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Abstak: Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan tindak tutur dalam
cerita bersambung Tresnaku Mung Sepisan karya Ismoe Rianto, (2)
mendeskripsikan maksim-maksim dalam cerita bersambung Tresnaku Mung
Sepisan karya Ismoe Rianto.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Subjek penelitian yaitu cerbung Tresnaku Mung Sepisan karya Ismoe Rianto
sedangkan objek penelitiannya adalah bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi,
perlokusi beserta maksim-maksimnya dalam cerbung Tresnaku Mung Sepisan.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah human instrument/ peneliti
sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
teknik pustaka, teknik observasi dan teknik catat. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode content analysis atau analisis isi, selanjutnya,
dalam teknik penyajian data, penulis menggunakan metode informal.
Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa dalam cerbung Tresnaku
Mung Sepisan ditemukan 3 jenis tindak tutur meliputi lokusi, ilokusi, dan
perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur menyatakan sesuatu. Tindak
tutur ilokusi ditemukan tindak tutur menganjurkan, mengusulkan, melaporkan,
meminta, mengakui, bertanya, menyuruh, dan berterimakasih. Tindak tutur
perlokusi ditemukan tindak tutur membujuk, dan meyakinkan. Prinsip kerjasama
yang terdapat dalam percakapan yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas,
maksim relevansi, dan maksim cara. Prinsip kesopanan yang terdapat dalam
percakapan yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim
penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim
simpati.

Kata kunci: Analisis tindak tutur, cerita bersambung
A. PENDAHULUAN
Cerbung Tresnaku Mung Sepisan menceritakan tentang kisah cinta seorang
perawat dengan bekas polisi Jepang yang kandas karena hubungannya tidak
direstui oleh orang tua dari pihak permpuan. Lebih jelasnya secara singkat dapat
penulis kemukakan mengenai alasan penelitian ini, yaitu Penulis tertarik
menganalisis pragmatik dalam cerbung Tresnaku Mung Sepisan karena di dalam
cerbung tersebut terdapat banyak percakapan yang mengandung unsur-unsur
pragmatik serta maksim yang perlu dianalisis. Ketertarikan penulis mengambil
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subjek tersebut karena cerbung salah satu jenis prosa yang digemari masyarakat
dengan

cara penyajiannya yang bertahap dapat membuat pembaca menjadi

penasaran untuk mengikuti jalan cerita selanjutnya. Cerbung juga menarik diteliti
karena menyerupai kehidupan nyata tetapi tidak sama dengan kenyataan.
Pemahaman tentang analisis pragmatik dalam tindak tutur beserta maksimmaksimnya dapat membantu dalam kelancaran berkomunikasi agar dapat
dipahami oleh lawan tutur.

B. TINJAUAN TEORI
1. Pragmatik
a. Pengertian Pragmatik
Rustono (1999: 4) mengatakan bahwa pragmatik adalah bidang linguistik
yang mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan.
Gunawan dalam Rustono (1999: 4) menambahkan bahwa pragmatik adalah
bidang linguistik yang mengkaji hubungan (timbal balik) fungsi ujaran dan
bentuk (struktur) kalimat yang mengungkapkan ujaran.
b. Tindak Tutur
Tindak ujar (speech act) atau tindak tutur adalah fungsi bahasa sebagai
sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur
sebenarnya mengandung fungsi komunikasi tertentu. Tuturan dari seorang
(penutur) tentu saja tidak semata-mata hanya asal bicara, tetapi mengandung
maksud tertentu (Mulyana, 2005: 80).
c. Prinsip Kerjasama
Salah satu kaidah berbahasa adalah seorang penutur harus selalu berusaha
agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami
sehingga lawan tuturnya dapat memahami maksud tuturan. Demikian pula
dengan lawan tutur, ia harus memberikan jawaban atau respons dengan apa
yang dituturkan oleh penutur. Bila keduanya tidak ada saling pengertian maka
tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Oleh sebab itu diperlukan semacam
kerja sama antara penutur dengan lawan tutur agar proses komunikasi itu
berjalan secara lancar (Wijana, 1996: 46).
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d. Prinsip Kesopanan
Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni
diri sendiri (self) dan orang lain (other). Diri sendiri adalah penutur, dan
orang lain adalah lawan tutur dan orang ketiga yang dibicarakan penutur dan
lawan tutur (Wijana, 1996: 55).

C. METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang analisis tindak
tutur dalam cerbung Tresnaku Mung Sepisan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti
mencatat dengan teliti dan cermat data yang berwujud kata-kata, kalimat-kalimat.
Dari data yang bersifat deskriptif itu peneliti melakukan analisis data untuk
membuat generalisasi atau kesimpulan umum yang merupakan sistem atau kaidah
yang bersifat mengatur atau gambaran dari orang-orang yang dijadikan subjek
penelitian (Subroto, 1992: 7). Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan
berbentuk kata bukan angka. Istilah deskriptif diartikan memberikan gejala-gejala
bahasa secara cermat dan teliti berdasarkan fakta kebahasaan yang secara empiris
hidup pada penutur-penuturnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini menjelaskan fenomena kebahasaan berupa tuturan dengan
metode berupa bahasa.
Subjek penelitian penulis adalah cerita bersambung Tresnaku Mung Sepisan
dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2011/2012.
Objek penelitian ini yaitu mengenai tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi
beserta maksim-maksimnya dalam cerita bersambung Tresnaku Mung Sepisan
karya Ismoe Rianto tahun 2011/2012.
Menurut Sugiyono (2010: 305), Instrumen penelitian adalah alat bantu yang
digunakan untuk penelitian. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu peneliti sebagai instrumen utama atau human instrument. Selain
instrumen utama peneliti sebagai instrumen, juga dibantu oleh instrumen lain
yaitu instrumen bantu meliputi alat tulis (pulpen, pensil), nota dan buku catatan
untuk mencatat data. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku acuan
tentang teori sastra, teori tindak tutur, artikel-artikel dari internet.
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Dalam pengumpulan data digunakan teknik simak catat. Teknik catat adalah
mencatat data-data yang ditemukan ke dalam nota pencatat data yang tersedia.
Sedangkan observasi adalah peneliti membaca cerbung Tresnaku Mung Sepisan
secara kritis dan teliti. Adapun langkah pengumpulan data ini ada dua cara, yaitu
(1) mengadakan pengamatan secara rinci dan sistematik terhadap gejala yang
tampak pada objek penelitian. (2) membaca, mengamati, memilih, dan mencatat
huruf tindak tutur yang berupa kata lokusi, ilokusi, perlokusi dan prinsip
kerjasama pada cerbung Tresnaku Mung Sepisan dengan menggunakan berbagai
macam pengetahuan yang telah dibaca.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif
digunakan metode content analysis atau analisis isi, artinya digunakan untuk
menganalisis isi dari suatu wacana (misalnya karya sastra). Selain itu, kajian
konten analisis juga dapat mengantarkan peneliti wacana untuk membuat
inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan
memperhatikan konteksnya (Mulyana, 2005: 82).
Teknik penyajian hasil analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini
dengan metode penyajian informal. Metode informal adalah perumusan dengan
kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993: 145). Teknik penyajian hasil analisis tindak
tutur dalam cerbung Tresnaku Mung Sepisan antara lain tindak lokusi, ilokusi,
perlokusi dan maksim kerjasama serta maksim kesopanan.

