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ABSTRAK 

TINDAK TUTUR DIREKTIF DAN KOMISIF  
PADA LAYANAN BIMBINGAN KONSELING  

DI SMP NEGERI 2 COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR 
 

Ardina Kentary, A 310080321, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 

Penelitian ini mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai. 1) Mendeskripsikan 
bentuk tindak tutur direktif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di 
SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar. 2) Mendeskripsikan bentuk 
tindak tutur komisif pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 
Colomadu Kabupaten Karanganyar. 3) Mendeskripsikan modus tindak tutur 
direktif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 
Colomadu Kabupaten Karanganyar. 4) Mendeskripsikan modus tindak tutur 
komisif pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu 
Kabupaten Karanganyar.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penyediaan 
data menggunakan metode simak dengan menggunakan teknik simak bebas libat 
cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data menggunakan metode padan. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil 4 kesimpulan. 1) Bentuk 
Tindak Tutur Direktif (TTD) yang digunakan pada layanan BK di SMP Negeri 2 
Colomadu meliputi TTD memerintah, menasihati, mengusulkan, melarang, 
memesan, mendesak, dan meminta. 2) Bentuk Tindak Tutur Komisif (TTK) yang 
digunakan meliputi TTK berjanji, berniat, menawar, dan mengancam. 3) Modus 
TTD memerintah digunakan untuk maksud menyuruh, minta tolong, melarang, 
dan menyuruh mengatakan kebenaran. TTD menasihati digunakan untuk memberi 
peringatan, memberi ajaran, dan memberi petunjuk. TTD mengusulkan dipakai 
untuk meminta persetujuan dan untuk memberi saran. TTD melarang digunakan 
untuk memberi peringatan, dan melarang karena unsur nasihat yang diberikan 
oleh O1. TTD memesan digunakan untuk menyuruh dan digunakan untuk 
melarang. TTD mendesak digunakan untuk maksud meminta keinginan O1 agar 
segera dilaksanakan dan untuk meminta kejujuran. TTD meminta digunakan 
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untuk mendapatkan sesuatu. 4) Modus TTK berjanji digunakan karena unsur 
nasihat, berjanji untuk diri sendiri, dan berjanji untuk meyakinkan orang lain. 
TTK berniat dipakai untuk meyakinkan orang lain, dan berniat positif. TTK 
menawar mempunyai maksud meminta persetujuan, meminta tolong, meyakinkan 
orang lain, dan meminta keringanan. TTK mengancam digunakan hanya untuk 
maksud memberikan teguran. 

 
Kata kunci : tindak tutur direktif, tindak tutur komisif 
 

PENDAHULUAN 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki jenjang pendidikan 

yang disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) menjadi tahap penting bagi perkembangan siswa dari seorang 

anak menjadi manusia dewasa. Bimbingan konseling disediakan oleh sekolah 

sebagai layanan bimbingan dan bantuan kepada siswa, serta sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan di sekolah.  

Komunikasi terjadi dengan baik ketika guru dan siswa sama-sama 

memahami konteks tuturan. Guru bimbingan konseling memberikan arahan, 

nasihat, dan solusi kepada siswa terkait dengan permasalahan yang dihadapi. 

Tuturan demikian memunculkan tindak tutur direktif. Leech (1993:164) 

menyatakan bahwa tindak tutur direktif adalah salah satu jenis tindak tutur ilokusi 

yang bertujuan menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur, 

misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Tindak 

tutur komisif berfungsi mendorong penutur melakukan sesuatu misalnya 

bersumpah dan berjanji ( Suyono, 1990: 5). Tindak tutur komisif dalam penelitian 

ini muncul dari tuturan siswa yang menyatakan berjanji, berniat, menawar, dan 

bersumpah untuk meyakinkan guru bimbingan konseling sebagai lawan tutur.  

Tuturan yang diujarkan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 

Colomadu menarik untuk diteliti, karena bahasa yang digunakan cukup bervariasi. 

