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ANALISIS PRAGMATIK 
DALAM PENELITIAN PENGGUNAAN BAHASA 

Mujiyono Wiryotinoyo1 

Abstract: Pragmatic analysis is a kind of analysis for research in lan-
guage use. Pragmatic analysis gives emphasis on and makes use of con-
text for the purpose of understanding and explaining linguistic phenom-
ena. Therefore, results of pragmatic analysis are descriptions of language 
use in context. Accordingly, pragmatic analysis provides description of 
language at the more concrete level than grammatical analysis does. 
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Di dalam arus percakapan, tuturan (T) yang bermuatan implikatur pecakapan 
(IP) meluncur bersama T lain yang berupa tuturan-langsung. Untuk mema-
hami keberadaan suatu IP, menurut Grice (1991:310), petutur perlu mengo-
lah data yang berupa: (1) makna konvensional kata-kata yang dipakai beserta 
referensinya, jikalau ada; (2) prinsip kerja sama (PK) dan maksim-maksim-
nya; (3) konteks linguistiknya; (4) hal-hal yang berkaitan dengan latar pen-
getahuan; dan (5) kenyataan adanya kesamaan dari keempat hal itu pada par-
tisipan, baik pada penutur (n) maupun pada petutur (t), dan keduanya dapat 
saling memahami. 

Menurut Leech (1989:13) pragmatik adalah studi makna dalam 
kaitannya dengan situasi ujaran (SU). Oleh karena itu, prasyarat yang 
diperlukan untuk melakukan analisis pragmatik atas T, termasuk T yang 
bermuatan IP, adalah situasi ujaran yang mendukung keberadaan suatu T 
dalam percakapan. Situasi ujaran meliputi unsur-unsur: (1) penutur (n) dan 
petutur (t); (2) konteks; (3) tujuan; (4) tindak tutur atau tindak verbal; (5)  

1 Mujiyono Wiryotinoyo adalah dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
FKIP Universitas Jambi 



BAHASA DAN SENI, Tahun 34, Nomor 2, Agustus 2006 154

 

tuturan (T) sebagai produk tindak verbal; (6) waktu; dan (7) tempat. 
Selanjutnya, untuk mengenal lebih jauh tentang analisis pragmatik dan 
contoh penggunaannya, dalam artikel ini secara berurutan dibahas perihal (a) 
konteks, b) satuan analisis, (c) contoh analisis, dan (d) penutup. 

KONTEKS 

Pemahaman konteks sangat diperlukan dalam analisis pragmatik. Me-
ngapa? Bertolak dari pemahaman konteks inilah satuan-satuan bahasa dalam 
suatu tuturan dapat dijelaskan. Konteks ialah segala aspek yang berkaitan 
dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan. Leech (1989:13) 
mengartikan konteks sebagai pengetahuan latar belakang tuturan yang 
sama-sama dimiliki baik oleh n maupun oleh t dan yang membantu t 
menafsirkan makna T. Dengan demikian, konteks dapat mengacu pada T 
sebelum dan sesudah T yang dimaksud, mengacu kepada keadaan sekitar 
yang berkaitan dengan kebiasaan partisipan, adat istiadat, dan budaya 
masyarakat. Konteks pun dapat mengacu pada kondisi fisik, mental, serta 
pengetahuan yang ada di benak n maupun t. Unsur waktu dan tempat terkait 
erat dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, konteks sangat besar andilnya 
dalam penginterpretasian daya T. Dalam setiap percakapan, T selalu memuat tujuan yang hendak dicapai 
oleh n. Tujuan dapat berupa tujuan personal yang dicerminkan oleh pro-
posisi (P) pada T atau berupa tujuan sosial seperti menaati prinsip pragmatik 
yang berupa PK dan prinsip sopan santun (PS). Tujuan personal lazimnya 
dicapai melalui tujuan-tujuan sosial. Dalam hal ini Leech merasa lebih tepat 
memakai istilah tujuan atau fungsi daripada memakai makna yang dimaksud 
n atau maksud n mengucapkan sesuatu. Berkaitan erat dengan tujuan adalah 
tindak tutur, terutama tindak ilokusi atau yang biasanya hanya disebut 
ilokusi. Tindak itu berperan menegosiasikan suatu P di antara n dan t dalam 
komunikasi. 

