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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian adalah (1) mendiskripsikan bentuk tindak tutur direktif 
meminta di kalangan anak didik dalam pelaksanaan belajar-mengajar. (2) 
mendiskripsikan strategi tindak tutur direktif meminta dikalangan anak didik dalam 
kegiatan belajar-mengajar. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelas I dan kelas V SD di SDN 3 
Wiroko Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Tekhnik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah tehnik simak libat cakap, tekhnik rekam, dan tehnik catat. 
teknik analisis data menggunakan teknik padan dan markah baca. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) bentuk  tindak tutur direktif 
meminta di kalangan anak didik dalam pelaksanaan belajar-mengajar ditemukan 
sebanyak 8 maksud, yaitu: maksud mengingatkan ditemukan sebanyak 7 tuturan, 
maksud menyindir ditemukan 3 tuturan, maksud merayu ditemukan 3 tuturan, 
maksud membujuk ditemukan 3 tuturan, maksud menyuruh ditemukan 1 tuturan, 
maksud mengharap ditemukan 5 tuturan, maksud meminta ditemukan 14 tuturan, dan 
maksud memohon ditemukan 3 tuturan. (2) strategi tindak tutur direktif meminta 
dikalangan anak didik dalam kegiatan belajar-mengajar ditemukan dua strategi, yaitu: 
(1) strategi bertutur langsung ditemukan sebanyak 13 tuturan, dan (2) strategi bertutur 
tidak langsung ditemukan sebanyak 11 tuturan.  
 
 
Kata kunci: tindak tutur, bentuk-bentuk tindak tutur, dan strategi bertutur 
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I. PENDAHULUAN 
 

Sekolah sebagai lembaga untuk belajar merupakan tempat untuk 
menerima dan memberi pelajaran serta sebagai salah satu tempat bagi para siswa 
untuk menuntut ilmu. Pendidikan anak disekolah dimulai dari pendidikan TK, 
SD, SMP, dan SMA. Pendidikan SD dilaksanakan dalam waktu enam tahun. 
Anak tingkat SD diajarkan tentang cara menggunakan bahasa secara sopan dan 
sesuai dengan norma yang ada. 

Kegiatan anak disekolah sangatlah bervariasi dimulai sejak anak berlatih 
menulis, membaca, dan berbicara secara lisan. Bahasa yang dipakai anak sangat 
beragam bahkan tidak sama dengan apa yang diajarkan guru, misalnya pada 
waktu anak memperkenalkan diri. Anak banyak menggunakan bahasa sesuai 
dengan kemampuan bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Anak 
didik di SDN 3 Wiroko menggunakan bahasa secara bervariasi sesuai dengan 
tingkat kemampuan masing-masing. Anak diajarkan menggunakan bahasa 
indonesia dalam komunikasi sehari-hari akan tetapi pemakaian bahasa jawa 
masih dominan. 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru SDN 3 Wiroko 
mendorong siswa trampil mengemukakan pendapat secara lisan. Anak didik 
dilatih menyampaikan pendapatnya, baik didepan kelas maupun ditempat duduk 
masing-masing. Setiap siswa memiliki kemampuan menyampaikan pendapatnya 
yang berbeda-beda. Siswa di SDN 3 Wiroko aktif di kelas, namun tidak semua 
siswa mampu bertutur dengan baik. Ada juga siswa kurang memahami informasi 
dari guru sehingga dalam menyampaikan pendapat kurang sesuai dengan topik 
pembicaraan. 

Tuturan anak didik menarik untuk diteliti karena banyak ditemukan tindak 
tutur direktif yang dominan percakapan. Khususnya meminta, mengharap, 
memohon. Bentuk bahasa meminta mempunyai maksud dengan berbagai tujuan 
oleh penutur bahasa diantaranya, meminta untuk merayu, meminta untuk 
mengingatkan, meminta untuk mengharap, meninta untuk menyuruh, meminta 
untuk menyindir, meminta untuk membujuk, dan meminta untuk memohon.  

Penelitian ini difokuskan pada tindak tutur direktif meminta anak didik SD 
pada proses belajar mengajar dikelas. Anallisis tindak tutur direktif permintaan 
pada percakapan pada anak penting dilakukan karena tuturan tersebut dapat 
digunakan untuk menyatakan maksud lain, misalnya menyuruh, memohon, dan 
mengharap.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul: 
“Realisasi Tindak Tutur Direktif Meminta di Kalangan Anak Didik dalam 
Pelaksanaan Belajar-Mengajar di SDN 3 Wiroko Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri”. 

