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ABSTRAK 

 

TINDAK TUTUR DIREKTIF PADA IKLAN SEPEDA MOTOR DI 

BOYOLALI 

 

Berliana Nita Kumalasari, A 3100 900 010, Program Studi Pendidikan 

Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Pembimbing: Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak 

tutur direktif pada iklan sepeda motor di Boyolali, (2) mendeskripsikan strategi 

tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di boyolali, (3) mendiskripsikan 

teknik tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di Boyolali. Jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu data yang dianalisis bukan data berupa angka-angka 

tetapi berupa kata-kata. Objek dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif 

pada iklan sepeda motor di Boyolali, sumber data pada penelitian ini adalah iklan 

sepeda motor di Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, simak, 

dan teknik catat. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang 

berupa foto. Teknik simak adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menyimak bahasa lisan maupun tulisan, sedangkan teknik catat 

adalah teknik yang dilakukan untuk mencatat data tuturan dalam iklan pada kartu 

data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bentuk-bentuk tindak tutur direktif iklan 

sepeda motor di Boyolali direalisasikan  dalam lima modus tuturan direktif yaitu 

(a) modus menyuruh, (b) modus memohon, (c) modus menuntut, (d) modus 

menyarankan, (e) modus menantang. (2) strategi tuturan direktif iklan sepeda 

motor di Boyolali yakni direalisasikan dalam bentuk tuturan langsung dan tuturan 

tidak langsung(3) teknik tuturan direktif iklan sepeda motor di Boyolali 

direalisasikan dalam bentuk tuturan  nonliteral. 

Kata Kunci : bentuk-bentuk direktif, strategi direktif, teknik direktif 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

Sebagai makhluk hidup manusia perlu berkomukasi dengan mitra 

tutur, dalam berkomunikasi manusia memperlukan alat untuk 

mengungkapkan maksud dari apa yang ingin disampaikan. Sarana yang 

paling tepat utuk itu adalah bahasa. Maka dari itu fungsi utama bahasa 

adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa yang kita gunakan bisa berupa 



bahasa tulis dan bahasa lisan. Begitu pula dalam iklan, dalam iklan dapat 

mempergunakan bahasa yang baik supaya maksud dari penawaran yang 

ingin disampaikan pada pembeli dapat dimengarti. Karena pentingnya 

bahasa dalam kehidupan manusia, muncullah beberapa cabang ilmu 

tentang bahasa, dan salah satunya adalah pragmatik. 

Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan 

situasi-situasi ujar (Leech, 2011:8). 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-hal ”ekstra lingual” yang 

dibicarakan (Verhaar, 2008:14). Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa 

yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan 

kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi (Wijana, 2009:4). Dari 

pendapat yang diungkapkan Putu Wijana dapat disimpulkan bahwa bahasa 

adalah alat tutur untuk saling berkomunikasi antara penutur dan mitra 

tutur. 

Dalam berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur terdapat tiga 

jenis tindak ujar, yaitu tindak lokusi (melakukan tindakan mengatakan 

sesuatu), tindak ilokusi (melakukan tindakan dalam mengatakan sesuatu), 

dan tindak perlokusi (melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu)  

Austin (dalam Leech, 2011:316). Secara garis besar dalam Leech (2011) 

mengklasifikasikan mengenai tindakan ilokusi mejadi lima jenis 

klasifikasi yaitu asertif (asesertives), direktif (directive), komisif 

(commissives), ekspresif (ekspresives), deklarasi (deklarations).  

Dalam kehidupan sekarang ini informasi lebih berkembang tidak 

hanya melaluli tuturan langsung tetapi juga melalui media elektronik dan 

cetak, sebagai contoh media iklan. Media iklan ini dapat kita jumpai dalam 

media elektronik maupun cetak. Media iklan ini termasuk dalam tuturan 

tidak langsung, melalui gambar atau kata-kata dari iklan tuturan 

disampaikan agar para penonton memahami maksud dari iklan tersebut 

dan mengikuti apa yang ada dalam iklan itu. Pemilihan iklan sepeda motor 



di daerah Boyolali, sebagai objek penelitian dengan mempertimbangkan 

ungkapan yang ada pada iklan sepeda motor masih menarik konsumen. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap 

iklan sepeda motor yang dilakukan dalam peneliti ini terkait dengan 

penggunaan bahasa dalam ungkapan yang tertera pada iklan sepeda motor. 

