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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tindak tutur merupakan suatu tindakan yang diungkapkan melalui 

bahasa yang disertai dengan gerak dan sikap anggota badan untuk mendukung 

penyampaian maksud pembicara. Dalam proses tindak tutur ditentukan dengan 

adanya beberapa aspek situasi ujar antara lain : yang menyapa (penyapa, 

penutur) dan yang disapa (penutur), konteks tuturan (latar belakang), tujuan 

sebuah tuturan,  tuturan sebagai bentuk tindak kegiatan, tuturan sebagai produk 

tindak verbal (Leech, 1993: 19-20). 

Pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional, yaitu 

penutur, kapan, dimana, dan mengenai masalah (Syukur, 1993:12). Dalam 

kajian situasional dalam bertutur, dipelajari dalam bidang ilmu pragmatik. 

Pragmatik menurut (Chaer, 2010:13) merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana 

satuan-satuan bahasa itu digunakan dalam perututuran dalm rangka 

melaksanakan komunikasi 

Pemakaian bahasa akan memakai jenis-jenis kata tertentu yang selalu 

dipergunakan. Pemakaian kata kadang-kadang menyatakan siapa pemakainya, 

apakah keinginanya, apakah cita-cita pemakai bahasa itu. Dalam hal ini bahasa 

merupakan ketentuan sosial yaitu bahwa bagian yang penting dalam kontak 

sosial terjadi melalui dengan menggunakan bahasa. 
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 Salah satu pemakaian bahasa dalam kehidupan dapat ditemukan dalam 

berbagai kegiatan kehidupan, salah satunya dalam perdagangan dan pemasaran. 

Kegiatan perdagangan itu sendiri dapat dilakukan dengan calon konsumenya 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan perdagangan yang 

dilakukan secara langsung dengan calon konsumenya bisa dilakukan oleh 

seorang Sales Promotion Girl. Menurut (Ating Tedjasutina 2000:229), promosi 

penjualan (Sales Promotion) merupakan segala kegiatan pemasaran, selain 

personal selling, advertensi dan publisitas untuk merangsang pembelian barang 

perusahaan. Promosi penjualan lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat 

dengan biaya yang tersedia. 

 Seorang SPG (Sales Promotion Girl) akan memilih bentuk bahasa yang 

digunakan dalam berkomunikasi dengan calon konsumenya dan mempehatikan 

menyesuaikan antara fungsi dan situasinya. Sebagian besar SPG (Sales 

Promotion Girl) dalam mempromosikan barang daganganya menggunakan 

bahasa Indonesia tidak baku. Hal itu terjadi karena bahasa seorang SPG (Sales 

Promotin Girl) sering menggunakan bahasa tanpa memperhatikan kaidah-kaidah 

yang berlaku, dengan kata lain mereka menggunakan bahasa mereka sendiri 

untuk menarik perhatian calon konsumen agar tertarik untuk membeli produk 

yang ditawarkan. Dalam penggunaan bahasa Indonesia pun mereka memilih 

bahasa yang sesuai dengan situasinya. 

SPG (Sales Promotion Girl) menawarkan barang dagangan mereka 

dengan bahasa lisan yang dikaji dalm tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi 
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dapat dipelajari dalam kajian bidang pragmatik. Kajian pragmatik tentang tindak 

tutur ilokusi berkaitan erat dengan bahasa lisan. 

 Konteks situasi atau konteks penutur percakapan terkait dengan berbagai 

aspek. Syarat terjadinya suatu komunikasi itu ada tiga yaitu pembicara, lawan 

bicara, dan sandi atau bahasa yang digunakan (Zamzani, 2007:27). Konteks 

tuturan mencakup berbagai aspek lingkungan fisik dan sosial yang terkait 

dengan sebuah tuturan, serta pengetahuan latar belakang yang sama-sama 

dimiliki oleh pembicara. Tujuan tuturan dalam hal ini disamakan dengan fungsi 

tuturan. Tujuan tuturan antara lain bertanya, meminta menyuruh, menghimbau, 

memberitahu, dan meminta maaf. 

 Fenomena promosi mengguanakan jasa sales promotion girl (SPG) 

semakin marak dilihat dari banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa 

mereka untuk mempromosikan maupun menjual produknya secara langsung. 

