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Tindak Tutur Pada Spanduk Pilkada di 

Wilayah Lombok Barat; Kajian 

Pragmatik 

ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 

bentuk lingual yang terdapat pada spanduk 

Pilkada di wilayah Lombok Barat, (2) 

bagaimanakah tindak tutur yang terdapat 

pada spanduk Pilkada di wilayah Lombok 

Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah (1) memaparkan bentuk lingual 

spanduk Pilkada yang ada di wilayah 

Lombok Barat, (2) memaparkan tindak 

tutur spanduk Pilkada yang ada di wilayah 

Lombok Barat. Bentuk lingual pada 

spanduk diuraikan dengan teori sintaksis 

Ramlan, sementara tindak tutur pada 

spanduk dianalisis menggunakan teori 

Austin. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode 

dukumentasi dan metode simak. 

Selanjutnya, data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan metode padan 

intralingual dan padan ekstralingual. 

Setelah dilakukan analisis, data kemudian 

disajikan menggunakan metode formal dan 

informal. Adapun hasil penelitian ini 

adalah, terdapat beberapa bentuk lingual 

diantaranya bentuk lingual frasa, bentuk 

lingual klausa, dan bentuk lingual kalimat. 

Sementara itu, dari hasil analisis tindak 

tutur ditemukan tindak tutur lokusi, tindak 

tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. 

 

Kata kunci: Bentuk lingual, tindak tutur, 

spanduk 

 

Speech Acts on Election ( PILKADA ) 

Banners in the West Lombok Region; 

Pragmatic Study 

 
ABSTRACT 

 

The problems raised in this study are (1) 

how is the lingual form found in the 

election (Pilkada) banner in the West 

Lombok region, (2) how is the speech act 

found on the election (Pilkada) banner in 

the West Lombok region. The objectives 

of this study were (1) to describe the 

lingual forms of election (Pilkada) banners 

in the West Lombok region, (2) to describe 

the election (Pilkada) banner speech acts 

in the West Lombok region. The lingual 

shape of the banner is described by the 

Ramlan syntax theory, while the speech 

act on the banner is analyzed using Austin 

theory. Data collection in this study was 

carried out by the method of 

documentation and method of observation. 

Furthermore, the collected data is analyzed 

by the intralingual and extralingual 

equivalent methods. After analysis, the 

data is then presented using formal and 

informal methods. The results of this study 

are, there are several lingual forms 

including lingual phrases, lingual clauses, 

and lingual sentences. Meanwhile, from 

the results of speech act analysis found 

locution speech acts, illocutionary speech 

acts, and perlocution speech acts. 

 

Key word: lingual form, speech act, 

banners 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tindak tutur merupakan unsur 

pragmatik yang melibatkan penutur dan 

lawan tutur. Istilah tindak tutur muncul 

karena di dalam mengujarkankan sesuatu, 

penutur tidak semata-mata menyatakan 

tuturan, tetapi dapat mengandung maksud 

di balik tuturannya. Maksud-maksud yang 

terdapat dalam setiap tuturan disebut 

dengan ilokusi. 

Salah satu penggunaan tindak tutur 

terdapat pada spanduk Pilkada. Tuturan 

setiap pasangan calon kepala daerah 

memiliki maksud-maksud tertentu dalam 
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setiap tuturannya. Secara tidak langsung 

setiap calon mengekspresikan, 

merepresentasikan dan meminta orang lain 

untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai 

dengan yang diinginkan pasangan. 

Dengan demikian, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian terhadap 

spanduk-spanduk kampanye Pilkda yang 

ada di wilayah Lombok Barat dengan 

judul “Tindak Tutur Pada Spanduk Pilkada 

di Wilayah Lombok Barat; Kajian 

Pragmatik”. Judul ini dipilih dengan alasan 

bahwa masih belum ada yang melakukan 

penelitian dengan judul tersebut. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian yang 

mendalam untuk dapat mendeskripsikan 

mengenai tindak tutur yang terdapat pada 

spanduk Pilkada di wilayah Lombok 

Barat.. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang 

di atas, permasalahan penelitian ini adalah 

bagaimanakah tindak tutur yang terdapat 

pada spanduk pilkada di wilayah Lombok 

Barat. Permasalahan tersebut dirincikan 

menjadi dua pertanyaan penelitian. 

1. Bagaimanakah bentuk lingual tindak 

tutur spanduk Pilkada di wilayah  

Lombok Barat? 

2. Bagaimanakah tindak tutur pada 

spanduk Pilkada di wilayah Lombok 

Barat berdasarkan teori Austin? 

 

1.3 Tujuan  

Sesuai dengan permasalahan yang 

dipaparkan pada bagian sebelumya, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk lingual tindak 

tutur spanduk Pilkada di wilayah 

Lombok Barat. 

2. Mendeskripsikan tindaSk tutur pada 

spanduk pilkada di wilayah Lombok 

Barat berdasarkan teori Austin. 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini dilihat dari dua aspek, yakni 

aspek teoretis dan aspek praktis. Berikut 

paparan dua aspek manfaat penelitian 

tersebut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkebangan pengetahuan dibidang ilmu 

kebahasaan (linguistik), khususnya 

pragmatik. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai 

refrensi bagi peneliti-peneliti tindak tutur 

selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dan bahan perbandingan 

dengan penelitian lain. Penelitian ini juga 

dapat menambah pengetahuan pada 

mahasisiwa pendidikan bahasa Indonesia 

mengenai tindak tutur. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi pada pembelajaran yang 

berkaitan dengan analisis bahasa iklan di 

SMA. 

BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

Pada bab ini, akan diuraikan 

mengenai penelitian yang relevan dan 

landasan teori. Penelitian yang relevan 

disajikan sebagai refrensi atau acuan 

penelitian. Sementara itu, landasan teori 

digunakan untuk memperkuat dan 

mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. 
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2.1 Penelitian Relevan 

Sebagai bahan rujukan, penulis 

mengacu pada beberapa penelitian 

terdahulu, khususnya mengenai tindak 

tutur. Adapun skripsi atau penelitian yang 

menjadi rujukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Penelitian mengenai tindak tutur 

sebelumnya parnah dilakukan oleh Saodah 

(2014), dalam skripsinya yang berjudul 

“Tindak Tutur Ilokusi Novel Eliana Kaya 

Tere Liye”. Penelitian yang dilakukan 

Saodah bertujuan untuk mendeskripsikan 

bentuk dan makna tindak tutur ilokusi 

novel Eliana kaya Tere Liye sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

tindak tutur ilokusi tersebut. Penelitian 

yang dilakukan Saodah mengkaji novel 

sebagai objek penelitian dan hanya 

berfokus pada satu jenis tindak tutur 

(ilokusi). Sementara itu, penelitian ini 

mendeskripsikan bentuk lingual serta 

menggunakan teori Austin dalam analisis 

data sehingga memiliki cakupan yang 

lebih luas, dan menjadikan spanduk 

Pilkada sebagai objek penelitian. 

 

2.2 Landasan Teori 

Di dalam penelitian ini, peneliti 

mengacu pada beberapa landasan teori 

untuk memperkuat dan mendukung 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

beberapa landasan teori yang dimaksud 

akan dibahas di bawah ini.. 

2.2.1 Pragmatik 

Pragmatik merupakan ilmu bahasa 

yang berkaitan dengan penutur dan lawan 

tutur. Yule (2015:188) mengungkapkan 

bahwa pragmatik adalah kajian makna 

yang tidak terlihat, atau bagaimana 

seseorang mengetahui apa yang dimaksud 

bahkan ketika makna tersebut sebenarnya 

tidak dikatakan atau ditulis. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa, pragmatik merupakan 

studi tentang makna yang disampaikan 

oleh penutur dan ditafsirkan oleh 

pendengar. Oleh karena itu, studi ini lebih 

banyak berhubungan dengan analisis 

maksud tuturan daripada makna tuturan 

secara semantis. 

2.2.1.1 Cakupan Pragmatik 

Pragmatik merupakan studi yang 

mempelajari makna-makna tuturan dengan 

konteks, maka pragmatik sebagai ilmu 

microlingusitik memiliki cakupan 

tersendiri antara lain; (1) Deiksis, (2) 

Praanggapan, (3) Implikatur, dan (4) 

Tindak Tutur.  