Tuturan yang digunakan oleh guru maupun siswa dominan dengan tuturan direktif 

dan tuturan komisif. Guru bimbingan konseling merupakan salah satu pihak yang 

bisa membantu mengatasi permasalahan siswa di sekolah. Bantuan  yang 

diberikan guru seperti memberikan nasihat dan masukan atas kesulitan siswa, 
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serta membantu proses perkembangan siswa SMP Negeri 2 Colomadu sebagai 

remaja menuju tahap dewasa dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada empat 

rumusan masalah yang perlu dicari pemecahannya. 1) Bagaimana bentuk tindak 

tutur direktif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 

Colomadu Kabupaten Karanganyar? 2) Bagaimana bentuk tindak tutur komisif 

yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu 

Kabupaten Karanganyar? 3) Bagaimana modus tindak tutur direktif yang 

digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu 

Kabupaten Karanganyar? 4) Bagaimana modus tindak tutur komisif yang 

digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu 

Kabupaten Karanganyar? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

ada empat hal. 1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif yang digunakan 

pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 2) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif yang digunakan 

pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 3) Mendeskripsikan modus tindak tutur direktif yang digunakan 

pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 4) Mendeskripsikan modus tindak tutur komisif yang digunakan 

pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

 

METODE PENELITIAN 

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah guru 

bimbingan konseling dan siswa yang mengalami permasalahan. Objek penelitian 

ini adalah Tindak Tutur direktif dan Tindak Tutur komisif pada percakapan guru 

bimbingan konseling dan siswa dalam upaya pemecahan masalah siswa. Data 

dalam penelitian ini berupa tuturan yang mengandung jenis tindak tutur direktif 

dan komisif dalam upaya pemecahan masalah siswa dalam bimbingan konseling. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data lisan, yaitu tuturan 
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guru bimbingan konseling dan siswa SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 

Karanganyar yang mengandung tindak tutur direktif dan komisif. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu transkrip percakapan guru dan siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode 

simak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat 

cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik yang digunakan untuk menguji 

keabsahan data pada penelitian ini adalah trianggulasi sumber. Data dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode padan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan Tindak Tutur Direktif (TTD) dan Tindak Tutur 

Komisif (TTK) dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Tindak tutur 

direktif dan tindak tutur komisif mempunyai modus yang bervariasi sehingga 

dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang berbeda sesuai konteks. Leech 

(dalam Nadar, 2009:6) yang menyatakan bahwa konteks adalah sebagai 

background knowledge assumed to be shared by s and h and wich contributes to 

h’s interpretation of what s means by a given utterance (“Latar belakang 

pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur 

dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada 

waktu membuat tuturan tertentu”) (s berarti speaker “penutur”; h berarti hearer 

“lawan tutur”). 

A. Bentuk tindak tutur direktif 

Penelitian ini menemukan bahwa tindak tutur direktif yang digunakan pada 

layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Colomadu terdiri dari 7 kategori.  

1. Tindak tutur direktif memerintah 

TTD merintah merupakan tuturan yang digunakan Pn untuk menyuruh Mt 

melakukan sesuatu seperti yang dikatakan Pn. Realisasi TTD memerintah 

tampak pada tuturan berikut. 

Eksplikatur : Jupuk sek, sakiki  
  ‘Ambil dulu sekarang’. 
  -- 
  Ayo ndang di nggo  



7 
 

  ‘Ayo cepat dipakai’. 
Konteks : Mt memakai celana seragam yang tidak sesuai dengan aturan. 
Maksud : Pn menyuruh Mt mengambil seragam yang benar dan 

memakainya. 
Perwujudan TTD memerintah tersebut terjadi di ruang BP/BK setelah 

guru BK mendapat laporan dari salah satu guru bahwa beberapa siswa 

memakai celana seragam yang tidak sesuai peraturan. Siswa mengatakan 

bahwa seragam ada di kelas. Guru BK memerintah siswa mengambil seragam 

yang ada di kelas dan memakainya.  

 

2. Tindak tutur direktif menasihati 

Tindak tutur direktif menasihati sesuai fungsinya digunakan Pn untuk 

memberi ajaran atau pelajaran baik kepada Mt. realisasi TTD menasihati 

tampak pada tuturan berikut. 

Eksplikatur : Ngati-ati dalane rame, nggih? Iki do ngeleh ora? Nek ngeleh 
ngko jajan sek no. 

  ‘Jalannya ramai, hati-hati ya? Kalian lapar apa tidak? Kalau 
lapar nanti beli makan dulu’. 

Konteks : Mt bermaksud untuk menjenguk teman sakit.  
Maksud : Mt bermaksud menjenguk teman yang sakit. Pn 

memperingatkan agar Mt berhati-hati di jalan karena jalan 
ramai. Apabila Mt belum makan dan merasa lapar, Pn 
mengingatkan Mt agar makan dulu. 

