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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pragmatik 

Leech dalam Jumanto (2017:39) mengatakan pragmatik studi tentang 

bagaimana tuturan memiliki makna dalam situasi. Tuturan yang menjadi ucapan, 

kata perkataan yang disampaikan oleh penutur atau penulis atau orang yang 

mengajak bicara yang mempunyai makna atau maksud dalam keadaan tertentu yang 

sedang berlangsung. Berbeda dengan pendapat Richards dalam Jumanto (2017:39) 

pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi, terutama 

hubungan yang terjadi antara kalimat dan konteks dan situasi digunakan kalimat 

tersebut. Bahasa dalam komunikasi terdapat beberapa hubungan salah satunya 

terjadi antara kalimat dengan konteks atau situasi atau kedudukan yang digunakan 

dalam kalimat untuk berkomunikasi. Sama halnya pendapat Nunan dalam Jumanto 

(2017:40) pragmatik adalah studi tentang cara bahasa digunakan dalam konteks 

tertentu ntuk mencapai tujuan tertentu. Studi bagaiamana bahasa itu sendiri 

digunakan dalam situasi tertentu yang sesuai dengan situasi agar tercapainya tujuan 

tertentu.  

Berbeda dengan pendapat Schiffrin dalam Jumanto (2017:40) pragmatik 

adalah pendekatan luas ke wacana, yang berkaitan dengan tiga konsep: makna, 

konteks, dan komunikasi yang sangat luas dan tak terbatas. Yule dalam Jumanto 

(2017:40) pragmatik adalah studi tentang makna yang dikomunikasikan oleh 

penutur (atau penulis) dan diinterpretasikan oleh petutur (atau pembaca), yang 

mencakupi: makna penutur, makna kontekstual, makna tersembunyi, dan ungkapan 

tentang jarak relatif antara penutur dan petutur. Thomas dalam Jumanto (2017:41) 

pragmatik adalah makna yang ada dalam interaksi, yaitu makna yang dihasilkan 

sebagai proses yang dinamis, yang mencakupi negosiasi makna antara penutur dan 

petutur, konteks ujuaran (secara fisik, sosial, dan linguistik), serta potensi makna 

dari ujaran. 
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Mey dalam Jumanto (2017:41) pragmatik mengkaji penggunaan bahasa 

dalam komunikasi manusia yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dari masyarakat. 

Wijaya (2009:3) pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur 

bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam 

komunikasi. Yule (2006:3) mengatakan pragmatik adalah studi tentang makna 

yangdisampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau 

pembaca).  

2. Tindak Tutur 

Menurut Arifiany (2016:2) tindak tutur adalah perilaku berbahasa seseorang 

yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Tindak tutur dibagi menjadi tiga 

yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Menurut Rustono dalam 

Riswanti (2014:72) tindak tutur merupakan entitas tang bersifat sentral dalam 

pragmatik. Entitas yang berarti sesuatu yang memiliki keberadaan unik dan 

berbeda. Tindak tutur yang terhitung jumlahnya dan dikategorikan menjadi lima 

jenis yaitu representatif, direktif, ekspresif,komisif, dan deklarasi.  

Menurut Wiyatasari (2015:46) tindak tutur merupakan salah satu bagian 

yang penting yang mendukung terjadinya situasi tutur. Teori tindak tutur pertama 

kali dicetuskan oleh Austin (1962) yang kemudian dikembangkan oleh Searle 

(1969). Austin menyatakan bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan 

sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Definisi lainnya mengenai tindak tutur 

dinyatakan oleh Yule dalam Wiyatasari (2015:46) tindak tutur adalah tindakan-

tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Austin memperkenalkan tiga macam 

tindak tutur yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi.  

Searle dalam Wijana (2009:20) dalam bukunya Speech Acts An Essay in The 

Philosophy of Language mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya 

ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak 

lokusi (Locutionary Act), tindak ilokusi (Ilocutionary Act), dan tindak perlokusi 

(Perlocutionary Act). Djatmika (2016:17) mengatakan jenis tindak tutur dalam 

setiap bahasa itu dipengaruhi oleh norma, kaidah, kepercayaan, tradisi, dan nilai-

nilai sosial dalam sebuah budaya. Banyak jenis tindak tutur yang ada dalam setiap 

bahasa, terdapat lima klasifikasi besar sesuai dengan jenis pragmatic force yang 
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dikandung di dalamnya. Secara garis besar para ahli pragmatik membagi tindak 

tutur itu ke dalam lima kelompok yaitu assertive atau pepresentative, directive, 

commissive, expressive, dan declarative atau performative.  

Menurut Yule (2006:83) mengatakan tindakan yang ditampilkan dengan 

menghasilkan suatu tuturan akan mengandung tiga tindak yang saling berhubungan. 

Pertama adalah tindak lokusi, yang merupakan tindak dasar tuturan atau 

menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Tindak ilokusi 

ditampilkan melalui penekanan komunikatif suatu tuturan. Tindak perlokusi 

menciptakan tuturan yang memiliki fungsi tanpa memaksudkan tuturan itu 

memiliki akibat. Menurut Searle dalam Manaf (2011:212) mengelompokkan tindak 

tutur menjadi lima jenis yaitu tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, 

dan deklarasi. Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya atas kebenaran yang dituturkannya. Tindak tutur direktif adalah tindak 

tutur yang dilakukan agar penutur melaksanakan apa yang dikatakan oleh penutur. 

