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Abstrak 

Tindak tutur direktif adalah bentuk tuturan dimana penutur memberikan 
pengaruh kepada mitratutur untuk melakukan sesuatu. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk dan strategi tindak tutur direktif 
padawacana pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP PGRI 
13 Plupuh dan SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen tahun ajaran 2011/ 2012. 
Data pada penelitian ini berupa, tuturan direktif pada wacana pembukaan proses 
belajar-mengajar guru SMP kelas VII. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) bentuk tuturan 
direktif pada wacana pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP 
PGRI 13 Plupuh dan SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen tahun ajaran 
2011/2012 sejumplah 72 data tuturan direktif dengan kategoti TTD memerintah 
49%, meminta 12,5%, mengajak 8%, memberi nasihat 17%, menegur 8% , dan 
melarang 5,5%, (2) strategi tuturan direktif  yang digunakan pada wacana 
pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP PGRI 13 Plupuh dan 
SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen tahun ajaran 2011/2012adalah strategi 
tuturan direktif langsung 51% dan tak langsung 49% dengan modus tanya, 
perintah, dan berita. 

 
Kata kunci: tindak tutur direktif, strategi tindak tutur direktif  

 

PENDAHULUAN 

Manusia agar dapat berhubungan dengan manusia lain secara baik 

diperlukan alat. Alat tersebut adalah bahasa. Bahasa merupakan satu gejala sosial 

dan digunakan untuk berkomunikasi antarsesama manusia. Wijana (1996: 17) 

mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan 

yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (locutionary 

act), tindak ilokusi (ilocutionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act). 
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Bentuk tindak tutur ilokusi itu sendiri meliputi tindak tutur asertif, tindak tutur 

direktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklarasi.   

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bentuk tindak tutur ilokusi 

direktif. Menurut Searle (dalam Rahardi, 2007: 36) tindak tutur direktif 

(directives) adalah bentuk tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat 

pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan, misalnya memesan (ordering), 

memerintah (commanding), memohon (requesting), menasehati (advising), dan 

merekomendasi (recommending).  

Alasan penelitian ini menarik untuk diteliti karena banyak ditemukan 

tuturan ilokusi direktif  dalam wacana pembukaan proses belajar mengajar antara 

guru dan siswa khususnya menasehati, memesan, memohon, memerintah, dan 

merekomendasi dll.  

Maka daripada itu dalam penelitian ini memfokuskan pada realisasi tindak 

tutur direktif pada wacana pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak 

SMP di Sragen tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ingin menjawab 

“Bagaimanakah bentuk-bentuk realisasi tindak tutur direktif pada wacana 

pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP tahun ajaran 

2011/2012 dan bagaimanakah strategi tindak tutur direktif pada wacana 

pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP tahun ajaran 

2011/2012?” 

  

LANDASAN TEORI 

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan 

keberlangsungnya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu (Chaer, 2004: 50).  

Menurut Papera (2004: 262) konsep tutur berhubungan dengan manifestasi 

bahasa dalam bentuk lisan. Tutur merupakan ujaran lisan atau rentang 

perbincangan yang didahului dan diakhiri dengan kesenyapan pada pihak 

pembincang. Sebuah tutur adalah penggunaan atau pemakaian sepenggal bahasa, 

seperti rentetan kalimat, sebuah frase, atau sepatah kata, oleh seorang 

pembincang, pada satu kesempatan atau peristiwa tertentu.  
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Menurut Searle di dalam bukunya Speech Acts: An Essay in The Philosophy 

of Language (1969, 23-24) dalam Wijana dan Rohmadi (2009: 20) 

mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakkan 

yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (locutionary 

act) ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, tindak ilokusi (Ilocutionary act) 

cenderung tidak hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga 

melakukan sesuatu sejauh situasi tuturannya dipertimbangkan secara seksama, 

dan tindak perlokusi (perlocutionary act) ialah sebuah tuturan yang diutarakan 

oleh seseorang yang mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force) atau efek 

yang mendengarkannya. 

Menurut Prayitno (2011: 42) realisasi perwujudan tindak tutur direktif 

dikelompokkan menjadi enam tipe atau kategori. Keenam kategori tindak tutur 

direktif tersebut adalah: (1) tipe memerintah (to order), meliputi sub-TTD 

memerintah, menyuruh, menginstruksikan, mengharuskan, memaksa, meminjam, 

dan menyilakan; (2) tipe meminta (to request), meliputi sub-TTD meminta, 

mengharap, memohon, dan menawarkan; (3) tipe mengajak (to invite), meliputi 

sub-TTD mengajak, membujuk, merayu, mendorong, mendukung, mendesak, 

menuntut, menantang, menagih, menargetkan; (4) tipe memberi nasihat (to 

advice), meliputi sub-TTD menasihati, menganjurkan, menyarankan, 

mengarahkan, mengimbau, menyerukan, mengingatkan; (5) tipe mengkritik (to 

critic), meliputi sub-TTD menegur, menyindir, mengumpat, mengecam, marah; 

dan (6) tipe melarang (to prohibit), meliputi sub-TTD melarang, mencegah. 