Jasa SPG juga banyak digunakan untuk berbagai acara, seperti pameran atau 

peluncuran produk baru. 

 Di dalam tuturan  antara calon pembeli dengan SPG minuman kesehatan 

Herbalife terjadi adanya interaksi yang memuat percakapan sehingga memuat 

unsur-unsur pragmatik seperti tindak tutur ilokusi. Hal-hal inilah yang melatar 

belakangi penulis untuk menjadikan tuturan SPG Minuman Kesehatan Herbalife 

sebagai objek penelitian ilmu bahasa atau linguistik, khusunya dengan tinjauan 

pragmatik. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

situasi tutur, penutur, mitra tutur dan konteks tuturan. 
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Tindak tutur ilokusi adalah tindak yang dilakukan dalam mengatakan 

sesuatu seperti membuat janji, mengeluarkan perintah, membuat pernyataan, dan 

lain-lain. Dalam tindak ilokusi telah mengandung fungsi-fungsi ujaran. Dalam 

memahami tindak tutur ilokusi tidak hanya dapat dipahami melalui makna 

kalimatnya, namun juga harus mempertimbangkan konteks situasi tuturnya. 

Contohnya, Sehat itu mahal. Kalimat Sehat itu mahal jika diucapkan oleh SPG 

(sales promotion girl) kepada konsumenya maka ilokusinya yaitu SPG (sales 

promotion girl) menyatakan kepada konsumenya bahwa sehat merupakan modal 

utama kehidupan. 

 Alasan peneliti menggunakan tindak tutur ilokusi SPG (sales promotion 

girl)  sebagai penelitian karena tuturan yang digunakan SPG yang mengandung 

efek ilokusi mampu menembus target pasar dengan harga yang tidak ekonomis 

dengan tindak tutur ilokusi yang selalu dgunakan dalam berinteraksi dengan 

konsumen sehingga konsumen mampu percaya dengan apa yang telah di ujarkan 

oleh SPG. Bahkan produk Herbalife sekarang ini sudah menjadi bisnis 

dikalangan orang karena sudah banyak peminatnya dengan manfaat yang 

diperoleh sehingga masyarakat tertarik untuk memasarkan produk Herbalife. 

Herbalife adalah perusahaan Nutrisi kelas dunia, berdiri sejak tahun 1980 hingga 

saat ini sudah tersebar di 83 negara di dunia termasuk di Indonesia. 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan. 

Penelitian ini dilakukan di pujasera AAL (Akademi Angkatan Laut) dan data 

diperoleh dari tuturan SPG (Sales Promotion Girl) dengan komunitas di sekitar 

pujasera AAL (Akademi Angkatan Laut) yang diantaranya terdapat TNI 

(Tentara Nasional Indonesia), PNS (Pegawai Negeri Sipil), PHL (Pegawai 

Harian Lepas) dan ada juga orang umum yang tidak termasuk dalam komunitas 

di pujasera tersebut sebagai rekanan kerja. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelititian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tindak tutur ilokusi yang digunakan dalam tuturan SPG 

(Sales Promoti Girl) Minuman Kesehatan Herbalife di Surabaya? 

2. Apakah  fungsi-fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan dalam tuturan 

SPG (Sales Promotion Girl) Minuman Kesehatan Herbalife di Surabaya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi yang digunakan dalam 

tuturan SPG (Sales Promotin Girl) Minuman Kesehatan Herbalife di 

Surabaya. 

2. Mendeskripsikan fungsi tindak ilokusi yang digunakan tuturan SPG (Sales 

Promotion Girl) Minuman Kesehatan Herbalife di Surabaya. 