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud untuk 

menilai atau mengevaluasi hal yang disebutkan dalam tuturan. Tindak tutur komisif 

adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan hal yang 

disebutkan dalam tuturan. Tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dilakukan 

dengan maksud menciptakan keadaan yang baru.   

Menurut Jumanto (2012: 67) mengatakan bahwa Austin membagi tindak 

tutur menjadi tiga tipe yaitu tindak lokusioner, ilokusioner, dam perlokusioner. 

Tindak lokusioner adalah tuturan yang berarti bermakna dan dapat dipahami. 

Tindak ilokusioner adalah tuturan yang digunakan untuk melaksanakan tindakan 

atau fungsi bahasa. Kemudian Austin membagi tindak ilokusioner menjadi 

performatif dan konstatif. Performatif sendiri adalah tindak tutur yang secara 

langsung mengacu ke tindakan yang akan dilakukan, sedangkan konstatif adalah 

tindak tutur yang menyatakan sesuatu hal apakah itu benar atau salah. Tipe 

perlokusioner adalah  efek atau pengaruh dari tuturan yang dihasilkan.  

3. Tindak Tutur Ilokusi 

Wijana (2009:22) mengatakan sebuah tuturan selain berfungsi untuk 

menginformasikan atau mengatakan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk 
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melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, tindak tutur yang terbentuk adalah tindak 

ilokusi. Tindak ilokusi disebut sebagai The Act of Doing Something. Menurut Searle 

dalam Rahardi dalam Sari (2014:43) membagi tindak ilokusi ke dalam lima macam 

bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima macam 

bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu adalah direktif, asertif, ekspresif, 

deklarasi, dan komisif. Asertif, yaitu bentuk tutur yang menggabungkan penutur 

pada kebenaran preposisi yang diungkapkan, misalnya, menyatakan, membual, 

menyarankan, dan mengklaim, mengeluh. Direktif, yaitu bentuk tutur yang 

penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan, 

misalnya memeritah, memesan, menasehati, memohon, dan merekomendasi. 

Ekspresif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau 

menunjukkan sikap psikologis penutur atau mitra tutur terhadap suatu keadaan yang 

terjadi, misalnya memberi selamat, berterima kasih, meminta maaf, memuji, 

menyalahkan dan berbelasungkawa. Komisif, yakni bentuk tutur yang berfungsi 

untuk menyatakan penawaran  atau janji, misalnya berjanji, menawarkan sesuatu, 

dan bersumpah. Deklarasi, yakni bentuk tutur yang menghubungkan atau 

mengaitkan isi tuturan dengan kenyataanya, misalnya memecat, berpasrah, 

membaptis, mengucilkan, memberi nama, mengangkat, dan menghukum. 

Tindak ilokusi adalah suatu tindak yang dikerjakan dalam mengatakan 

sesuatu seperti membuat janji, membuat perintah, membuat pernyataan, membuat 

permintaan, menasbihkan nama sebuah kapal, dan lain sebagainya. Austin 

mengatakan bahwa tindak mengatakan sesuatu berbeda dengan tindak dalam 

mengatakan sesuatu. Tindak mengatakan sesuatu hanya bersifat mengungkapkan 

sesuatu, sedangkan tindak dalam mengatakan sesuatu mengandung tanggung jawab 

penutur untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan isi ujuran yang 

dituju. tindak dalam mengatakan sesuatu hal inilah yang kemudian Austin namakan 

tindak ilokusi. Tindak ilokusi akan mendapatkan suatu daya atau kekuatan yan 

mewajibkan si penutur untuk melakukan suatu tindakan tertentu (Rani, 2006: 161) 

Teori tindak tutur dalam aspek tuturan yang paling signifikan dalam 

berkomunikasi adalah tindak ilokuisoner ( an illocutionary). Secara etimologis, 

kata ilokusi berasal dari –in (dalam) + locution (lokusi). Sehingga, ilokusi 
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(illocution) adalah apa yang ada di dalam lokusi atau apa yang dikerjakan oleh 

penutur dengan lokusi tersebut. Jadi tindak ilokusi adalah penutur yang 

menggunakan tuturan untuk melakukan sesuatu (the act of doing something). 

Dengan adanya tindak ilokusioner, si penutur maupun mitra tutur dapat melakukan 

berbagai hal dengan menggunakan tuturan tersebut (Jumanto, 2017: 71). 

Fraser dalam Nadar (2009:16) membuat taksonomi sebuah tindak tutur 

ilokusi menjadi delapan macam yaitu tindakan menegaskan (acts of asserting), 

tindakan mengevaluasi (acts of evaluating), tindakan mencerminkan sikap 

pmbicara (acts of reflecting speaker attitude), tindakan penetapan (acts of 

stipulating), tindakan meminta (acts of requesting), tindakan menarik (acts of 

sugggesting), tindakan menjalankan otoritas (acts of exercising authority), tindakan 

berkomitmen (acts of commiting).  

4. Tindak Tutur Asertif 

Yayuk (2016:136) tindak tutur asertif atau disebut juga tindak tutur 

representatif, yaitu tindak tutur yang berhubungan dengan menyatakan sesuatu. 

Tindak tutur ini mengaitkan penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. 

Bentuk tindak tutur ini biasanya dilakukan seseorang waktu menyatakan sesuatu 

atau mengemukakan pendapat, mengklaim, berspekulasi, dan melaporkan. Penanda 

tindak tutur asertif adalah modalitas yaitu barangkali, mungkin, tepat sekali, dan 

betul. 