Penelitian ini akan menggunakan teori pragmatik sebagai acuan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul Tindak 

Tutur Direktif pada Iklan Sepeda Motor di Boyolali. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripstif kualitatif karena 

penelitian ini menganalisis tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di 

Boyolali. Penelitian deskriptif kualitatif artinya adalah data yang dianalisis 

bukan data berupa angka-angka (data kuantitatif), tetapi berupa kata-kata 

(Mahsun, 2005: 257). Strategi yang digunakan penelitian ini adalah studi 

kasus. 

Subyek pada penelitian ini adalah wacana iklan sepeda motor di 

Boyolali sedangkan obyek dalam penelitian ini berupa tindak tutur direktif 

iklan sepeda motor. Data dalam penelitian ini adalah berupa kata, frase, 

dan kalimat, wacana iklan sepeda motor di Boyolali. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah tuturan iklan sepeda motor di Boyolali. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan 

catat. Teknik dokumentasi, teknik simak, adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara menyimak bahasa lisan maupun tulisan. 

Sedangkan teknik catat adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan 

pada kartu data kemudian dilanjutkan untuk pengklasifikasian data. Proses 

dokumentasi dilakukan untuk pencarian data di daerah Boyolali. Setelah 

proses dokumentasi tahap selanjutnya adalah proses simak untuk 

melakukan  pemilihan data, kemudian proses pencatatan dilakukan ketika 

peneliti mencatat daerah dimana data diperoleh. 



Metode anlisis data meliputi metode agih. Metode agih adalah 

metode analisis data yang alat penentunya berasal dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2001:15). Penelitian ini 

mengungkapkan permasalahan tindak tutur direktif pada iklan sepeda 

motor di Boyolali. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis tuturan-tuturan iklan 

sepeda motor di Boyolali. Peneliti mengambil data dari baleho, dan 

tempelan-tempelan serta brosur-brosur yang berada di daerah Boyolali. 

Setelah peneliti meneliti secara langsung tempat-tempat mana saja yang 

terdapat iklan sepeda motor di Boyolali, dapat menghasilkan data-data yang 

bisa diteliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis 

tuturan-tuturan pada wacana iklan sepeda motor di Boyolali. Peneliti 

mengambil data dari iklan-iklan sepeda motor yang berupa baleho,  

tempelan-tempelan dan brosur iklan di daerah Boyolali. 

Berdasarkan pemilihan data, peneliti mendapatkan 33 data yang 

akan dianalisis. Data yang diambil diklasifikasi berdarkan tindak tutur 

direktif. Data yang diteliti difokuskan pada tuturan iklan sepeda motor di 

Boyolali. Tuturan yang digunakan setiap produk sepeda motor bervariasi 

sehingga masyarakat yang membaca tuturan tersebut tertarik dengan apa 

yang ingin disampaikan penutur. Tindak tutur direktif akan dikaji dan 

dianalisis menggunakan teori pragmatik. Data dipilih kemudian 

dikelompokkan berdasar teori-teori yang digunakan. Peneliti memilih 

tuturan wacana iklan sepeda motor sebagai objek penelitian dikarenakan 

belum ada peneliti lain yang meneliti dan objek yang dikaji bisa dikatakan 

masih segar.  

3.1 Bentuk-bentuk Tindak Tutur Direktif pada Iklan Sepeda Motor di 

Boyolali 

Analisis bentuk-bentuk tindak tutur melalui faktor-faktor 

penentu dalam peristiwa atau tindak tutur berbahasa yang 



dikemukakan oleh Leech (dalam Rohmadi, 2007: 159) meliputi 

komponen peristiwa tutur yaitu: (a) partisipan tutur, (b) topik tutur, (c) 

latar tutur, (d) tujuan tutur, (e) saluran tutur, (f) ragam atau genre 

tutur.  