Tindak Tutur Langsung dan tidak langsung. Secara formal, berdasarkan 

modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya 

(interogatif), dan kalimat perintah (imperratif). Secara konvensional kalimat berita 

digunakan untuk memberikan suatu (informasi), kalimat tanya untuk menanyakan 

sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, 

atau permohonan. Apabila kalimat-kalimat tersebut difungsikan secara 

konvensional, maka tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur langsung. 

Contoh realisasi TTD memerintah sebagai berikut. 

Eksplikatur   : “Bilal, ayo maju baca puisi kemarin!” 
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Penanda Nonlingual : - Aktivitas pada jam pelajaran di dalam 
ruang kelas VII. 

- Pn seorang guru dengan Mt siswa kelas 
VII SMP PGRI 13 Plupuh. 
- Perintah untuk membaca puisi di depan 
kelas (sedang). 

Implikatur  : - Pn minta kepada Bilal segera maju. 
- Mt sedang duduk. 
- Pn ingin perintahnya dilaksanakan. 
- Pn memberikan perintah kepada Mt. 

Maksud TKD  : Perintah Pn kepada Mt untuk membacakan 
puisi yang dibuat oleh Mt di depan kelas. 

Maksud Sub-TKD : Perintah 
Status Sosial  : Pn: guru, perempuan, 23 thn, Mt: Bilal 

(siswa), laki-laki, 12 thn. 
 

Dalam contoh sub-KD memerintah ini mengandung maksud Pn guru 

memerintah Mt siswa yang bernama Bilal untuk melakukan atau melaksanakan 

sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh Pn. 

Antara penelitian Aji Prasetyo (2010) dalam jurnalnya yang berjudul Nglulu 

Dalam Bahasa Jawa.Penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat 

jawa sering dijumpai orang yang memerintahkan sesuatu, tetapi perintah itu tidak 

menggunakan kalimat perintah. Perintah tersebut menggunakan kalimat berita 

atau kalimat tanya. Makna  kalimatnya kadang-kadang juga bertolak belakang 

dengan makna yang dimaksud oleh penutur. Tuturan seperti itu disebut juga 

dengan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Maksud tindak tutur tidak 

langsung tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya hendak diutarkan oleh  

penutur. Dalam masyarkat Jawa, tindak tutur tidak langsung tidak literal inilah 

yang disebut dengan “nglulu”. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan “nglulu” 

yang sering dijumpai dalam masyarakat Jawa, baik yang bermodus kalimat berita 

maupun kalimat tanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Prasetyo memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.Penelitian ini dan 

penelitian yang dilakukan oleh Aji Prasetyo sama-sama mengkaji tindak tutur. 

Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini menganalisis jenis 

tuturan direktif dan strategi penuturanya sedangkan penelitian yang dilakukan Aji 
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Prasetyo melakukan penelitian tentang tindak tutur tidak langsung  tidak literal 

yang biasa disebut dengan “nglulu” dalam bahasa Jawa. Sedangkan dalam 

penelitian ini tentang realisasi tindak tutur direktif pada wacana pembukaan dalam 

proses belajar mengajar di kalangan anak SMP. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian dilakukan pada kelas VII di SMP PGRI 13 Plupuh dan 

SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen. Waktu penelitian mulai dari bulan Januari 

sampai September 2012. 

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan strategi penelitian studi kasus observasi. Subjek dari penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas VII di SMP PGRI 13 Plupuh dan SMP 2 Negeri 

Karangmalang Sragen. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah realisasi tindak tutur direktif 

pada wacana pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP Sragen. 

Penelitian data disesuaikan dengan rumusan masalah dan merupakan bagian dari 

komponen judul. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

realisasi tuturan direktif pada wacana pembukaan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar di kalangan anak kelas VII di SMP PGRI 13 Plupuh dan SMP 2 Negeri 

Karangmalang Sragen, buku-buku mengenai tuturan, dan dokumentasi. 