Darmayanti (2014:137) menyatakan tindak asertif pada umumnya 

direalisasikan atau diterapkan dalam wujud kalimat deklaratif berupa pemberian 

informasi. Tindak tutur ini berfungsi memberi tahu atau menginformasikan orang-

orang mengenai suatu fakta, simpulan, penegasan, dan pendeskripsian. Dengan 

kata lain, pada tindak tutur jenis asertif penutur berupaya agar tuturan atau kata-

kata yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan dunia.   

Swashaning (2015) tindak representatif adalah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya kepada kebenaran yang dikatakan. Tindak tutur ini juga disebut tindak 

asertif. Tindak asertif atau representatif terdapat beberapa bagian yaitu 

mengatakan, menyarankan, melaporkan, menyebutkan, dan menunjukkan. 
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Djatmika (2016: 17) assertive atau representative segala sesuatu hal yang 

bekaitan dengan perlontaran proposisi baik yang benar atau salah. Ujaran tersebut 

sering kali ditandai dengan kahdiran verba seperti menyatakan, mengatakan, 

menjelaskan, menguraikan, menceritakan, menuturkan, mengomentari, 

menyetujui, memberikan informasi, dan lain-lain. 

5. Tindak Tutur Direktif 

Menurut Yule (2006:93) direktif adalah jenis tindak tutur yang digunakan oleh 

penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini 

menyatakan apa yang terjadi keinginan penutur atau mitra tutur. Tindak tutur ini 

meliputi perintah, permohonan, pemesanan, pemberian saran, dan bentuknya dapat 

berupa kalimat positif dan negatif. Pada waktu menggunakan direktif penutur 

berusaha menyesuaikan dunia dengan kata (lewat pendengar). Menurut Djatmika 

(2016:17) untuk membuat orang kedua melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu tindakan untuknya, maka seorang penutur akan menggunakan tuturan 

berjenis directive. Kata kerja yang digunakan untuk merepresentasikan tindak tutur 

ini diantaranya adalah memerintah atau menyuruh, memesan, memberikan 

instruksi, menasihati, meminta, menyarankan, melarang, mengundang, 

mengornfirmasi, dan sebagainya. 

Thamrin (2010:92) tindak direktif yakni tindak bahasa yang dilakukan penutur 

dengan tujuan menghasilkan suatu pengaruh berupa tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh penutur. Menurut Brown dan Levinson dalam Manaf (2011:212) 

tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang kemungkinan menjatuhkan muka. 

Oleh karena itu, tindak tutur direktif perlu dilengkapi dengan piranti penyelamat 

muka yang berupa kesopanan (politeness) berbahasa. Darmayanti (2014:140) 

menjelaskan tindak tutur direktif untuk memerintah pada umumnya direalisasikan 

atau diterapkan dalam wujud kalimat imperatif yang menggunakan verba 

performatif berupa verba dasar atau verba dasar+lah atau verba dasar+kan. 

6. Tindak Tutur Komisif 

Partana (2010:83) tindak tutur berjanji atau komisif adalah tindakan yang 

diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur tentang kesediaannya untuk berbuat 

sesuatu atau mengucapkan janji. perbuatan dalam tindak tutur berjanji dilakukan 
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pada waktu yang akan datang. Pelaksanaan tindak tutur berjanji didasarkan atas 

keadaan yang mendesak supaya mitra tutur mempunyai kepercayaan kepada 

penutur. Tindak tutur berjanji ditandai dengan tuturan iya, sungguh, pasti, insha 

Allah, ya sudah... aku akan.... di lain itu, tindak tutur berjanji dapat ditandai dengan 

bentuk lain yang secara implisit menyatakan tindak tutur berjanji.  

Wicaksono (2015:76) tindak tutur komisif berniat adalah tindak bertutur untuk 

menyatakan niat melakukan suatu tindakan bagi orang lain atau suatu pekerjaan. 

Niat itu dilakukan dalam kondisi ketulusan dengan pelaku tindakan betul-betul 

penutur sendiri yang melakukan tindakan. Tindakan tersebut belum dilakukan, dan 

akan dilakukan pada masa mendatang. Tindak tutur komisif berjanji adalah suatu 

tindakan bertutur yang dilakukan oleh penutur dengan penyatakan janji kepada 

mitra tutur akan melakukan suatu pekerjaan yang dimintai orang lain.  

Ibrahim dalam Swashaning (2015) mendefinisikan tindak tutur komisif sebagai 

tuturan yang mengekspresikan kehendak dan kepercayaan penutur sebagai 

ujarannya mengharuskan untuk melakukan sesuatu yang dispesifikasikan dalam isi 

proposisinya (mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu). Tindak tutur komisif 

tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu menawarkan dan menjanjikan. 

Menjanjikan memiliki fungsi diantaranya bersumpah, mengutuk, berkontrak, 

bertaruh, menyerah, menjamin, dan mengundang. Sedangkan fungsi menawarkan 

antara lain mengusulkan, tawar menawar, dan menawarkan pengabdian. 

Djatmika (2016:17) tindak komisif apabila seorang penutur membuat seuah 

komitmen untuk melakukan suatu tindakan di waktu yang akan datang untuk orang 

kedua, maka tuturan yang mengakomodasinya diklarifikasikan sebagai tindakan 

komisif. Tindak komisif biasanya ditandai dengan kata kerja yaitu bersumpah, 

berjanji, bernadzar, berikrar, menolak, mengancam, menawari, dan lain-lain. 

