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ABSTRAK 

REALISASI TINDAK TUTUR DIREKTIF MEMINTA DALAM 

INTERAKSI ANAK GURU DI TK PERTIWI 4  

SIDOHARJO 

 

Okta Rina Triwijayanti, A310080058, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, 88 halaman. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak 

tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo dan 

mengetahui strategi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di TK 

Pertiwi 4 Sidoharjo. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak libat cakap, 

teknik rekam, dan teknik catat. Hasil penelitian ini berupa bentuk-bentuk realisasi 

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

Kabupaten Sragen direalisasikan dalam 5 modus yaitu modus memohon, modus 

meminta, modus merayu, modus menyuruh, dan modus memerintah. Dari kelima 

modus tersebut modus yang mendominasi adalah modus meminta yang sering 

dituturkan oleh anak-anak, hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu 

melakukan suatu tindakan sendiri tanpa bantuan dari guru . Strategi tindak tutur 

direktif meminta dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo 

menggunakan strategi tindak tutur langsung dan tidak langsung. Strategi tindak 

tutur langsung lebih sering digunakan karena bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman mitratutur. 

Kata kunci: pragmatik, tindak tutur direktif, interaksi anak guru  

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna 

berdasarkan konteks. 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. Kaitannya 

dengan anak-anak, mitratutur berarti orang yang berkomunikasi atau 
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berinteraksi dengannya, tujuan tutur berarti tujuan anak mengucapkan 

sesuatu, dan tindak tutur adalah produk ujaran yang diproduksi oleh anak-

anak tersebut.  

Tindak tutur dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu direktif, 

ekspresif, komisif, asertif, dan deklaratif (Searle dalam Rahardi, 2006: 36). 

Asertif (assertives), yakni bentuk tutur yang mengikat penutur pada 

kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, menyarankan, 

membual, mengeluh, dan mengklaim; Direktif (directives), yakni bentuk tutur 

yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur 

melakukan tindakan, misalnya memesan, memerintah, memohon, meminta, 

menasehati, dan merekomendasi; Ekspresif (expressives) adalah bentuk 

tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis 

penutur terhadap suatu keadaan, misalnya berterima kasih, memberi selamat, 

meminta maaf, menyalahkan; Komisif (commissives), yakni bentuk tutur 

yang menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji, bersumpah, dan 

menawarkan sesuatu; Deklarasi (declarations), yakni bentuk tutur yang 

menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya, misalnya berpasrah, 

memecat, membabtis, memberi nama, mengangkat, mengucilkan, dan 

menghukum. 

Tindak tutur direktif berfungsi untuk mempengaruhi mitratutur untuk 

melakukan seperti yang diujarkan penutur. Jenis tindak tutur direktif ini 

banyak ditemukan di lingkungan Taman Kanak-kanak. Khususnya adalah 

jenis tindak tutur direktif meminta. Tindak tutur direktif meminta adalah suatu 

kompetensi yang bertujuan untuk memohon dan mengharapkan kepada 

mitratutur supaya diberi atau mendapatkan sesuatu kenyataan sebagaimana 

yang diminta oleh mitratutur (Prayitno, 2011: 46). Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara pra penelitian tindak tutur direktif meminta juga 

ditemukan di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. Hal ini dikarenakan anak-anak 

cenderung belum mampu melakukan suatu hal sendiri tanpa bantuan dari 

guru. 
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Jenis tindak tutur direktif meminta sering diujarkan anak-anak di TK 

Pertiwi 4 Sidoharjo kepada ibu guru dengan berbagai modus, misalnya 

memohon, meminta, merayu, dan sebagainya yang bertujuan supaya 

mitratutur melakukan sebagaimana keinginan penutur atau keinginan penutur 

dapat terwujud. Seperti pada tuturan (1) “Aku ra ndue setip i Bu...?!” dan (2) 

“Bu...aku biru!”. Kedua tuturan di atas merupakan contoh bentuk tuturan 

direktif meminta yang direalisasikan dengan modus meminta, yaitu tindak 

tutur direktif meminta yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari 

mitratutur. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di 

TK Pertiwi 4 Sidoharjo. Penulis mengajukan penelitian yang berjudul 

“Realisasi Tindak Tutur Direktif Meminta dalam Interaksi Anak Guru di TK 

Pertiwi 4 Sidoharjo”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati; pendekatan ini diarahkan pada latar 

individu secara holistik atau utuh (Bogdan dan Taylor dalam Esti, 2011: 10). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang 

terkumpul bukan berupa angka-angka namun berupa kata, frase, dan kalimat 

yang terdapat dalam interaksi anak guru TK Pertiwi 4 Sidoharjo. Penelitian 

ini menganalisis tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di 

TK Pertiwi 4 Sidoharjo. Subjek penelitian ini adalah interaksi anak guru di 

TK Pertiwi 4 Sidoharjo. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini adalah semua anak dan guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak 

libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat (Sudaryanto, 1993: 133-135). 

