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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur 

bahasa secara eksternal, yakni satuan kebahasaan digunakan dalam 

komunikasi (Wijana, 2009: 4). Dari definisi tersebut ilmu pragmatik 

menekankan pada maksud, yakni makna yang terkait konteks (context 

dependent) atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa hubungan antara bahasa dengan 

konteks merupakan dasar dalam pemahaman pragmatik. Konteks tuturan 

dalam linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau latar belakang 

sosial yang relevan dari tuturan yang bersangkutan. Dalam pragmatik konteks 

pada hakikatnya adalah semua latar belakang pengetahuan (background 

knowladge) yang dipahami bersama dengan penutur dan lawan tutur. 

Dalam penelaahannya, pragmatik meliputi aspek penutur, mitratutur, 

tujuan tutur dan tuturan sebagai kegiatan tindak tutur, dan tuturan sebagai 

produk tindak verbal (Leech dalam Nadar, 2009 : 7). Mitratutur berarti orang 

yang berinteraksi atau berkomunikasi dengannya, tujuan tutur adalah maksud 

penutur mengungkapkan sesuatu, sedangkan tuturan adalah bentuk tindak 

tutur atau produk suatu tindak tutur. 

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan 

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 
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menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada 

peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti 

tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua 

gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi (Chaer, 2004: 

50). 

Kaitannya dengan seorang anak-anak, mitratutur berarti orang lain 

yang berinteraksi dan berkomunikasi dengannya, tujuan tutur adalah maksud 

anak-anak tersebut mengucapkan sesuatu dan tindak tutur adalah produk 

ujaran yang diproduksi oleh anak-anak tersebut. Anak-anak menggunakan 

bahasa yang telah diperolehnya melalui interaksi dengan orang lain, baik 

dengan anak sebaya, anak-anak yang lebih muda atau dengan orang dewasa 

di sekitarnya. Dalam penggunaannya, secara tidak langsung anak-anak juga 

mempelajari norma dan budaya yang berlaku di sekitarnya dalam 

menggunakan bahasa tersebut.  

Searle (dalam Rahardi, 2006: 36) mengklasifikasikan tindak tutur 

menjadi lima jenis yaitu: asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. 

Jenis tindak tutur asertif adalah bentuk tindak tutur yang mengikat penutur 

pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Tindak tutur direktif adalah 

bentuk tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar si 

mitratutur melakukan tindakan. Tindak tutur ekspresif adalah bentuk tuturan 

yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukan sikap psikologis penutur 

terhadap suatu keadaan. Sementara jenis tindak tutur komisif adalah bentuk 

tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Jenis tindak 
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tutur yang terakhir yaitu tindak tutur deklaratif yang berfungsi 

menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. 

Tindak tutur direktif (TTD) yang berfungsi mempengaruhi mitratutur 

untuk melakukan seperti yang diujarkan penutur, tentu saja banyak dilakukan 

di sebuah Taman Kanak-kanak (TK). Khususnya jenis tindak tutur direktif 

meminta dalam interaksi anak guru. Di kalangan anak usia ini, jenis tuturan 

meminta sering diujarkan kepada gurunya dengan berbagai modus. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian di lokasi penelitian 

TK Pertiwi 4 Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ditemukan 

jenis tindak tutur direktif meminta dengan berbagai modus. Seperti kutipan 

(1) dan (2) di bawah ini : 

(1) “Aku ra ndue setip i Bu...?!” 

(“Aku tidak punya penghapus Bu...?!”) 

 

(2)  “Bu...aku biru!” 

(“Bu...saya biru!”) 

 

Kalimat nomor (1) Aku ra ndue setip i Bu...?! dan (2) Bu...aku biru! 

Merupakan kalimat permintaan yang diucapkan penutur kepada mitratutur 

yang mengandung maksud agar sesuatu yang diinginkan oleh penutur dapat 

dipenuhi oleh mitratutur. 

Penelitian tentang TTD memang sudah banyak dilakukan oleh banyak 

peneliti seperti strategi TTD dengan kesantunan bahasa, TTD dengan Prinsip 

Kerja Sama dan sebagainya. Namun demikian penelitian tersebut lebih 

banyak menggunakan orang dewasa sebagai subjek penelitiannya. Sementara 

penelitian tindak tutur direktif dengan subjek interaksi anak guru di TK 
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belum jamak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 

memfokuskan objeknya pada realisasi tindak tutur direktif meminta dalam 

interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo Sragen. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditemukan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk realisasi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi 

anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo? 

2. Bagaimana strategi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru 

di TK Pertiwi 4 Sidoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk realisasi tindak tutur direktif meminta dalam 

interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. 

2. Mengetahui strategi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak 

guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 
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Sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bidang 

linguistik khususnya mengenai realisasi tindak tutur meminta dalam 

interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan inspirasi 

bagi pembaca dan calon peneliti lain untuk melakukan penelitian. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pangetahuan 

mengenai realisasi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak 

guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. 

 

E. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika laporan penelitian ini  terdiri dari lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan 

laporan penelitian ini. 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  Landasan Teori, berisi tentang penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, teori-teori dan kepustakaan yang dijadikan 

sebagai dasar maupun landasan dalam penelitian, dan kerangka berpikir 

dalam penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan penelitian meliputi, jenis dan strategi penelitian, waktu 
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dan tempat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik dan 

instrumen pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan 

prosedur penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang bentuk dan strategi 

tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 

Sidoharjo. 

BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran bagi pihak yang berkepentingan dalam hubungan 

dengan hasil yang dilakukan. 

 

 