Jika tata bahasa berurusan dengan maujud statis yang abstrak seperti 
kalimat (dalam sintaksis) dan P (dalam semantik), pragmatik berurusan 
dengan tindak tutur atau performansi verbal yang terjadi dalam SU tertentu. 
Dengan demikian, pragmatik menangani bahasa pada tingkatan yang lebih 
kongkret daripada tata bahasa. Tindak tutur pada mulanya dicetuskan oleh 
seorang filosof Inggris, Austin (1962), dalam bukunya How to Do Things 
with Words. Austin pada dasarnya memandang bahwa manusia, dengan 
menggunakan bahasa dapat melakukan tindakan-tindakan yang disebut tin-
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dak tutur (speech Act). Austin (1978:101) membedakan adanya tiga macam 
tindak tutur, yakni lokusi, ilokusi dan perlokusi. Ketiganya terjadi secara 
serentak. Lokusi mengaitkan suatu topik dengan suatu keterangan dalam 
suatu ungkapan (subjek-predikat). Ilokusi yaitu tindakan mengucapkan suatu 
pernyataan, tawaran, pertanyaan, dan sebagainya. Perlokusi yaitu hasil atau 
efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada t sesuai dengan situasi dan 
kondisi pengucapan ungkapan. Menurut Nababan (1987:18), dalam ilmu ba-
hasa lokusi dapat disejajarkan dengan predikasi, ilokusi dengan bentuk kali-
mat (berdasarkan maknanya), dan perlokusi dengan maksud ungkapan. 

Berdasarkan ide Austin itu, Searle (1987:24), murid Austin, menge-
mukakan bahwa suatu tindak tutur mendukung tiga macam tindak yang ter-
jadi secara simultan, yakni (1) tindak pengujaran kata (morfem, kalimat) (ut-
terance act); (2) pengacuan dan predikasi yang disebut tindak proposisi 
(propositional act); dan (3) pernyataan, pertanyaan, perintah, janji, dan se-
bagainya yang disebut tindak ilokusi (illocutionary act). Dari ketiga macam 
tindak itu, tindak ilokusi atau singkatnya ilokusi kemudian memegang per-
anan penting di dalam studi pragmatik. Gunarwan (1994:43) menyatakan hal 
yang serupa bahwa tindak tutur mempunyai kedudukan penting di dalam 
pragmatik karena tindak tutur merupakan salah satu satuan analisisnya. 

Searle (1979:39) memandang bahwa tindak ilokusi merupakan unit 
terkecil dari komunikasi linguistik. Ia membedakan adanya lima macam tin-
dak ilokusi, yakni tindak ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan dek-
larasi. Tindak ilokusi asertif ialah ilokusi yang menyatakan kebenaran, mis-
alnya: menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan 
pendapat, dan melaporkan. Tindak ilokusi direktif ialah ilokusi yang 
menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh t, misalnya: meme-
san, memerintah, memohon, menuntut, dan memberi nasihat. Tindak ilokusi 
komisif ialah ilokusi yang membuat n terikat pada suatu tindakan di masa 
mendatang, misalnya: menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. Tindak ilo-
kusi ekspresif ialah ilokusi yang mengutarakan sikap psikologis n terhadap 
yang tersirat dalam ilokusi, misalnya: mengucapkan terima kasih, mengu-
capkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, dan meng-ucapkan be-
lasungkawa. Tindak ilokusi deklarasi ialah ilokusi yang keberhasilan pelak-
sanannya mengakibatkan kesesuaian antara isi P dengan realitas, misalnya: 
memecat, mengundurkan diri, membaptis, menamai, menjatuhkan hukuman, 
mengucilkan/membuang, serta mengangkat pegawai (Leech, 1989:105). 
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SATUAN ANALISIS 