Peneliti ikut terlibat sekaligus menyimak pembicaraan, kemudian merekam 

dan mencatat pembicaraan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah metode baca markah dan metode padan dengan cara 

pilah unsur penentu. Metode baca markah menurut Sudaryanto (1993: 95) 

disebut juga metode membaca pemarkah, pemarkahan menunjukkan kejatian 

satuan lingual atau identitas konstituen tertentu dan kemampuan membaca 

pemarkah itu (marker) berarti kemampuan menentukan kejatian yang 

dimaksud atau kemampuan menentukan ciri khas penanda yang dimaksud. 

Metode baca markah digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak 

tutur direktif meminta yang terdapat dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 

4 Sidoharjo.  

Metode padan adalah metode yang alat penentunya di luar, terlepas, 

dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan 

(Sudaryanto, 1993: 13). Metode padan dengan cara pilah unsur penentu 

sebagai pembanding dan pembeda arti untuk memahami strategi tindak tutur 

direktif meminta dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk-bentuk Tindak Tutur Direktif Meminta dalam Interaksi Anak 

Guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo 

Setelah data dianalisa, peneliti menemukan bentuk tindak tutur 

direktif meminta anak dan guru. Tindak tutur direktif meminta anak dan 

guru direalisasikan dalam 5 modus, yaitu memohon, meminta, merayu, 

menyuruh, dan memerintah. 

a. Bentuk Tindak Tutur Direktif Meminta Anak 

1) Modus Memohon 

Tindak tutur direktif meminta dengan modus memohon 

bertujuan untuk meminta dengan hormat kepada mitratutur supaya 

melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh penutur. 

Berikut merupakan bentuk tindak tutur direktif meminta dengan 

modus memohon yang diujarkan oleh anak. 

(1.a) Bu, nutupi Bu! 

(1.b) Bu guru, pipis! 
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Tuturan (1.a) merupakan bentuk tindak tutur direktif meminta 

yang mengandung maksud permohonan dari mitratutur kepada 

penutur supaya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. 

Penutur bermaksud memohon kepada mitratutur supaya mitratutur 

bersedia untuk bergeser dari tempatnya. Tuturan (1.b) bermaksud 

memohon kepada mitratutur supaya mengijinkan penutur untuk pergi 

ke kamar mandi. 

2) Modus Meminta 

Tindak tutur direktif meminta dengan modus meminta 

bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari mitratutur sebagaimana 

keinginan penutur. Tindak tutur direktif meminta dengan modus 

meminta diwujudkan dalam kalimat tanya, perintah, dan berita. 

Seperti pada tuturan (1.c), (1.d), dan (1.e) berikut. 

 

(1.c) Bu, PR e opo? 

(1.d) Bu, aku biru! 

(1.e) Bu, aku gak punya setip i Bu 

 

Tuturan (1.c) bermaksud permintaan kepada mitratutur 

supaya memberitahu pekerjaan rumah yang akan diberikan. Tuturan 

(1.d) terjadi ketika anak-anak akan diberi gunting. Tuturan tersebut 

bermaksud permintaan dari penutur kepada mitratutur supaya 

mitratutur memberi gunting sesuai keinginan penutur yaitu gunting 

yang berwarna biru. Begitu juga dengan tuturan (1.e) yang 

bermaksud permintaan kepada mitratutur supaya memberi 

penghapus melalui kalimat berita. 

3) Modus Merayu 

Tindak tutur direktif meminta dengan modus merayu 

bertujuan menggugah kesadaran mitratutur supaya bersedia 

melakukan sesuatu sebagaimana keinginan penutur. Hal ini tampak 

pada tuturan (1.f) berikut. 

(1.f) Bu, lincepke Bu 
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Tuturan (1.f) bermaksud merayu mitratutur supaya bersedia 

melakukan sesuatu sebagaimana keinginan penutur dengan adanya 

penanda partikel –ke dan intonasi merayu.   

b. Bentuk Tindak Tutur Direktif Meminta Guru 

1) Modus Meminta 

Tindak tutur direktif meminta dengan modus meminta juga 

diujarkan oleh guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo. Tindak tutur ini 

bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari mitratutur. Tampak pada 

tuturan (2.a) dan (2.b) berikut. 