Terkait dengan pernyataan di atas, maka ada dua rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah bentuk tindak tutur direktif meminta 
dalam kegiatan belajar-mengajar?, (2) bagaimnakah strategi tindak tutur direktif 
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meminta dalam kegiatab belajar-mengajar?. Tujuan dari peneitian ini, yaitu (1) 
mendiskripsikan bentuk tindak tutur direktif meminta dalam kegiatan belajar-
mengajar, (2) mendiskripsikan strategi tindak tutur direktif meminta dalam 
kegiatab belajar-mengajar. 

Penelitian yang berhubungan dengan tindak tutur direktif pernah 
dilakukan oleh, Arifin (2011) meneliti “Analisis Tindak Tutur Direktif dan 
Ekspresif Pada Pemuda Desa Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen”. Hasil 
penelitian ini adalah: (1) terdapat enam tindak tutur direktif yaitu, meminta, 
memohon, menyarankan, memerintah, dan menantang. (2) terdapat tiga tindak 
tutur ekspresif yaitu, ekspresif berterima kasih, ekspresif mengkritik, dan 
ekspresif mengeluh. (3) terdapat dua jenis strategi yang digunakan oleh penutur 
yaitu, strategi bertutur langsung dan strategi bertutur tak langsung.  

Yuliastuti (2011) meneliti “Tindak Tutur Direktif Meminta Anak SD 
dalam Percakapan Nonformal”. Hasil penelitian ini adalah: (1) bentuk-bentuk 
reallisasi tindak tutur direktif meminta pada percakapan non formal anak SD N 
Bendosari 1 Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yakni di realisasikan dalam 
tujuh modus: modus meminta, modus meminjam, modus memerintah, modus 
menyuruh, modus memohon, modus ajakan, dan modus memaksa. (2) strategi 
tindak tutur direktif pada percakapan non formal anak SD N Bendosari 1 
menggunakan strategi tindak tutur langsung dan tak langsung. (3) teknik tindak 
tutur meminta pada percakapan nonformalanak SD N Bendosari 1, hanya ada 
satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni tekni tindak tutur literal. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah tindak tutur direktif meminta di kalangan 
anak didik dalam kegiatan belajar mengajar. Objek diidentifikasi dengan cara 
mengamati tuturan yang dipakai siswa di dalam kelas. Setelah data terkumpul 
kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sesuai rumusan masalah. Subjek 
penelitian ini adalah anak didik kelas 1 dan kelas V SD di SDN 3 Wiroko 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Sumber data dalam penelitian ini 
berupa bahasa lisan yang berbentuk rekaman percaapan dalam proses 
pembelajaran di kelas.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 
teknik simak libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat ( Sudaryanto, 1993:133). 
Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan maka langkah selanjutnya adalah 
menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
markah baca dan metode padan.  

 
 
 
 
 



6 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Hasil Penelitian 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini sejumlah 28 data penelitian 
yang berbentuk tuturan percakapan. Terdapat delapan tuturan permintaan dan 
dua strategi bertutur. Adapun maksud mengingatkan ditemukan 7 tuturan, 
maksud menyindir ditemukan 3 tuturan, maksud merayu ditemukan 3 
tuturan, maksud membujuk ditemukan 3 tuturan, maksud menyuruh 
ditemukan 1 tuturan, maksud mengharap ditemukan 5 tuturan, maksud 
meminta ditemukan 14 tuturan, dan maksud memohon ditemukan 3 tuturan. 
Berdasarkan strategi bertutur langsung maupun tidak langsung ditemukan 24 
tuturan. Strategi bertutur langsung dalam penellitian ditemukan tuturan 
sebanyak 13 tuturan. Strategi bertutur tidak langsung dalam penelitian ini 
ditemukan tuturan sebanyak 11 tuturan. 

 
2. Pembahasan 

a. Bentuk tindak tutur direktif meminta di kalangan anak didik dalam 
kegiatan belajar-mengajar 

Bentuk tindak tutur direktif meminta ditemukan sebanyak 8 
maksud yaitu, maksud mengingatkan, menyindir, merayu, membujuk, 
menyuruh, mengharap, meminta, dan memohon. 