Perwujudan TTD mengingatkan tersebut  terjadi di ruang BP/BK pada 

saat istirahat ke-2. Mt bermaksud meminta uang belanja kepada Pn untuk 

menjenguk teman yang sakit. Pn memberikan sejumlah uang kepda Mt. Pn 

memperingatkan bahwa jalan cukup ramai, sehingga Mt harus berhati-hati di 

jalan. Pn mengingatkan Mt agar tidak lupa makan siang sebelum menjenguk 

siswa sakit. 

 

3. Tindak tutur direktif mengusulkan 

Tindak tutur direktif mengusulkan merupakan suatu tuturan yang 

digunakan Pn untuk mengajukan usul atau mengemukakan pendapat supaya 

bisa dipertimbangkan atau disetujui Mt. Cuplikan TTD berikut 
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menggambarkan bentuk tuturan Pn yang mengajukan usul atau pendapat 

kepada Mt agar dapat dipertimbangkan. 

Eksplikatur : Ra sah ning Bandung wae yo mbak. Meringankan beban orang 
tuamu. Melu sing ning Jogja wae yo? 

  ‘Tidak usah ke Bandung ya mbak. Meringankan beban orang 
tuamu. Ikut yang ke Jogja saja ya?’ 

Konteks : Mt ingin ikut piknik ke Bandung tetapi pembayaran belum 
lunas. Pembayaran paling lambat besuk setelah tuturan terjadi.  

Maksud : Mt ingin ikut piknik ke Bandung tetapi pembayaran belum 
lunas. Pembayaran paling lambat besuk setelah tuturan terjadi. 
Pn menyarankan agar Mt ikut piknik gelombang II dengan 
jarak yang lebih dekat. Piknik dengan jarak lebih dekat akan 
lebih meringankan beban orangtua karena biaya yang 
dikeluarkan tidak terlalu banyak. 

Perwujudan TTD mengusulkan tersebut terjadi antara Pn yang bertugas 

sebagai bendahara piknik dengan Mt. Pn adalah guru BK, Mt adalah siswa. 

Seorang siswa ingin ikut kegiatan piknik sekolah, akan tetapi pembayaran 

belum lunas. Pembayaran paling lambat besuk setelah tuturan terjadi. Pn 

menyarankan agar Mt tidak ikut piknik ke Bandung, tapi ikut piknik 

gelombang II dengan jarak yang lebih dekat. Piknik jarak dekat akan lebih 

meringankan beban orang tua karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu 

banyak. 

 

4. Tindak tutur direktif melarang 

Tindak tutur direktif melarang secara fungsional digunakan oleh Pn untuk 

melarang atau tidak memperbolehkan Mt melakukan sesuatu. Realisasi TTD 

melarang seperti tampak digunakan oleh siswa berikut. 

Eksplikatur :  Iyo, ojo mbok baleni neh lho. 
  ‘Iya, jangan kamu ulangi lagi’. 
Konteks : Mt pernah berkata kasar kepada Pn. Pn menyadari 

kesalahannya dan meminta maaf kepada Pn. 
Maksud : Pn memberikan maaf kepada Mt. Pn mengingatkan dan 

melarang Mt mengulangi perbuatannya.  
Perwujudan TTD melarang tersebut terjadi di ruang BP/BK. Pn dan Mt 

mempunyai kedudukan yang sama, yakni sebagai siswa. Mt pernah berkata 

kasar kepada Pn. Mt menyadari kesalahannya setelah dinasihati oleh guru BK. 
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Mt akhirnya meminta maaf kepada Pn. Pn memberikan maaf kepada Mt. Pn 

mengingatkan dan melarang Mt berkata kasar lagi. 

 

5. Tindak tutur direktif memesan  

TTD memesan merupakan tuturan yang digunakan untuk memberi pesan, 

baik berupa nasihat, petunjuk, dan sebagainya.  Realisasi TTD memesan 

terdapat pada tuturan berikut.  

Eksplikatur  : Mbuh blonjone piro sesuk susuke dibalekne ning bu Tri yo? 
‘Terserah belanjanya berapa, besuk kembaliannya 
dikembalikan ke Bu Tri ya?’ 