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik simak libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan metode padan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Realisasi tindak tutur direktif  pada wacana pembukaan proses belajar-

mengajar di kalangan SMP di dua lokasi penelitian yaitu SMP PGRI 13 Plupuh 

Sragen dan SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen.  

Analisis realisasi TTD direktif dikelompokkan menjadi enam kategori yang 

kemudian dinamai sebagai kategori atau tipe derajat kedirektifan kesantunan 

(Prayitno, 2011: 42). Keenam kategori TTD tersebut yaitu: (1) tipe memerintah, 
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(2) tipe meminta, (3) tipe mengajak, (4) tipe memberi nasiat, (5) tipe mengkritik, 

dan (6) tipe melarang. Dalam bentuk-bentuk realisasi tindak tutur direktif dalam 

penelitian ini ditemukan 19 sub-TTD yaitu: 1) TTD menyuruh ditemukan 24 

tuturan, 2) TTD memerintah 12 tuturan, 3) TTD meminta 5 tuturan, 4) TTD 

melarang 4 tuturan, 5) TTD mengingatkan 4 tuturan, 6) TTD menyarankan 3 

tuturan, 7) TTD menyerukan 3 tuturan, 8) TTD menawar 3 tuturan, 9) TTD 

menegur 2 tuturan, 10) TTD memarahi 2 tuturan, 11) TTD mengajak 2 tuturan, 

12) merayu 2 tuturan, 13) membujuk 1 tuturan, 14) mengusulkan 1 tuturan, 15) 

menyindir 1 tuturan, 16) mengancam 1 tuturan, 17) menginstruksikan 1 tuturan, 

18) menasihati 1 tuturan, dan 19) mengimbau 1 tuturan. Salah satu cupikan bentuk 

realisasi tindak tutur yang sering dominan muncul adalah TTD menyuruh. 

 

 (1)   : Plupuh 
Eksplikatur : Ayo catatannya dibuka dulu? 
Pemarkah lingual : Intonasi tanya 
Konteks  : Suasana ketika kegiatan belajar-mengajar sedang 

berlangsung. 
Implikatur  : Mt membuka buku catatannya masing-masing. 
Sub-TTD  : Menyuruh tanya 
Maksud  : Tuturan tersebut bermaksud menyuruh mitratutur 

segera membuka buku catatannya. 
 

Tuturan (1) terjadi saat jam pelajaran Bahasa Indonesia penutur mengulas 

materi yang kemarin sudah diberikan. Penutur menyuruh mitratutur untuk 

membuka buku catatan masing-masing siswa. Penutur adalah guru Bahasa 

Indonesia dan mitratutur adalah siswa putra-putri kelas VII.a. Tuturan tersebut 

merupakan TTD memerintah dengan sub-TTD menyuruh yang diwujudkan dalam 

tuturan tanya dan mempunyai maksud menyuruh mitratutur agar segera membuka 

buku catatan. 

Selain realisasi disebutkan juga strategi tindak tutur direktif. Strategi tindak 

tutur direktif ada dua yaitu tindak tutur direktif langsung dan tidak langsung. 

Strategi tindak tutur direktif langsung adalah tindak bicara yang dilakukan oleh 

penutur secara langsung kepada lawan tutur tentang apa yang diinginkan penutur. 

Berdasarkan strategi tindak tutur direktif langsung pada wacana pembukaan 
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proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP  di sragen (SMP PGRI 13 Plupuh 

dan SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen) ditemukan 37 tuturan direktif langsung 

yang terbagi menjadi 3 modus yaitu 16 tuturan tanya, tuturan perintah sebanyak 

12 tuturan, sedangkan untuk tuturan berita sebanyak 9 tuturan. Cuplikan 

realisasinya sebagai berikut. 

 

(2)    : Karangmalang 
Eksplikatur  : Nanti digaris bawah ya? 
Pemarkah lingual : Intonasi tanya 
Konteks   : Ketika pelajaran Bahasa Indonesia 

mengenai ciri-ciri dalam membuat puisi. 
Penutur memerintah kepada mitratutur, 
dalam contoh puisi yang menunjukkan rima 
diharapkan untuk menggaris bawahi.   

Maksud   : Tuturan tersebut termasuk jenis tuturan 
direktif dengan strategi bertutur langsung, 
karena maksudnya jelas yaitu meminta 
untuk digaris bawahi.  
 

