangan.  
Sopir  : (Mulai menepikan bus dan kemudian berhenti). 
Kernet : (Kernet bus turun menunggu penumpang yang akan turun, 

tetapi sopir bus mulai menjalankan busnya sebelum 
penumpang yang akan turun keluar semua). Tunggu, 
tunggu, tunggu, dobel, dobel, dobel, sik, sik, sik (sambil 
berteriak). 

Sopir  : (Mengerim dengan mendadak). 
Kernet : (Sudah tidak ada penumpang yang turun, kernet bus 

langsung naik dan bus kembali berjalan) yo! 
Sopir  : (Menjalankan bus kembali). 
 
  Tindak tutur tersebut berupa tuturan yang singkat dan berisi 

ujaran untuk menawarkan, bertanya, memberitahu, menyuruh. Tuturan 

untuk menawarkan ditunjukkan pada kalimat glarangan, nglarangan 

persiapan yang dituturkan oleh kenek bus. Tututran untuk 

memberitahu  ditunjukkan pada kalimat yo Nglarangan, nglarangan 

yang dituturkan oleh kenek bus. Tuturan untuk menyuruh ditunjukkan 

pada kalimat yo yang dituturkan oleh kenek kepada sopir untuk 

menjalankan bus kembali.  

5. Key (Nada Pembicaraan) 

  Nada pembicaran dalam tindak tutur kru bus ikut menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus karena nada, cara, 

dan semangat ketika pesan disampaikan atau tuturan berlangsung 

menunjuk pada suasana yang ada pada saat tuturan tersebut 

berlangsung menunjuk suasana yang ada pada saat tuturan tersebut 

berlangsung. Contohnya tindak tutur berikut ini. 
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Kernet : (Bus mulai jalan lagi tetapi penumpang yang turun masih 
ada beberapa orang, yang di dalam bus, kernet bus bersuara 
dengan keras) tunggu, tunggu, tunggu, dobel, dobel, dobel.  

 
  Tuturan tersebut diujarkan kernet bus dengan nada yang 

keras dan mengulang kata-katanya agar didengar oleh sopir. Tuturan 

tersebut menunjukkan suasana yang tergesa-gesa. Tuturan tersebut 

diucapkan dengan nada keras karena suasana dalam bus ramai penuh 

dengan penumpang. Diucapkan dengan diulang-ulang karena untuk 

memberitahu kepada sopir untuk tidak tergesa-gesa, karena waktu itu 

penumpang yang turun banyak lebih dari satu.   

6. Instrumentalies (Jalur Bahasa) 

  Jalur bahasa pada tuturan ini menunjuk pada saluran lisan. 

Saluran lisan/bahasa lisan ini juga didukung adanya isyarat dan 

pengkodean dengan uang koin yang diketukkan pada kaca agar bus 

berhenti. Isyarat dengan menggunakan tangan yang diayunkan naik 

turun oleh kernet bus maupun kondektur ketika ada penumpang yang 

ingin turun mengisyaratkan bahwa bahwa bus tersebut akan menepi 

dan memberi peringatan kepada kendaraan yang ada di belakangnya 

untuk hati-hati. Isyarat juga digunakan antar kru bus yang berlawanan 

arah, misalnya kelima jari membuka artinya penutur bertemu dengan 

bus yang berlawanan arah sebelumnya di proliman, jari tangan yang 

membuka menutup berarti penutur bertemu nus yang berlawanan arah 

sebelumnya di lampu rambu-rambu lalu lintas (lampu merah). 

Instrumen lainnya yaitu ragam bahasa. Bentuk tutur yang mewarnai 
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tuturan kru bus ini pada umumnya ragam bahasa santai akrab yang 

tidak baku dengan menggunakan bahasa jawa. Ragam usaha juga 

digunakan dalam tuturan kru bus, misalnya dalam mencari/ 

menurunkan penumpang atau calon penumpang. 

  Contohnya tindak tutur berikut ini. 

Kenek  : Ayo Sragen, Kampus, Palur 
Kenek : Ayo longgar-longgar 
 
  Tindak tutur tersebut merupakan ragam bahasa santai akrab 

yang tidak baku dengan menggunakan bahasa jawa. Tuturan tersebut 

diucapkan oleh kenek bus untuk menawarkan kepada penumpang atau 

untuk mencari penumpang.   

