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ABSTRAK 

 

Penelitian ini me ngkaji tinda k tutur da lam f ilm Jakarta Maghrib karya 
Salman Aristo. Tindak tutur merupakan perilaku berbahasa seseorang yang berupa 
tindak ujaran seseorang dalam situasi a tau posisi uj aran tertentu. Tindak t utur 
dalam situasi atau posisi ujaran tertentu juga digunakan dalam dialog film. Dialog 
film merupakan proses komunikasi yang cukup unik, karena di dalamnya terdapat 
proses kom unikasi yang t idak w ajar s eperti proses kom unikasi sehari-hari 
sehingga penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tindak tutur dalam dialog film. 
Hal ini  di tinjau dari (1) bentuk dialog yang mengandung t indak tutur lokusi, (2) 
bentuk dialog yang mengandung tindak tutur ilokusi, dan (3) bentuk dialog yang 
mengandung tindak tutur perlokusi.  

Penelitian i ni m enggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
bersifat deskriptif, karena penelitian dilakukan dengan mengamati suatu fenomena 
bahasa dalam kurun waktu tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
beberapa tahap, yakni (1) obs ervasi, ( 2) m enyimak, ( 3) m encatat (mentraskrip), 
(4) kl asifikasi data, (5) memasukkan data da lam bentuk dialog. Sumber da tanya 
berwujud percakapan (dialog) yang dilakukan oleh aktor maupun aktris yang ada 
dalam film tersebut. Analisis data dilakukan dalam tiga langkah, yaitu (1) reduksi 
data, (2) penyajian data, (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan. 
 Hasil pe nelitian ini da pat di kemukakan s ebagai be rikut. Bentuk di alog 
yang m engandung uns ur t indak t utur da pat di klasifikasikan m enjadi ( 1) t indak 
tutur lokusi, (2) tindak tutur ilokusi, dan (3) tindak tutur perlokusi. Pada penelitian 
ini j uga di temukan f ungsi t indak t utur i lokusi, a ntara l ain: (1) fun gsi i lokusi 
asertif, ( 2) fungsi i lokusi di rektif, ( 3) f ungsi i lokusi e kspresif, dan (4) f ungsi 
ilokusi komisif. Namun, fungsi ilokusi deklarasi tidak ditemukan dalam penelitian 
ini. 
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