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ABSTRAK 

 

Qory Zakiah Amini, 1410722012. ”Tindak Tutur Ilokusi dalam Film Bumi 

Manusia: Tinjauan Pragmatik”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 

Budaya. Pembimbing I, Dr. Aslinda, M.Hum. dan Pembimbing II, Dra. Efri Yades, 

M.Hum. 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa saja bentuk tindak tutur 

ilokusi yang terdapat dalam film Bumi Manusia dan apa fungsi dari tuturan 

tersebut? Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini, yaitu menjelaskan 

bentuk dan menjelaskan fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam film Bumi 

Manusia. 

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

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

metode dan teknik untuk penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan 

dalam tahap penyediaan data, digunakan metode simak dengan teknik dasar berupa 

teknik sadap dan teknik lanjutannya teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), dan 

teknik catat. Pada metode dan teknik untuk analisis data, penulis menggunakan 

metode padan translasional dan metode padan referensial dengan teknik dasar 

yaitu teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). Teknik lanjutan yang digunakan yaitu 

teknik Hubung Banding Memperbedakan (HBB). Selanjutnya, dalam metode dan 

teknik penyajian hasil analisis data, digunakan metode informal. 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi 

yang terdapat dalam film Bumi Manusia, yaitu: 1) tindak tutur ilokusi asertif, 2) 

tindak tutur ilokusi direktif, 3) tindak tutur ilokusi komisif, 4) tindak tutur ilokusi 

ekspresif, dan 5) tindak tutur ilokusi deklaratif. Selanjutnya, fungsi tindak tutur 

ilokusi yang ditemukan dalam film Bumi Manusia, yaitu: 1) fungsi competitive, 2) 

fungsi convivial, 3) fungsi collaborative, dan 4) fungsi conflictive. 
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