7. Norm 

  Norm atau norma tutur atau aturan berinteraksi yang harus 

ditaati oleh para penutur menjadikan norma ini termasuk faktor yang 

mempengaruhi tuturan kru bus. Norma-norma tersebut antara lain  

1. Apabila ada penumpang yang mau turun harus menyebutkan 

tempat di mana penumpang tersebut akan turun. 

2. Apabila ada penumpang yang turun, maka setelah penumpang 

turun kernet memberi aba-aba "yo" agar bus melaju kembali. 

8. Genre 

Genre juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan 

kru bus. Genre yang terdapat dalam tuturan kru bus memiliki ciri khas 

terutama kru bus memiliki ciri khas terutama dalam hal pengulangan 

kata-katanya. Dalam penelitian ini tidak ditemukan data.yang menjadi 

ciri khas yang terdapat dalam penelitian.         
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  
 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tuturan kru bus jurusan 

Solo-Sragen, dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut. 

Wujud tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen 

menghasilkan berbagai wujud tuturan, yaitu: (1) tuturan representatif yang 

meliputi: memberitahu, memastikan, menegaskan, menyangsikan, menanyakan, 

meyakinkan, dan membenarkan; (2) tuturan direktif yang meliputi: menyuruh, 

menyarankan, mengingatkan, mempersilakan, dan mengajak; (3) tuturan komisi 

yang meliputi: menawarkan, dan berjanji; (4) tuturan ekspresif yang meliputi: 

mengumpat, dan mengijinkan; (5) tuturan deklarasi yang meliputi berkelakar, dan 

menyindir. 

Berdasarkan hasil analisis, fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan 

bahasa kru bus (kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen, antara lain: (1) 

fungsi instrumental yaitu fungsi bahasa untuk menghasilkan kondisi-kondisi 

tertentu dan menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tutur ; (2) fungsi regulasi 

yaitu berfungsi sebagai pengurai, pengendali, atau pengatur peristiwa, atau 

berfungsi untuk mengendalikan serta mengatur orang lain; (3) fungsi pemerian 

yakni, berfungsi untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-

fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan realitas yang sebenarnya 

sebagaimana yang dilihat dan dialami orang; (4) fungsi interaksi yaitu berfungsi 
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menjamin dan memantapkan  ketahanan dan keberlangsungan komunikasi serta 

menjalin interaksi sosial; (5) fungsi perorangan yaitu berfungsi untuk memberi 

kesempatan kepada pembicara untuk mengekspresikan perasaan emosi pribadi, 

serta reaksi-reaksi yang mendalam.  

Berdasarkan hasil analisis, faktor- faktor yang mempengaruhi tuturan kru 

bus jurusan Solo-Sragen, adalah setting and sequence, participant, end, act 

sequence,  key, instrumentalies, norm, dan genre. Faktor-faktor yang 

memengaruhi tuturan kru bus jurusan Solo-Sragen dapat dijabarkan sebagai 

berikut : (1) setting and sequence. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat 

tuturan berlangsung, sedangkan sequence mengacu pada situasi, tempat dan 

waktu. (2) participant adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan , bisa 

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa atau pengirim dan penerima. (3) 

end menunjuk pada maksud  dan tujuan pertuturan. (4) act sequence, mengacu 

pada bentuk ujaran dan isi ujaran. (5) key, mengacu pada nada, cara dan semangat 

dimana suatu pesan disampaikan, dengan senang hati, dengan serius, dengan 

singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebainya. (6) instrumentalies, 

mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan tertulis, melalui 

telegraf atau telepon. (7) norm, mengacu pada norma atau aturan dalam 

berinteraksi, misalnya berhubungan dengan cara berinteraksi, bertanya, dan 

sebagainya. (8) genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti, narasi, 

puisi, pepatah, doa dan sebagainya. 
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B. Saran 
 

Hal-hal yang perlu penulis sarankan kepada para pembaca dan peneliti 

bahasa adalah sebagai berikut:   

1. Penggunaan tuturan dalam berbagai interaksi sangat dipengaruhi oleh 

konteksnya, sehingga pemilihan setiap tuturan harus disesuaikan 

dengan fungsi yang diharapkan. 

