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1. Pendahuluan  

Masalah yang sering dihadapi oleh PW adalah pemilihan penggunaan bahasa 
yang tepat agar tidak menimbulkan salah pengertian antara PW dengan W yang mereka 
pandu. Pemilihan penggunaan bahasa dianggap sebagai masalah yang sangat rumit bagi 
para PW terutama menyangkut bentuk, fungsi, dan makna dari bahasa yang digunakan. 
Mereka harus memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi bentuk pengguaan 
bahasa dalam setiap peristiwa tutur. Faktor-faktor tersebut, antara lain (1) faktor penutur 
yang terlibat dalam pertuturan (who), (2) faktor apa yang sedang dibicarakan (what), (3) 
faktor tempat di mana bahasa tersebut digunakan (where), (4) faktor waktu kapan bahasa 
itu digunakan (when), dan (5) faktor mengapa bahasa itu digunakan (why).   

2. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tentang penggunaan bahasa dalam ranah pariwisata telah dilakukan 

oleh Widodo (1999), Budiarsa (2006), dan Kristianto (2008). Widodo (1999) dalam 
tesisnya berjudul Register Pemandu Wisata di Yogyakarta

 

menyebutkan bentuk-bentuk 
register PW yang berupa kata dan frasa. Budiarsa (2006) dalam disertasinya yang 
berjudul Penggunaan Bahasa dalam Ranah Pariwisata di beberapa Hotel di Kuta, 
Badung, Bali mengungkap konteks situasi tutur sangat mempengaruhi keragaman 
penggunaan bahasa dalam ranah pariwisata. Selanjutnya, Kristianto (2009) dalam 
tesisnya meneliti perilaku berbahasa PW dan Wisatawan Jerman. Perilaku berbahasa PW 
sangat dipengaruhi konteks situasi tutur. Bentuk, fungsi, dan makna tuturan pun akan 
menyesuiakan dengan situasi tuturnya.   

3. Landasan Teoritis  
Landasar teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membedah fenomena 

kebahasaan dalam pemanduan wisata adalah teori sosio-pragmatik dan linguistik 
kebudayaan. Seperti diketahui bahwa bahasa dapat digunakan untuk melakukan banyak 
fungsi komunikasi, tetapi menurut Lyons (1977) fungsi bahasa yang paling penting 
adalah penyampaian informasi.    

Tuturan juga merupakan suatu tindakan. Adapun fungsi tuturan didasarkan pada 
fungsi-fungsi Tindak Tutur (TT) dari Searle (1983). Sebuah tuturan setidaknya 
mengandung tiga komponen TT (dalam Austin 1960; Leech 1983; 1993; Levinson 1983; 
Searle 1983; Kempson 1984; dan Wijana 1996). Tiga komponen TT tersebut, yaitu tindak 
lokusional (locutionary act), tindak ilokusional (illocutionary act), dan tindak 
perlokusional (perlocutionary act). Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi makna 
pragmatik tuturan dalam peristiwa tutur.   

4. Model Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, eksploratif dan metode deskriptif-

kualitatif.  Data penelitian ini meliputi berbagai macam tuturan PW dalam percakapan 
lisan saat PW melakukan kegiatan pemanduan wisata. Mengingat luasnya daerah 
penelitian dan banyaknya populasi, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas, maka 
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populasi dalam penelitian ini dibatasi  pada masyarakat di daerah pariwisata Badung dan 
Denpasar dan beberapa daerah pariwisata di Bali. Pengambilan sampel secara purposif 
dari berbagai adegan tutur, topik pembicaraan, bentuk penggunaan register dan jargon 
yang digunakan oleh PW.  

Data dikumpulkan dengan cara merekam, mencatat peristiwa tutur pada saat 
pemanduan oleh PW dan kuestioner untuk mendapatkan data pembanding. Perekaman 
dilakukan dengan menggunakan tape recorder dan vidio recorder dan pencatatan 
langsung. Perekaman dan pencatatan dilakukan tanpa diketahui oleh orang yang sedang 
berbicara untuk mendapatkan data yang wajar.   

5. Pembahasan 
Secara umum, berdasarkan data komunikasi verbal dalam bentuk percakapan 

antara PW dan P diperoleh bentuk-bentuk penggunaan bahasa PW. Bentuk-bentuk 
penggunaan bahasa para PW sangat dipengaruhi oleh konteks situasi tutur dan latar 
peristiwa tutur.  