7. Tindak Tutur Eksresif 

Tindak tutur ekspresif mengacu pada penutur yang menunjukkan sikap atau 

perasaannya, contohnya berterima kasih atau meminta maaf. Tindak tutur ekspresif 

apabila seorang penutur mengungkapkan perasaan kondisi emosinya kepada orang 

kedua atau lawna tutur maka tuturan yang digunakan bersifat ekspresif. Kondisi 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari  diri si penutur. Sebagai 
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contohnya keadaan penutur yang sedang tidak enak hati atau bad mood yang berasal 

dari luar. Misalnya perilaku atau tindakan dari pihak lawan tutur kepada si penutur 

yang membuat pengaruh terhadap kondisi emosional si penutur. Tindak ekspresif 

sering ditandai dengan verba mengucapkan belasungkawa, menghina, beterima 

kasih, memuji, mengejek, memberikan salam, mengucapkan salam perpisahan, 

meminta maaf, menyalahkan,dan sebagainya (Djatmika, 2016:18). 

8. Tindak Tutur Deklaratif 

Tindak tutur deklaratif mengacu pada penutur yang melakukan perbuatan yang 

mengubah kenyataan yang ada di dunia, contohnya melakukan proses ritual atau 

memberi nasihat (Searle dalam Jumanto, 2017:69). Tindak tutur deklaratif adalah 

ketika seseorang membuat sebuah kondisi menjadi kondisi lain. Sealanjutnya, 

ketikanama decalarative itu dipertimbangkan akan rancu dengan istilahh 

gramatikal yang ada. Deklaratif yang mempresentasikan kontruksi gramatika 

subyek + verba dan kemudian contoh tindak tutur yang digunakan bukan hanya 

declarating, namun juga naming, baptizing, marrying, sentecing, dan lain 

sebagainya. (Djatmika, 2016:18). 

Menurut Searle dalam Rani (2006:162) kategori tindak tutur deklaratif 

merupakan tindak ilokusi yang sangat spesifik. Tindak deklaratif dilakukan oleh 

seseorang yang memiliki tugas khusus untuk melakukannya dalam rancangan kerja 

institusional. Sebagai contohnya, hakim yang mempunyai tugas menjatuhkan 

hukuman kepada terdakwa, seorang pejabat tinggi atau orang yang mempunyai 

kedudukan meresmikan sebuah acara resmi, seorang pendeta yang menikahkan 

sepasang calon pengantin.  

9. Indonesia Lawyers Club 

TV One merupakan salah satu stasiun televisi di Indonesia yang pertama kali 

memperoleh peluang diresmikan secara langsung oleh presiden keenam yaitu 

Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Republik Indonesia. Salah satu 

program unggulan TV One adalah Indonesia Lawyers Club yang berjalan secara 

komunikatif dan interaktif untuk menyediakan masalah yang berhubungan dengan 

hukum. Indonesia Lawyers Club senantiasa mneghadirkan narasumber-narasumber 

utama di berbagai kalangan dan melihat kabar yang tidak jelas atau desas-desus dari 
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berbagai sudut pandang. Indonesia Lawyers Club awalnya bernama Jakarta 

Lawyers Club atau disebut JLC. Karena pemirsa TV One yang suka menonton acara 

ini dan menginginkan JLC ini bukan hanya milik warga Jakarta namun milik 

seluruh penonton TV One di Indonesia maka digantilah nama acara tersebut 

menjadi Indonesia  Club. Acara yang didukung oleh para narasumber yang 

mempunyai latar belakang berbeda-beda. Narasumber pun juga dengan bebas 

menceritakan peristiwa-peristiwa dari sebuah kabar yang tidak jelas yang baru 

hangat hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat. Maka tidak heran 

Indonesia Lawyers Club menjadi program televisi yang digemari masyarakat 

Indonesia. 

Indonesia Lawyers Club tayang dimulai puluk 19.30 sampai 23.00 WIB yang 

terdiri dari bagian pembukaan, isi (diskusi utama), dan penutup. Diskusi tersebut 

untuk para narasumber atau partisipan membicarakan masalah dengan sungguh-

sungguh dan berusaha membalas dai pertanyaan yang diajukan dari tema yang 

dibahas. Tema yang didiskusikan adalah kejadia politik yang sedag hangat-

hangatnya di Indonesia.  

 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian sejenis yang dilakukan Ananda (2015) dalam jurnal yang berjudul 

Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Slogan Varian Iklan Pond’s di Televisi Swasta. 