Merujuk pada uraian mengenai 

cakupan pragmatik di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa. Dalam penelitian 

dengan judul “Tidak Tutur Pada Spanduk 

Pilkada di Wilayah Lombok Barat” ini 

termasuk kedalam cakupan tindak tutur, 

karena bentuk lingual yang terdapat pada 

spanduk akan dianalisis mengunakan teori 

tindak tutur Austin. 

 

2.2.2 Tindak Tutur 

Tindak tutur merupakan unsur 

pragmatik yang melibatkan pembicara, 

pendengar atau penulis dan pembaca serta 

hal yang dibicarakan. Dua ahli filososfi 

John Austin dan John Searle 

mengembangkan teori tindak tutur dari 

keyakinan dasar bahwa bahasa dilakukan 

untuk melakukan tindakan, jadi paham 

fundamentalnya berfokus pada bagaimana 

makna dan tindakan dihubungkan dengan 

bahasa (Schiffrin (2007:63).  
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2.2.2.1 Tindak Tutur Austin 

Adapun pendapat Austin mengenai 

tindak tutur dalam Yule (2014: 83-84) 

mendefinisikan bahwa. Tindakan yang 

ditampilakan dengan menghasilkan suatu 

tuturan, akan menghasilkan tiga tindak 

yang saling berhubungan, yaitu tindak 

tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan 

tindak tutur perlokusi.  

1. Tindak lokusi, merupakan tindak dasar 

tuturan atau menghasilkan suatu 

ungkapan linguistik yang bermakna. 

Jika Anda mengalami kesulitan 

mengenai pembentukan suara dan kata 

secara benar untuk menghasilkan 

sebuah tuturan yang bermakna dalam 

suatu bahasa (misalnya dikarenakan 

bahasa itu masih asing bagi Anda atau 

lidah Anda bemasalah dalam 

melakukan pengucapan), boleh jadi 

Anda gagal menghasilkan suatu tindak 

lokusi.  

2. Tindak ilokusi, kebanyakan orang 

hanya menghasilkan tuturan-tuturan 

yang terbentuk dengan baik tanpa 

suatu tujuan. Membentuk tuturan 

dengan beberapa fungsi di dalam 

pikiran. Ini dalah dimensi kedua, atau 

tindak ilokusi. Tindak ilokusi 

ditampilkan melalui penekanan 

komunikatif suatu tuturan. Ketika 

sesorang mungkin menuturkan untuk 

membuat sesuatu pernyataan, tawaran, 

penjelasan atau maksud-maksud 

komunikatif lainnya. Hal tersebut juga 

dapat disebut sebagai penekanan 

ilokusi tuturan.  

3. Tindak perlokusi. Dalam sebuah 

tuturan, tentu seseorang tidak 

sederhana menciptakan tuturan yang 

memiliki fungsi tanpa memaksudkan 

tutran itu tersebut memiliki akibat. 

Inilah dimensi ketiga, tindak perlokusi. 

Tindak perlokusi adalah tindak yang 

mempengaruhi kondisi psikologis 

lawan tutur agar menuruti keinginan 

penutur atau dapat disimpulkan 

sebagai tindak tutur yang menuntut 

mitra tutur untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu. 

2.2.2.2 Tindak Tutur Searle 

Berbeda dengan Austin yang 

membagi tindak tutur menjadi tiga jenis, 

Searle menggunakan kaidah-kaidah 

konstitutif untuk menetapkan klasifikasi 

tindak ilokusi berikut – asertif, direktif, 

komisif, ungkapan dan deklarasi 

(Cummings  2007: 11). Tindak tutur 

ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi 

menyatakan dan melakukan sesuatu. 

Dalam tindak tutur ini, satu tuturan 

mengandung dua maksud, yaitu 

menginformasikan dan menyuruh untuk 

melakukan sesuatu. Konteks dalam suatu 

tuturan sangat diperlukan untuk 

mengidentifikasi tindak tutur ini 

Adapun klasifikasi tindak tutur 

menurut Searle dalam Yule (2014: 92-94) 

mendefinisikan bahwa. Sistem klsifikasi 

umum mencamtumkan 5 jenis fungsi 

umum yang ditunjukan oleh tindak tutur; 

deklarasi, representatif, ekspresif, direktif, 

dan komisif. Penjabaran mengenai kelima 

tindak tutur tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Deklarasi ialah jenis tindak tutur yang 

mengeubah dunia melalui tuturan. 

Seperti contoh (Anda ke luar!), 

menggambarkan bahwa penutur harus 

memiliki peran institusional khusus, 

dalam konteks khusus, untuk  

menampilkan suatu deklarasi secara 

tepat.  
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2.  Representatif ialah jenis tindak tutur 

yang menyatakan apa yang diyakini 

penutur kasus atau bukan. Pernyataan 

suatu fakta, penegasan, kesimpulan, 

dan pendeskripsian, seperti yang 

digambarkan dalam (Bumi itu datar), 

merupakan contoh dunia sebagai 

sesuatu yang diyakini oleh penutur 

yang menggambarkannya. Pada waktu 

menggunakan representatif, penutur 

mencocokkan kata-kata dengan dunia 

(kepercayaannya).  

3. Ekspresif ialah jenis tindak tutur yang 

menyatakan sesuatu yang dirasakan 

oleh penutur. Tindak tutur itu 

mencerminkan pernyataan-prnyataan 

psikologis dan dapat berupa 

pernyataan kegembiraan, kesulitan, 

kesukaan, kebencian, kesenangan, atau 

kesengsaraan. Seperti yang 

digambarkan dalam (sungguh, saya 

minta maaf), tindak tutur tersebut 

mungkin disebabkan oleh sesuatu yang 

dilakukan oleh penutur atau pendengar, 

tetapi semuanya menyangkut 

pengalaman penutur. Pada waktu 

menggunakan ekspresif penutur 

menyesuaikan kata-kata dengan dunia 

(perasaannya).  

4.  Direktif adalah jenis tindak tutur yang 

dipakai oleh penutur untuk menyuruh 

orang lain melakukakn sesuatu. Jenis 

tindak tutur ini menyatakan apa yang 

menjadi keinginan penutur. Tindak 

tutur ini meliputi: perintah, pemesanan, 

permohonan, pemberian saran, seperti 

yang digambarkan dalam (dapatkah 

Anda meminjami saya sebuah pena?), 

dan bentuknya dapat berupa positif dan 

negatif.  

5. Komisif ialah jenis tindak tutur yang 

dipahami oleh penutur untuk 

mengingatkan dirinya terhadap 

tindakan-tindakan di masa yang akin 

datang. Tindak tutur ini menyatakan 

apa saja yang dimaksudkan oleh 

penutur. Tindak tutur ini dapat berupa; 

janji, ancaman, penolakan, dan ikrar.  

 

2.2.3 Konteks  

Konteks adalah suatu kondisi atau 

situasi yang ada hubungannya dengan 

suatu kejadian. Menurut Cummings 

(2007:5) Kita tidak dapat mendapatkan 

definisi pragmatik yang lengkap bila 

konteksnya tidak disebutkan. Gagasan 

tentang konteks berada di luar 

pengejawantahannya yang jelas seperti 

latar fisik tempat dihasilkannya suatu 

ujaran yang mencakup faktor-faktor 

linguistik, sosial dan epistemis. 

Bagaimana faktor-faktor ini saling 

berhubungan dengan bahasa sehingga 

menghasilkan makna telah dikaji oleh 

sejumlah disiplin ilmu. Definisi konteks 

juga disampaikan oleh Yule (2015:190) 

Ada bermacam jenis konteks. Konteks 

fisik misalnya yang berupa lokasi “di luar 

sana” di mana kita menemukan kata-kata 

dan frasa. Ada juga konteks linguistik, 

yang juga dissebut co-teks. Co-teks dari 

sebuah kata adalah rangkaian kata lain 

yang dugunakan dalam frasa atau kalimat 

yang sama. Jadi dapat simpulkan bahwa, 

konteks merupakan situasi yang ada 

hubungannya dengan suatu kejadian atau 

kalimat yang dapat mendukung dan 

menambah kejelasan makna. 