2. Penelitian mengenai tuturan khususnya mengenai tuturan kru bus Solo-

Sragen yang peneliti lakukan masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penelitian yang lebih dalam sangat diperlukan. 
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LAMPIRAN 
 

 
Selasa, 25 maret 2008 
 
Kernet  : "Nglanon- nglangon? Yo wis!" 
Kernet  : "Balong-balong, Balong Pak?"  
Penumpang : "Nggih mas" 
Kernet  : "Sik yo…" 
Kernet  : "Tegrat-tegrat" 
Kernet  : "Lama-lama…? Sik, yow is" 
Kernet  : "Nglangon belok nganan ra?" 
Sopir  : "Wong dalane wae dijogo kok" 
Kondektur  : "Ora sing pasar nganan kuwi lho" 
kernet  : "Rasah! Wong wingi harta cilik wae dicekel kok" 
sopir   : "Dalane ndhang di dandani"  
sopir   : "36 jarak e adoh?"  
Calo  : "Adoh banget" 
 
27 maret 2008 
Kernet  : "Pundi Buk? Solo?" 
Penumpang : "Solo, terminal" 
Kernet  : "Nggo mriku" 
Sopir  : "Zakusa during ketok?" 
Kernet  : "Rung opo, galo neng mburi" 
Sopir  : "Ora, sih neng terminal kok" 
Kondektur  : "Pundi Pak, Njurug? Kirang setunggalewu" 
Penumpang  : "Halah kuwi ben di pangku" 
Kondektur  : "Pun biasa niku Pak, niku pun mbayar kiambak" 
Kondektur  : "Ngajeng Buk!" 
Penumpang : "cedak kok mas" 
Sopir  : "Ngarep mau apik?" 
Calo  : "Roto, jare takok diomongi kok" 
Kernet  : "Solo- solo" 
Kondektur  : "Mangkat-mangkat" 
Sopir  : " Kae lho sing nggowo gawan kae dijak" 
Kernet  : "Pundi, Solo, Jogja mriki" 
Sopir  : "Magelang lhanggih mriki" 
Penumpang : "Mboten, mangke mawon" 
Kernet  : "Yo Kurnia yo!" 
Sopir  : "He…?" 
 
28 Maret 2008 
Kondektur  : "Zakusa karo iki disik endi?" 
Sopir  : "Yosik Zakusa" 
Kondektur  : "Zakusa kae engko merpal, Parno mau wis omong aku" 
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Sopir  : "Po hok o?" 
Kondektur  : "Hok o kok" 
Kondektur  : "Ngendi? Palur rongewu" 
Kernet  : "Palur-palur" 
Kernet  : "Pundi Buk?" 
Penumpang : "Lampu merah" 
Kondektur  : "Nggo mriki sik" 
Kernet  : "Minal-minal" 
Kernet  : "Klewer- klewer, kota-kota, kosong" 
Kondektur  : "ASMI..., yo" 
Kondektur  : "Ngarep Pak yang Jurug" 
Kernet  : "Kampuis- kampus, yo yang kampus, yang kampus" 
Kernet  : "Sekarpace kosong" 
Kernet  : "Jebres kosong" 
 