Hasil penelitian tersebut terdapat tindak tutur dalam slogan varian iklan Pond’s di 

televisi swasta. Hasil tersebut terdapat tindak tutur deklaratif tidak langsung yang 

dominan dalam varian iklan pond’s. Ditemukan 20 slogan iklan menggunakan 

fungsi tindak tutur komisif sebanyak 18 slogan yang menggunakan fungsi tindak 

tutur direktif sebanyak 2 slogan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi tindak tutur 

komisif merupakan fungsi tindak tutur yang dominan dalam varian iklan Pond’s 

yang diteliti. Persamaan penelitian Ananda menemukan jenis tindak tutur komisif 

dan direktif dalam hasil penelitiannya. Perbedaan penelitian ini akan menganalisis 

tindak tutur ilukosi yait asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif, namun 

pada penelitian Ananda hanya berisi tindak tutur komisif dan direktif. Sumber data 
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yang diteliti juga berbeda yaitu penelitian Ananda meneliti slogan varial iklan 

pond’s sedangkan penelitian ini meneliti acara TV yaitu Indonesia Lawyers Club. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Arifiany (2016) dengan judul Pemaknaan 

Tindak Tutur Direktif dalam Komik “Yowamushi Pedal Chapter 87-93”. Penelitian 

ini menjelaskan tentang tindak tutur direktif dalam bahasa Jepang yang bermacam-

macam. Arifiamy menjelaskan bentuk kalimat direktif ada kalimat perintah, tindak 

direktif dengan benuk permintaan, tindak direktif dengan bentuk larangan, tindak 

direktif dengan bentuk izin, tindak direktif dengan bentuk anjuran. Perbedaan 

terlihat dari sumber yang digunakan yaitu Arifiany menggunakan komik 

“Yowamushi Pedal Chapter 87-93” sedangkan penelitian ini menggunakan acara 

TV One yaitu Indonesia Lawyers Club. persamaan dari penelitian ini menganalisis 

tindak ilokusi yang terdiri dari tindak asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan 

deklaratif, sedangkan penelitian Arifiany hanya meneliti tindak direktif saja.  

Penelitian sejenis yang dilakukan Asti (2014) dalam jurnal yang berjudul 

Pengaruh Tayangan Indonesia Lawyers Club “TV One” Terhadap Peningkatan 

Pendidikkan Politik Masyarakat Gunung Kelua Samarinda. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terhadap hubungan positif antara peningkatan 

Pendidikan politik masyarakat Gunung Kelua Samarinda akan semaikn tinggi 

dengan adanya pengaruh tayangan Indonesia Lawyers Club. Sebaliknya jika 

pengaruh tayangan Indonesia Lawyers Club rendah maka peningkatan pendidikan 

politik masyarakat juga rendah. Masyarakat kelurahan Gunung Kelua menyukai 

unsur penanyangan Indonesia Lawyers Club seperti gambar, bahasa, kejelasan 

pesan, gaya bahasa, serta frekuensi penanyangan sehingga masyarakat dapat 

memahami pesan tersebut. Persamaan penelitian Asti meneliti acara Indonesia 

Lawyers Club di TV One yang sama dengan penelitian ini yaitu acara Indonesia 

Lawyers Club juga. Sedangkan perbedaan penelitian ini meneliti tentang 

peningkatan pendidikan politik masyrakat Gung Kelua Samarindah adanya 

tanyangan TV One yaitu Indonesia Lawyers Club, sedangkan penelitian ini meneliti 

tentang tindak tutur ilokusi yang ada dalam Indonesia Lawyers Club. 

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Ayeomoni (2012) dalam jurnal yang 

berjudul A Pragmatic Analysis of Victory and Inaugural Speeches of President 
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Umaru Musa Yar’ Adua. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri 

tindak tutur Presiden yang difokuskan pada fungsi pragmatik dari tindak tutur 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Terdapat penemuan dari penelitian ini ada dua puluh 

kalimat yang didapat dari pidato, dari empat puluh tindak tutur (langsung dan tindak 

langsung). Hasil penelitian tersebut bahwa Yar’ Adua melakukan tindakan asertif 

daripada ucapan lainnya. Dia sering menggunakan kalimat yang bersifat perintah 

dan dendam untuk menegaskan otoritas dan kekuasaan yang dijalankan. Kemudian 

untuk kalimat yang terdapat ekspresif yang paling sedikit karena menunjukkan 

ketulisan niatnya dalam berbicara. Persamaan penelitian Ayeomoni dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tindak tutur yang ada di dalam pidato 

presiden. Tindak tutur tersebut ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Hanya saja 

penelitian ini difokuskan ilokusi, sedangkan Ayeomoni mencari tindak tutur yang 

paling banyak di pidato tersebut yaitu tindak tutur asertif. 

Penelitian sejenis yang dilakukan Dewi (2015) dalam jurnal yang berjudul An 

analysis of outher code switching and code mixing in Indonesia Lawyers Club. 

penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengalihan kode dan pencampuran 

kode dalam percakapan komunitas bilingual ataupun multilingual. Menggunakan 

sumber data Indonesia Lawyers Club karena dalam acara tersebut orang-orang 

akademik sebagai narasumber dan profesional dalam komunitas sering 

menggunakan alih dan campur kode sebagai pembicaraan di program dialog di 

televisi. Hasil penelitian tersebut terdapat jenis pengalihan kode luar dan 

pencampuran yang digunakan oleh Indonesia Lawyers Club ada tujuh belas 

pengalihan antar kalimat, lima tanda pengalihan, tiga ratus dan tiga puluh sembilan 

dalam pengalihan bagian dalam, dan lima puluh tiga bagian leksikal, dan tujuh 

keterlibatan mengubah ucapan. Perbedaan Dewi dan penelitian ini bahwa Dewi 

meneliti acara TV Indonesia Lawyers Club dengan menganalisis alih dan campur 

kodenya, sedangkan penelitian ini menganalisis tindak tutur dalam acara Indonesia 

Lawyers Club. persamaan jelas terlihat bahwa penelitian keduanya menggunakan 

sumber data acara TV One yaitu Indonesia Lawyers Club. 
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Penelitian sejenis yang dilakukan Gallardo (2017) dalam jurnal yang berjudul 