 

2.2.4 Bentuk Lingual Tindak Tutur 

Spanduk 

Bahasa merupakan objek kajian 

lingusitik. Oleh karena itu, bahasa yang 

dipelajari oleh seoorang linguis yaitu 

bahasa keseharian manusia. Di dalam 

bahasa terdapat unsur atau unit yang 
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dipelajari yaitu: kata, frase, klausa, 

kalimat, dan wacana. Unsur-unsur tersebut 

merupakan pembentuk bahasa atau disebut 

dengan wujud lingual. Adapun bentuk 

lingual yang muncul dalam penelitian ini 

yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Selain itu, 

bentuk lingual frasa dan kalimat terbagi 

menjadi beberapa jenis. Bentuk lingual 

frasa terbagi menjadi dua, yaitu frasa 

edosentik atributif dan frasa edosentrik 

apositif. Sementara itu, bentuk lingual 

kalimat terbagi menjadi empat yaitu 

kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, 

kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat 

tidak lengkap. 

2.2.5 Spanduk  

Spanduk ialah sebuah kain rentang 

yang berisi propaganda, slogan atau berita 

yang juga perlu diketahui oleh umum 

(www.spengetahuan.com). Adapun 

pengertian lain dari spanduk ialah kain 

membentang yang biasanya berada di tepi 

jalan yang berisi sebuah teks, berwarna 

dan juga bergambar. Spanduk merupakan 

sebuah media informasi dan biasanya 

dibuat dengan menggunakan sebuah cat, 

sablon (screen printing) ataupun dengan 

menggunakan cat mesin. 

Spanduk digunakan sebagai media 

penerangan/penyampaian informasi baik di 

luar ruang maupun dalam ruang. Ukuran 

spanduk bervariasi tergantung pada 

kebutuhan. Spanduk dipilih oleh para 

penyampai pesan karena selain harga 

cetaknya yang terjangkau juga karena 

spanduk memiliki ruang yang luas untuk 

informasi yang akan disampaikan. 

Spanduk dibutuhkan karena merupakan 

media promosi untuk bisa 

memperkenalkan atau juga untuk membuat 

masyarakat umum mengetahui sebuah 

perusahaan, informasi mengenai seorang 

figur, ataupun sebuah produk. Dengan 

adanya spanduk maka pembaca akan 

mudah menerima pesan ataupun 

terpengaruh terhadap sesuatu yang 

informasikan, karena isi dari sebuah 

sepanduk biaanya bertujuan untuk 

menyampaikan pesan ataupun 

mempengaruhi pembaca, dan biasanya 

disampaikan melaalui melalui teks dan 

gambar. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Di dalam bab ini akan dipaparkan 

metode penelitian. Hal ini dilakukan 

sebagai cara atau proses untuk 

memperoleh dan memperlakukan data 

secara ilmiah. Adapun yang akan 

dijelaskan terkait metode penelitan seperti 

di bawah ini.  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian didefinisikan sebagi 

“kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif 

untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum” 

(KBBI). Sementara itu, pendekatan 

merupakan cara atau proses yang 

digunakan dalam penelitian tersebut. 

(Sugiyono 2011: 2) metode penelitian 

adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif, artinya dalam analisis 

dan penyajian hasil analisis data disajikan 

berupa kata-kata atau kalimat. karena 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan analisis dan hasil analisis 
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menggunakan bahasa atau kata-kata dan 

bukan angka. 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi  

Berdasarkan definisi di atas terkait 

dengan populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua spanduk 

pilkada yang ada di wilayah Lombok 

Barat. 

 

3.2.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian kecil 

dari populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan wilayah penelitian. Sugiyono 

(2011:81) berpendapat bahwa, sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karaktristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, pengambilan sampel 

dilakukan secara acak (random sampel). 

Adapun yang menjadi sampel atau wilayah 

yang mewakili populasi yaitu 3 spanduk 

yang ada di wilayah Kediri, 3 spanduk di 

wilayah Kuripan, 3 spanduk di wilayah 

Lingsar, dan 3 spanduk di wilayah 

Narmada. 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Data dalam penelitian ini 

berbentuk teks yang mengandung tindak 

tutur dalam spanduk. Teks yang 

dimaksusd adalah bahasa berupa frasa, 

klausa, dan kalimat yang ada pada spanduk 

Pilkada di wilayah Lombok Barat. Adapun 

dalam pengumpulan data dilakukan 

dengan cara memotret, membaca, dan 

mencatat untuk mendapatkan data. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data adalah titik fokus 

peneliti terhadap objek yang dikaji. 

Sumber pengambilan data dalam 

penelitian ini adalah teks dalam spanduk 

Pilkada yang ada di wilayah Kediri, 

Kuripan, Lingsar, dan Narmada. 

 

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan 

Data 

Metode dan teknik adalah 

pendekatan atau cara ilmiah yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Sugiyono (2011:224) menjabarkan bahwa 

teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam 

penelitian,  tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Mengacu pada pendapat di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian, metode dan teknik 

pengumpulan data adalah lanngkah 

penting yang harus dilakukkan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Dengan 

menentukan metode dan teknik 

pengumpulan data yang tepat dan sesuai, 

data yang diperoleh akan lebih tepat, 

akurat, dan lengkap untuk dianalisis. 

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan 

data dilakukan dengan metode 

dokumentasi dan metode simak. Adapun 

metode dan teknik tersebut akan diuraikan 

di bawah ini. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses 

pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan 

penyimpanan data berupa informasi, atau 

keterangan terhadap objek yang dikaji. 
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Hasil dalam sebuah dokumentasi bisa 

berupa gambar, kutipan, dan deskripsi 

tertulis lainnya. Sugiyono (2011: 240) 

mengatakan bahwa dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, dan sketsa.  

Merujuk pendapat di atas, 

pengambilan data dalam penellitian ini 

termasuk ke dalam metode dokumentasi. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara 

memotret objek berupa teks yang terdapat 

pada spanduk Pilkada yang ada di wilayah 

Lombok Barat, sebagaimana dipaparkan 

pada bagian sumber data. 

3.4.2 Metode Simak 

Di dalam penelitian ini 

menggunakan metode simak. Dikatakan 

metode simak karena dalam proses 

pengumpulan data dilakukan dengan 

menyimak data berupa teks yang terdapat 

di dalam spanduk Pilkada. Sementara itu, 

digunakan teknik dasar sadap dengan 

teknik lanjutan catat dan teknik simak 

bebas libat cakap. Dalam penelitian ini 

teknik sadap dilakukan terhadap data 

berupa bahasa tulis yang ada dalam 

spanduk Pilkada, sedangkan teknik catat 

dilakukan untuk memperkuat data yang 

telah disadap yaitu dengan mencatat data 

tersebut. Selanjutnya, alasan penggunaan 

teknik simak bebas libat cakap, karena 

dalam proses pengamatan peneliti hanya 

menyimak bahasa tertulis dan tidak terlibat 

langsung dalam terbentuknya bahasa 

tersebut. 

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 

Berikut ini akan dipaparkan 

mengenai metode dan teknik yang 

digunakan dalam analisis data. Adapun 

metode dan teknik tersebut akan diuraikan 

di bawah ini. 

3.5.1 Metode Padan Intralingual 

Metode padan intralingual adalah 

metode yang digunakan untuk 

menghubung-bandingkan unsur-unsur 

dalam bahasa. Mahsun (2012: 117) 

mengatakan bahwa kata padan merupakan 

kata yang bersinonim dengan kata banding 

dan sesuatu yang dibandingkan 

mengandung makna adanya 

keterhubungan, sehingga padan diartikan 

sebagai hal yang menghubung-

bandingkan; sedangkan intralingual 

mengacu pada makna unsur-unsur yang 

berada dalam bahasa. 

Mengacu pendapat Mahsun 

mengenai metode padan intralingual yang 

digunakan untuk menghubung-bandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual, baik 

yang terdapat dalam bahasa yang sama 

maupun unsur lingual yang terdapat dalam 

bahasa yang berbeda. Adapun dalam 

penelitian ini, penerapan metode tersebut 

adalah menghubung-bandingkan bahasa 

yang sama, seperti halnya teks dalam 

sepanduk Pilkada yang ada di wilayah 

Lombok Barat di analisis untuk dapat 

menentukan bentuk dan satuan lingualnya 

serta bisa dipahami secara gramatikal. 