(2.a) Tutupnya mana? 

(2.b) Gowo rene! 

 

Tuturan (2.a) dan (2.b) merupakan tindak tutur direktif 

meminta yang diujarkan oleh guru. Tuturan tersebut bermaksud 

meminta sesuatu kepada anak-anak. 

2) Modus Menyuruh 

Tindak tutur direktif meminta dengan modus menyuruh 

merupakan tindak tutur yang bertujuan supaya mitratutur melakukan 

sesuatu sebagaimana yang disuruh penutur. Seperti pada tuturan 

(2.c) berikut. 

(2.c) Mengko Mas Habibi guak iki neng kono nggeh! 

 

Tuturan (2.c) merupakan tindak tutur meminta dengan modus 

menyuruh yang diujarkan oleh guru. Tuturan tersebut bertujuan 

untuk meminta mitratutur/anak melakukan sesuatu sebagaimana 

keinginan penutur/guru dengan intonasi suruhan dan ditandai dengan 

adanya partikel nggeh. 

3) Modus Memerintah 

Tindak tutur direktif meminta dengan modus memerintah 

bertujuan untuk memerintah mitratutur sebagaimana keinginan 

penutur. Dalam hal ini ada semacam aba-aba atau komando dari 

penutur, sehingga mitratutur harus melakukan sesuatu sesuai aba-aba 
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penutur. Dalam tuturan ini, kedudukan penutur lebih tinggi dari 

mitratutur. Tampak pada tuturan (2.d) berikut. 

(2.d) Anteng-antengan! 

 Tuturan (2.d) merupakan tundak tutur direktif meminta 

dengan modus memerintah. Tuturan tersebut bertujuan meminta 

anak-anak supaya diam dengan intonasi perintah. 

2. Strategi Tindak Tutur Direktif Meminta dalam Interaksi Anak Guru 

di TK Pertiwi 4 Sidoharjo 

Wijana (dalam Prayitno, 2011: 121) menyatakan strategi bertutur 

berdasarkan teknik penyampaiannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur 

langsung adalah tindak tutur yang menyatakan secara langsung maksud 

penutur. Sementara itu, tindak tutur tidak langsung dinyatakan dengan 

mengubah fungsi jenis kalimat, misalnya untuk menyatakan perintah dapat 

digunakan dengan kalimat berita atau bahkan dengan kalimat tanya. 

a. Strategi Tindak Tutur Direktif Meminta Langsung dalam Interaksi 

Anak Guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo 

Tindak tutur langsung adalah tindak bicara yang dilakukan 

oleh penutur secara langsung kepada lawan tutur tentang apa yang 

diinginkan penutur. Secara formal berdasarkan maksud kalimat 

dibedakan menjadi kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita. 

Namun, dalam penelitian ini hanya ditemukan strategi tindak tutur 

langsung dalam tuturan tanya dan tuturan perintah.  

1) Tuturan Tanya 

Tuturan tanya difungsikan secara konvensional untuk 

menanyakan sesuatu. Tampak pada tuturan (3.a) berikut. 

(3.a) Buku endi Bu? 

 

Tuturan (3.a) merupakan tindak tutur direktif meminta 

dengan strategi langsung. Tuturan tersebut secara langsung 

bermaksud menanyakan buku kepada mitratutur. 

2) Tuturan Perintah 
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Tuturan perintah difungsikan secara konvensional untuk 

memerintah. Hal ini tampak pada tuturan (3.b) berikut. 

(3.b) Anteng-antengan! 

 

Tuturan (3.b) secara langsung bermaksud untuk memrintah 

mitratuttur supaya diam. 

b. Strategi Tindak Tutur Direktif Meminta Tak Langsung dalam 

Interaksi Anak Guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo 

Tindak tutur direktif tak langsung ialah tindak tutur untuk 

memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. 

Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kalimat tanya atau 

kalimat berita supaya seseorang yang diperintah tidak merasa dirinya 

diperintah. Secara formal berdasarkan modusnya dibedakan menjadi 

kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Namun, dalam 

penelitian ini hanya ditemukan strategi tindak tutur tak langsung dalam 

kalimat berita dan kalimat tanya. 

1) Tuturan Berita 

Tuturan berita difungsikan secara konvensional untuk 

menyatakan sesuatu. Dalam tindak tutur tak langsung tuturan berita 

tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu tetapi berubah 

fungsi untuk meminta atau menyuruh mitratutur. Tampak pada 

tuturan (4.a) berikut. 

(4.a) Bu, aku gak punya setip i Bu 

(4.b) Bu, aku gak bisa! 

