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ABSTRAK 

 

Debby Ari Santoso: Tindak Tutur Dalam Novel Hadiah Kecil dari Tuhan Karya Adi Rustandi, S.Pd., 

Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Nusantara PGRI Kediri, 2018. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan dan pemahaman bahwa novel 

merupakan salah satu contoh pemakaian bahasa yang kreatif dan variatif. Novel menyajikan dialog 

antartokoh, memaparkan peristiwa atau kejadian-kejadian. Untuk memperoleh pengungkapan yang 

efektif, bahasa dalam sastra disiasati, dimanipulasi dan didayagunakan secermat mungkin sehingga 

bahasa sastra berbeda dengan bahasa nonsastra. Pencitraan seperti itu membutuhkan penggunaan 

bahasa secara optimal. Oleh karena itu, pemakaian bahasa dalam novel layak untuk dikaji dengan 

pendekatan pragmatik terutama tindak tutur. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik meneliti 

penggunaan tindak tutur dalam novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi, S.Pd. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah wujud tindak tutur asertif dalam 

novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi S.Pd.? (2) bagaimanakah wujud tindak tutur 

direktif dalam novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi S.Pd.? (3) bagaimanakah wujud 

tindak tutur ekspresif dalam novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi S.Pd.?  

 (4) bagaimanakah wujud tindak tutur komisif dalam novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi 

Rustandi S.Pd.? (5) bagaimanakah wujud tindak tutur deklaratif dalam novel Hadiah Kecil dari 

Tuhankarya Adi Rustandi S.Pd.? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik karena obyek penelitian berupa tindak tutur 

dengan tujuan menganalisis tindak ilokusi. Data penelitian ini berupa klausa atau kalimat potongan 

teks novel. Dengan demikian, sumber data penelitian ini  adalah novel Hadiah Kecil dari Tuhan. 

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan dengan teknik PUP (Pilah Unsur 

Penentu).  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ditemukan tindak asertif sebanyak 21 buah data 

yang terbagi dalam tindak menyatakan, memberitahukan, menyarankan, dan membanggakan, tindak 

direktif sebanyak 19 buah data yang terbagi dalam tindak memerintah, menasehati, memberi pesan, 

mengusulkan, memohon, dan meminta, tindak ekspresif sebanyak 12 buah data yang terbagi dalam 

tindak mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, meminta maaf, dan memuji, tindak komisif 

sebanyak 13 buah data yang terbagi dalam tindak menjanjikan, menawarkan, dan memanjatkan do’a, 

serta tindak deklaratif sebanyak 2 buah data yang berupa tindak deklaratif berpasrah. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya 

untuk mengkaji kembali novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi, S.Pd. dari segi aspek 

pragmatik lainnya seperti praanggapan.  

 

Kata Kunci : tindak tutur, tindak ilokusi, novel Hadiah Kecil dari Tuhan 
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I. LATAR BELAKANG MASALAH 

Karya sastra tidak hanya berfungsi 

menghibur (sweet) tetapi juga berfungsi 

mendidik (useful). Fungsi mendidik dalam 

karya sastra yakni sastra dapat mem-

berikan pengetahuan tentang penggunaan 

bahasa, memberikan pendidikan tentang 

moral dan tingkah laku, membentuk 

karakter seseorang, dan lain sebagainya. 

Unsur mendidik tidak hanya berkaitan 

dengan unsur tema atau isi cerita tetapi 

beberapa unsur lain mengandung fungsi 

mendidik.Unsur bahasa pun dapat menjadi 

sarana pendidikan bagi pembaca karena 

karya sastra banyak memberi contoh 

pemakaian bahasa yang baik sesuai kaidah 

setiap pemakaian. 

Bentuk karya sastra yang banyak 

menyajikan bahasa adalah novel.Tarigan 

(2003:164) menyatakan bahwa novel 

merupakan jenis karya sastra yang 

tentunya menyuguhkan nilai yang berguna 

bagi masyarakat pembaca. 

Salah satu novel yang menarik untuk 

diteliti adalah novel Hadiah Kecil dari 

Tuhan karya Adi Rustandi, S.Pd. yang 

diterbitkan oleh Zettu tahun 2013 dan 

terdiri atas 320 halaman. Novel Hadiah 

Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi, 

S.Pd. merupakan novel yang terlahir dari 

sumber inspirasi novel Surat Kecil untuk 

Tuhan. 

Dalam novel Hadiah Kecil dari 

Tuhan karya Adi Rustandi, S.Pd. banyak 

terdapat hal-hal menarik terutama pada 

bahasa percakapan para tokoh yang 

digunakan dalam mengungkapkan ide, 

gagasan, ekspresi, perasaan, pendapat, 

maksud maupun emosi secara langsung. 

Apabila dibaca dan dipahami secara 

cermat, dalam novel Hadiah Kecil dari 

Tuhan karya Adi Rustandi, S.Pd. terdapat 

banyak hal menarik pada bahasa yang 

digunakan para tokoh dalam percakapan 

sehari-hari. Pada percakapan tokoh-tokoh 

dalam novel tersebut mengandung tindak 

tutur. 

Tindak tutur yang terdapat dalam 

novel Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi 

Rustandi, S.Pd. ialah tindak tutur ilokusi. 

Wijana (1996:18-19) berpendapat bahwa 

tindak ilokusi adalah tindak tutur yang 

mengandung maksud dan fungsi daya ujar. 

