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ABSTRAK 

 

Egi Pratama, 1710722002. “Tindak Tutur Ilokusi dalam Novel Merantau ke Deli Karya 

Hamka”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing 1, Dr. Fajri Usman, 

M. Hum., dan pembimbing II, Sonezza Ladyanna, S.S., M.A. 

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

novel Merantau ke Deli karya Hamka dan apa fungsi tindak tutur ilokusi dalam novel Merantau 

ke Deli karya Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi dalam 

novel Merantau ke Deli karya Hamka dan menjelaskan fungsi tindak tutur ilokusi dalam novel 

Merantau ke Deli karya Hamka. 

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode dan teknik 

penelitian yang dikemukakan oleh Sudaryanto. Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu 

1) Tahap penyedian data. 2) Tahap analisis data. 3) Tahap penyajian hasil analisis data. Pada tahap 

penyediaan data, metode yang digunakan adalah metode simak dengan teknik dasar yang 

digunakan adalah teknik sadap. selanjutnya teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik catat. Pada tahap analisis data, digunakan metode padan pragmatis, dengan teknik 

dasarnya ialah teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutannya ialah teknik Hubung 

Banding Memperbedakan (HBB). Selanjutnya, dalam tahap analisis data, metode yang digunakan 

dalam tahap penyajian hasil analisis data adalah metode penyajian informal. 

Pada penelitian ini, disimpulkan klasifikasi tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam novel 
Merantau ke Deli karya Hamka adalah (1) tindak tutur ilokusi asertif dalam bentuk menyatakan, 
mengusulkan, mengemukakan pendapat, dan melaporkan, (2) tindak tutur ilokusi direktif dalam bentuk 
menuntut dan memberi nasehat, (3) tindak tutur ilokusi ekspresif dalam bentuk memuji dan menuduh, 
(4) tindak tutur ilokusi deklarasi dalam bentuk mengucilkan dan menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, 
fungsi tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka adalah 1) fungsi 
competitive, 2) fungsi convivial, 3) fungsi collaborative, dan 4) fungsi conflictive. 

 

Kata Kunci: tindak tutur ilokusi, klasifikasi tindak tutur, dan fungsi tindak tutur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