1.5 Manfaat  Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi pada SPG (Sales Promotion 

Girl) Minuman Kesehatan Herbalife di Surabaya” ini memiliki dua manfaat, 

yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambahkan atau 

melengkapi penelitian linguistik, khususnya dalam ilmu bahasa pragmatik 

dan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti dan pembaca dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan 

peneliti tentang aspek pragmatik khususnya dalam tindak tutur ilokusi, bagi 

dosen penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan ajar kajian pragmatik 

pada mata kuliah pragmatik, bagi mahasiswa penelitian ini dapat 

digunakan sebagai salah satu refrensi dalam melakukan kajian bidang 

pragmatik. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang mencari, membaca, dan 

menelaah laporan-laporan penelitian dan bahasa pustaka yang memuat teori-

teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka 

bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh 

tentang penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik. Penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Josherta (2010) dalam skripsi “Tindak Tutur Ilokusi Perempuan dalam 

Wacana Persuasi pada Iklan Pengharum Tubuh Laki-Laki”. Surabaya: 

Universitas Airlangga menggunakan teori tindak tutur Searle. Teori tersebut 

mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis fungsi yakni Asertif, 

Direktif, Komisif, Ekspresif, dan Deklaratif. Objek penelitian ini adalah 

wacana persuasi yang terdapat pada iklan pengharum tubuh laki-laki. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa didalam penyampaian iklan ditayangkan secara 

persuasif dengan menggunakan tindak tutur perempuan sebagai daya tariknya 

sebagai calon konsumen. 

Retnoningtyas (2010) dalam skripsi: “Tindak tutur Ilokusi dan Wacana 

Persuasi dalam iklan Gery Salut Cokluut”. Surabaya: Universitas Airlangga. 

Fitri memaparkan bahwa adanya tindak tutur ilokusi pada iklan makanan 

ringan, terutama gery saluut coluut berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat 

agar membeli produk makanan ringan tersebut. Dengan pilihan kata yang tepat 

pembuat iklan mampu membuat mangsa pasar, dimana sebagian anak kecil 
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menyukai iklan tersebut dengan menirukan kata-kata yang terdapat pada iklan. 

Sehingga anak kecil suka dan membelinya. 

Purbasari (2011) dalam skripsi: “Tindak Tutur Ilokusi dalam Dialog 

Film Tiga Hati Dua Dua Dunia Satu Cinta karya Benny Setiawan”. Surabaya: 

Universitas Airlangga. Risaka berasumsi bahwa dialog-dialog pada film lebih 

dominan mengandung tindak tutur ilokusi. Penelitian ini menggunakan teori 

tindak tutur Searle yang mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi menjadi lima 

jenis fungsi yakni Aserif, Direktif, Komisif, Ekspresif, dan Dekaratif. Tidak 

hanya menunjukan dialog dengan tindak tuturnya, namun juga berdasarkan 

fungsi dan modus-modus yang terbentuk. 

Meskipun penelitian tindak tutur ilokusi pernah dilakukan, tetapi pada 

penelitian ini berbeda objek. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sama sama mengkaji tindak tutur. Adapun 

perbedaan antara penelitian di atas dengan peneliti ini yaitu pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk melengkapi penelitian di atas sebelumnya. Dalam hasil 

penelitian diatas tidak terdapat ilokusi komisif, karena dalam penelitian di atas 

tidak ada yang menjanjikan (promise) dan yang menawarkan (offers). 

1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Pragmatik 

Menurut Levinson (dalam Tarringan, 2009:33) pragmatik merupakan telaah 

mengenai relasi anatara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu 

catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain: telaah mengenai 
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kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta menyerasikan kalimat-

kalimat serta konteks yang tepat. 

Aspek-Aspek Situasi Tuturan 

Pragmatik merupakan kajian yang mengkaji makna dalam hubunganya 

dengan situasi ujar. Dengan dmikian bagi penutur dan mitra tutur hendaknya 

memperhatikan aspek situasi tutur di dalam komunikasinya agar antara penutur 

dan mitra tuturdapat saling mengerti atas tuturanya. 

Leech (dalam Wijana dan Muhammad Rohmadi, 2010:14) membagi aspek 

situasi tutur atas lima bagian, yaiut: (1) penutur dan mitra tutur; (2) konteks 

tutur; (3) tujuan tuturan; (4) tindak tutur sebagai tindakan atau aktivitas; (5) 

tuturan sebagai produk tindak verbal. 

1. Penutur dan Mitra Tutur 

Penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi 

pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara itu, mitra tutur 

adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam penuturan. 

