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ABSTRAK 

Fitri Handayani, 2018 “Analisis Tindak Tutur Kondektur Bus Trans 

Padang Jurusan Lubuk Buaya- Pasar Raya” Jurusan Sastra Indonesia 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pembimbing I Dra. Sri 

Wahyuni, M. Ed. dan Pembimbing II Dr. Aslinda, M. Hum. 

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) jenis-jenis tindak tutur 

apa sajakah yang digunakan oleh kondektur bus Trans Padang jurusan 

Lubuk Buaya- Pasar Raya. (2) bagaimanakah modus kalimat pengungkap 

tindak tutur dalam tuturan  kondektur bus Trans Padang jurusan Lubuk 

Buaya- Pasar Raya.Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan jenis-jenis 

tindak tutur kondektur bus Trans Padang jurusan Lubuk Buaya- Pasar 

Raya. (2) menjelaskan modus kalimat pengungkap  tindak  tutur  dalam  

tuturan  kondektur  bus  Trans  Padang  jurusan Lubuk Buaya- Pasar Raya. 

Penyediaan  data dilakukan  dengan menggunakan metode simak dengan 

teknik dasarnya adalah teknik sadap dan teknik lanjutannya adalah teknik 

simak bebas libat  cakap  (SBLC),  teknik  rekam  dan  teknik  catat.  

Analisis  data  dilakukan dengan menggunakan metode padan pragmatis 

dengan teknik dasarnya adalah teknik pilah unsur penentu (PUP) dan 

teknik lanjutannya adalah teknik hubung banding memperbedakan (HBB). 

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

penyajian informal. Berdasarkan analisis data ditemukan lima jenis tindak 

tutur yang digunakan oleh kondektur bus Trans Padang jurusan Lubuk 

Buaya- Pasar Raya, yaitu tindak tutur representatif, tindak tutur komisif, 

tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan tindak  tutur  deklaratif.  

Pada  tindak  tutur  representatif  ditemukan  dua  jenis tindakan, yaitu 

melaporkan dan memberitahukan; pada tindak tutur komisif ditemukan 

satu jenis tindakan, yaitu berjanji; pada tindak tutur direktif ditemukan lima 

jenis tindakan, yaitu menyuruh, meminta, mengajak, bertanya, dan 

menyarankan; pada tindak tutur ekspresif ditemukan dua jenis tindakan, 

yaitu meminta maaf dan mengucapkan terima kasih; pada tindak tutur 

deklaratif ditemukan satu jenis tindakan, yaitu setuju. Berdasarkan modus 

kalimat pengungkap  tindak  tutur  dalam  tuturan  kondektur  bus  Trans  

Padang  Jurusan Lubuk Buaya- Pasar Raya ditemukan modus kalimat 

berita, modus kalimat tanya, dan modus kalimat perintah. Modus kalimat 

berita  yang ditemukan  berfungsi untuk  memberitakan  dan meminta; 

modus kalimat tanya yang ditemukan berfungsi untuk bertanya, menyuruh, 

meminta, dan mengajak; modus kalimat perintah yang ditemukan berfungsi 

untuk menyuruh dan meminta. 
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