 
1) Maksud Mengingatkan 

Bertujuan untuk memberi ingatan atau memberi nasihat, 
teguran, peringatan supaya seseorang ingat akan kewajiban pekerjaan 
atau tindakan yang harus deselesaikan (Prayitno, 2011: 58) 

 
a. Mengingatkan Tanya atau Introgratif 

Mengingatkan tanya digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
 
(1a) (+) Bu! Soale nopo, Bu? 
    (-) Matematika 
(1b) (+) Gor Candra tek sing entuk 80? 
    (-) Iya, ditingkatkan lagi. 

b. Mengingtkan Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1c) (+) Fadil diopna, Bu! 
    (-) Nggih katanya Fadil diopnam. 
(1d) (+) Hey, Roy ditulis jawabane tok lho.. 
    (-) iyo lho..  
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c. Mengingatkan Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1e) (+) Mas Roy lagi entuk setunggal, Bu! 
    (-) Ditulis jawabane tok wae. 
(1f) (+) Kelas loro ke gor ora diwulang 
    (-) Nggih pak Marno mboten rawuh 
 

2) Maksud Menyindir 
Bertujuan untuk mengingatkan atau menegur seseorang secara 

tidak langsung atau tidak terus terang (Prayitno, 2011: 49). 
 

a. Menyindir Tanya atau Introgratif 
Menyindir tanya digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1g) (+) Yee, salah? 
     (-) Ayo bareng-bareng diucapkan ben ora salah 

b. Menyindir Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1h) (+) Lha tek pas istirahat, Pak! 
    (-) Nanti jajan dulu. 

c. Menyindir Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1i) (+) Murite gor 11 nomere 70. Hahahaha  
   (-)  Kleru arep nulis 07. Hahaha  
 

3) Maksud Merayu 
Bertujuan untuk menggugah kesadaran seseorang supaya 

tergerak melakukan sesuatu ( Prayitno, 2011: 47) 
 

a. Merayu tanya atau Introgratif 
Merayu tanya digunakan secara konvensional untuk menyatakan 
sesuatu. 
(1.j) (+) Nek mboten tumbas mboten nopo-nopo nggeh, Pak? 
     (-) Ora popo 

b. Merayu Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1.k) (+) Yuuh tek mboten enek Bu Tutur to, Pak! 
     (-)  Bu Tutur lagi berhalangan mboten saget rawuh 
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c. Merayu Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.l) (+) Aku lali ki, Bu! 
    (-) Arivin senengane lupa 
 
 

4) Maksud Membujuk 
Tindak tutur yang mengandung usaha untuk meyakinkan kepada 

Mt agar bersedia melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Pn. 
 

a. Membujuk tanya atau Introgratif 
Membujuk tanya digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.m) (+) Bu! Kleru di X, Bu? 
      (-) Pripun, dicentang wae 

b. Membujuk Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1.n) (+) Lha kelas 6 praktek masak nopo mboten muleh isuk, 
Pak! 
     (-) Muleh isuk ndak kesenengen koe 

c. Membujuk Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.o) (+) Yuk, Koe maeng ke tek ndadak omong nek sesuk ulangan 

Matematika. 
 (-)    Lha ngopo? 
 

5) Maksud Menyuruh 
Tindak tutur yang mengandung unsur mengutus supaya mitratutur 

melakukan sesuatu sebagaimana yang disuruh oleh Pn (Prayitno, 
2011: 48). 

 
a. Menyuruh Tanya atau Introgratif 

Menyuruh tanya digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.p) (+) Mbak Nina, Bu? 
     (-) Ayo ndang Nina 
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6) Maksud Mengharap  
keinginan Pn supaya Melakukan sesuatu sehingga menjadi 

kenyataan. Melalui sub-KD ini Pn menantikan sesuatu yang diperbuat 
oleh Mt. berdasarkan kaidah ini maka sub-KD mengharap sudah 
semestinya jika digunakan oleh seorang Pn yang sedang dalam posisi 
tidak berdaya maksudnya Pn lebih rendah dari pada Mt (Prayitno, 
2011:50). 

 
a. Mengharap Tanya atau Introgratif 

Megharap tanya digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.q) (+) Bu! Niki Bu mpun ditandatangani? 
     (-) Disimpen teng tas disik 
(1.r) (+) Jawabane nggeh ngomah, Bu? 
     (-) Jawabane ditulis kene no.. 

b. Mengharap Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1.s) (+) Tek dereng wangsul-wangsul to, Pak! 
    (-)  Sing dieling-eling gor muleh wae, geg digarap sik. 

c. Megharap Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.t) (+) Pak PR bahasa Jawa tek mboten dicocokne, Pak! 
    (-) Lha opo enek PR? 