Expresiones de obligacion y funcion directiva en editoriales de revistas cientificas. 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan kriteria ekspresif untuk membedakan 

kewajiban tujuan preskriptif (rekomendasi atau saran) dan yang bisa memiliki 

fungsi lain. Hal yang dilakukan menganalisis kerja semantik dan pragmatik pada 

struktur tindakan, struktur retoris teks struktur ilokusi segmen tekstual yang muncul 

ekspresi. Penelitian ini mengamati dua arahan yang pertama preskripstif yang 

mengusulkan kegiatan untuk penonton dan arahan metadiscursive yang bertujuan 

menyoroti informasi yang relevan. Kemudian arahan ini menyajikan beberapa 

perbedaan terutama dalam stuktur ilokusi. analisis ilokusi dapat ditetapkan sebagai 

kriteria menetapkan perbedaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Gallardo 

meneliti tiga jurnal ilmiah dari Argentina dengan menggunakan acuhan analisis 

ilokusi untuk menentukan perbedaan dari ketiga jurnal, berbeda dengan penelitiian 

ini yang menganalisis acara TV One yaitu Indonesia Lawyers Club dengan 

menggunakan analisis tindak tutur ilokusinya. Persamaan penelitian keduanya yaitu 

sama sama menggunakan acuhan sebagai analisisnya itu tindak tutur ilokusi.  

Penelitian sejenis yang dilakukan Hermawan (2015) dalam jurnal yang 

berjudul Penerapan prinsip kerjasama dalam dialog Indonesia Lawyers Club 

tinjauan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat maksim 

dalam tuturan Indonesia Lawyers Club yang pertama maksim kuantitas, maksim 

kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Persamaan penelitian Hermawan 

meneliti acara Indonesia Lawyers Club di TV One yang sama dengan penelitian ini 

yaitu acara Indonesia Lawyers Club juga. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

meneliti tentang prinsip kerjasama dalam tanyangan TV One yaitu Indonesia 

Lawyers Club, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tindak tutur ilokusi yang 

ada dalam Indonesia Lawyers Club. 

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Khasanah (2015) dalam jurnal  yang 

berjudul Tindak Tutur Direktif dalam naskah ketoprak “Bedhah Pati” karya Setya 

Amrih Prasaja, S.S. penelitian tersebut bertujuan mendiskripsikan jenis tindak tutur 

direktf yang terdapat dalam naskah ketoprak “Bedhah Pati”  karya Setya Amrih 

Prasaja, SS. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian Khasanah adalah 
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naskah ketoprak “Bedhah Pati”  karya Setya Amrih Prasaja, SS, sedangkan 

penelitian ini menggunakan sumber data bahasa para pembicara yang terlibat dalam 

diskusi Indonesia Lawyers Club. Khasanah meneliti tentang jenis tindak direktif, 

sedangkan penelitian ini meneliti tindak ilokusi. tindak ilokusi tersebut berisi tindak 

asertfi, direktif, ekspresif, komisif, dan daklaratif. Hasil penelitian Khasanah bahwa 

naskah ketoprak “Bedhah Pati”  karya Setya Amrih Prasaja, SS mengandung tindak 

direktif antara lain tindak direktif memaksa, tindak direktif mengajak, tindak 

direktif meminta, tindak direktif menyuruh, tindak direktif mendesak, tindak 

direktif menantang, tindak direktif memerintah, tindak direktif memohon, tindak 

direktif menyarankan, dan tindak direktif memberikan aba-aba.  

Penelitian sejenis yang dilakukan Kuncara (2013) dalam jurnal yang berjudul 

Analisis Terjemahan Tindak Tutur Direktif pada Novel The Godfather dan 

Terjemahannya dalam Bahasa Indonsia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi penerapan fungsi ilokusi tindak tutur direktif, penggunaan teknik 

penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, dan dampaknya terhadap kualitas 

hasil penerjemahannya. Penelitian Kuncara menghasilkan 152 data berupa delapan 

fungsi ilokusi direktif yaitu memerintah, meminta, menyarankan, menasehati, 

melarang, membujuk, memohon, dan mennyilakan. Kuncara menggunakan sumber 

data berupa Novel The Godfather dan menganalisis tindak tutur direktif, sedangkan 

penelitian ini acara TV yaitu Indonesia Lawyers Club menganalisis tindak tutur 

ilokusi yang berisi asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.  

Penelitian sejenis yang dilakukan Lubis (2015) dalam jurnal yang berjudul 

Conversational Implicatures of Indonesia Lawyers Club Program on TV One. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implikatur percakapan pada acara TV One 

yaitu Indonesia Lawyers Club. tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tipe-

tipe pelanggaran maksim yang menyebabkan implikatur percakapan, mengetahui 

tipe pelanggaran maksim yang paling dominan dalam acara Indonesia Lawyers 

Club, dan memaparkan alasan munculnya tipe pelanggaran maksim yang paling 

dominan dalam Indonesia Lawyers Club. temuan penelitian ini adalah ada empat 

jenis pelanggaran maksim yaitu maksim cara, maksim kuantitas, kualitas, dan 

relevansi. Sedangkan tipe pelanggaran yang paling dominan adalah maksim 
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kuantitas. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sumber data 

acara TV One yaitu Indonesia Lawyers Club. Perbedaan terlihat penelitian Lubis 

meneliti tentang implikatur percakapan dengan mengetahui tipe pelanggaran 

maksim, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang tindak tutur ilokusi.  