Konteks : Mt meminta uang kepada Pn untuk menjenguk teman sakit. Pn 
tidak punya uang receh, sehingga memberikan uang Rp 
50.000,00 kepada Mt. 

Maksud : Pn berpesan kepada Mt agar uang yang telah diberikan tidak 
dibelanjakan semua. Uang sisa belanja harus dikembalikan 
kepada Pn. 

Perwujudan TTD memesan tersebut terjadi ketika Mt datang ke ruang 

BP/BK untuk menemui Pn. Mt bermaksud meminta uang belanja untuk 

menjenguk teman sakit. Pn tidak mempunyai uang kecil, sehingga 

memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Mt. Pn memberi kepercayaan 

Mt untuk membelanjakan uang tersebut. Pn berpesan agar uang tersebut tidak 

dibelanjakan semua. Mt harus mengembalikan uang kembalian kepada Pn 

besuk setelah tuturan terjadi.  

 

6. Tindak tutur direktif meminta 

TTD meminta adalah tuturan yang digunakan oleh penutur supaya diberi 

atau mendapatkan sesuatu dari mitra tutur. Cuplikan  TTD meminta berikut 

menggambarkan bentuk tuturan Pn yang meminta uang kembalian 

pembayaran kepada Mt. 

Eksplikatur : Bu mau minta kembalian. 
Konteks : Pn membayar biaya piknik kepada Mt di ruang BP/BK. 

Sebagian besar siswa membayar dengan uang Rp 50.000,00-an, 
sehingga belum ada uang kecil untuk kembalian. 

Maksud : Pn yang sudah cukup lama menunggu, meminta uang 
kembalian kepada Mt. Akan tetapi, karena belum ada uang 
kecil Mt meminta Pn untuk menunggu beberapa saat lagi. 
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Perwujudan sub-TTD meminta tersebut terjadi di ruang BP/BK ketika 

beberapa siswa kelas 8 ingin membayar biaya piknik. Pn adalah siswa, dan Mt 

adalah guru BK. Sebagian besar siswa membayar dengan uang Rp 50.000,00 

sehingga tidak ada uang kecil untuk kembalian. Mt menyuruh Pn bersabar 

menunggu kembalian. Pn yang sudah cukup lama menunggu, mencoba 

bertanya dan meminta lagi uang kembalian kepada Mt.  

 

7. Tindak tutur direktif mendesak 

Tindak tutur direktif mendesak merupakan tuturan yang digunakan untuk 

mengungkapkan suatu permintaan dengan sangat. Pn berusaha untuk memaksa 

Mt melakukan suatu hal atau mengatakan sesuatu agar suatu permasalahan 

dapat segera diselesaikan. Realisasi TTD mendesak terdapat pada tuturan  

berikut. 

Eksplikatur : Jujur sama bu guru. Eh, jujur sama bu guru. 
Konteks : Mt pernah berkata kasar kepada siswa lain. Mt tidak mengakui 

perbuatannya di depan Pn.  
Maksud : Pn menyuruh Mt agar berbicara jujur bagaimana perkataan 

kasar yang dikatakan kepada siswa lain. Mt tidak berterus 
terang, sehingga Pn mendesak Mt agar berbicara jujur tentang 
bagaimana perkataan yang diucapkan kepada siswa lain. 

Perwujudan TTD mendesak tersebut terjadi di ruang BK setelah salah satu 

siswa melapor kepada Pn tentang perlakuan yang diterima dari Mt. Pn adalah 

guru BK, dan Mt adalah siswa. Mt pernah berkata kasar kepada siswa tersebut. 

Mt tidak mengakui jika sering berkata kasar. Pn yang mengetahui bahwa Mt 

berbohong, mendesak agar Mt berbicara jujur dan mengakui perbuatannya. Pn 

mendesak Mt dengan tujuan agar Mt berkata jujur dan mengakui kesalahan 

yang dilakukan. 

 

B. Bentuk tindak tutur komisif 

Tindak tutur komisif dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi empat 

kategori. 

1. TTK Berjanji 
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TTK berjanji merupakan tuturan yang digunakan untuk menyatakan 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Penelitian ini menemukan bahwa TTK 

berjanji dominan digunakan oleh siswa, meskipun ada yang digunakan oleh 

guru BK. Cuplikan TTK berjanji berikut digunakan oleh siswa. 