  
 

7) Maksud Meminta 
Tindak kesantunan direktif meminta adalah sub kesantunan 

direktif yang bertujuan untuk memohon dan mengharapkan kepada 
mitratutur (Mt) supaya diberi sesuatu atau menjadi sebuah kenyataan 
sebagaimana yang diminta oleh Mt (Prayitno, 2011: 46). 

 
a. Meminta Tanya atau Introgratif 

Meminta tanya digunakan secara konvensional untuk menyatakan 
sesuatu. 
(1.u) (+) halaman pinten, Bu? 
     (-) Buku Bahasa Indonesia dikeluarkan halaman 165 
(1.v) (+) Direkan, Bu? 
     (-) Ndang direkam saiki 
(1.w) (+) Pinten kelompok, Bu? 
      (-) Dua kelompok 
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b. Meminta Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1.x) (+) Bu, mbok ditulis latin 
     (-) Gag usah biasa wae 
(1.y) (+) Istirahat, Bu! 
      (-) Urung 

c. Meminta Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.z) (+) Dini nakal le, Bu! 
     (-) Mboten pareng, Dini dibalekne punyane mbak Dina! 
(1.aa) (+) Sudah selesai, Bu! 
       (-) yang sudah dibawa kesini 
 

8) Maksud Memohon 
Sub kesantunan direktif memohon merupakan suatu tindak 

kesantunan berbahasa yang bertujuan untuk minta dengan hormat 
kepada Mt supaya melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan 
oleh Pn. Sub-KD jenis ini merupakan suatu bentuk KD yang 
menempatkan Pn lebih rendah kedudukannya daripada Mt (Prayitno, 
2011: 54). 

 
a. Memohon Tanya atau Introgratif 

Memohon tanya digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.bb) (+) Mbok soale niki mengke ngge PR mawon, Pak? 
       (-) Digarap disik nek wektune ra cukup dinggo PR 

b. Memohon Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperatif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. 
(1.cc) (+) Nek sing mpun rampung ditumpuk, Pak! 
       (-) Kalau yang sudah selesai semua dikumpulkan 

c. Memohon Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan Deklaratif digunakan secara konvensional untuk 
menyatakan sesuatu. 
(1.dd) (+) Bu! Kulo, Bu! 
       (-) Nggih sebentar 
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b. Strategi tindak tutur direktif meminta di kalangan anak didik dalam 
kegiatan belajar-mengajar 

Menurut Wijana (dalam Prayitno, 2001: 121), menyatakan bahwa 
strategi bertutur berdasarkan tekhnik 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. 

Tindak tutur direktif meminta di kalangan anak didik dalam 
kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Wiroko, berdasarkan  strategi 
bertutur langsung maupun tidak langsung ditemukan 24 tuturan langsung 
direktif permintaan yang terbagi menjadi tiga maksud yaitu maksud 
meminta, maksus menyindir dan maksud mengingatkan. 

 
1) Strategi Bertutur Langsung Tindak Tutur Direktif Meminta di 

Kalangan Anak Didik 
Tindak tutur langsung adalah tuturan yang sesuai dengan modus 
kalimatnya, misalnya kalimat berita untuk memberitakan, kalimat 
perintah untuk menyuruh, mengajak, ataupun memohon, dan kalimat 
tanya untuk menanyakan sesuatu (Nadar, 2009: 18).  Ditemukan 
tuturan sebanyak 13 tuturan.  
 
a. Tuturan Introgratif Tanya atau Tuturan Tanya 

Tuturan tanya digunakan secara konvensional untuk menyatakan 
sesuatu.  
(2.a) (+) Buku Bahasa Indonesia ing koyo nopo, Bu? 
     (-) Buku bahasa Indonesia sing koyo iki 
(2.b) (+) Bu! Nopo dicentang, Bu? 
     (-) Dibaca petunjuknya 
 

b. Tuturan Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperative atau tuturan perintahdigunakan secara 
konvensional untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, 
atau permohonan. 
(2.c) (+) Ngopo nirun? 
     (-) Ye, ora tek tak garap dewe 
(2.d) (+) Iki kon nulis enek kene tek, Roy 
     (-) Ora popo wes kasep 
 

c. Tuturan Deklaratif atau Tuturan Berita 
Tuturan deklaratif atau tuturan berita digunakan secara 
konvensional untuk menyatakan sesuatu. 
(2.e) (+) Niki fotokopiane torah setunggal, Bu! 
     (-) Dadi tiga kelompok nek torah 
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(2.f) (+) Aku nduwe montor-montoran, Bu! 
     (-) Nggih 
 

2) Strategi Bertutur Tidak Langsung Tindak Tutur Direktif 
Memint di Kalangan Anak Didik 

Tindak tutur tidak langsung dinyatakan dengan mengubah fungsi 
jenis kalimat, misalnya untuk menyatakan perintah dapat digunakan 
dengan kalimat berita atau bukan dengan kalimat tanya (Prayitno, 
2011: 121). Karena tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang 
berbeda dengan maksud kalimatnya, maka maksud dari tindak tutur 
tidak langsung dapat beragam dan terhgantung pada konteksnya 
(Nadar, 2009: 19). 