Di dalam peristiwa tutur peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih 

berganti, yang semula berperan penutur pada tahap tutur berikutnya dapat 

menjadi mitra tutur, demikian sebaliknya. Aspek-aspek yang terkait dengan 

komponen penutur dan mitra tutur antara lain usia, latar belakang usia, latar 

belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat keakraban, 

dan sebagainya. 
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2 Konteks Tuturan 

Konteks dapat mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan, baik secara 

fisik (cotex) maupun nonfisik (setting social), yang biasa disebut konteks. 

Konteks itu pada hakikatnya adalah semua latar belakang pengetahuan 

(background knowladge) yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra 

tutur. 

3 Tujuan Tuturan 

Bentuk-bentuk tuturan yang di utarakan oleh penutur. Tuturan tersebut 

dilatarbelkangi oleh maksud dan tujuan. Di dalam pragmatik, berbicara 

merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan (good oriented activities). 

4 Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas 

Pragmatik berhubungan dengan tindak verbal (verbal act) yang terjadi 

dalam situasi tertentu. Dalam hal ini pragmatik menangani bahasa dalam 

tingkatanya yang lebih konkret dibanding dengan tata bahasa. Tuturan 

sebagai entitas yang konkret jelas penutur dan lawan tuturnya, serta waktu 

dan tempat pengutaraanya. 

5 Tuturan Sebagai Bentuk Tindak Verbal 

Tindakan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu tindakan verbal dan 

tindakan nonverbal. Memukul atau berjalan merupakan contoh dari tindakan 

nonverbal. Sementara berbicara merupakan tindakan verbal. Tindak verbal 

adalah tindak mengekspresikan kata-kata atau bahasa. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAK TUTUR ILOKUSI.... RINA NOVIA



11 
 

 

1.7.2  Tindak Tutur 

Tindak tutur ‘speech act’ yang merupakan bagian dari kajian pragmatik 

pertama kali disampaikan oleh filsuf berkebangsaan Inggris, Jhon L. Austin. 

Austin (1962) mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya, saat seseorang 

mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Selanjutnya pendapat ini 

dikembangkan oleh Searle dan berpendapat bahwa unsur yang paling kecil 

dalam komunikasi adalah tindak tutur seperti menyatakan, membuat pertanyaan, 

memberi perintah menguraikan, menjelaskan, minta maaf, berterima kasih, 

mengucapkan selamat dan lain-lain, (dalam Nadar, 2009:12) 

Tindak tutur lebih dijabarkan oleh para linguistik diantaranya Searle (dalam 

Wijana dan Muhamad Rohmadi, 2010:20) menyatakan bahwa secara pragmatis, 

setidak tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang 

penutur dalam melakukan tindak tutur yakni tindak tutur lokusi (locutionary 

act), tindak tutur ilokusi (ilocutionary act), dan tindak tutur perlokusi 

(perlocutionary act). Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut sesuai pendapat 

Leech (1993:316). 

Lokusi  : n menyatakan pada t bahwa X 

Ilokusi  : Dalam mengatakan X, nmenegaskan bahwa P 

Perlokusi : Dalam mengatakan X,n meyakinkan t bahwa P 

Ket  : kata-kata tertentu yang diucapkan dengan suatu makna d 

    dan acuan-acuan tertentu. 
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n  : penutur/pembicara 

t  : lawan tutur/pendengar 

 P  : maksud yang ingin disampaikan 

a Tindak Tutur Lokusi (The Act of saying Something) 

Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. 

Tuturan ini disebut sebagai The Act of saying Something. Dalam tindak lokusi, 

tuturan dilakukan hanya untuk menyatakan sesuatu tanpa ada tendensi atau 

tujuan yang lain, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya.  

b Tindak Tutur Ilokusi (The Act of Doing Something) 

 Menurut Austin dan Gunarwan (dalam Rustono, 1999:35) tindak ilokusi 

adalah tindak melakukan sesuatu. Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi.hal 

itu terjadi karena tindak ilokusi berkaitan dengan siapa bertutur, kepada siapa, 

kapan, dan dimana tindak tutur itu dilakukan, dan sebagainya (Rustono 

1999:36). Rustono (1999:36) menjelaskan untuk memudahkan identifikasi, ada 

berapa verba itu antara lain melaporkan, mengusulkan, mengakui mengucapkan 

selamat, berjanji, mendesak dan sebagainya. 