Bentuk-bentuk tindak tutur direktif  ada berbagai modus di 

antaranya ada berbagai modus terdapat beberapa modus diantaranya: 

menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan dan menantang 

(Rohmadi, 2010:35). Dijelaskan pula mengenai pemberian tuturan 

yang didasarkan atas tindakanya, diantaranya adalah tindak lokusi, 

ilokusi da perlokusi. Sesuai degan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, dalam tinjauannya menggunaka kajian pragmatik, maka 

dari ketiga jenis tindakan tersebut yang dipakai sebagai dasar 

pertimbangan untuk menganalisis data hanya menggunakan tindak 

ilokusi. Penjelasan mengenai bentuk tindak tutur direktif dalam iklan 

sepeda motor di Boyolali sebagai berikut. 

3.1.1 Modus Menyuruh 

Eksplikatur : Soul GT   

Keren ! Lincah ! Irit !  

“you really got me” 

Konteks : Penutur perusahaan Yamaha Soul GT yang 

memasang iklan. Mitra tutur para konsumen produk 

Yamaha Soul GT. Topik menawarka produk 

Yamaha Soul GT. Beralamatkan jalan Pandanaran 

no 40 Boyolali. 

Maksud : Tuturan menyatakan bahwa penutur menawarkan 

produk yamaha Soul GT dengan tuturan “Keren! 

Lincah! Irit!” dan “you really got me” yang berarti 

bahwa Soul GT itu keren, lincah dan irit dan produk 

Soul GT mengajak para konsumen harus benar-

benar pergi dengan Soul GT lewat tuturan “you 

really got me”. Tuturan tersebut termasuk tindak 

tutur direktif dengan modus menyuruh karena 

dengan realisasi tuturan tersebut menyuruh 

konsumen untuk menggunakan  produk Soul GT. 



(Data 5 lampiran 5) 

Tuturan (1.a) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor 

yamaha Soul GT. Dalam data “Keren! Lincah! Irit!” dan “you really 

got me” di atas juga menunjukkan sebuah ilokusi di mana sebuah 

iklan memberikan pengaruh pada pembaca atau konsumen. Dalam hal 

tersebut, tuturan yang dimaksudkan yaitu ketika produsen menyuruh 

konsumen untuk memakai produk Soul GT karena produk Soul keren, 

lincah, dan irit. 

3.1.2 Modus Memohon 

Eksplikatur : Soul GT Street 

“Keren-Lincah-Irit” 

Ekspresikan karakter kebebasan diri penuh inovatif, 

makin percaya diri. 

Konteks : Penutur perusahaan yamaha Soul yang memasang 

iklan. Mitra tutur para konsumen produk yamaha 

Soul. Topik menawarka produk yamaha Soul. 

Beralamatkan jalan Pandanaran no 40 Boyolali. 

Maksud : Tuturan menyatakan bahwa penutur menawarkan 

produk yamaha Soul dengan tuturan “keren-lincah-

irit” didukung dengan tuturan “ekspresikan karakter 

kebebasab diri penuh inovatif, makin percaya diri”  

berarti bahwa untuk para konsumen yang ingin 

mengekspresikan karakter didirinya kini ada 

yamaha Soul dengan inovasi yang keren-lincah-irit 

jadi para konsumen bisa percaya diri mengguakan 

New Soul GT street. 

(Data 10 lampiran 10) 

Tuturan (2.a) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor 

yamaha Soul. Dalam data “Keren-Lincah-Irit” di atas juga 

menunjukkan sebuah ilokusi di mana sebuah iklan memberikan 

pengaruh pada pembaca atau konsumen. Dalam hal tersebut, tuturan 

yang dimaksudkan yaitu ketika produsen membujuk agar para 

konsumen yang ingin meekspresikan dirinya lewat motor disarankan 



membeli New Soul GT dengan fitur yang keren-lincah-irit makin 

lengkap dalam berkendara dan dapat dipastikan makin percaya diri. 

3.1.3 Modus Menuntut 

Eksplikatur : Supra X 125 PGM-F1 

“rajanya motor bebek” 

Cinta honda PGM F1 

Cinta Indonesia 

Selalu ada cerita baru 

    Untuk hidupmu. 

Konteks : Penutur perusahaan honda Supra X 125 PGM F1 

yang memasang iklan. Mitra tutur para konsumen 

produk honda Supra X 125 PGM F1. Topik 

menawarka produk honda Supra X 125 PGM F1. 

Beralamatkan jalan Pandanaran no 60 Boyolali. 