D. PEMBAHASAN DATA
1. Tindak Tutur
a. Lokusi
Konteks: Sudi Yatmini mengatakan kepada Yatmono bahwa dia merasa jika
Martono menyukainya.
“Aku yak rasa lek Onot ngesir, tapi aku gak isa nampa,”wuwuse
Yatmini karo ngekep buku.
Tuturan “Aku yak rasa lek Onot ngesir”, artinya ‘Aku merasa kalau lek
Onot menyukaiku’ tuturan tersebut merupakan jenis tuturan lokusi yang
menyatakan sesuatu, memberikan keterangan, maksudnya tuturan di atas
adalah Yatmini mengatakan kepada Yatmono kalau Yatmini merasa jika
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Martono menyukai dirinya, tetapi Yatmini tidak bisa menerima atau
membalas perasaan Martono..
b. Ilokusi
Konteks: Menyuruh Mak Wiji untuk istirahat. Sudarsih menyuruh agar Mak
Wiji istirahat karena melihat Sulikah yang sudah kelelahan. Mak Wiji
istirahat tetapi dalam hatinya merasa tidak terima.
“Sampeyan ngaso sik !” Sumambunge. Gandheng sing ngongkon
sawijine juru rawat, Mak Wiji muruti senajan jroning batin ora trima.
Tuturan “Sampeyan ngaso sik !”, artinya ‘Anda istirahat dulu!’.
Maksudnya salah satu juru rawat mengusulkan agar Mak Wiji istirahat
terlebih dahulu. Gandheng sing ngongkon sawijine juru rawat, Mak Wiji
muruti senajan jroning batin ora trima, artinya ‘mengingat yang menyuruh
salah satu perawat, Mak Wiji menuruti walau dalam hati tidak trima’, yang
maksudnya Mak Wiji menuruti apa yang dikatakan salah satu juru rawat
tetapi dalam hatinya tidak terima. Kalimat tersebut termasuk tindak ilokusi.
Penutur menyuruh kepada mitra tutur untuk beristirahat.
c. Perlokusi
Konteks: Meyakinkan orang tua Diah Anggarsari. Sudi Yatmini
meyakinkan kepada orang tua Diah Anggarsari bahwa rahasianya akan
aman dan untuk sementara waktu Diah Anggarsari tinggal di Gubug
Gayatri.
“Ngeten mawon Pak. Kalih ngentosi laire bayi, anake kersane enten
mriki mawon!”
“Terus?!”Wara Sayekti munggel ora marem.
“Mpun kuwatir, rahasiane kula simpen”.
“Saestu Bu, tulung nggih Bu?”Kusrin bisa nampa. Sudi Yatmini Putri
manthuk.
Tuturan “Mpun kuwatir, rahasiane kula simpen”. Artinya ‘Jangan
khawatir, rahasianya saya simpan’. Kalimat tersebut termasuk kalimat
perlokusi, penutur berusaha meyakinkan mitra tutur dengan menutup
rapat-rapat rahasia itu dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun.
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2. Prinsip Kerjasama
a. Maksim Kuantitas
“Wis sarapan?”
“Empun”
Pada tuturan di atas terjadi percakapan singkat, artinya pertanyaan
dijawab seperlunya saja tanpa ada tambahan apapun sebagai pelengkap
pembicaraan. Pertanyaan penutur di jawab si mitra tutur dengan singkat
tanpa embel-embel persuasif. Itulah yang disebut dengan maksim kuantitas,
yaitu lawan tutur memberikan respon atau jawaban secukupnya saja.
b. Maksim Kualitas
“Pirang wulan?” pitakone panggah sareh.
“Tiga”
Sudi Yatmini Putri gedheg-gedheg. Sabanjure Diah Anggarsari dititi
priksa. Sawise niti priksa manggut-manggut. Diah Anggarsari pancen
wis isi.
Pada tuturan di atas merupakan maksim kualitas dimana penutur
mengatakan yang benar saja “Sabanjure Diah Anggarsari dititi priksa.
Sawise niti priksa manggut-manggut. Diah Anggarsari pancen wis isi”.
artinya ‘selanjutnya Diah Anggarsari dipriksa. Setelah dipriksa, ternyata
Diah Anggarsari memang sudah hamil’. Tuturan tersebut telah dibenarkan
oleh mitra tutur. Kesimpulan kalimat di atas merupakan maksim kualitas
karena tuturan yang dikatakan oleh penutur kepada mitra tutur dijawab yang
benar saja.
c. Maksim Relevansi
“Ndang dibeta mriki!”
“Dereng enten yatrane”
Nurindah unjal ambegan. Wong lanang disawang nganti rada
klincuan,