 Ibrahim (1993: 16-41) menyebutkan macam-macam tindak tutur ilokusi 

sebagai berikut. 

a. Ilokusi Konstantif 
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     Secara umum, ilokusi konstantif merupakan ekspresi kepercayaan yang 

dibarengi dengan ekspresi maksud sehingga mitra tutur membentuk (atau 

memegang) kepercayaan yang serupa. Analisis tentang berbagai macam 

konstantif yang dikemukakakn oleh ibrahim (1993:16) yaitu sebagai berikut: 

1 Asertif (assetive) : (menyatakan, mengemukakan, mengutarakan, 

menyampaikan, mengkalim, mengutarakan menyatakan tidak (menolak), 

menunjukan pemertahanan, menyampaikan, mengatakan. 

2 Prediktif (predikties) : (meramalkan atau memprediksikan) 

3 Retodiktif (retodictives) : (memperhatikan, memprediksikan) 

4 Deskriptif (descriptives) : (menilai, menghargai, mengkategorikan, 

mengkarakterisasi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, mendiagnosa, 

mengevaluasi, mengidentifikasi, memotret, merangking) 

5 Askritif (ascriptives) : (menyatukan, mengatribusikan, memprediksi) 

6 Informatif (informatives) : ( menasehati, mengumukan, menginformasikan, 

menekan, melaporkan, menunjukan, ,menceritakan) 

7 Konfirmatif (confirmatives) : (menilai, mengevaluasi, mengumpulkan, 

mengkonfirmasi, mendiagnosa, menentukan, memutuskan, memvalidasi, 

membuktikan) 

8 Konsesif (concessives) : (mengakui, menyetujui, membolehkan, 

mengijinkan, menganugrah, memiliki) 

9 Rekratif (rekratives) : (membenarkan, menolak, menyangkal, 

membantah, menyanggah, memiliki) 

10 Asentif (assentives) : (menerima, menyepakati, menyetujui) 
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11 Dissentif (dissentives) : ( membedakan, menindaksepakati, menolak) 

12 Dispuatif (dispuatives) : (menolak, berkeberakat, memprotes, 

mempertanyakan) 

13 Responsif (responsives) : (menjawab, membalas, merespon) 

14 Sugestif (sugestives) : (menerka, menebak, berhipotesis, 

mempertanyakan) 

15 Suppositif (suppositives) : (mengansumsikan,. Berhipotesis, 

mempostulasikan, menstipulasikan, memperkirakan, berteori) 

b. Ilokusi Direktif  

 Direktif (directives) mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan 

yang akan dilakukan oleh mitra tutur. Ada lima jenis tindak tutur yang masuk 

kategori ini: 

1 Requetives (meminta, mengemis, memohon, menekankan, mengundang, 

mendoakan, mengajak, mendorong) 

2 Question (bertanya, mengintrogasi) 

3 Requirements (memerintah, menghendaki, mengkomando, menuntut, 

mendikte, mengarahkan, mengintruksikan, mengatur, mengsyaratkan) 

4 Permissives (menyetujui, membolehkan, memberi wewenang, 

menganugrahi, mengabulkan, mengizikan, melepaskan, memaafkan, 

memperkenankan) 

5 Advisories (menasehatkan, memperingatkan, mengkonseling, mengusulkan, 

menyarankan, mendorong) 
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c. Ilokusi Komisif (Comissives) 

Komisif comissives merupakan suatu kategori tindak ilokusi. Komisif 

merupakan tindak mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

dispesifikasikan dalam isi proposisinya, yang juga bisa menspesifikasi kondisi-

kondisi tempat isi itu dilakukan atau tidak harus dilakukan. Ada dua tipe komisif 

yaitu promise (menjanjikan) dan offers (menawarkan) misalnya seorang sales 

promotion girl (SPG) meawarkan suatu produk ke calon pembeli dan 

menjanjikan bahwa produk tersebut aman digunakan atau aman untuk 

dikonsumsi. 

d. Ilokusi Pengakuan (Acknowledgment) 

a. Ilokusi pengakuan (Acknowledgment)  mengekspresikan perasaan tertentu 

kepada mitra tutur baik yang berupa rutinitas ataupun yang murni. 