Penelitian sejenis dilakukan oleh Montgomery (2007) dalam jurnal yang 

berjudul Directives in the New Testament a Case Study of John 1:38. Penelitian ini 

memberikan pemahaman tentang makna direktif yang terdapat dalam Alkitab 

Yohanes 1:38 dengan penerapan prinsip hermeneutik baru yang berasal dari analisis 

linguistik dari wacana direktif. Penelitian ini menemukan tipe tindak representatif, 

tindak komisif, tindak direktif, tindak deklaratif, tindak ekspresif, dan tindak 

keputusan atau komisif. Perbedaan terlihat dari sumber data yang digunakan adalah 

alkitab sedangkan penelitian ini menggunakan acara TV One Indonesia Lawyers 

Club, namun persamaan dari kedua penelitian adalah hasil dari temuan penelitian 

Montgomery berupa tindak representatif, tindak komisif, tindak direktif, tindak 

deklaratif, tindak ekspresif, dan tindak keputusan atau komisif. Sedangkan 

penelitain meneliti tindak tutur ilokusi yang berisi tindak asertif, direktif, ekspresif, 

komisif, dan deklaratif.  

Penelitian sejenis yang dilakukan Nirmala (2015) dalam jurnal yang berjudul 

tindak tutur ilokusi pada iklan komersial Sumatera Ekspres. Hasil penelitian 

tersebut bahwa terdapat tindak ilokusi yang digunakan dalam pembuatan iklan pada 

surat kabar Sumatera Ekress periode Januari sampai Juni 2013 yaitu tindak tutur 

ilokusi asertif, direktif, dan komisif. Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang 

paling banyak digunakan dalam iklan tersebut dengan tipe yang muncul yaitu 

menginformasikan, menegaskan, dam menguatkan. Persamaan penelitian Nirmala 

yaitu meneliti tindak tutur ilokusi dalam data tersebut dengan tindak tutur asertif, 

direktif, dan komisif yang ada dalam teks iklan. Sedangkan dalam penelitian ini 

meneliti tindak tutur ilokusi dalam acara TV. Hanya saaj perbedaan terlihat dari 

data yang dipilih. Penelitian Nirmala menggunakan data surat kabar Sumatera 

Ekress periode Januari sampai Juni 2013 sedangkan penelitian ini menggunakan 

data acara TV yaitu Indonesia Lawyers Club.  
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Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Prayitno (2009) dengan jurnal yang 

berjudul perilaku tindak tutur berbahasa pemimpin dalam wacana rapat dinas: 

kajian pragmatik dengan pendekatan gender. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ujaran yang ducapkan oleh pemimpin perempuan cenderung 

bersifat ekspresif, simpatik, dan nyanyian, sedangkan pemimpin laki-laki bersifat 

direktif. Persamaan penelitian tersebut yaitu meneliti tindak tutur dalam wacana 

rapat dinas yang menghasilkan tindak ekspresif, direktif, rogatif yang termasuk 

dalam tindak tutur ilokusi, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tindak tutur 

ilokusi dalam acara TV Indonesia Lawyers Club. Perbedaan penelitian Payitno ini 

mulai dari data yang diteliti yaitu wacana rapat dinas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan data acara TV One Indonesia Lawyers Club.  

Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Riswanti (2014) dengan jurnal yang 

berjudul Analisis Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif dalam Novel Kembang Saka 

Persi Karya Soebagijo I. N. Secara sekilas penelitian tersebut menganalisis jenis 

dan fungsi tindak tutur direktif dan ekspresif dalam novel Kembang Saka Persi 

karya Soebagijo I. N. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat jenis 

dan fungsi tindak tutur pada novel khususnya direktif dan ekspresif. Perbedaan 

penelitian ini adalah penulis tidak mengaitkan penelitiannya dengan pembelajaran 

di sekolah khususnya SMA karena hanya meneliti tindak tutur ilokusi yaitu asertif, 

direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Sedangkan Riswanti hanya meneliti 

tindak direktif dan ekspresifnya saja. Akan tetapi secara keseluruhan, penelitian 

tersebut dapat dijadikan acuan penelitian untuk melakukan penelitian. 

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Runtiko (2016) dalam jurnal yang 

berjudul Analisis Percakapan Program Indonesia Lawyers Club Episode “Negara 

Paceklik, Perokok Diceklik?”. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

struktur percakapan dan penerapan prinsip kerjasama dalam diskusi program talk 

show Indonesia Lawyers Club edisi “Edisi Paceklik, Perokok Diceklik?” yang 

ditayangkan pada tanggal 23 Agustus 2016 di TVOne. Hasil penelitian 

memaparkan struktur SPEAKING yang diuraikan dengan baik dan berlangsung 

secara alami, sehingga percakapan yang terjadi mengikuti bagan pembuka, isi, dan 

penutup. Prinsip kerjasama dalam diskusi Indonesia Lawyers Club episode “Negara 
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Paceklik, Perokok Paceklik?” melanggar empat maksim. Persamaan penelitian 

Runtiko dengan penelitian ini adalah data yang digunakan sama yaitu acara TV 

Indonesia Lawyers Club hanya saja episode yang berbeda, dimana peneliti memilih 

episode “Jokowi Prabowo Berbalas Pantun”. Berbeda juga dengan yang dianalisis, 

penelitian ini menganalisis tindak tutur ilokusi yang ada dalam acara ILC 

sedangkan penelitian Runtiko menganalisis prinsip kerjasama dan struktur 

SPEAKING. 

