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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia dalam sepanjang hidupnya hampir tidak dapat terlepas dari 

dunia komunikasi. Manusia dalam berkomunikasi memerlukan sarana untuk 

dapat mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan 

sebagainya. Sarana yang paling utama dan vital untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah bahasa. Dengan demikian, fungsi bahasa yang paling utama 

adalah sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota masyarakat dan komunitas 

selalu terlibat dalam komunikasi bahasa, baik dia bertindak sbagai 

komunikator (pembicara atau penulis) maupun sebagai komunikan 

(mitrabicara, penyimak, pendengar, pembaca) (Sumarlam, 2008:1). Dengan 

bahasa seseorang dapat menunjukkan peranan dan keberadaanyadalam 

lingkungan. Pemakaian bahasa dapat dijumpai dalam berbagai segi 

kehidupan. Termasuk dalam dunia pendidikan yang tidak terlepas dari peran 

sentral bahasa, karena dengan bahasa maksud dan tujuan dari pembelajaran 

dapat tersampaikan dengan sempurna.Begitu pentingnya peran bahasa dalam 

kehidupan manusia mengakibatkanada beberapa cabang ilmu yang secara 

khusus mempelajari bahasa lebih mendalam dan salah satunya adalah cabang 

ilmu  pragmatik.  

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang 

apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur 

dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-
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hal”ekstra lingual” yang dibicarakan (J. W. M Verhaar, 2008:14). Dari 

pendapat yang dikemukakan Verhaar tersebut menekankan bahwa pragmatik 

mempelajari tentang makna yang terdapat dalam komunikasi antara penutur 

dan mitra tutur. 

Untuk mendukung pendapat dari Verhaar, (George Yule, 2006:3) 

menjelaskan bahwa, tipe studi ini perlu melibatkan penafsiran tentang apa 

yang dimaksud orang di dalam satu konteks khusus dan bagaimana konteks 

itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakanya. Diperlukan suatu 

pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin 

mereka katakan yang disesuaikan dengan orang yang mereka ajak 

bicara,dimana, kapan, dan dalam keadaan apa. pragmatik adalah studi 

tentang makna kontekstual. Dari dua pernyataan pakar di atas dapat 

disimpulkan bahwa  pragmatik memerlukan sebuah konteksuntuk dapat 

menafsirkan maksud tindak tutur yang diujarkan dan dapat membantu mitra 

tutur menafsirkan makna tuturan. Tanpa diketahui sebuah konteks, maka 

maksud yang ditafsirkan akan menjadi samar atau tidak jelas.  

Tindak tutur merupakan hal penting di dalam kajian  pragmatik. 

Mengujarkan sebuah tuturan tertentu dapat dipandang sebagai melakukan 

tindakan (mempengarui,menyuruh), di samping memang mengucapkan atau 

mengujarkan tuturan itu. Kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan 

itulah yang mrupakan tindak tutur atau tindak ujar (Rustono,1999:32). Seperti 

dalam aktivitas sosial lain termasuk dalam dunia pendidikan, kegiatan 

bertutur akan terwujud apabila manusia terlibat didalamnya. Dalam bertutur, 
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penutur dan mitra tutursaling menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang 

mengatur di dalamnya. 

Dalam sebuah aktivitas bertutur tuturan diujarkan oleh penutur untuk 

dapat menimbulkan efek terhadap mitra tutur, yaitu adanya tindak verbal 

sebagai akibat dari adanya tuturan yang diujarkan. Tuturan bukan merupakan 

ujaran yang begitu saja keluar secara sia-sia, melainkan ujaran-ujaran tersebut 

mengandung makna, sperti yang dinyatakan oleh Searle (dalam F. X. 

Nadar,2009:12) bahwa pada hakikatnya semua tuturan mengandung arti 

tindakan, dan bukan hanya tuturan yangmempunyai kata kerja performatif. 

Jadi setiap peserta tutur bertanggung jawab terhadap tindakan penyimpangan 

kaidah kebahasaan dalam interaksi lingual tersebut. Terlebih lagi bahwa 

dalam tuturan direktif. 

Sarle (1975) (dalam Leech, 193: 164-165) mengemukakan bahwa 

tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan 

maksud agar pendengar atau mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan 

di dalam ujaran itu, misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, 

dan menentang. 

Salah satu contoh bentuk tuturan tindak tutur direktif yang terjadi 

dalam pembelajaran di MTs Sunan Kalijaga kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri adalah tindak tutur direktif menyuruh berikut ini. 