Satuan analisis dalam pragmatik yang menjadi unit dasar atau satuan 
terkecil dalam komunikasi linguistik sesuai dengan tindak tutur yang dike-
mukakan oleh Searle adalah satuan yang mendukung ilokusi dan proposisi 
(P). Satuan itu dalam analisis pragmatik disebut satuan pragmatis (SP). 
Setiap SP mengandung muatan yang berupa paduan antara ilokusi dan P. 
Sudah dijelaskan bahwa, pragmatik mempelajari makna yang tidak terjang-
kau pemecahannya oleh semantik, yaitu makna yang muncul dalam konteks 
pemakaian kalimat di dalam komunikasi. Analisis pragmatik perlu dilakukan 
untuk memperoleh pemecahan masalah makna pada T yang bermuatan IP. 
Satuan pragmatis suatu IP akan dapat dideskripsikan melalui proses peme-
cahan masalah atas masalah yang dihadapi antara n dan t tatkala n mengu-
capkan T sehingga pada gilirannya dapat ditarik implikasi pragmatis yang 
menjadi IP dari suatu T. 

Leech (1989:36) menyatakan bahwa prosedur pemecahan masalah itu 
membutuhkan inteligensi manusia yang dapat mencari dan menemukan pili-
han-pilihan kemungkinan bardasarkan bukti kontekstual. Prosedur pe-
mecahan masalah dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut 
pandang n dan dari sudut pandang t. Dari sudut pandang n, dapat digunakan 
analisis cara-tujuan yang menggambarkan keadaan awal sebagai masalah, 
keadaan tengahan, dan keadaan akhir sebagai tujuan n untuk mengatasi ma-
salah melalui cara yang terletak di dalam rangkaian antara masalah dan tu-
juan. Analisis cara-tujuan itu dapat diperjelas dengan Bagan 1. 

Bagan 1 sesungguhnya mencerminkan pandangan Searle yang menge-
mukakan bahwa tindak tutur tidak langsung (tindakan a) merupakan cara un-
tuk melakukan tindak tutur lain (tindakan b). Dengan mengujarkan T Uda-
ranya panas yang SP-nya berilokusi menginformasikan fakta, n meng-
implikasikan ke dalam SP itu ilokusi yang meminta atau menyuruh t untuk 
menyalakan alat pendingin. Untuk menyuruh t menyalakan alat pendingin, n 
tidak secara terus-terang langsung menyuruh t, tetapi berputar dulu dengan 
mengujarkan T Udaranya panas sebagai tuturan tidak langsung untuk sam-
pai pada keadaan akhir yang menjadi tujuan n mengujarkan T.     
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Bagan 1. Analisis Cara-tujuan  

Dengan keterangan: 
1  =  keadaan awal (n merasa panas) 
2  =  keadaan tengahan pertama (t mengerti bahwa n merasa panas) 
3 =  keadaan tangahan kedua (t mengerti bahwa n ingin alat pendingin 

dinyalakan) 
4  =  keadaan akhir (n merasa dingin) 
TU =  tujuan utama percakapan untuk mencapai keadaan 4 
TPK =  tujuan untuk menaati PK 
TPS =  tujuan untuk menaati PS 
TL =  tujuan lain 
a  =  tindakan n berupa T = udaranya panas 
b  =  tindakan n berupa ilokusi meminta/menyuruh t untuk menyalakan 

alat pendingin 
c  =  tindakan t menyalakan alat pendingin  

Dari sudut pandang t, Leech (1989:40) menawarkan pemakaian analisis 
heuristik--bagian dari teknik analisis pragmatik--untuk menginterpretasi se-
buah T. Dengan analisis heuristik, dapat diidentifikasi daya pragmatis se-
buah T. Demikian juga SP dan implikasi pragmatis suatu IP. Dalam analisis 
heuristik, bertolak dari problema, dilengkapi P, informasi latar belakang 
konteks, dan asumsi dasar bahwa n menaati prinsip-prinsip prag-matis, t lalu 

