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ABSTRAK 

 

Risang Saputra, 151072038. “Tindak Tutur Ilokusi Pengunjung dan Pengelola di 

Kawasan Istano Baso Pagaruyuang”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Andalas, 2020. Pembimbing: 1. Dr. Aslinda, M.Hum. dan 

Pembimbing 2. Sonezza Ladyanna, S.S., M.A. 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa saja klasifikasi tindak ilokusi 

yang digunakan pengelola dan pengunjung,pengunjung dengan pengunjung dan apa saja 

jenis tindak tutur pada tindak ilokusi yang digunakan berdasarkan modus pengungkapan 

tuturan oleh pengelola dan pengunjung, pengunjung dengan pengunjung di kawasan 

Istano Baso Pagaruyuang Kota Batusangkar? Berdasarkan masalah tersebut, tujuan 

penelitian ini, yaitu menjelaskan klasifikasi tindak ilokusi yang digunakan pengelola dan 

pengunjung, pengunjung dengan pengunjung dan menjelaskan jenis tindak tutur 

berdasarkan modus pengungkapan tuturan yang digunakan pengelola dengan  

pengunjung, dan pengunjung dengan pengunjung, dan pengelola dengan pengelola di 

kawasan Istano Baso Pagaruyuang  Kota Batusangkar. 

Untuk menyelesaikan dua masalah yang telah dirumuskan di atas, Ada tiga 

tahapan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1) metode dan 

teknik untuk penyediaan data, 2) metode dan teknik untuk analisis data, 3) metode 

dan teknik untuk penyajian hasil analisis data. Untuk penyediaan data digunakan 

metode simak dengan teknik dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjutannya teknik 

Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik catat, serta teknik rekam. Dalam tahap 

analisis data penulis menggunakan metode padan translasional dan metode padan 

pragmatis dengan teknik dasar yaitu teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dengan alat 

penentunya daya pilah pragmatis. Teknik lanjutan yang digunakan yaitu teknik 

Hubung Banding Memperbedakan (HBB). Selanjutnya, dalam tahap penyajian hasil 

analisis data digunakan metode informal. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan klasifikasi tindak ilokusi 

yang digunakan pada tindak tutur pengelola dan pengunjung di kawasan Istano Baso 

Pagaruyuang di Kota Batusangakar adalah tindak ilokusi asertif, direktif, komisif, 

ekspresif, dan deklaratif. Selanjutnya, ditemukan jenis tindak tutur berdasarkan 

modus pengungkapan tuturan yang, yaitu tindak tutur langsung tidak literal, tindak 

tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, dan tindak tutur tidak 

langsung tidak literal. 
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