(1) Bentuk Pragmatik Tuturan PW. Dari hasil analisis data diketahui bahwa 
pada konstek situasi tutur tertentu, PW dapat menjadi penutur ketika ia memberikan 
informasi yang diminta oleh W, dan sebaliknya W dapat menjadi penutur ketika W 
menanyakan tentang informasi tertentu. Tuturan PW secara umum bersifat langsung . 
Dalam komunikasi verbal PW dan W, secara umum hanya diketemukan bentuk 
tuturan yang berupa tindak tutur langsung (direct speech acts). (2) Fungsi 
Pragmatik Tuturan PW. Searle (1983) menyebutkan setidaknya ada lima fungsi tuturan 
yang berupa tindak tutur. Namun, dalam komunikasi verbal PW dan W, fungsi 
ekspresiflah yang paling dominan selain fungsi-fungsi komisif, direktif, representatif, dan 
deklaratif. Hal ini disebabkan komunikasi verbal PW dan W bersifat dua arah yang 
mengutamakan nilai kesopanan dan keramahtamahan dalam bertutur. Tuturan PW 
cenderung berfungsi ekspresif. (3) Makna Pragmatik Tuturan PW. Tuturan PW 
cenderung memiliki makna lokusi di mana PW bertutur dengan tuturan-tuturan yang 
memiliki makna yang sama dengan makna leksikal yang menyusun tuturan tersebut. Hal 
ini disebabkan PW sebagai pemandu wisata bertutur dengan informasi yang faktual dan 
sejelas-jelasnya. Jargon dan register PW dalam pemanduan wisata dituturkan PW untuk 
mengakrabkan dirinya dengan W. Bentuk-bentuk jargon dan register sangat erat 
kaitannya dengan kebiasaan berbahasa W yang menjadi budaya tutur dari negara mana W 
berasal. (4) Penggunaan Bentuk Kesantunan berbahasa PW. Komunikasi verbal PW 
dan W berkaitan erat dengan prinsip kerja sama. Sebenarnya, prinsip kerja sama yang 
diajukan Grice (1975) dalam komunikasi didasari atas pertimbangan: (1) prinsip 
kejelasan, (2) prinsip kepadatan, dan (3) prinsip kelangsungan. Maksim-maksim dalam 
percakapan PW cenderung sesuai dengan prinsip kerjasama dan kesantunan Grice (1975). 
(5) Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Penggunaan Bahasa PW.  Keunikan 
tuturan PW yang memiliki makna ilokusional sangat dipengaruhi oleh latar belakang 
sosial budaya di mana seorang PW berasal. Stereotip orang Indonesia dan Bali pada 
umumnya lebih banyak menunjukkan sikap santun dan humor yang diilustrasikan melalui 
senyum dan tawa dalam setiap tindakannya. Senyum dan tawa merupakan bagian dari 
kesantunan jika dilihat dari budaya masyarakat Bali.   

6. Simpulan  
Dari hasil analisis komunikasi verbal PW dan W di Badung dan Denpasar serta 

Bali umumnya menunjukkan bahwa sistem dan strategi PW dalam memandu wisata 
masih mengikuti kaidah-kaidah komunikasi secara umum seperti yang diungkapkan 
Levinson (1978), Haliday (1985), dan Ervin Tripp (1964), hanya saja sering dalam 
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praktiknya PW bertutur tidak secara ketat dengan aturan dalam berkomunikasi. Hal ini 
disebabkan PW bertugas selain memandu W dalam berwisata, PW juga bertugas 
memberikan kenyamanan dan keramahtamahan dalam berwisata. Lebih lanjut, PW 
bertutur dalam kerangka memberikan jasa kepada W di Bali. Untuk itu, jika dilihat dari 
prinsip-prinsip kerja sama dan kesantunan Grice dan Leech, maka PW dalam bertutur 
cenderung santun, karena PW menganggap W sebagai tamu.  

Tuturan PW juga merupakan tindak tutur. Tindak tutur PW berdasarkan teori 
tindak tutur Searle (1983), dalam kegiatan pemanduan wisata secara umum berbentuk 
tindak tutur langsung (direct speech acts). Sementara itu, jika dilihat dari fungsinya 
tuturan PW secara umum yang dominan adalah berfungsi ekspresif, yaitu sebagai alat 
untuk memberikan informasi mengenai sesuatu atau suatu keadaan. Dengan demikian 
makna tuturan PW pun secara pragmatik bermakna lokusional. Artinya, makna tuturan 
PW cenderung sama dengan leksikal yang menyusun tuturan tersebut.    
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