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Sinaga (2013) dalam jurnal yang 

berjudul Tindak Tutur dalam Dialog Indonesia Lawyers Club. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk tuturan lokusi, ilokusi, dan perlokusi dan 

maksim yang ada dalam tindak tutur tersebut. Objek penelitiannya yakni Hukum 

untuk Kaum Sandal Jepit, Setelah Angie, Anas Dibidik, dan Angie Oh Angie. Dalam 

episode Hukum untuk Kaum Sandal Jepit ditemukan delapan tindak lokusi, dua 

puluh tiga tindak ilokusi, dan enam tindak perlokusi. Episode Setelah Angie, Anas 

Dibidik ditemukan tindak lokusi berjumlah lima, tiga puluh satu untuk tindak 

ilokusi, dan enam untuk tindak perlokusi. Episode Angie Oh Angie terdapat 

sembilan tindak lokusi, tindak ilokusi ada dua puluh sembilan, dan tindak perlokusi 

ada lima. Kemudian di dalam tindak tutur ilokusi terdapat enam maksim dan untuk 

tindak tutur perlokusi terdapat lima maksim. Persamaan penelitian Sinaga dengan 

penelitian ini adalah dilatarbelakangi oleh tindak tutur. Hanya saja Sinaga meneliti 

semua jenis tindak tutur yaiu lokusi, perlokusi, dan ilokusi. Sedangkan penelitian 

ini hanya meneliti satu saja yakni tindak tutur ilokusi. Objek yang ditelitinya sama 

yaitu tayangan Indonesia Lawyers Club di TVOne. 

Penelitian sejenis yang dilakukan Soleimani (2016) dalam jurnal yang berjudul 

An Analysis of Pragmatic Competence in 2013 Presidential Election Candidates of 

Iran: A Comparasion of Specch Acts with the Poll Outcomes. Hasil penelitian 

tersebut terdapat jenis dan strategi  tindak tutur yang digunakan oleh para kandidat. 

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan jenis tindak tutur ilokusi, lokusi, dan 

perlokusi yang digunakan oleh para kandidat. Penelitian Soleimani menemukan 

tiga jenis tindak tutur lokusi yaitu deklaratif, imperatif, dan interogatif. Juga 

menemukan lima jenis tindak ilokusi yang digunakan yaitu deklaratif, representatif, 
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ekspresif, direktif, dan komisif. Persamaan penelitian Soleiman dengan penelitian 

ini adalah menganalisis salah satu jenis tindak tutur yaitu ilokusi yang berisi 

deklaratif, representatif, ekspresif, direktif, dan komisif. Perbedaan penelitian ini 

akan menganalisis jenis tindak tutur ilokusi yaitu asertif, direktif, dan komisif, 

namun pada penelitian Soleimani berisi tindak tutur deklaratif, representatif, 

ekspresif, direktif, dan komisif.  

Penelitian sejenis dilakukan oleh Subekti (2013) dengan judul Analisis Tindak 

Tutur dalam Wacana Iklan Minuman di Televisi (The Speech Act Analysis in 

Discourse Beverage Advertising on Television). Hasil penelitian tersebut terdapat 

tindak tutur yang paling banyak terdapat dalam iklan minuman yaitu tindak lokusi 

dan ilokusi. Tindak lokusi berisi tentang mengajak, meminta, menawarkan, 

menyarakan dan lain-lain kepada lawan tutur untuk mengkonsumsi, mencoba, dan 

mengikuti dari iklan tersebut. Tindak ilokusi berisi tentang tindak asertif, direktif, 

komisif, ekspresif, dan deklaratif. Perbedaan tersebut sumber data yang diteliti yaitu 

iklan minuman di televisi, sedangkan penelitian ini meneliti acara TV One yaitu 

Indonesia Lawyers Club. Persamaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang sama-

sama meneliti tindak tuturnya yaitu tindak tutur ilokusi, hanya saja penelitian 

Subekti ditambah dengan tindak tutur lokusi.  

Penelitian sejenis dilakukan oleh Vaezi (2014) dalam jurnal yang berjudul A 

comparative study of speech-act in the textbooks by narative and non-narative 

speaker: a pragmatic analysis of new interchange series vs. Locally-made EFL 

tektbooks. Penelitian ini menganalisis jenis tindak tutur yang digunakan dalam 

dialog yang berjudul “Intro” dan “Right Path to English” dalam buku teks. Temuan 

penelitian tersebut bahwa ditemukan jenis tindak tutur yang paling sering 

digunakan kedua buku teks adalah tindak tutur kategori asertif, direktif, dan 

ekspresif. Dalam “Right Path English” ditemukan hanya ada dua ucapan komisif. 

Ditemukan jumlah tindak direktif dalam “Right Path to English” adalah 74, 

sementara dalam “Intro” adalah 57. Sedangkan untuk kategori deklaratif tidak 

ditemukan sama sekali. Penelitian Vaezi menggunakan sumber data berupa buku 

teks dan meneliti tindak tutur dalam buku teks tersebut sedangkan penelitian ini 



22 
 

 
 

menggunakan acara TV One yaitu Indonesia Lawyers Club. persamaan penelitian 

adalah sama-sama meneliti tindak tutur hanya saja data yang dituju berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