Bentuk tuturan 

G : Buka LKSnya halaman limapuluh tiga! 
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Tuturan dituturkan oleh guru kepada siswanya pada saat PBM. Siswa 

dengan antusias mengikuti perintah ibu guru. Pokok tuturan tersebut adalah 

guru memerintah siswa untuk membuka LKSnya halaman limapuluh tiga 

guna memulai pembelajaran. Tuturan tersebut dapat ditemukan adanya tindak 

tutur direktif dalam bentuk tuturan memerintah yang dilakukan oleh guru 

pada tuturan “Buka LKSnya halama limapuluh tiga”. Dari tuturan tersebut 

guru dalam hal ini sebagai P memerintah MT yaitu muridnya untuk membuka 

LKS halaman limapuluh tiga. 

Kata “buka LKSnya” menjadi penanda lingual tindak tutur 

memerintah. Penutur dalam tuturan tersebut memerintah MT yaitu muridnya 

untuk membuka LKS halaman limapuluh tiga. 

TT tersebut dapat dikatakan direktif karena mengandung maksud agar 

mitra tutur melakukan sesuatu tindakan setelah tuturan tersebut dituturkan. 

Markhamah, Atiqa Sabardila (2010: 11) Manusia adalah mahluk yang 

berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya, manusiaperlu berinteraksi 

dengan sesama manusia. Dalam berinteraksi manusia diperlukan norma-

norma dan etika agar hubungan manusia satu dengan yang lainya harmonis, 

tidak terganggu dan tidak bermasalah. Untuk mendukung teori tersebut 

(Markhamah.Dkk, 2009: 5) berpendapat bahwa dengan adanya keterkaitan 

itu, peneliti bahasa, khususnya peneliti  pragmatik meneliti unsur-unsur 

bahasa yang dianggap universal kemudian dibandingkan pengungkapan 

verbal konsep-konsep tersebut seperti bentuk-bentuk bahasa yang 
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mengungkapakan kesantunan (mohon maaf, penolakan, bentuk-bentuk 

perintah, dan sebagainya).  

Kesantunan berbahasa dapat dipandang sebagai usaha untuk 

menghindari konflik antara penutur dengan mitra tutur. Kesantunan 

berbahasa merupakan hasil pelaksanakan kaidah yaitu kaidah sosial, dan hasil 

pemilihan setrategi komunikasi. Pentingnya kesantunan berbahasa sehingga 

dijadikan tolak ukur penilaian budaya pada suatu masyarakat. Suatu 

masyarakat mempunyai hirarki sosial yang dikenakan pada kelompok 

anggota masyarakat, karena mereka telah menentukan penilaian tertentu, 

semisal dapat digambarkan skala kesantunan yang terjadi antara guru dan 

siswa di MTs Sunan Kalijaga kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

sebagai berikut. 

Data 10 

P :     G : Sudah bisa di mengerti apa belum? 

S : Sudah. 

G : Sekarang kita lanjutkan lagi, yang Novel bisa to? 

Bisa 

Tuturan 2 

P : Langsung kita lanjutkan pada bab selanjutnya.  

 

Berdasarkan skala pilihan atau operational scale, tuturan pada data 10 

memiliki kesantunan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuturan yang 

dibuat oleh peneliti. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pilihan yang 

diutarakan P kepada MT pada data 10. Pilihan yang diberikan kepada MT 

pada data 10 memberikan kelonggaran agar MT dapat memutuskan apakah 

materi yang baru saja disampaikan sudah dimengerti. Tuturan 2 tidak terdapat 

pilihan yang dilakukan P kepada MT, sehingga MT dengan terpaksa maupun 
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sukarela tidak dapat menolak terhadap apa yang dikehendaki P terhadapnya. 

Hal ini yang membedakan kedua tersebut, sehingga dapat di ambil 

kesimpulan pada data 10 lebih santun dibandingkan dengan tuturan-tuturan 

yang dibuat peneliti.  

Menurut (Markhamah, dkk, 2009:126) Kesantunan berbahasa juga 

dapat ditempuh dengan cara : berbicara dengan sabar dan berbicara dengan 

suara lunak, kesantunan lainya adalah mengucapkan kalimatdoa 

menyelamatkan muka mitra bicara, dengan memberi keputusan dengan adil, 

mematuhi perintah dan panggilan.  

Dalam suatu interaksi peserta tutur akan bekerjasama agar jalannya 

pertuturan dapat berjalan lancar, dan masing-masing peserta tutur akan dapat 

memahami apa yang diinginkan lawan tuturnya melalui tuturan yang 

dibuatnya. 