Eksplikatur : Nggak kemana-mana ok bu, di depan kelas thok. 
Konteks : Pn ingin belajar di luar kelas, karena guru tidak ada dan di 

dalam kelas ramai. 
Maksud : Pn ingin belajar di luar kelas karena di dalam kelas ramai. Mt 

memperbolehkan Pn belajar di depan kelas dan tidak boleh 
bermain kemana-mana. Pn berjanji akan belajar di depan kelas 
dan tidak akan bermain kemana-mana. 

Perwujudan TTK berjanji tersebut terjadi di ruang BP/BK ketika Pn 

datang ke ruang BK minta ijin untuk belajar di luar kelas. Guru mata pelajaran 

pada jam tersebut tidak bisa mengisi pelajaran karena sibuk. Pn adalah siswa 

dan Mt adalah guru BK. Pn ingin belajar di luar kelas karena di dalam kelas 

ramai. Mt memperbolehkan siswa belajar di luar asal tetap di depan kelas, 

tidak ke kantin, dan tidak bermain kemana-mana. Mt berjanji tidak akan 

bermain kemana-mana dan belajar di depan kelas. 

 

2. TTK Berniat 

TTK berniat merupakan tuturan yang digunakan untuk menyampaikan 

maksud atau tujuan dari suatu tindakan. Penelitian ini menemukan bahwa 

TTK berniat sebagian besar digunakan oleh siswa, meskipun ada yang 

digunakan oleh guru BK. Cuplikan TTK berniat digunakan oleh guru BK 

terdapat pada tuturan berikut. 

Eksplikatur : Ngko coba tak suwunke kortingan. 
  ’Nanti coba saya mintakan potongan harga’. 
Konteks : Beberapa siswa kelas 8H mendapat kaos seragam piknik yang 

berbeda dengan teman-teman kelas 8 yang lain.  
Maksud : Pn mencoba membujuk Mt agar mau memakai seragam 

tersebut meskipun berbeda warna. Pn berniat akan mencoba 
meminta potongan harga kepada biro terkait dengan beberapa 
kaos siswa yang berbeda warna. 

Perwujudan TTK berniat tersebut terjadi di ruang BP/BK ketika beberapa 

siswa berada di ruang BK untuk berbicara masalah kaos seragam piknik yang 
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berbeda. Pn adalah guru BK, sedangkan Mt adalah siswa. Mt merasa 

keberatan memakai kaos yang berbeda dengan siswa lain. Pn membujuk dan 

menasihati Mt bahwa warna putih merupakan warna netral, bagus dipakai 

dengan warna apa saja. Pn berniat untuk meminta potongan harga kepada 

pihak biro terkait dengan beberapa kaos siswa yang berbeda warna. 

 

3. TTK Menawar 

TTK menawar merupakan tuturan yang digunakan untuk meminta 

keringanan dari suatu hal yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh orang 

lain. Cuplikan berikut adalah tuturan yang digunakan oleh siswa untuk 

meminta keringanan dari keputusan guru BK. 

Eksplikatur : Besuk kalo orang tua saya nggak bisa datang, pakdhe nggak 
apa-apa ya pak. 

Konteks : Guru menyuruh siswa membuat surat pernyataan. Surat 
tersebut selain ditandatangani orang tua juga harus di beri cap 
(stempel) RT.  

Maksud : Beberapa siswa mengatakan bahwa RT tidak mempunyai 
stempel. Siswa keberatan jika orang tua yang membawa surat 
pernyataan tanpa stempel RT ke sekolah. Siswa meminta 
keringanan tentang siapa yang membawa surat pernyataan ke 
sekolah. Salah satu siswa mengajukan Pakdhe yang akan 
membawa ke sekolah sebagai wakil dari orangtuanya. 

Perwujudan TTK menawar tersebut terjadi di ruang BP/BK terkait dengan 

larangan siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Pn adalah siswa, 

sedangkan Mt adalah guru BK. Pn disuruh Mt membuat surat pernyataan 

untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Mt menginginkan surat 

pernyataan yang dibuat Pn diberi stempel RT. Apabila tidak diberi stempel 

RT,  orang tua harus mengantarkan surat pernyataan tersebut ke sekolah. Pn 

merasa keberatan jika orng tua yang membawa surat pernyataan ke sekolah, 

karena RT tidak mempunyai stempel. Mt meminta keringanan (menawar) 

berkaitan dengan orang yang akan membawa surat pernyataan ke sekolah. Mt 

meminta agar Pakdhe diperbolehkan mengantarkan surat pernyataan ke 

sekolah sebagai wakil dari orang tua. 
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4. TTK Mengancam 

Penelitian ini menemukan bahwa TTK mengancam hanya digunakan 

untuk memberi peringatan agar siswa tidak mengulangi pelanggaran yang 

telah ditangani oleh guru. Realisai TTK mengancam terdapat pada tuturan 

berikut. 