Tindak tutur ilokusi ini dibagi menjadi 

lima yakni, tindak ilokusi asertif, tindak 

ilokusi direktif, tindak ilokusi ekspresif, 

tindak ilokusi komisif, dan tindak ilokusi 

deklaratif. Dari uraian tersebut dipilih 

judul “Tindak Tutur dalam Novel Hadiah 

Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi, 

S.Pd”. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini 

menggunakan pendekatan pragmatik. Hal 

ini dikarenakan obyek penelitian ini adalah 

tindak tutur dengan tujuan menganalisis 

tindak ilokusi. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong 

penelitian kualitatif. Hal ini karena (1) data 

penelitian berupa tuturan atau kalimat yang 

digunakan para tokoh novel, (2)  tujuan 

penelitian ini mendiskripsikan tindak tutur 

dalam novel “Hadiah Kecil dari Tuhan 

Karya Adi Rustandi, S.Pd.”, dan (3) 

manusia sebagai instrumen penelitian. 

  

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian yang berjudul 

“Tindak Tutur Dalam Novel Hadiah Kecil 

dari Tuhan Karya Adi Rustandi, S.Pd.” 

adalah data kualitatif yang berupa klausa 

atau kalimat potongan teks novel tersebut 

yang menjawab tindak ilokusi. 

2. Sumber Data 

Sumber substantif penelitian ini 

berasal dari dialog atau percakapan tokoh 

cerita, sedangkan sumber lokasional 

berupa novel yang berjudul “Hadiah Kecil 

dari Tuhan Karya Adi Rustandi, S.Pd.” 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, prosedur 

pengumpulan datanya dengan cara mem-

baca yang didampingi dengan teknik catat. 

Tahap-tahap pengumpulan data pada 

penelitian “Tindak Tutur dalam Novel 

Hadiah Kecil dari Tuhan Karya Adi 

Rustandi, S.Pd.” meliputi : 

1. Membaca novel yang berjudul “Hadiah 

Kecil dari Tuhan” beberapa kali; 

2.  Membaca ulang novel “Hadiah Kecil 

dari Tuhan” disertai pengidentifikasian 

calon data; 

3. Membaca hasil kegiatan (2) disertai 

penandaan data sesuai dengan kategori 

tindak ilokusi; 

4. Mencatat hasil kegiatan  (3) ke dalam 

kartu data; 

5. Mengklasifikasikan data. 

                                                                     Judul Novel                                                                                                                                 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode 

padan karena pokok masalah penelitian ini 

berupa tindak ilokusi yakni maksud 

pengujaran. Metode padan alat penentunya 

di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian 

dari bahasa yang bersangkutan 

(Sudaryanto, 1993:13). Teknik dasar dalam 

penelitian ini adalah teknik pilah unsur 

penentu atau teknik PUP. Adapun alatnya 

adalah daya pilah yang bersifat mental 

yang dimiliki oleh peneliti.  

 

E. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji credibility atau uji 

kepercayaan terhadap uji penelitian. Selain 
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uji credibility, peneliti juga menggunakan 

triangulasi untuk pengecekan keabsahan 

temuan. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi dengan 

teori. Triangulasi teori ini secara praktik 

dilaksanakan dengan mencocokan antara 

data penelitian dengan teori-teori yang 

mendasarinya sehingga dapat diperoleh 

keabsahan temuan yang sesuai dengan 

hasil penelitian. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, di dalam 

novel Hadiah Kecil dari Tuhan ditemukan 

wujud tindak asertif sebanyak 21 buah data 

yang terbagi dalam tindak menyatakan 

yang ditandai dengan penanda kata ingin 

dan kata sifat yakni tua, kuat dan sakit, 

tindak memberitahukan yang ditandai 

dengan penanda kata sepertinya, kata kerja 

yakni meninggal dan bergerak, penanda 

keterangan sebab dan penanda keterangan 

waktu, tindak menyarankan yang ditandai 

dengan penanda kata lebih baik, dan tindak 

membanggakan yang ditandai dengan 

penanda kata bangga. Wujud tindak 

direktif sebanyak 19 buah data yang 

terbagi dalam  tindak memerintah dengan 

penanda kata kerja yakni lihat dan masuk, 

tindak menasehati dengan penanda kata 

sifat yakni sabar, kuat dan tegar,  tindak 

memberi pesan dengan penanda kata hati-

hati dan  jangan, tindak mengusulkan 

dengan penanda bagaimana jika dan 

bagaimana kalau, tindak memohon dengan 

penanda kata please dan mohon, dan 

tindak meminta dengan penanda jangan 

pergi. Wujud tindak komisif sebanyak 13 

buah data yang terbagi dalam tindak 

menjanjikan dengan penanda kata janji dan 

Insya Allah, tindak menawarkan dengan 

penanda kata kerja yakni antar dan pakai , 

dan tindak memanjatkan do’a dengan 

penanda Ya Allah dan semoga. Wujud 

tindak ekspresif sebanyak 12 buah data 

yang terbagi dalam tindak mengucapkan 

terima kasih dengan penanda tuturan 

terima kasih, tindak mengucapkan selamat 

dengan penanda kata selamat, tindak 

meminta maaf dengan penanda kata 

maafkan, dan tindak memuji dengan 

penanda kata sifat yakni cantik dan hebat. 

Adapun wujud tindak deklaratif sebanyak 

2 buah data yang merupakan tindak 

deklaratif berpasrah dengan penanda 

tuturan inallilahi wainna ilaihi rajiun dan 

kata memasrahkan. 
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