TL

 

TPS

 

TLK

 

TU

 

1  4 

a 

b

 

Tc 

 2  3 
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merumuskan hipotesis tujuan T. Berdasarkan data yang tersedia hipotesis 
diuji kebenarannya. Bila hipotesis sesuai dengan bukti kontekstual, berarti 
pengujian berhasil dan hipotesis diterima kebenarannya. Keberhasilan pen-
gujian hipotesis pertama menghasilkan interpretasi baku (default interpreta-
tion) yang menunjukkan bahwa T memuat SP. Jika pengujian gagal karena 
hipotesis tidak sesuai dengan bukti yang ada, t perlu membuat hipotesis baru 
untuk selanjutnya. diuji dengan data yang tersedia sampai diperoleh hipote-
sis yang berterima. Hasil pengujian lanjutan akan memberikan interpretasi 
implikasi pragmatis suatu T dan itu berarti bahwa T bermuatan IP. Alur 
analisis heuristik itu dapat digambarkan dengan Bagan 2 berikut.                    

Bagan 2. Alur Analisis Heuristik  

Hipotesis pada Bagan 2 dapat diformulasikan secara sederhana dengan 
memakai P sebagai lambang makna T. Hipotesis T dapat dituliskan dengan 
formulasi:  

 

Problem 

 

Hipotesis 

 

Pengujian 

 

Gagal 

 

Interpretasi 

 

Berhasil 
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A. n mengatakan kepada t (bahwa P) 
Hipotesis mengenai daya P yang menjadi tujuan pemecahan masalah 
dirampat menjadi: 

B. Tujuan n ialah agar [t mengetahui (bahwa P)] 
Bertolak dari prinsip-prinsip pragmatik yang relevan, hipotesis itu diuji 
apakah taat asas dan sesuai dengan bukti kontekstual yang ada dengan 
konsekuensi-konsekuensi bahwa: 

C. n yakin (bahwa P) 
(Maksim Kualitas) 

D. n yakin [bahwa t tidak mengetahui (bahwa P)] 
(Maksim Kuantitas) 

E. n yakin (bahwa sebaiknya [t mengetahui (bahwa P)] 
(Maksim Hubungan)  

Jika konsekuensi C, D, dan E selaras dengan bukti konteks, hipotesis 
dapat diterima; tetapi jika satu konsekuensi saja bertentangan, hipotesis ha-
rus ditolak. Lalu disusun hipotesis baru yang paling dekat dengan bukti yang 
sudah diamati dan diuji lagi. Dalam analisis heuristik, jika hipotesis pertama 
dapat diterima, kebenaran hipotesis itu akan menghasilkan inter-pretasi baku 
atas T bahwa T termasuk tindak tutur langsung. Jika hipotesis pertama dito-
lak karena tidak selaras dengan bukti kontekstual, misalnya ada pelanggaran 
maksim, maka hipotesis berikutnya yang akan diterima untuk menghasilkan 
implikasi pragmatis dari T dan T termasuk tindak tutur tak langsung yang 
bermuatan IP. 

CONTOH ANALISIS 

Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret, berikut ini disajikan 
sebuah contoh analisis heuristik. Analisis dilakukan terhadap IP X yang 
diciptakan oleh Reli pada data berikut ini. 
Situasi Pukul 04.40 biasanya Reli sudah bangun dan belajar. Pukul 

06.00 mandi langsung memakai baju sekolah. Sambil 
menanti Wugar dan ayahnya siap untuk sarapan bersama, 
Reli sering mengikuti tayangan TPI sambil berdandan. Sele-
sai berbedak dan menyisir rambutnya, ia ke kamar 
mendekati ayahnya yang masih belum bangun dari tempat 
tidurnya, meskipun matanya telah terbuka dan tadi sudah 
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salat subuh. Reli memiliki kebiasaan yang baik setelah 
mandi dan berdandan ia selalu mencium ayahnya. Pagi ini 
setelah menyisir rambutnya, ia pun melakukan hal itu, dan 
sebaliknya.  