Eksplikatur : Sekolah nganggo sing putih. Angger nekat suk mben tak kon 
mulih. Tak poin. 

  ‘Sekolah memakai yang putih. Kalau masih keras kepala saya 
suruh pulang. Saya beri poin’. 

Konteks : Mt memakai seragam dengan celana hijau ke sekolah. Celana 
warna hijau adalah seragam tahun sebelumnya. 

Maksud : Pn menyuruh Mt untuk berganti celana warna hijau dengan 
warna putih, karena celana warna hijau merupakan seragam 
tahun sebelumnya. Pn melarang Mt memakai celana warna 
hijau ke sekolah. Celana tersebut boleh dipakai di rumah tapi 
tidak boleh dipakai ke sekolah. Apabila Mt keras kepala dan 
tetap memakai celana warna hijau ke sekolah, Mt akan disuruh 
pulang dan Pn akan memberikan poin kepada Mt. 

Perwujudan TTK mengancam tersebut terjadi di ruang BP/BK setelah 

salah satu guru mata pelajaran melaporkan ada siswa yang memakai 

celana seragam warna hijau ke sekolah. Pn menyuruh Mt yang memakai 

celana warna hijau untuk berganti dengan seragam warna putih, karena 

celana hijau merupakan seragam tahun sebelumnya. Pn melarang Mt 

memakai celana warna hijau ke sekolah. Mt harus memakai seragam yang 

benar, yaitu celana berwarna putih. Apabila Mt keras kepala dan tetap 

memakai celana berwarna hijau, maka Mt akan disuruh pulang dan diberi 

poin. 

 

C. Modus Tindak Tutur Direktif 

1. Modus Tindak Tutur Direktif Memerintah 

Tindak tutur direktif (TTD) memerintah merupakan tuturan yang 

digunakan untuk menyatakan perintah agar Mt melakukan sesuatu seperti 

yang dikatakan Pn. TTD memerintah pada konteks tertentu dapat 

digunakan untuk maksud yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa 
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TTD memerintah digunakan untuk modus menyuruh, meminta tolong, 

melarang, dan perintah mengatakan kebenaran. 

 

2. Modus Tindak Tutur Direktif Menasihati 

TTD menasihati merupakan tuturan yang digunakan untuk 

memberikan anjuran, saran , petunjuk, dan ajaran baik. Tuturan tersebut 

menyebabkan Mt melaksanakan suatu tindakan sesuai perkataan Pn. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa TTD menasihati sesuai konteksnya 

dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai maksud. TTD menasihati 

pada penelitian ini digunakan untuk modus memberi teguran, memberi 

peringatan, memberi ajaran, dan memberi petunjuk. 

 

3. Modus Tindak Tutur Direktif Mengusulkan 

TTD mengusulkan merupakan tuturan yang digunakan untuk memberi 

masukan atau saran agar bisa dipertimbangkan atau diterima oleh Mt. 

Penelitian ini menemukan bahwa TTD mengusulkan digunakan untuk dua 

tujuan, yaitu untuk meminta persetujuan dan memberi saran.  

 

4. Modus Tindak Tutur Direktif Melarang 

TTD melarang merupakan tuturan yang digunakan oleh Pn untuk tidak 

memperbolehkan Mt melakukan suatu hal. Tuturan digunakan oleh Pn 

yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Mt, atau Pn mempunyai 

kedudukan yang sama dengan Mt. Penelitian ini menunjukkan bahwa TTD 

melarang digunakan oleh guru BK kepada siswa dan siswa kepada siswa 

yang lain. Penelitian ini menemukan TTD melarang digunakan untuk dua 

maksud, yaitu digunakan untuk memberi peringatan dan digunakan karena 

unsur nasihat. 

 

5. Modus Tindak Tutur Direktif Memesan 

TTD memesan merupakan tuturan yang digunakan oleh Pn untuk 

memberi suatu pesan kepada Mt. Pesan dapat berupa anjuran yang 
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diberikan kepada Mt untuk melakukan suatu tindakan agar hal yang 

pernah terjadi tidak terulang kembali. Penelitian ini menemukan TTD 

memesan digunakan untuk maksud menyuruh dan melarang. 