Tuturan (2) terjadi ketika pelajaran Bahasa Indonesia mengenai ciri-ciri 

dalam membuat puisi. Penutur memerintah kepada mitratutur, dalam contoh puisi 

yang menunjukkan rima diharapkan untuk menggaris bawahi.  Tuturan tersebut 

merupakan tindak tutur direktif dengan sub-TTD memerintah yang mempunyai 

maksud memerintah mitratutur untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh 

penutur yaitu menggaris bawahi adanya rima dalam puisi. Sedangkan tindak tutur 

direktif tidak langsung menurut Prayitno (2011: 121) dinyatakan dengan 

mengubah fungsi jenis kalimat, misalnya untuk menyatakan perintah dapat 

digunakan dengan kalimat berita atau bahkan dengan kalimat tanya. Berdasarkan 

strategi tindak tutur direktif pada wacana pembukaan proses belajar-mengajar di 

kalangan anak SMP  di sragen (SMP PGRI 13 Plupuh dan SMP 2 Negeri 

Karangmalang Sragen) ditemukan 35 tuturan direktif tidak langsung yang terbagi 

menjadi 3 modus yaitu 12 tuturan tanya, tuturan perintah sebanyak 15 tuturan, 

sedangkan untuk tuturan berita sebanyak 8 tuturan. 

 

(3)   : Karangmalang 
Eksplikatur  : Yang belakang bajunya dimasukkan! 
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Pemarkah lingual : Intonasi setu 
Konteks   : Aktivitas setelah selesai permainan otak 

disela-sela kegiatan belajar-mengajar di 
dalam kelas VII. f. Pn dan Mt menikmati 
permainan tersebut. Salah satu siswa putra 
bajunya tidak rapi. 

Maksud   : Tuturan tersebut termasuk jenis tuturan 
direktif dengan strategi bertutur tidak 
langsung, karena maksudnya jelas yaitu 
menyuruh untuk segera merapikan bajunya 
yang dipakai. 
 

Tuturan (3) tersebut terjadi saat jam pelajaran berlangsung di dalam kelas. 

Penutur melihat salah satu siswa yang bajunya kurang rapi. Penutur menyuruh 

mitratutur agar merapikan pakaiannya. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur 

direktif memerintah dengan sub-TTD menyuruh yang diwujudkan dalam tuturan 

seru yang mempunyai maksud menyuruh mitratutur untuk segera merapikan 

bajunya agar kelihatan bagus. 

 

SIMPULAN 

Pada wacana pembukaan proses belajar-mengajar di kalangan anak SMP  di 

sragen (SMP PGRI 13 Plupuh dan SMP 2 Negeri Karangmalang Sragen) 

ditemukan 72 tuturan dalam tindak tutur direktif yang tampak bahwa TTD 

memerintah sebanyak 35 tuturan, TTD memberi nasihat sebanyak 12 tuturan, 

TTD meminta sebanyak 9 tuturan, TTD mengajak sebanyak 6 tuturan, TTD 

menegur sebanyak 6 tuturan, dan TTD melarang sebanyak 4 tuturan. 

Strategi tindak tutur yang sering digunakan adalah strategi tindak tutur 

langsung dan tindak langsung. Strategi tindak tutur langsung adalah tindak tutur 

yang menyatakan secara langsung maksud penutur, sedangkan tindak tutur tidak 

langsung dinyatakan dengan mengubah fungsi jenis kalimat.  

Adapun strategi tuturan dari 73 tindak tutur direktif, untuk strategi tindak 

tutur direktif yang banyak muncul adalah strategi tindak tutur direktif langsung 

dengan modus tuturan tanya sebanyak 16 tuturan, modus tuturan perintah 

sebanyak 12 tuturan, dan modus tuturan berita sebanyak 9 tuturan. Strategi tindak 

tutur direktif tidak langsung dengan modus tuturan tanya sebanyak 12 tuturan, 
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modus tuturan perintah sebanyak 15 tuturan, dan modus tuturan berita sebanyak 8 

tuturan.  

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada wacana pembukaan proses belajar-

mengajar di kalangan anak SMP  di sragen (SMP PGRI 13 Plupuh dan SMP 2 

Negeri Karangmalang Sragen), saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca 

antara lain dalam pengguna bahasa, agar dapat menggunakan tuturan-tuturan yang 

sesuai dengan situasi tutur agar maksud yang ingin disampaikan oleh penutur 

dapat diterima dengan baik oleh mitratutur. Dari para peneliti bahasa, agar ada 

penelitian lanjutan dari peneliti ini dengan aspek yang lain guna menambah 

khasanah ilmu bahasa. Sedangkan dari para pendidik, dapat menggunakan 

tuturan-tuturan direktif dalam pembelajar agar pembelajaran lebih menarik dan 

lebih menyenangkan. 
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