Percakapan: 
R: Pa, cium, Pa! 
M: Heem. 
R: (Reli mencium pipi kanan, kiri, dan dahi ayahnya dan be-

gitu. pula sebaliknya si ayah.) 
Sudah siang, Pa. (X) 

M: Ya. 
R: Papa belum mandi. (Y)  

Implikasi: Reli menyuruh ayahnya bangun. 
Reli menyuruh ayahnya mandi.  

Hipotesis T berbunyi: 
A. n mengatakan kepada t bahwa (P)= 

n mengatakan kepada t bahwa (hari sudah siang)  

Hipotesis daya P dari T: 
B. Tujuan n ialah agar [t mengetahui (bahwa P)= 

Tujuan n ialah agar [t mengetahui (bahwa hari sudah siang)]  

Hipotesis daya P itu menyatakan bahwa T adalah tuturan n yang meng-
informasikan fakta kepada t. Kemudian dilakukan pengajian hipotesis ber-
dasarkan PK apakah sesuai dengan bukti kontekstual yang ada ataukah tidak 
dengan mencocokkan bukti itu pada konsekuensi C, D, dan E berikut ini.  

C. n yakin (bahwa P) = n yakin (bahwa hari sudah siang) 
(Maksim Kualitas) 

D. n yakin [bahwa t tidak mengetahui (bahwa P)] = n yakin [bahwa t ti-
dak mengetahui (bahwa, hari sudah siang)] 
(Maksim Kuantitas) 

E. n yakin (bahwa sebaiknya [t mengetahui(bahwa P)]) = n yakin 
(bahwa sebaiknya [t mengetahui (bahwa hari sudah siang)]) 
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(Maksim Hubungan)  

Ternyata konsekuensi C didukung bukti yang ada dalam data bahwa 
memang benar hari sudah siang: pukul 06.20. Tetapi, konsekuensi D tidak 
demikian, karena data yang ada menunjukkan bahwa si ayah telah mengeta-
hui bahwa hari sudah siang, ia sudah sembahyang, tidak tidur lagi, sudah 
bangun, dan sudah mencium Reli. Reli mengetahui semua itu sehingga n ti-
dak yakin bahwa t tidak mengetahui bahwa hari sudah siang. Dengan 
demikian n melanggar maksim kuantitas karena tidak memberikan informasi 
baru bagi t. Akibat dari itu, n pun melanggar maksim hubungan karena kon-
sekuensi E pun tidak terdukung bukti, n tidak yakin bahwa ayahnya sebai-
knya diberi tahu bahwa hari sudah siang karena Reli mengetahui bahwa 
ayahnya telah tahu. Pemberitahuan itu tidak relevan dengan tujuan yang ada 
pada rumusan B. Karena konsekuensi D dan E tidak sesuai dengan bukti 
kontekstual, maka hipotesis B ditolak. Untuk selanjutnya, disusun hipotesis 
baru yang paling dekat dengan bukti kontekstual yang ada dan yang sangat 
besar peluangnya untuk dapat diterima.  