 

6. Modus Tindak Tutur Direktif Meminta 

Tindak tutur direktif meminta digunakan karena Pn menginginkan 

sesuatu dari Mt. Pemakaian tindak tutur direktif meminta mengakibatkan 

tanggapan dari Mt untuk memenuhi permintaan Pn. Penelitian ini 

menemukan TTD meminta digunakan untuk 2 maksud, yaitu untuk 

mendapatkan sesuatu dari Mt dan memohon. 

 

7. Modus Tindak Tutur Direktif Mendesak 

TTD mendesak merupakan tuturan yang digunakan untuk memaksa Mt 

melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu sesuai yang diminta Pn. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa TTD mendesak digunakan guru BK 

kepada siswa dalam penyelesaian suatu masalah. TTD mendesak 

digunakan apabila Mt tidak segera melakukan atau mengatakan sesuatu 

seperti yang diminta Pn. TTD mendesak dalam penelitian ini digunakan 

dengan maksud agar keinginan Pn segera dilakukan, dan mendesak Mt 

untuk berbicara jujur kepada Pn. 

 

D. Modus Tindak Tutur Komisif 

1. Modus Tindak Tutur Komisif Berjanji 

Tindak tutur komisif berjanji merupakan tuturan yang digunakan untuk 

menyampaikan kesanggupan Pn untuk melakukan sesuatu. Tuturan 

berjanji dapat digunakan untuk maksud yang berbeda sesuai dengan 

konteks, meskipun pada dasarnya sama-sama bermaksud menyatakan 

janji. Penelitian ini menemukan bahwa TTK berjanji dapat digunakan 

karena unsur nasihat, berjanji kepada diri sendiri, dan berjanji untuk 

meyakinkan orang lain. 
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2. Modus Tindak Tutur Komisif Berniat 

Tuturan berniat merupakan tuturan yang digunakan untuk menyatakan 

keinginan Pn untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diucapkan. 

Penelitian ini menemukan bahwa TTK berniat digunakan untuk beberapa 

hal sesuai dengan maksud dan konteks tuturan. Penelitian ini menemukan 

bahwa TTK berniat digunakan untuk meyakinkan orang lain, dan 

digunakan untuk menyatakan suatu niat positif. 

 

3. Modus Tindak Tutur Komisif Menawar 

TTK menawar merupakan tuturan yang digunakan untuk meminta 

keringanan dari keputusan yang dibuat oleh Mt. TTK menawar dapat 

digunakan untuk maksud yang bervariasi. Penelitian ini menemukan 

bahwa TTK komisif menawar digunakan untuk meminta tolong, 

meyakinkan orang lain, meminta keringanan, dan meminta persetujuan. 

 

4. Modus Tindak Tutur Komisif Mengancam 

TTK mengancam merupakan tuturan yang mempunyai maksud untuk 

melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Tuturan ini 

mengakibatkan tindakan Mt untuk tidak melanggar ketentuan Pn. Hal 

tersebut dilakukan karena pelanggaran ketentuan Pn akan membawa 

dampak tidak baik kepada Mt. Penelitian ini menunjukkan bahwa TTK 

mengancam dipakai hanya untuk maksud memberi teguran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan 

bahwa tindak tutur direktif dan tindak tutur komisif digunakan oleh guru dan 

siswa. Penelitian ini menemukan tujuh kategori tindak tutur direktif. Tindak tutur 

komisif dalam penelitian ini ditemukan menjadi empat kategori. Masing-masing 

kategori dapat dipakai dengan modus yang bervariasi sesuai dengan konteks 

pemakaiannya. Tindak tutur direktif yang paling dominan digunakan adalah 
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tindak tutur direktif memerintah. Tindak tutur komisif yang paling dominan 

digunakan adalah tindak tutur komisif berjanji. 

Akhirnya, disarankan agar (a) guru memakai tuturan yang mudah dipahami 

dan diterima siswa ketika melaksanakan bimbingan; (b) memilih tuturan yang 

tepat dan sesuai dengan konteks pada saat melakukan komunikasi, sehingga 

maknanya jelas; (c) dilakukan penelitian lanjutan tentang tindak tutur. 
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