Macam-macam Acknowledgment  

1 Appologize (mengekspresikan penyesalan karena telah melukai atau 

mengganggu mitra tutur 

2 Condole (mengekspresikan simpati karena ketidakberuntungan, atau 

musibah yang dialami) 

3 Conratulate (mengekspresikan rasa gembira) 

4 Greet (penyampaian salam) 

5 Thank (mengekspresikan rasa terimakasih) 

6 Bid (mengekspresikan harapan) 

7 Accept (penerimaan, penghargaan) 
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8 Reject (menolak) 

Menurut Searle (dalam Rohmadi, 2004: 32) kategori ilokusi dibedakan menjadi 

lima jenis yaitu: 

1 Representatife, ialah tindak ujar yang mengikat penuturnya kepada 

kebenaran atas hal yang dikatakanya, misalnya menyatakan, melaporkan, 

menunjukan dan menyebutkan. 

2 Direktif, ialah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud 

agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran itu, 

misalnya: menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menentang. 

3 Ekpresif, ialah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujaran itu, 

misalnya: memuji, mengucapkan, tertimakasih, mengkritik, dan mengeluh. 

4 Komisif, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan 

segala hal yang disebutkan dalam ujaranya, misalnya: berjanji, 

bersumpahatau mengancam. 

5 Deklaratif, ialah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud 

untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru, 

misalnya: memutuskan, membatalkan, melarang, mengijinkan, dan minta 

maaf. 

Dari teori tersebut, untuk menganalisis penelitian, peneliti menggunakan 

teori ibrahim, yaitu ilokusi kontantif, ilokusi direktif, ilokusi komisif, dan 

ilokusi pengakuan. 
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c Tindak Tutur Perlokusi (The Act Persuading Someone)  

Tindak perlokusi merupakan tindak yang diutarakan oleh seseorang dan 

seringkali mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force) atau efek bagi yang 

mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak 

sengaja dilakukan oleh penuturnya. Tindak tutur ini disebut The Act of effecting 

someone. 

Tindak lokusi dan ilokusi juga dapat masuk dalam kategori tindak 

perlokusi bila memiliki daya ilokusi yang kuat yaitu mampu menimbulkan efek 

tertentu bagi mitra tutu 

1.8  Metode Penelitian  

Metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena dari suatu 

penelitian diharapkan akan diperoleh hasil yang lebih baik.agar hasil penelitian 

ini benar- benar objektif dan sesuai dengan harapan, maka penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih 

oleh peneliti karena metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih cermat 

mengenai objek yang menjadi penelitian. 

1.8.1   Sumber Data 

Data penelitian ini diperoleh dari gambaran peneliti yang hanya 

menggambarkan subyek penelitian, dalam hal ini persepsi dan respon konsumen 

dan (sales pomotion girl) SPG Minuman Kesehatan Herbalife yang berada di 
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AAL, sebagaimana adanya tuturan-tuturan SPG dan konsumen yang 

mengandung tindak tutur ilokusi 

1.8.2    Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah modus operasional yang ditempuh pada 

saat pengumpulan data linguistik. Menrut Sudaryanto (1993: 134), metode 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan teknik rekam dan teknik 

catat tersebut digunakan peneliti untuk mengamati langsung data-data 

kebahasaan yang sering dimunculkan dalam dialog antara konsumen dengan 

SPG minuman kesehatan herbalife di Surabaya. Terkait dengan penggunaan 

tindak tutur ilokusi dalam dialog SPG minuman kesehatan herbalife tersebut. 

Data-data tersebut kemudian dicatat dan diklasifikasikan terkait dengan aspek-

aspek tindak tutur ilokusi. Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data 

secara optimal. 

Penelitian ini menggunakan teknik catat dan rekam tuturan antara SPG 

(sales promotion girl) minuman kesehatan Herbalife dengan konsumen yang 

terjadi secara rutin setiap seminggu 2x yang berada di wilayah akademi 

angkatan laut dikawasan perak. adapun jumlah SPG terdapat tiga orang yang 

aktif pada hari senin dan delapan orang untuk hari jumat jadi total SPG yang ada 

dikawasan tersebut ada sejumlah sebelas SPG dan untuk konsumen pujasera 

diantaranya anggota pujasera yang berjumlah tiga belas orang, dua puluh dari 

anggota koprasi dan lainya anggota dalam dan diataranya orang luar. 
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1.8.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara peneliti untuk menganalisis data yang 

ada. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

pengolahan data secara kualitatif, yang meliputi kegiatan mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi data. Dengan demikian, data yang telah diperoleh akan 

diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan pada bentuk tindak tuturnya. 

Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh adalah (sales promotin 

girl) dan calon pemebeli di pujasera tangkuban perahu AAL perak. Satu SPG 

minuman kesehatan herbalife akan diidentifikasikan sekaligus diklasifikasikan 

atas tuturan tersebut. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah tuturan 

tersebut sudah memenuhi atau sesuai dengan yang dibutuhkan, sedangkan 

klasifikasi dilakukan dengan memilah-milah data untuk dimasukan sesuai 

kategori. Selanjutnya dilakukan tahap deskripsi, yaitu pemaparan data secara 

menyeluruh berdasarkan teori. 

 

1.8.4    Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

Pemaparan hasil analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah 

analisis data selesai. Untuk memaparkan hasil analisis data diperlukan suatu 

teknik pemaparan data. Menurut Sudaryanto (1993:155), ada dua teknik 

pemaparan data yaitu teknik yang bersifat formal dan informal. Teknik 
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pemaparan hasil analisis secara formal adalah perumusan dengan tanda-tanda 

dan lambang-lambang, sedangkan teknik informal dilakukan dengan cara 

perumusan dengan kata-kata biasa. 

Penelitian ini sendiri menggunakan metode pemaparan hasil analisis data 

informal karena memakai pemaparan hasil data informal karena memakai 

pemaparan hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata arau kalimat yang 

bersifat tidak resmi atau mudah dimengerti. 

1.9  Operasionalisasi Konsep 

Operasional konsep berisi tentang penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu dapat dipakai dasar untuk menentukan 

arah penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Operasionalisasi 

konsep digunakan oleh peneliti untuk menghindari kesalah pahaman dalam 

menafsirkan dan menginterpretasikan hasil penelitian. 

Berikut ini beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan, yaitu: 

1. Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara 

(penutur) dan pendengar (mitra tutur), kapan dan dimana tindak tutur itu 

dilakukan serta apa yang dibicarakan atau dituturkan. Juga perlu disertakan 

konteks tuturan dalam situasi tutur. 

2. Ilokusi tindak tutur ilokusi merupakan tindak yang dilakukan dalam 

mengatakan sesuatu seperti membuat janji, mengeluarkan perintah membuat 

pernyataan dan lain-lain. 
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3. Pragmatik merupakan telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks 

yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, 

dengan kata lain: telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan 

serta menyerasikan kalimat-kalimat serta konteks yang tepat. 

1.10 Sistematika Penelitian  

Penelitian ini disajikan dalam empat bab. Pelaporan hasil penelitian secara 

berturut-turut dibagi menjadi bagian pendahuluan, gambaran umum objek, 

penelitian, temuan dan analisis data, serta yang terakhir adalah penutup. 

Sistematika penyajian pelaporan hasil penelitian secara rinci adalah sebagi 

berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, landasan teori, operasionalisasi 

konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini memaparkan gambaran umum (sales promotion girl) minuman 

kesehatan herbalife dengan konsumen dan gambaran umum kebahasaan (sales 

promotion girl) minuman kesehatan herbalife dengan konsumen. 

Bab III Temuan dan Analisis Data 
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Temuan dan analasis data disajikan berdasarkan tiap objek penelitian. 

Bahasa yang digunakan SPG (Sales Promotion Girl) dianalisis berdasarkan 

rumusan masalah yang terdiri dari dua poin yaitu: bentuk-bentuk dialog yang 

mengandung unsur tindak tutur ilokusi dalam tuturan SPG (sales promotion 

girl) minuman kesehatan herbalife di Surabaya, fungsi-fungsi tindak tutur 

ilokusi dalam tuturan SPG (sales promotion girl) di Surabaya. Bagian ini 

memuat deskripsi pembahasan rumusan masalah. 

Bab IV Simpuan dan Saran 

Bagian ini berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 
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