Penelitian ini menggunakan teknik 

hubung banding menyamakan (HBS), 

hubung banding membedakan (HBB), dan 

hubung banding menyamakan hal pokok 

(HBSP), yaitu teknik yang bertujuan untuk 

mencari kesamaan hal pokok dari 

perbedaan dan penyamaan yang dilakukan 

dengan menerapkan teknik HBS dan HBB, 
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karena tujuan akhir dari banding 

menyamakan atau membedakan tersebut 

adalah menemukan kesamaan pokok di 

antara data yang diperbandingkan Mahsun 

(2012: 119). 

Ditemukannya penggunaan bahasa 

yang bervariasi pada spanduk Pilkada yang 

menjadi data dalam penelitian ini, maka 

teknik HBS, HBB, dan HBSP digunakan 

untuk hubung banding mennyamakan, 

hubung banding membedakan, dan hubung 

banding menyamakan hal pokok pada 

satuan lingual yang terdapat pada satu 

bahasa denngan bahasa yang lain. 

Misalnya tuturan-turan yang ada dalam 

spanduk Pilkada di wilayah Lombok 

Barat, dianalis untuk dapat menentukan 

bentuk atau wujud lingualnya. 

3.5.2 Metode Padan Ekstralingual 

Mahsun (2012:120) 

mendefinisikan bahwa metode padan 

ekstralingual digunakkan untuk 

menganalisis unsur yang bersifat 

ekstralingual, seperti menghubungkan 

masalah bahasa dengan hal yang berada di 

luar bahasa. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa, metode padan ektralingual adalah 

metode yang digunakan untuk memahami 

hal-hal diluar bahasa seperti makna dari 

suatu informasi atau suatu tuturan. 

Teknik yang digunakan dalam 

metode ini sama dengan teknik pada 

metode padan intralingual. Mahsun (2012: 

120) menjelaskan bahwa teknik-teknik 

yang digunakan dalam pelaksanaan 

metode ektralingual sama dengan teknik 

yang digunakan dalam metode 

intralingual, hanya saja yang di HBS-kan, 

HBB-kan, dan di HBSP-kan adalah yang 

bersifat ekstralingual. 

Pada penelitian ini, setiap bentuk 

lingual yang terdapat pada spanduk 

Pilkada akan dihubung-bandingkan dengan 

hal-hal di luar bahasa, karena teknik HBS 

dan HBB pada metode ektralingual adalah 

untuk mengetahui makna atau maksud 

tuturan dalam spanduk. 

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis 

Data 

Penyajian hasil analisis data dalam 

penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk 

kata-kata atau bahasa biasa untuk 

mendeskripsikan dan menjabarkan tindak 

tutur yang terdapat pada spanduk Pilkada 

di wilayah Lombok Barat. Mahsun (2012: 

123) menjabarkan bahwa hasil analisis 

yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan 

melalui dua cara, yaitu (a) perumusan 

dengan menggunakan kata-kata biasa, 

termasuk penggunaan terminologi yang 

bersifat teknis dan (b) perumusan dengan 

penggunaan tanda-tanda atau lambang-

lambang. Kedua cara di atas masing-

masing disebut metode informal dan 

metode formal. Dengan demikian, kedua 

metode tersebut cocok untuk penyajian 

hasisl analisis data dalam penelitian ini, 

dalam penyajian hasil analisis data akan 

digunakan kata-kata biasa dan tanda-tanda 

atau lambang-lambang. 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini, dipaparkan 

mengenai penyelesain rumusan masalah 

pada bab sebelumnya, terdapat dua 

rumusan masalah yang akan dibahas pada 

bab ini, yaitu pembahasan mengenai 

bentuk lingual dan analisis mengenai 

tindak tutur. Oleh karena itu, terlebih 

dahulu diuraikan bentuk lingual dalam 

spanduk pilkada di wilayah Lombok Barat, 
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kemudian akan dipaparkan tindak tutur 

dalam spanduk Pilkada di wilayah 

Lombok Barat. Kedua rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini akan 

dianalisis berdasarkan teori yang diacu 

pada bab dua. 

Adapun data yang terkumpul 

dikelompokkan berdasarkan bentuk 

lingual, dianalisis berdasarkan peletakan 

kata-kata dalam sepanduk, bentuk lingual 

ditinjau berdasar keberadaanya secara 

tersendiri, tidak melalui keselurahan kata-

kata dalam spanduk. Akan tetapi, tindak 

tutur dalam spanduk dianalisi berdasarkan 

keseluruhan kata-kata di dalamnya. 

Tindakan ini dilakukan untuk 

memudahkan penelitian dalam 

pengelompokan bentuk lingual dan 

pemaparan bahasan inti, yaitu tindak tutur 

dalam spanduk Pilkada di wilayah 

Lombok Barat 

4.1 Bentuk Lingual Spanduk Pilkada 

Sebelum dipaparkan mengenai 

tindak tutur menurut Austin, terlebih 

dahulu akan diuraikan macam-macam 

bentuk lingual yang terdapat pada spanduk 

Pilkada di wilayah Lombok Barat. Bentuk 

lingual yang akan dipaparkan adalah 

bentuk lingual sesuai dengan data yang 

telah terkumpul, yaitu bentuk lingual frasa, 

bentuk lingual klausa, dan bentuk lingual 

kalimat. Oleh karena itu, pembahasan pada 

bagian ini dimulai dengan pembahasan 

bentuk frasa, dilanjutkan dengan 

pembahasan bentuk klausa, dan bentuk 

kalimat. 

4.1.1 Bentuk Lingual Frasa 

Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, dalam penelitian ini data 

yang terkumpul berupa bentuk lingual 

frasa. Adapun jenis-jenis frasa yang 

dimaksud adalah frasa edosentrik atributif 

dan frasa edosentrik apositif. Berikut ini 

akan diuraikan mengenai macam-macam 

frasa tersebut. 

4.1.1.1 Frasa Edosentrik Atributif 

Frasa edosentrik atributif adalah 

frasa yang unsur-unsur pembentuknya 

tidak setara. Oleh karena itu, unsur-

unsurnya tidak mungkin dihubungkan 

dengan kata penghubung dan atau atau. 

Adapun data yang tergolong frasa 

edosentrik atributif akan dipaparkan di 

bawah ini. 

(1) Siap berjuang  

Rakyat menang 

NTB gemilang 

Sasambo jaya 

  (Spanduk 4) 

Bagian yang ditulis miring pada 

data (1) di atas termasuk ke dalam frasa 

endosentris atributif. Frasa yang 

mempunyai unsur pusat serta unsur atribut. 

Adapun kata-kata yang termasuk atribut 

dalam data yang tergolong frasa edosentrik 

atributif di atas, yaitu siap dan jaya 

merupakan bagian frasa yang bukan 

termasuk unsur pusat, namun 

menerangkan unsur pusat untuk 

membentuk frasa yang bermakna. 

Sementara itu, kata-kata yang mengisi 

unsur pusat yaitu berjuang dan sasambo. 

Unsur pusat pada data tersebut secara 

semantis menjadi unsur terpenting, harus 

tetap hadir dalam frasa atributif. Dengan 

demikian, bagian yang tergolong atribut 

pada data di atas kedudukannya hanya 

menjadi pelengkap untuk membentuk frasa 

yang atributif dalam penelitian ini. 

4.1.1.2 Frasa Edosentrik Apositif 

Frasa endosentrik apositif 

merupakan frasa endosentrik yang semua 

unsur di dalamnya adalah unsur pusat serta 
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menunjuk pada satu hal yang sama. Atau 

dengan kata lain, unsur pusat yang satu 

merupakan aposisi dari unsur pusat 

lainnya. Berikut ini akan dipaparkan data 

yang tergolong sebagai frasa edosentrik 

yang apositif. 