banjur dhingkluk, ngempit dlamakan tangan ing sela

selane pupu.
“Nggriyane pundi?”
“Mbethek. Sakniki sik ngentosi enten mergi”.
“Sembrana, ndang dijak mriki!”
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Tuturan “Ndang dibeta mriki!”.“Dereng enten yatrane”. Nurindah
unjal ambegan. Wong lanang disawang nganti rada klincuan, banjur
dhingkluk, ngempit dlamakan tangan ing sela selane pupu. “Nggriyane
pundi?”. “Mbethek. Sakniki sik ngentosi enten mergi”. “Sembrana, ndang
dijak mriki!” Nampak mitra tutur memberikan kontribusi yang relevan
dengan pokok pembicaraan. Mitra tutur memberikan jawaban atas
pertanyaaan penutur yang seseuai dengan topik pembicaraan.
d. Maksim Perlengkapan atau Cara
“Nganti saiki Yatmini gak tau hubungan ambek arek lanang” Yatmono
njarwani. Martono mlengeh, senajan mung sak pucuk kuku ireng, kayakaya isih ana sing diarep-arep.
Penutur mematuhi maksim pelaksanaan dalam tuturan di atas penutur
yang memberitahukan bahwa sepertinya Yatmini tidak suka dengan
Martono karena masih ada yang Yatmini tunggu.
3. Prinsip Kesopanan
a. Maksim Kebijaksanaan
“Sudi Yatmini Putri unjal ambegan. Nggeget lambe sing kumudu
mewek. Ewasemono ora kuwawa ngampet luh sing pating brebel nganti
pating jlaret ngrenggani pipi kiwa tengen. Pancen ora gampang njupuk
keputusan kuwi. Rina wengi ngolak-alik, ngunggah lan ngedhunaken
pikiran. Patang taun luwih anggone ndhedher katresnan. Abot yen kudu
ngendhani. Nanging banjur dipupus dhewe, yen tresna marang wong
tuwa, nuruti kekarepane kuwi, sejatine uga ngemu rasa pangabekti.
Lan ing tembe ora diarani anak durhaka. (E 8)
Dari tuturan di atas merupakan maksim kebijaksanaan berarti
menguntungkan bagi penyimak. Tetapi tidak mengimplikasikan sesuatu
kerugian bagi pembicara terkecuali upaya lisan untuk memberi informasi.
Patang taun luwih anggone ndhedher katresnan. Abot yen kudu ngendhani.
Nanging banjur dipupus dhewe, yen tresna marang wong tuwa, nuruti
kekarepane kuwi, sejatine uga ngemu rasa pangabekti. Lan ing tembe ora
diarani anak durhaka. Artinya ‘empat tahun menjalin hubungan. Berat jika
harus diakhiri. Tetapi harus diakhiri, jika berbakti pada orangtua, menuruti
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keinginan itu, menunjukkan rasa berbakti, dan tidak dikatakan anak
durhaka’. Maksud kalimat di atas adalah jika Sudi Yatmini lebih sayang
terhadap orang tuanya dan tidak mau dikatakan anak durhaka dia harus
memutuskan hubungannya dengan Inagaki.
b. Maksim Penghargaan
“Rencanane dikei gaweyan apa?”
“Ngrewangi aku umbah-umbah karo masak”, Sudarsih sing
wangsulan.
“Tapi ya ngono, aja warasan thok. Tenagane wong ya diregani”,
Yatmono melu-melu usul.
“Ya mesti sam. Thithik-thithik ya tak cekeli”, sumaure Sudi Yatmin
Putri (E10: 20).
Tuturan di atas merupakan maksim penghargaan yang terdapat pada
percakapan “Tapi ya ngono, aja warasan thok. Tenagane wong ya
diregani”. Yang artinya ‘tetapi ya begitu, jangan cuma menyuruh saja.
Tenaganya orang ya dihargai’. Jangan Cuma menyuruh tetapi juga harus
menghargai pekerjaan seseorang.
c. Maksim Kesimpatian
“Kula nggih mboten katene mentala”, Estuningsih nambahi.
Lan Tuminah pranyata pawongan sing bisa nitipake awak. Ngerti
marang gawean. Wiwit sadurunge njedhul nganti bali angslup, yen ora
dipenggak karepe ora gelem leren.
Tuturan di atas, penutur mematuhi maksim kesimpatian yakni
memaksimalkan rasa simpati kepada lawan tuturnya. Tuturan tersebut
terdapat pada kalimat “Kula nggih mboten katene mental” Artinya saya ya
kasian, tidak tega. Lan Tuminah pranyata pawongan sing bisa nitipake
awak. Ngerti marang gawean. Wiwit sadurunge njedhul nganti bali
angslup, yen ora dipenggak karepe ora gelem leren. Artinya Dan Tuminah
memang orang yang bisa dipercaya. Tahu akan pekerjaan. Dari pagi sampai
sore, jika tidak disuruh belum mau berhenti bekerja. Maksudnya
Estuningsih berbicara seperti itu karena merasa kasian kepada Sudarsih
yang menumpang ditempatnya, di menumpang tetapi di juga tahu diri
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dengan membantu pekerjaan dari pagi sampai sore, tidak mau berhenti jika
tidak ada yang menyuruh untuk berhenti.

E. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, Analisis Tindak
Tutur Cerita Bersambung Tresnaku Mung Sepisan dalam Majalah Panjebar
Semangat Karya Ismoe Rianto Tahun 2011/2012 dapat disimpulkan sebagai
berikut.
Penggunaan pragmatik yang terdapat dalam tuturan Cerbung Tresnaku
Mung Sepisan Karya Ismoe Rianto tahun 2011/2012 meliputi 3 jenis tindak
tutur yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Tindak tutur ilokusi ditemukan
tindak tutur menganjurkan, mengusulkan, melaporkan, mengungkapkan,
meminta, mengakui, bertanya, menyuruh, berterima kasih. Tindak tutur
perlokusi ditemukan tindak tutur membujuk dan meyakinkan. Prinsip
kerjasama yang terdapat dalam cerbung Tresnaku Mung Sepisan yaitu
maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim
pelaksanaan/ cara. Prinsip sopan santun yang terdapat dalam cerbung
Tresnaku

Mung

Sepisan

yaitu

maksim

kebijaksanaan,

maksim

kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim
permufakatan, dan maksim simpati.
2. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai
berikut.
a.

Bagi Pembaca
Bagi pembaca disarankan untuk lebih intensif dalam menyimak

karena sangat bermanfaat bagi kehidupan.
b.

Bagi Peneliti Bahasa
Peneliti mengharapkan agar peneliti berikutnya mengenai analisis

pragmatik perlu dikaji lebih mendalam dan lebih luas karena masih banyak
hal-hal lain yang belum terungkap. Peneliti ini dapat dijadikan sebagai
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acuan bagi para peneliti bahasa untuk meneliti bahasa Jawa dengan kajian
yang berbeda.
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