 
a. Tuturan Introgratif atau Tuturan Tanya 

Tuturan Tanya digunakan secara konvensional untuk menyatakan 
sesuatu. 
(2.g) (+) Njeng-enjing ulangan Matematika isian nopo pilihan 
ganda, Pak? 
      (-) soale uraian enam nomer 
(2.h) (+) Sing gampang-gampang nggih, Pak? 
     (-) Nggih sing penting sinau 
 

b. Tuturan Imperatif atau Tuturan Perintah 
Tuturan imperative atau tuturan perintah digunakan secara 
konvensional untul menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau 
permohonan. 
(2.i) (+) Mboten istirahat-istirahat to, Pak! 
     (-) Sing dieling-eling gor arep jajan wae 
(2.j) (+) Tek katah eram to, Pak! 
     (-) Mboten katah wong gor 6 tek katah 
 

c. Tuturan  Deklaratif atau Tututan Berita  
Tuturan deklaratif atau tuturan berita digunakan secara 
konvensional untuk menyatakan sesuatu. 
(2.k) (+) Aku suk bodo arep renang 
      (-) Nggih sing penting menjaga kesehatan 
(2.l)  (+) aaa? Nina senengane tirunan 
      (-) Lha iki Fiva gor niruni aku terus 
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3. Temuan dan Pembahasan 
Bentuk-bentuk tindak tutur yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

bentuk-bentuk tuturan direktif meminta dikalangan anak didik dalam 
kegiatan belajar mengajar. Hasil dan temuan data dalam penelitian tindak 
tutur direktif meminta dikalangan anak didik dalam kegiatan belajar 
mengajar ditemukan sebanyak delapan maksud yaitu, maksud meminta, 
merayu, mengingatkan, mengharap, menyuruh, menyindir, membujuk, dan 
maksud memohon. Data dianalisis dengan bentuk tuturan tanya, tuturan 
perintah, dan tuturan berita. 

Data yang telah ditemukan dapat diketahui ada 14 data dengan maksud 
meminta, maksud merayu ditemukan tiga tuturan, maksud mengingatkan 
ditemukan tujuh tuturan, maksud mengharap ditemukan lima tuturan, 
maksud menyuruh ditemukan satu tuturan, maksud menyindir ditemukan tiga 
tuturan, maksud membujuk ditemukan tiga tuturan, dan maksud memohon 
ditemukan tida tuturan. Strategi bertutur langsung dalam penelitian ini 
ditemukan sebanyak 13 tuturan langsung dan 11 tuturan tak langsung. 

 
IV. PENUTUP 

Tindak kesantunan diektif pada umumnya variatif. Kevariatifan itu 
umumnya ditandai oleh banyaknya modus untuk mencapai satu tujuan yang 
sama yaitutindak kesantunan direktif. Sebaliknya satu modus tindak eksplikatur 
kesantunan dapat diinterpretasikan menjadi berbagai kategori dan subkategori 
kesantunan direktif. Bentuk-bentuk tindak tutur dalam percakapantindak tutur 
direktif ditemukan beberapa maksud permintaan. Realisasi tindak tutur 
kesantunan direktif ditentukan berdasarkan eksplikatur, pemarkah lingual, 
penanda kontekstual, implikatur, dan konteks sosial. Tindak tutur direktif 
meminta realisasinya terbagi menjadi delapan maksud, yaitu maksud meminta, 
maksud merayu, meksud mengingatkan, maksud mengharap, maksud menyuruh, 
maksud menyindir, maksud membujuk, dan maksud memohon. Strategi tindak 
tutur direktif meminta dalam penlitiian ini menggunakan strategi tindak tutur 
langsung tanya, tuturan langsung perintah, tuturan langsung berita, tuturan tidak 
langsung tanya, tuturan tidak langsung perintah, dan tuturan tidak langsung 
berita. 

Saran untuk guru pada saat mengajar dan dalam memahami 
perkembangan bahasa yang dipakai anak. Guru sebaiknya mengajar 
denganmenggunakan bahasa Indonesia sehingga akan tertanam pada diri anak 
dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Agar kemampuan mengemukakan 
pendapat terutama siswa pendiam dapat mengalami peningkatan maka 
hendaknya guru pembimbing secara bijaksana dapat mencegah siswa pandai 
yang memonopoli pembicaraan dan memberi giliran kepada siswa yang pendiam 
terlebih dahulu untuk mengungkapkan gagasannya. 
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