(4a) Mohon doa dan dukungan  

NTB untuk semua 2018-2023  

TGH Ahyar Abduh (Walikota 

Mataram) 

   (Spanduk 10) 

Bagian yang ditulis miring pada 

data (4a) di atas tergolong sebagai frasa 

edosentrik apositif, yaitu frasa yang unsur-

unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan 

kata dan atau atau. Jika dihubungkan 

dengan kata hubung tersebut, frasa yang 

apositif tidak akan berterima dan ambigu. 

(4b) *TGH Ahyar Abduh dan walikota 

Mataram 

Dengan demikian, dalam frasa 

TGH Ahyar Abduh (walikota Mataram) 

unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan 

dengan kata penghubung dan atau atau. 

Secara semantik unsur TGH Ahyar Abduh 

sama dengan unsur (walikota Mataram). 

TGH Ahyar Abduh dapat digantikan 

dengan (walikota Mataram) karena dalam 

penelitian ini, kata (walikota Mataram) 

dapat memberikan makna TGH Ahyar 

Abduh. Akan tetapi, yang menjadi unsur 

pusat dalam frasa tersebut adalah TGH 

Ahyar Abduh, sementara (walikota 

Mataram) merupakan aposisi.  

(4c) TGH Ahyar Abduh (walikkota 

mataram) 

_______________ (walikota mataram) 

TGH Ahyar Abduh _______________ 

 

4.1.2 Bentuk Lingual Klausa 

Selain bentuk lingual frasa, 

terdapat juga beberapa data yang tergolong 

ke dalam klausa. Klausa adalah satuan 

sintaksis yang terdiri atas dua kata atau 

lebih yang mengandung unsur predikat 

atau tersusun atas predikator dan argumen, 

belum disertai oleh intonasi akhir pada 

ragam lisan atau tanda baca (tanda titik, 

tanda seru, dan tanda tanya) Khairah dan 

Ridwan (2015:88). Adapun data-data yang 

tergolong sebagai klausa akan dibahas di 

bawah ini. 

(2) Rakyat lama menanti !!! 

Sekarang giliran Ali BD 

gubernur NTB 2018-2023 

Merawat NKRI  

Amak kake’ne 

  (Spanduk 7) 

Bagian yang ditulis miring dalam 

data (2) dapat digolongkan sebgai klausa. 

Hal itu dapat dilihat dari unsur sintaksis 

yang membentuk data tersebut. Unsur-

unsur yang membentuk data (2) merawat 

NKRI adalah unsur P dan Ket. Kata 

merawat menempati unsur P, dan kata 

NKRI yang mengisi fungsi O.  

4.1.3 Bentuk Lingual Kalimat 

Setelah dilakukan identifikasi dan 

klasifikasi pada data, ditemukan 

bermacsam-macam bentuk kalimat, 

diantaranya kalimat tunggal, kalimat 

majemuk setara, kalimat majemuk 

bertingkan dan kalimat tidak lengkap. 

Adapun macam-macam kalimat tersebut 

akan diuraikan dibawah ini.  

4.1.3.1 Kalimat Tunggal 

Kalimat tunggal adalah kalimat 

yang terdiri atas satu klausa, kalimat ini 

hanya mempunyai satu subjek dan satu 

predikat, sementara unsur (O), (Pel), 
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maupun (Ket) bersifat tidak wajib. Di 

bawah ini akan diuraikan data-data yang 

termasuk kalimat tunggal. 

(3) NTB maju bersama Sitti Rohmi 

Penerus ikhtiar TGB 

    (Spanduk 1) 

Berdasarkan unsur sintaksis yang 

membentuknya, kalimat yang ditulis 

miring pada data (3) dapat dikategorikan 

sebagai kalimat tunggal. Kalimat tunggal 

adalah kalimat yang hanya terbentuk dari 

satu subjek dan satu predikat, sementara 

unsur lain seperti O, Pel, maupun 

keterangan boleh ada boleh tidak ada. 

Sementara itu, unsur sintaksis yang 

membentuk data (3) adalah S, P, dan O. Di 

dalam data (3) NTB maju bersama Sitti 

Rohmi, unsur S diisi kata NTB, sementara 

P-nya ditempati kata maju, dan frasa 

bersama Sitti Rohmi yang menempati 

fungsi O. 

4.1.3.2 Kalimat Majemuk Setara 

Kalimat majemuk setara 

merupakan kalimat yang memiliki dua 

klausa. Setiap klausa memiliki kedudukan 

yang sama atau setara. Klausa pertama dan 

klausa kedua masing-masing menjadi inti 

dalam kalimat dan mampu berdiri sendiri. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan 

koordinasi dua klausa karena kedua klausa 

tidak membentuk hirarki, klausa yang satu 

bukanlah bagian klausa yang lain. Adapun 

data yang termasuk kalimat majemuk 

setara adalah sebagai berikut. 

(10a)  NTB gemilang bersama Zul Rohmi 

Coblos no 3 coblos jilbabnya  

 Rakyat menang NTB gemilang 

   (Spanduk 3) 

Kalimat coblos no 3 coblos 

jilbabnya pada data (10a) di atas termasuk 

kalimat majemuk setara. Hal ini 

disebabkan karena klausa pertama coblos 

nomor 3 dan klausa kedua coblos 

jilbabnya masing-masing dapat berdiri 

sendiri atau setara, tidak saling mengikat 

satu dengan yang lain. Kesetaraan tersebut 

dapat dibuktikan oleh kemungkinan 

kalimat (10a) coblos no 3 joblos jilbabnya 

dapat dihubungkan dengan kata hubung 

dan atau atau. 

  (10b) Coblos no 3 dan joblos jilbabnya 

   (10c) Cobllos no 3 atau coblos jilbabnya 

Kata hubung dan atau atau pada kalimat 

(10b) dan (10c) menunjukan kesetaraan 

antara klausa pertama dan klausa kedua. 

 Apabila dilihat dari kelengkapan 

unsur sintaksisnya, kalimat coblos no 3 

coblos jilbabnya tergolong sebagai kalimat 

tidak lengkap. Masing-masing klausa pada 

kalimat tersebut terjadi pelesapan unsur 

sintaksis. Klausa pertama terjadi pelesapan 

subjek, unsur P diisi kata kerja coblos dan 

unsur O diisi frasa nomor 3. Hal yang 

sama terjadi pada klausa kedua, terjadi 

pelesapan subjek. Klausa kedua diisi kata 

kerja coblos yang menduduki unsur P dan 

kata jilbabnya mengisi unsur O. Pelesapan 

subjek pada kedua klausa disebabkan 

karena pembaca sudah mengetahui unsur 

pengisi subjek. Unsur pengisi subjek dapat 

diidentifikasi  dari kata pengisi unsur P 

yaitu coblos. Jika predikat kedua klausa 

tersebut diisi oleh kata coblos maka unsur 

subjek pasti diisi nomina penyoblos. 

Penyoblos merupakan noimina yang 

melakukkan tindakan coblos. Hal itu 

berarti penyoblos adalah orang-orang yang 

memiliki hak secara hukum yang sudah 

ditetapkan pemerintah berdasarkan kriteria 

tertentu untuk melakukan tindakan 

mencoblos atau coblos. 
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4.1.3.3 Kalimat Majemuk Bertingkat 

Dalam kalimat majemuk bertingkat 

klausa yang satu merupakan bagian dari 

klausa yang lainnya. Klausa yang 

merupakan bagian dari klausa yang 

lainnya itu disebut klausa bawahan, 

sedangkan klausa lainnya disebut klausa 

inti. Oleh karena itu, kalimat majemuk 

bertingkat terdiri dari klausa inti dan 

klausa bawahan. 

(10d)  NTB gemilang bersama Zul Rohmi 

Coblos nomor 3 coblos jilbabnya 

Rakyat menang NTB gemilang  

   (Spanduk 3) 

Kalimat majemuk bertingkat 

merupakan kalimat yang menggabungkan 

dua klausa atau lebih dimana satu sama 

lain memiliki kedudukan yang berbeda 

namun mempunyai keterkaitan, yakni 

sebagai klausa inti dan klausa bawahan. 

Adapun hubungannya dengan data (10d) 

ialah, pada kalimat rakyat menang NTB 

gemilang terdiri dari dua klausa, yaitu 

rakyat menang sebagai klausa inti dan 

NTB gemilang sebagai klausa bawahan 

yang dalam hubungannya dengan klausa 

inti menduduki fungsi Ket, sedangkan 

klausa inti mengisi fungsi S dan P. 