 

Tuturan (4.a) merupakan strategi tindak tutur direktif 

meminta tak langsung. Tuturan tersebut tidak hanya bermaksud 

memberitahu mitratutur bahwa penutur tidak mempunyai penghapus, 

melainkan penutur bermaksud meminta penghapus kepada 

mitratutur. Tuturan (4.b) tidak hanya bermaksud memberitahu 

kepada mitratutur bahwa penutur tidak bisa, tetapi dalam tuturan 

tersebut secara tidak langsung penutur meminta mitratutur untuk 

membantunya.  
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2) Tuturan Tanya 

Tuturan tanya difungsikan secara konvensional untun 

menanyakan sesuatu. Dalam strategi tindak tutur tak langsung 

tuturan tanya berubah fungsi untuk menyuruh atau memerintah. 

Tampak pada tuturan (4.c) berikut. 

(4.c) Tutupnya mana? 

 

Tuturan (4.c) merupakan strategi tindak tutur direktif 

meminta tak langsung dalam tuturan tanya. Tuturan tersebut tidak 

hanya bermaksud untuk menanyakan keberadaan tutup lem, tetapi 

secara tidak langsung penutur menyuruh mitratutur untuk mencari 

tutup lem tersebut. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dibandingkan antara 

realisasi tindak tutur direktif meminta yang digunakan oleh guru dan anak-

anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayitno (2010) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Tindak Tutur Berbahasa 

Pemimpin dalam Wacana Rapat Dinas: Kajian Pragmatik dengan Pendekatan 

Jender”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan 

penggunaan bahasa dari bentuk ujaran antara pemimpin laki-laki dan 

perempuan dalam wacana pertemuan resmi di pemerintahan Suraka 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayitno 

adalah meneliti bentuk tuturan. Perbedaannya, dalam penelitian yang 

dilakukan Prayitno lebih fokus pada perbedaan tuturan berdasarkan jender, 

sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bentuk tuturan dalam interaksi 

anak dan guru. 

Dalam penelitian ini tindak tutur direktif meminta yang digunakan 

oleh guru cenderung menyuruh atau memerintah anak-anak untuk melakukan 

sesuatu sesuai aba-aba dengan menggunakan tuturan langsung supaya mudah 

dipahami lawan tutur. Hal ini dikarenakan kedudukan guru lebih tinggi dari 

anak-anak. Sedangkan tindak tutur yang digunakan oleh anak-anak cenderung 

meminta atau memohon kepada ibu guru supaya mengabulkan keinginannya. 

Hal ini dikarenakan kedudukan anak-anak lebih rendah atau tidak berdaya 
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untuk melakukan sesuatu dengan sendiri. Oleh karena itu, anak-anak meminta 

bantuan kepada ibu guru melalui kalimat atau tuturan berita yang secara tidak 

langsung meminta ibu guru untuk melakukan sesuatu sebagaimana 

keinginannya.   

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai realisasi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di 

TK Pertiwi 4 Sidoharjo, bentuk-bentuk realisasi tindak tutur direktif meminta 

dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 4 Sidoharjo yang berjumlah 18 

percakapan ditemukan 26 tuturan bentuk dari tindak tutur direktif meminta. 

Realisasi tindak kesantunan direktif dalam interaksi anak guru di TK Pertiwi 

4 Sidoharjo ditentukan berdasarkan eksplikatur, penanda nonlingual, dan 

implikatur. Realisasi tindak tutur direktif dibagi menjadi 5 modus: a) Modus 

memohon: 3 tuturan, b) Modus meminta: 10 tuturan, c) Modus merayu: 2 

tuturan, d) Modus menyuruh: 9 tuturan, e) Modus memerintah: 2 tuturan. 

Dari kelima modus tersebut yang lebih dominan adalah modus meminta yang 

dilakukan anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak cenderung belum 

mampu melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan dari guru. 

Strategi tindak tutur direktif meminta dalam interaksi anak guru di 

TK Pertiwi 4 Sidoharjo dalam penelitian ini cenderung menggunakan strategi 

bertutur langsung. Dari 18 dialog ditemukan 14 tuturan strategi langsung dan 

12 tuturan strategi tidak langsung. Strategi tindak tutur langsung lebih banyak 

digunakan, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mitratutur. 

Akhirnya, disarankan kepada pendidik supaya mengajarkan sopan 

santun berbahasa sejak dini kepada peserta didik agar tetap santun dalam 

berbicara kepada orang lain baik terhadap orang yang lebih tua, sesama, 

maupun di masyarakat sekitar. 
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