Spreber dan wilsen (1986: 2 dalam F. X. Nadar, 2009: 26) 

berargumentasi bahwa membahas masalah komunikasi antara peserta 

pertuturan tidak akan terlepas dari pertanyaan dan sekaligus permasalahan 

bagaimana sesungguhnya komunikasi itu dapat terlaksana. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa komunikasi yang berhasilbukanlah pada saat lawan tutur 

mengetahui makna linguistik tuturanpenutur, melainkan pada saat lawan tutur 

tersebut dapat menangkap maksud penutur yang sesungguhya lewat tuturan-

tuturanya. 

Istilah pnndidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan sebab 

keduanya mengacu pada suatu  proses yang mengubah sikap dan kemampuan 
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seseorang peserta didik menjadi lebih baik setelah dia mengalamiatau 

mengikuti  proses itu (Abdul Chear dan Leonial Agustia, 2004: 203). Sejak 

jaman dahulu pendidikan sudah dilakukan orang, yang digunakan untuk 

mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi tua pada generasi berikutnya. 

Karena bahasa adalah juga bagian dari kebudayaan, meskipun juga 

untuk menyampaikan segi-segi kebudayaan lainnya, maka pewarisan 

kemampuan berbahasa dan sikap positif terhadap bahasa dapat juga dilakukan 

melalui jalur pendidikan itu. (Abdul Chear dan Leonial Agustia, 2004: 203).  

Pendidikan tidak terlepas dari interaksi antar manusia, yang 

didalamnya terdapat berbagai kegiatan yang menggunakan peran tuturan 

untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Dalam interaksi, khususnya 

pendidikan, kesantunan sangat diperlukan untuk menunjukan karakter 

individu. Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam budaya 

dan kearifan lokal yag sangat berpengaruh terhadap tindak tutur, seperti 

dalam  prinsip kerjasama dan  prinsip kesantunan dalam bertutur sangat 

berpengaruh dengan penilaian seseorang terhadap kepribadian seseorang 

melalui tindak tutur yang diujarkan. Salah satu contohnya adalah tindak tutur 

antara guru dan murid dalam  proses pembelajaran di MTsSunan Kalijaga 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri seperti yang penulis teliti.  

B. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian yang berjudul Tidak Tutur Direktif 

Antara Guru Murid di MTs Sunan Kalijaga Kecamatan Bulukerto 
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Kabupaten Wonogiri dibatasi dimaksudkan agar peneliti lebih terarah dan 

mempermudah penulis dalam menentukan langkah penelitian.  

Dalam sebuah penelitian pembatasan masalah sangat penting 

dilakukan karena mempengarui ketepatan sasaran. Adapun  pada penelitian 

ini penulis fokuskan pada pada masalah Bentuk tindak tutur direktif, dan 

kesantunan tindak tutur direktif antara guru  murid dalam proses 

pembelajaran di MTs Sunan Kalijaga Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis 

merumuskan dua permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur direktif yang digunakan guru murid 

dalam proses pembelajaran di MTs Sunan Kalijaga Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri.  

2. Bagaimanakah penerapan prinsip kesantunan dalam penggunaan tindak 

tutur direktif yang digunakan guru murid dalam proses pembelajaran di 

MTs Sunan Kalijaga Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri menurut 

skala kesantunan.  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penggunaan tindak tutur direktif 

yang digunakan gurumurid dalam proses pembelajaran di MTs Sunan 

Kalijaga Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.  
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2. Untuk mengetahui penerapan skala kesantunan dalam tindak tutur 

direktif yang digunakan gurumurid dalam proses pembelajaran di 

MTsSunan Kalijaga Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.  

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya harus membawa manfaat baik dari segi 

teoretis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa 

hasil penelitian yang mampu memperluas pengetahuan dan wawasan 

mengenaikajian pragmatik khususnya tindak tutur direktif, sehingga 

mampu didapatkan suatu gambaran bagaimana dunia pendidikan saat ini 

dari sudut pandang bahasa khususnya dari segi  pragmatik.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

 Guru mampu menggunakan bahasa (mempengaruhi, 

menyuruh) dengan santun sertamengerti apa yang melatarbelakangi 

penggunaan bahasa itu sehingga apa yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik dan memberi contoh tuturan yang baik pada 

siswa dan mampu mempertanggungjawabkan tuturan yang telah 

disampaikan. 

b. Bagi Orang Tua Murid 

Dengan mengetahui arti penting tuturan, maka orang tua dapat 

melakukan upaya tertentu agar merangsang anak untuk mampu 
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menggunakan bahasa (mempengaruhi,menyuruh) dengan cara yang 

santun.  

c. Bagi Peneliti 

Penlitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang 

fenomena penggunaan tindak tutur direktif khususnya dalam dunia 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