Kalimat pada data (10d) termasuk kalimat 

majemuk bertingkat pengakibatan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari contoh berikut. 

(10e)  Rakyat menang maka NTB 

gemilang 

Kata hubung maka pada data (10e) 

menyatakan hubungan akibat atau 

implikasi. Artinya, klausa pertama sebagai 

klausa inti yang dalam struktur kalimat 

menduduki fungsi S dan P, menjadi 

pengakibatan kepada klausa kedua atau 

klausa bawahan yang dalam struktur 

kalimat menduduki fungsi Ket. 

4.1.3.4 Kalimat Tidak Lengkap 

Kalimat tidak lengkap adalah 

kalimat yang terdiri atas klausa tak 

lemgkap, yaitu terdiri dari S saja, P saja, O 

saja, atau Ket saja. Dikatakan kalimat 

tidak lengkap karena tidak memiliki salah 

satu unsur pengisi S, P, O, atau Ket. Hal 

ini disebabkan karena terjadi pelesapan 

salah satu unsur sintaksis. Di bawah ini 

akan dipaparkan data-data yang tergolong 

sebagai kalimat tidak lengkap. 

(9a)  NTB maju bersama Sitti Rohmi 

Penerus ikhtiar TGB 

   (Spanduk 1) 

(11a) Pilihan TGB pilihan warga NTB 

NTB gemilang bersama  Zul 

Rohmi 

   (Spanduk 5) 

Berdasarkan kelengkapan fungsi 

sintaksisnya, kalimat penerus ikhtiar TGB 

(9a) dan kalimat pilihan TGB pilihan 

warga NTB (11a) di atas termasuk kalimat 

tidak lengkap. Dikatakan kalimat tidak 

lengkap karena terjadi pelesapan salah satu 

unsur sintaksis pada kalimat tersebut. 

Terjadinya pelesapan dikarenakan unsur 

yang dilesapkan sudah diketahui pembaca 

atau disebutkan sebelumnya. Hal ini biasa 

terjadi pada kalimat slogan, ajakan, dan 

perintah. Adapun unsur-unsur yang 

mengisi kalimat penerus ikhtiar TGB 

adalah P dan O, sementara unsur S 

menjadi bagian yang dilesapkan. 

Selanjutnya, dalam kalimat pilihan TGB 

pilihan warga NTB terjadi pelesapan unsur 

P. Hal itu dapat diidentifikasi dari unsur-

unsur pengisi kalimat tersebut, yaitu frasa 

pilihan TGB yang mengisi fungsi S dan 
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frasa pilihan warga NTB mengisi fungsi 

Ket. Adapun bentuk lengkap dari kalimat 

(9a) penerus ikhtiar TGB dan (11a) 

pilihan TGB pilihan warga NTB adalah 

sebagai berikut. 

(9b) Zul Rohmi penerus ikhtiar TGB  

(11b) Pilihan TGB menjadi 

pilihan warga NTB 

Di dalam data (9b), frasa Zul 

Rohmi mengisi fungsi S, fungsi P diisi kata 

penerus, dan frasa ikhtiar TGB menempati 

fungsi O. Sementara itu, dalam data (11b) 

frasa pilihan TGB menempati fungsi S, 

kata menjadi menduduki fungsi P, dan 

frasa pilihan warga NTB mengisi fungsi 

Ket. 

4.2 Tindak Tutur pada Spanduk 

Pilkada 

Sebagaimana telah dijelaskan di 

awal, dalam bab ini akan dipaparkan 

tindak tutur yang terdapat pada spanduk 

Pilkada di wilayah Lombok Barat. Tindak 

tutur tersebut akan diuraikan 

menggunakan teori Austin. Di dalam 

teorinya, Austin membagi tindak tutur 

menjadi tiga jenis, yaitu tindak tutur 

lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tidak tutur 

perlokusi. Adapun hubungan teori Austin 

dengan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sesuai dengan teori tindak tutur 

tersebut. Menurut Austin, tindak tutur 

lokusi adalah tindakan dasar dalam bentuk 

tuturan yang dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatau dan sesuai dengan 

kaidah sintaksis, sementara tindak ilokusi 

adalah tuturan yang mengandung maksud-

maksud di dalamnya, dan tindak perlokusi 

merupakan tindak tutur yang 

pengujarannya dimaksudkan untuk 

mempengaruhi lawan tutur. Adapun dalam 

penelitian ini, data yang telah terkumpul 

dikelompokan berdasarkan jenis-jenis 

tindak tutur. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis 

data. Oleh sebab itu, pembahasan dalam 

bagian ini akan dimulai dengan jenis 

tindak tindak tutur lokusi, selanjutnya 

tindak tutur ilokusi, dan pembahasan 

tindak tutur perlokusi. 

Berdasarkan penjabaran di atas 

dapat disimpulkan bahwa, di bawah ini 

akan dipaparkan tindak tutur spanduk 

Pilkada yang ada diwilayah Lombok 

Barat. Adapun tindak tutur yang dimaksud 

adalah sebagai berikut. 

4.2.1 Tindak Tutur Lokusi 

Tindak tutur lokusi adalah tindak 

tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan 

sesuatu dan sesuai dengan makna leksikal 

serta kaidah sintaksisnya. Berikut ini akan 

dipaparkan data-data yang tergolong 

sebagai lokusi. 

(9b) NTB maju bersama Sitti Rohmi 

Penerus ikhtiar TGB 

   (Spanduk 1) 

(10f) NTB gemilang bersama Zul Rohmi 

Coblos no 3 coblos jilbabnya 

Rakyat menang NTB gemilang 

   (Spanduk 3) 

(1b) Siap berjuang 

Rakyat menang 

NTB gemilang 

Sasambo jaya 

   (Spanduk 4) 

(8d) Rakyat lama menanti !!! 

Sekarang giliran Ali BD Gubernur 

NTB 2018-2023 

Merawat NKRI 

Amak kake’ne 

   (Spanduk 7) 
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(4f) Mohon doa dan dukungan 

NTB untuk semua 2018-2023  

TGH Ahyar Abduh (walikota 

mataram) 

   (Spanduk 10) 

Merujuk pada definisi tindak tutur 

lokusi di atas, yaitu tindak tutur dasar 

dalam bentuk tuturan yang digunakan 

untuk menyatakan sesuatu, dan sesuai 

dengan makna leksikal serta kaidah 

sintaksisnya, dapat disimpulkan bahwa. 

Semua tuturan pada data di atas dapat 

dikategorikan sebagai lokusi karena sesuai 

dengan makna leksikal dan kaidah 

sintaksisnya. Spanduk-spanduk di atas 

memiki pola atau struktur tuturan yang 

terpisah-pisah. Akan tetapi, setiap tuturan 

yang ada pada masing-masing spanduk 

memiliki keterkaitan satu dengan yang 

lainnya sehingga membentuk makna yang 

utuh pada masing-masing spanduk. Jika 

tiap-tiap tuturan pada masing-masing 

spanduk digambungkan, akan membentuk 

makna dan informasi yang utuh. Adapun 

bentuk berterima atau gramatikal dari 

masung-masing spanduk di atas adalah 

sebagai berikut. 

(9c) NTB maju bersama Sitti Rohmi, 

sebagai penerus ikhtiar TGB 

(10g) Coblos jilbab pasangn nomor 3 Zul 

Rohmi maka rakyat menang  

NTB gemilang 

(1c) Siap berjuang agar rakyat menang, 

NTB gemilang, dan Sasambo jaya 

(8e) Sekarang giliran Ali BD (Amak 

kake’ne) menjadi gubernur NTB  

 

priode 2018-2023 karena rakyat 

lama menanti gubernur yang 

mampu merawat NKRI 

(4g) TGH Ahyar Abduh (walikota 

mataram) mengharapkan  doa dan  

dukungan menjadi gubernur pada 

priode 2018-2023 karena NTB 

untuk semua rakyatnya. 