A. n mengatakan kepada t (bangun) 
B. Tujuan n ialah menyuruh agar [t (bangun)] 
C. n yakin (bahwa perlu menyuruh t bangun) 
D. n yakin [bahwa t tidak mengetahui maksud (bahwa n menyuruh t 

bangun)] 
E. n yakin (bahwa sebaiknya [t mengetahui (bahwa n menyuruh t 

bangun)])  

Hipotesis B diuji dengan membandingkan konsekuensi C, D, dan E 
dengan data yang ada. Setelah diuji, ternyata bahwa C didukung oleh data: 
Reli yang sudah berdandan bertujuan menyuruh ayahnya segera bangun un-
tuk melakukan aktivitas mandi, berpakaian, sarapan bersama, lalu ayah-nya 
mengantar ke sekolah sebagaimana yang biasa mereka lakukan setiap pagi. 
Reli memakai SP menginformasikan fakta karena ia menaati PS. Sebagai 
anak ia telah memahami bahwa tidak sopan untuk memerintah ayahnya se-
cara langsung sehingga ia tidak mau memakai SP menyuruh. Konsekuensi D 
pun didukung data. Reli yakin bahwa ayahnya yang berada di kamar tidak 
mengetahui bahwa Reli sudah mandi, sudah mengenakan baju sekolah, dan 
bahkan sudah berdandan sehingga menghendaki ayahnya bangun. Oleh 
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karena. itu, cukup relevan jika, Reli menyuruh ayahnya untuk bangun se-
hingga, konsekuensi E pun sesuai dengan data kontekstual. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa konsekuensi C, D, E se-
suai dengan data kontekstual. Dengan demikian, hipotesis B dapat diterima. 
Interpretasi tesis B adalah bahwa tuturan X, Sudah siang, Pa, yang dipro-
duksi oleh Reli termasuk T yang bermuatan IP. T itu mempunyai implikasi 
pragmatis menyuruh, yaitu, Reli menyuruh ayahnya untuk bangun . 

Hasil interpretasi IP seperti yang telah dilakukan dengan analisis heu-
ristik itu sifatnya tidak terlalu pasti. Dalam hal ini Leech (1989:30) me-
nyatakan bahwa penjelasan terhadap implikatur mengandung sifat proba-
bilitas. Apa yang dimaksudkan oleh n dengan T-nya tidak pernah dapat di-
ketahui secara pasti. Faktor kondisi yang diamati, T, dan konteksnya menga-
rahkan n untuk menyimpulkan interpretasi dari peluang-peluang yang paling 
mungkin. Menafsirkan daya P sebuah T sama dengan pekerjaan tebak-
menebak atau dengan istilah canggihnya menciptakan hipotesis-hipotesis. 
Seorang penafsir yang baik sekalipun tidak selalu sanggup membuat kesim-
pulan yang pasti mengenai maksud n karena sering kali terjadi suatu T sen-
gaja dikaburkan oleh penuturnya. Agaknya demikian juga, penafsiran IP 
anak usia SD yang masih berada dalam proses usaha menguasai BI. Satu T 
yang berupa BL mengekspresikan suatu SP. SP dapat menyiratkan satu atau 
lebih SP lain sebagai implikasi pragmatis yang mewujudkan IP pada diri t. 

PENUTUP 

Analisis pragmatik dapat mengatasi kelemahan analisis sintaktik dan 
semantik. Pemanfaatan konteks dalam analisis pragmatik telah mampu men-
jelaskan aspek-aspek nonsintaktik dan nonsemantik sehingga pemahaman 
petutur terhadap suatu tuturan menjadi lebih mendalam dan tuntas. Hal itu 
diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antara penutur dan 
petutur dalam suatu peristiwa tutur tertentu. 

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan penelitian, analisis pragmatik da-
pat dimanfaatkan untuk memahami dan mendalami lebih tuntas teks tuturan 
yang menjadi objek penelitian. Teks tuturan dapat dibedah dan dianalisis 
bukan hanya dari aspek-aspek sintaktik dan semantiknya tetapi juga aspek-
aspek pragmatiknya. Melalui cara itu, analisis terhadap teks tuturan menjadi 
lebih lengkap dan tuntas sehingga memenuhi prinsip eksplanasi yang ex-
haustive. 
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