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ABSTRAK 

 

 Nurlailan Azmi. NIM 2103210026. Tindak Tutur dalam Acara Stand 

Up Comedy. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Medan, 2014. 

Penelitian ini membahas tentang tindak tutur lokusi dan ilokusi pada acara 

stand up comedy metro TV, bertujuan untuk mengetahui tindak tutur apa saja 

yang di pakai di acara tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah deskriptif kualiltatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan 

dalam comic dalam acara stand up comedy metro TV.  Teknik pengumpulan  data 

dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Hal yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu jenis 

tindak tutur dalam acara stand up comedy metro TV, tindak tutur ilokusi yang  

ditemukan ada secara keseluruhan diperoleh data 7 tuturan lokusi dan 28 tuturan 

ilokusi, yang dianalisis berdasarkan konteks dan maksud tuturan. Dari 

keseluruhan tuturan ditemukan tiga jenis tindak tutur ilokusi, yaitu representatif, 

direktif, dan ekspresif. Kedelapan tuturan performatif yang tergolong ke dalam 

tindak tutur representatif, tidak didapati keseluruhannya dalam tuturan comic, 

yaitu menyatakan (7 tuturan), mengakui (2 tuturan), menunjukkan (1 tuturan), 

menyebutkan (2 tuturan), dan berspekulasi (1 tuturan). Totalnya berjumlah 13 

tuturan representatif (46,42%). Dalam tindak tutur direktif terdapat 11 tuturan 

performatif, tetapi yang digunakan tuturan comic hanya satu, yaitu: meminta   (2 

tuturan), Tuturan performatif memaksa, menagih, memohon, memerintah, 

memberikan aba-aba, dan menantang tidak digunakan dalam tuturan penutur 

(comic). Totalnya berjumlah 2 tuturan direktif (7,14%). Sedangkan dalam tindak 

tutur ekspresif terdapat 7 tuturan performatif, tetapi yang digunakan dalam buku 

ini hanya tuturan mengkritik (8 tuturan), mengeluh (2 tuturan), mengucapkan 

selamat (1 tuturan), dan mengucapkan terima kasih (2 tuturan).  Adapun tuturan 

menyanjung dan menyalahkan tidak digunakan dalam tuturan penutur (comic). 

Totalnya berjumlah 14 tuturan ekspresif (50%).Dari hasil perolehan data 

ditemukan 26 tuturan ilokusi, yang paling dominan adalah tindak tutur ekspresif 

sebanyak 14 tuturan (50%), selanjutnya tindak tutur representatif sebanyak 13 

tuturan (46,42%), dan yang terakhir tindak tutur direktif sebanyak 2 tuturan 

(7,14%).  
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