 

4.2.2 Tindak Tutur Ilokusi 

 

Tindak ilokusi adalah tindak tutur 

yang mengandung maksud-maksud dalam 

penuturannya. Mengidentifikasi tindak 

ilokusi lebih sulit dibandingkan dengan 

tindak lokusi, sebab pengidentifikasian 

tindak ilokusi harus mempertimbangkan 

penutur dan lawan tutur, serta kapan dan 

dimana tuturan terjadi. Oleh karena itu, 

tindak ilokusi merupakan bagian penting 

dalam memahami tindak tutur. Oleh sebab 

itu, dalam memperkuat analisis mengenai 

ilokusi. Peneliti menambahkan teori 

Searle, ini dilakukan karena dalam 

teorinya Searle mengkaji dan membagi 

lebih mendalam mengenai maksud-

maksud dalam setiap tuturan. Adapun 

data-data yang termasuk tindak tutur 

ilokusi adalah sebagai berikut. 

(9d) NTB maju bersama Sitti Rohmi 

Penerus ikhtiar TGB 

   (Spanduk 1) 

Spanduk (1) di atas, merupakan 

spanduk dari Sitti Rohmi salah satu peserta 

atau kontestan Pilkada gubernur dan wakil 

gubernur NTB 2018. Adapun di dalam 

data (9d) memiliki ilokusi penegasan, hal 

tersebut terlihat dari kalimat NTB maju 

bersama Sitti Rohmi. Kalimat NTB maju 

bersama Sitti Rohmi merupakan bentuk 

kalimat pasif, kalimat pasif biasanya 

digunakan untuk melakukan penegasan 

atau penekanan terhadap suatu informasi. 

Adapun penggunaan kalimat pasif pada 

data (9d) ditujukan untuk melakukan 

penegasan, penutur  menegaskan bahwa 

NTB akan maju jika dipimpin oleh Sitti 
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Rohmi. Di bawah ini merupakan bentuk 

aktif dari data (9d) di atas. 

(9e) Bersama Sitti Rohmi memajukan 

NTB 

Selanjutnya, dalam Searle data (9d) 

dapat dikategorikan sebagai representatif 

dengan jenis penegasan. Representatif 

merupakan bentuk tuturan yang mengikat 

penutur pada kebenaran proposisi yang 

diungkapkan, misalnya menyatakan, 

menyarankan, menegaskan, dan 

mengklaim. 

 (10h) NTB gemilang bersama Zul Rohmi 

Coblos no 3 coblos jilbabnya 

Rakyat menang NTB gemilang 

    (Spanduk 3) 

Spanduk (3) di atas, merupakan 

spanduk dari pasangan Zul Rohmi calon 

nomor urut 3 salah satu kontestan Pilkada 

gubernur dan wakil gubernur NTB 2018-

2023. Adapun dalam data (10h) memiliki 

ilokusi perintah, hal tersebut dapat dilihat 

dari kalimat coblos no 3 coblos jilbabnya. 

Di dalam kalimat tersebut, penutur 

memerintahkan pembaca untuk mencoblos 

pasangan calon nomor 3 dan mencoblos 

tepat pada jilbabnya. Dikatakan perintah 

karena dalam kalimat tersebut terdapat 

penanda lingual berupa kata coblos, kata 

coblos merupakan kata kerja tidak 

berimbuhan yang digunakan untuk 

memerintah pembaca. Kata kerja coblos 

tidak akan bermakna perintah jika 

mendapat imbuhan {me-}, jika kata coblos 

mendapat imbuhan {me-} maka akan 

menjadi mencoblos. Mencoblos 

merupakan kata kerja yang telah mendapat 

imbuhan, dan sering menduduki fungsi 

predikat dalam struktur kalimat. Artinya, 

ketika kata kerja mencoblos menduduki 

fungsi predikat dalam sturktur kalimat 

maka akan membutuhkan subjek maupun 

objek untuk membentuk kejelasan makna 

dari kalimat tersebut. Adapun perbedaan 

kata coblos dan mencoblos dapat dilihat 

dari contoh di bawah ini.  

(10i) coblos no 3 coblos jibabnya 

(10j) * mencoblos no 3 mencoblos 

jilbabnya 

 Selain itu, dalam pelaksanaan 

tindak tutur menurut Searle data (10h) 

termasuk direktif dengan jenis perintah. 

Direktiif ialah jenis tindak tutur yang 

dipakai oleh penutur untuk menyuruh 

orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak 

tutur ini menyatakan apa yang menjadi 

keinginan penutur. Tindak tutur ini 

meliputi perintah, ajakan, dan 

permohonan. 

(1d) Siap berjuang 

Rakyat menang 

NTB gemilang 

Sasambo jaya 

    (Spanduk 4) 

Sama seperti spanduk-spanduk 

sebelumnya, spanduk (4) di atas 

merupakan spanduk dari pasangan calon 

Zul Rohmi. Adapun dalam data (1d) 

memiliki ilokusi penegasan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari frasa siap berjuang. 

Sebenarnya, frasa siap berjuang dapat 

bermakna pengikraran apabila yang 

menyatakan tuturan adalah pembuat 

spanduk. Namun, melihat konteks tuturan 

pada data (1d) penutur melakukan 

penunjukan pada pasangan calon Zul 

Rohmi, sebagai orang ketiga. Artinya, 

dalam frasa siap berjuang merupakan 

pernyataan dari pasangan calon Zul 

Rohmi, bukan penyataan personal dari 

penutur atau pembuat spanduk. Oleh sebab 

itu, data (1d) dapat disimpulkan memiliki 



19 
 

ilokusi penegasan, dalam frasa siap 

berjuang penutur menegaskan bahwa 

pasangan calon Zul Rohmi dinyatakan siap 

untuk berjuang. Dalam frasa siap berjuang 

merupakan tuturan yang mengikat 

penuturnya pada kebenaran atas hal yang 

dituturkan atau tuturan yang menyatakan 

apa yang diyakini penutur, bukan tuturan 

yang mengikat peneturnya terhadap 

tindakan-tindakan di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, dalam Searle data 

(1d) dapat dikategorikan sebagai 

representatif dengan jenis penegasan. 

Representatif merupakan tuturan yang 

mengikat penutur pada kebenaran 

proposisi yang diungkapkan, misalnya 

menyatakan, menyarankan, menegaskan, 

dan mengklaim. 

 (8f) Rakyat lama menanti !!! 

Sekarang giliran Ali BD Gubernur 

NTB 2018-2023 

Merawat NKRI 

Amak kake’ne 

    (Spanduk 7) 

Sama seperti spanduk (6), spanduk 

(7) juga merupakan spanduk dari pasangan 

calon Ali Sakti. Adapun dalam data (8f) 

memiliki ilokusi penegasan, hal itu dapat 

diketahui dari kalimat rakyat lama menanti 

!!!. Di dalam kalimat rakyat lama menanti 

!!!, penutur menegaskan keyakinannya 

dengan menggambarkan rakyat sudah 

lama menunggu. Selain itu terdapat tanda 

baca (!), tanda seru dalam kalimat tersebut 

menandakan kesungguhan, 

ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang 

kuat dari penutur. Sementara itu, dalam 

Searle data (8f) termasuk representatif 

dengan jenis penegasan. Representatif  

ialah tindak tutur yang mengikat 

penuturnya kepada kebenaran atas hal 

yang dikatakan. Tindak tutur jenis ini 

adalah tuturan penegasan, kesimpulan, dan 

pendeskripsian. 

 (4h) Mohon doa dan dukungan 

NTB untuk semua 2018-2023  

TGH Ahyar Abduh (walikota 

mataram)   

  (Spanduk 10) 

 

Berbeda dari spanduk-spanduk 

sebelumnya, spanduk (10) di atas 

merupakan spanduk dari TGH Ahyar 

Abduh salah satu kontestan Pilkada 

gubernur dan wakil gubernur NTB 2018-

2023. Adapun dalam data (4h) memiliki 

ilokusi permohonan. Dikatakan 

permohonan karena dalam kalimat mohon 

doa dan dukungan, terdapat penanda 

lingual berupa kata mohon. Kata mohon 

dalam KBBI bermakna meminta dengan 

hormat, dan berharap supaya mendapat 

sesuatu. Artinya, dalam kalimat mohon 

doa dan dukungan penutur meminta 

dengan hormat agar pembaca memberikan 

doa dan dukungan. Sementara itu, dalam 

pelaksanaan tindak tutur Searle data (4h) 

termasuk direktif dengan jenis 

permohonan. Direktif ialah jenis tindak 

tutur yang dipakai oleh penutur untuk 

menyuruh orang lain melakukan sesuatu. 

Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang 

menjadi keinginan penutur. Tindak tutur 

ini meliputi perintah, ajakan, dan 

permohonan. 

4.2.3 Tindak Tutur Perlokusi 

 

Setelah dilakukan penjabaran 

tindak lokusi dan ilokusi, selanjutnya akan 

dipaparkan tindak perlokusi. Tindak tutur 

perlokusi adalah tindak tutur yang dalam 

pengujarannya dimaksudkan untuk 

menyuruh dan mempengaruhi lawan tutur. 

Adapun perlokusi dari spanduk-spanduk 
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Pilkada di wilayah Lombok Barat adalah 

sebagai berikut. 

Bahasa yang digunakan dalam 

spanduk Pilkada di wilayah Lombok 

Barat, memiliki tujuan untuk 

mempengaruhi dan menarik minat 

pembaca. Setiap pasangan calon 

menggunakan propaganda pilkada di 

dalam spanduknya. Jadi, jika setiap 

spanduk pasangan calon memiliki tujuan 

untuk mempengaruhi dan menarik minat 

pembaca, tentu bahasa yang digunakan di 

dalam spanduk bersifat persuasif, 

permohonan, maupun perintah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa, 

spanduk-spanduk Pilkada yang ada di 

wilayah Lombok Barat memiliki daya 

perlokusi karena secara tidak langsung 

penutur mengajak, meminta, dan 

memerintahkan pembaca untuk melakukan 

tindakan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

beberapa contoh berikut. 

 

(9f) NTB maju bersama Sitti Rohmi 

Penerus ikhtiar TGB 

   (Spanduk 1) 

(1e) Siap berjuang 

Rakyat menang 

NTB gemilang 

Sasambo jaya 

   (Spanduk 4) 

(8g) Rakyat lama menanti !!! 

Sekarang giliran Ali BD Gubernur 

NTB 2018-2023 

Merawat NKRI 

Amak kake’ne 

   (Spanduk 7) 

Sebenarnya, setiap spanduk 

Pilkada gubernur di wilayah Lombok 

Barat memiliki tujuan untuk 

mempengaruhi dan menarik minat 

pembaca. Hal itu dapat diketahui dari 

bahasa yang digunakan dalam spanduk, 

tujuan penggunaan bahasa dalam spanduk 

dapat diidentifikasi dari penanda lingual 

yang ada di dalamnya. Selain itu, apabila 

ada hubungan langsung antara stuktur 

dengan fungsi maka terdapat suatu tindak 

tutur langsung. Misalnya, stuktur atau 

bentuk deklaratif digunakan untuk 

melakukan pernyataan, bentuk introgatif 

digunakan untuk melakukan pertanyaan, 

dan bentuk imperatif digunakan untuk 

melakukan perintah atau permohonan, hal 

tersesebut dapat disimpulkan memiliki 

hubungan langsung antara stuktur dengan 

fungsi dan merupakan tindak tutur 

langsung. Sementara itu, jika ada 

hubungan tidak langsung antara stuktur 

dengan fungsi maka terdapat suatu tindak 

tutur tidak langsung. Adapun dalam 

penelitian ini, bentuk deklaratif yang 

seharusnya difungsikan untuk melakukan 

pernyataan pada data (9f), (1e), dan  (8g) 

memiliki tujuan lain yaitu untuk 

melakukan permohonan dan perintah. Oleh 

karena itu, selain melakukan suatu 

penyataan, penutur juga secara tindak 

langsung melakukan permohonan atau 

perintah pada masing-masing spanduk 

dalam data tersebut. Denngan demikian 

dapat disimpilkan bahwa, data-data yang 

tedapat dalam spanduk tersebut merupakan 

bentuk tindak tutur tidak langsung karena 

ada hubungan tidak langsung antara 

stuktur dengnan fungsi. Bentuk deklaratif 

yang seharusnya digunakan untuk 

melakukan pernyataan, juga ditujukan 

untuk melakukakn perintah dan 

permohonan, yaitu memohon dan 

memerintahkan pembaca untuk memilih 

atau mencoblos pasangan calon yang 

dimaksudkan penutur pada masing-masing 

spanduk. 
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(4i) Mohon doa dan dukungan 

NTB untuk semua 2018-2023  

TGH Ahyar Abduh (walikota 

mataram)   

  (Spanduk 10) 

Selanjutnya, dalam data (4i) dapat 

dikategorikan sebagai tindak tutur 

langsung. Dikatakan demikian karena 

terdapat penanda lingual dan hubungan 

langsung antara struktur dengan fungsi 

pada data tersebut. Dalam data (4i) di atas 

memiliki daya perlokusi. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan penanda lingual berupa 

kata mohon. Kata mohon dalam KBBI 

bermakna meminta dengan hormat atau 

berharap supaya mendapat sesuatu. 

Artinya, dalam kalimat mohon doa dan 

dukungan penutur meminta dengan hormat 

agar pembaca memberikan doa dan 

dukungan. Melihat konteks tuturan pada 

spanduk (10), dukungan yang 

dimaksudkan pada spanduk tersebut 

adalah tindakan dari pembaca untuk 

memilih atau mencoblos Ahyar Abduh 

dalam Pilkada gubernur NTB 2018-2023. 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah 

yang dipaparkan pada bab satu, dan 

pemaparan hasil penelitian pada bab 

empat. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai 

berikut. 

1. Di dalam spanduk Pilkada di wilayah 

Lombok Barat, ditemukan bentuk 

lingual frasa, bentuk lingual klausa, 

dan bentuk lingual kalimat. 

Selanjutnya, bentuk lingual frasa dan 

bentuk lingual kalimat terbagi menjadi 

beberapa jenis. Bentuk lingual frasa 

terbagi menjadi dua, yaitu frasa 

edosentrik atributif dan frasa 

edosentrik apositif. Sementara itu, 

bentuk lingual kalimat terbagi menjadi 

menjadi empat, yaitu kalimat tunggal, 

kalimat majemuk setara, kalimat 

majemuk bertingkat, dan kalimat tidak 

lengkap.  

2. Hasil analisis tindak tutur pada 

spanduk Pilkada di wilayah Lombok 

Barat, dikelompokkan dan dianalisis 

berdasarkan teori tindak tutur menurut 

Austin. Adapun hasil pengelompokan 

dan analisis tersebut terbagi menjadi 

tiga, yaitu tindak tutur lokusi, tindak 

tutur ilokusi, dan tindak tutur 

perlokusi. Selain tiu, untuk 

memperkuat analisis tindak tuturan 

ilokusi atau maksud-maksud tuturan 

yang terdapat pada spanduk Pilkada di 

wilayah Lombok Barat, peneliti 

menambahkan teori tindak tutur Searle. 

Dari lima klasifikasi tindak tutur yang 

dikemukakan Searle, ada dua jenis 

yang muncul dalam penelitian ini yaitu 

tindak tutur representatif dan direktif. 

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian dengan judul 

Tindak tutur pada Spanduk Pilkada di 

wilayah Lombok Barat; kajian Pragmatik 

ini, diakui peneliti masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, beberapa 

saran yang peneliti paparkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Setiap peneliti membutuhkan saran 

untuk dapat memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil penelitiannya. 

Oleh sebab itu, peneliti sangat 

mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun 

untuk dapat memperbaiki hasil 

penelitian ini.  
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2. Selanjutnya, peneliti berharap 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan dikembangkan oleh 

peneliti-peneliti berikutnya. Dengan 

kata lain, peneliti mengharapkan 

skripsi ini tidak hanya menjadi bahan 

bacaan dan refrensi bagi peneliti-

peneliti berikutnya. Namun, 

diharapkan dapat dikembangkan dan 

dikaji dengan teori-teori kebahasaan 

yang lain. Mengingat dalam penelitian 

ini hanya dipaparkan mengenai bentuk 

lingual dan analisis tindak tutur. 
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