29 MARET 2008 
Kernet  : " Ayo, Sragen, Kampus, Palur" 
Sopir  : "Mbak e makromahan kuwi Sragen kuwi" 
Kernet  : "Sragen- sragen, prei kiri" 
Sopir  : "Kuwi po gendeng plastic to jo?" 
Kernet  : "Hok o" 
Sopir  : "Ngono kuwi pora gampang kabur, makune terus piye?" 
Kernet  : "Sragen- sragen, Bakkramat, Masaran, yo" 
Kernet  : "Iki apik banget, mburine kepik kok" 
Sopir  : "Raenek uwong, nyatane yomung siji thok. Apik- apik piye wong 
mung loro thok kok apik. Nek apik intuk separo kuwi apik, lhamung loro kok yo 
elek jenenge. 
Kernet  : "Yo prei" 
Kernet  : "Yo ayo- ayo, awas- awas" 
Kondektur  : "Sragen Bu Sragen?" 
Penumpang : "Kampus Pak!" 
Kernet  : "Yo prei kiri, terus, awas yo" 
Sopir  : "Apik ngarep mau" 
Calo  : "Elek" 
Sopir  : "Kowe omong apik pora iso, mesti angger muni elek" 
Sopir  : "Ayo yahene ndhang mulih" 
Sopir  : "Zakusa mau wis mau po lagi wae?" 
Calo  : "Lagi wae" 
Sopir  : "Ngunggahne wong piro?" 
Calo  : "enem" 
Sopir  : "Pundi Sragen?" 
Sopir  : "Kanan jalan ki pirang- pirang. Ngendi mbak Sragen? Ayo" 
Penumpang : "Sik Pak, sih ngenteni rencange tumbas es" 
Sopir  : "Yodienteni, wong wolu pora dienteni" 
Sopir  : "Ngunggahne wong piro tekok o" 
Kernet  : "Sidodadi mau ngunggahne wong piro?" 
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Pengamen : "Kosong kok Dhe" 
Calo  : "Rapate sok kapan?" 
Sopir  : "Sok mtanggal 28-29, lha kowe powis  ketenu Cobolo?" 
Calo  : "Uwis, tap iwis tak balekne kabeh kok, rasido, radogelem" 
Sopir  : "Kuwilo rombongan kuwi. O..., melu montor abang kae tho?" 
Kondektur  : "Yo Dawung" 
Kernet  : "Bakkramat Buk?" 
Penumpang : "Nggih Pak" 
Kernet  : "Sik- sik yo" 
Kernet  : "Warung ayu- warung ayu" 
Kondektur  : "Nglarangan-nglarangan" 
Sopir  : "Pundi Dek?" 
Penumpang : "Nglarangan Pak" 
Kernet  : "Trimuli? Monggo" 
Penumpang : "Nggih" 
Sopir  : "Montor kuwi towone ramung njambangan kit ha" 
Kernet  : "Lhangendi?" 
Sopir  : "Masaran, Nggrompol pol, Pucuk ra digowo" 
Kernet  : "Yo melu- melu, kiri-kiri" 
Penumpang : "Ngertos nggene Pak Ali?" 
Kernet  : "Mboten ngertos, Pak Amad yakne Pak mboten Pak Ali, nggo 
mriki" 
Penumpang : "Kiri- kiri Pak" 
Penumpang : "Nggih Pak" 
Penumpang : "BRI Mas BRI" 
Kondektur  : "Yo" 
Kernet  : "Pasar Masaran?" 
Sopir  : "Eneng ra?" 
Kernet  : "Ra, yo!" 
Kernet  : "Stasiun- stasiun, yo" 
Penumpang : "Bati Pak" 
Kernet  : "Bati?" 
Penumpang : "Nggih" 
Penumpang : "Kono Pak, Bulu Pak" 
Kernet  : "Yo" 
Penumpang : "Mangke Nguwer nggih Pak 
Kernet  : " Nggih" 
Sopir  : "Mbak e ngendi?" 
Penumpang : "Gerdu mangke, Selepan" 
Penumpang : "SD Pak" 
Kernet  : "SD? Yo" 
Penumpang : "Pak, pom bensin sing nembe dibangun sih tebih?" 
Sopir  : "Sih, kuwi jenenge Nglangon, Pasar joko tingkir" 
Kernet  : "Yo Pungkruk- pungkruk, Nggawan, Gabugan yo kene" 
Penumpang : "SMP Pak" 
Kernet  : "Nggih" 
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Kernet  : "Nglangon- nglangon?" 
Penumpang : "Halte Pak" 
Kernet  : "Yo bocae" 
Kondektur  : "Gaya kerja wis teko kene piye" 
Sopir  : "Sutar enek?" 
Kondektur  : "Sutar tho? Enek" 
Kondektur  : "Masaran-masaran" 
 
 
30 Maret 2008 
 
 
  
 
 
     
 
 
 

 

 

 