Maksud : Tuturan menyatakan bahwa penutur menawarkan 

produk honda Supra X 125 PGM F1 dengan tuturan 

“Rajanya motor bebek” dan didukung tuturan “cinta 

honda PGM F1, cinta Indonesia, selalu ada cerita 

baru, untuk hidupmu” berarti bahwa honda Supra X 

125 PGM F1 adalah rajanya motor bebek, dan jika 

konsumen ingin menginginkan warna baru untuk 

hidupnya lebih baik membeli Supra X 125 PGM F1 

karena honda Supra X 125 merupakan rajanya 

motor bebek di jalanan. 

(Data 14 lampiran 14) 

 Tuturan (3.a) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor honda 

Supra X 125 PGM F1. Dalam data “rajanya motor bebek” di atas juga 

menunjukkan sebuah ilokusi di mana sebuah iklan memberikan 

pengaruh pada pembaca atau konsumen. Dalam hal tersebut, tuturan 

yang dimaksudkan yaitu ketika produsen mengajak agar para 

konsumen yang ingin rajanya motor bebek di jalanan sebaiknya 

membeli honda Supra X 125 PGM F1. 

3.1.4 Modus Menyarankan 



a. Saran atau Anjuran 

Eksplikatur : Yamaha 

   Semakin Terdepan 

Konteks : Penutur adalah perusahaan Yamaha yang memasang 

iklan. Mitra tutur adalah pembaca iklan atau 

konsumen. Topik menawarkan produk yamaha. 

Beralamatkan jalan Pandanaran no 40 Boyolali. 

Maksud : Tuturan menyatakan bahwa penutur menawarkan 

produk yamaha dengan tuturan “Semakin Terdepan” 

yang berarti bahwa yamaha itu bagian dari hidup 

konsumen. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur 

direktif dengan modus menawarkan karena dengan 

realisasi tuturan tersebut menawarkan produk 

yamaha. 

(Data 3 lampiran 3) 

Tuturan (4.1.a) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor 

yamaha. Dalam data “Semakin Terdepan” di atas juga menunjukkan 

sebuah ilokusi di mana sebuah iklan memberikan pengaruh pada 

pembaca atau konsumen. Dalam hal tersebut, tuturan yang 

dimaksudkan yaitu ketika konsumen membeli produk Yamaha mereka 

sudah memilik produk yang paling terdepan atau yang paling bagus 

dari produk lainnya. 

b. Nasihat 

Eksplikatur : Xeon RC 

“Semakin tak tertandingi” 

    Keren, cepat, canggih! 

Konteks : Perusahaan suzuki Xeon RC, mitra tutur para 

konsumen produk suzuki Xeon RC dan topik 

menawarkan suzuki Xeon RC.beralamatkan jalan 

Pandanaran no 154 Siswodipuran Boyolali. 

Maksud : Tuturan menyatakan bahwa penutur menawarkan 

produk suzuki Xeon RC dengan tuturan “semakin 

tak tertandingi” dan “keren, cepat, canggih!” berarti 



bahwa produk suzuki Xeon RC motor yang tak 

tertandingi motor yang keren, cepat dan canggih. 

(Data 28 lampiran 28) 

Tuturan (4.2.f) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor 

produk suzuki Xeon RC. Dalam data “semakin tak tertandingi” dan 

“keren, cepat, canggig!” di atas juga menunjukkan sebuah ilokusi di 

mana sebuah iklan memberikan pengaruh pada pembaca atau 

konsumen. Dalam hal tersebut, tuturan yang dimaksudkan yaitu ketika 

produsen menawarkan suzuki Xeon RC karena suzuki Xeon RC motor 

yang tak tertandingi keren, cepat dan canggih dijamin para konsumen 

tidak kecewa. 

3.1.5 Modus Menantang 

Eksplikatur : Athlete 

 “sporty style” 

    Motor bagi para atlit 

Konteks : Penutur perusahaan kawasaki Athlete yang 

memasang iklan. Mitra tutur para konsumen produk 

kawasaki Athlete. Topik menawarka produk 

kawasaki Athlete. Beralamatkan jalan Pandanaran 

no.38 Boyolali. 

Maksud : Tuturan menyatakan bahwa penutur menawarkan 

produk Athlete dengan tuturan “Sporty Style” dan 

“Motor bagi para atlit” yang berarti bahwa untuk 

para atlit yang suka berkendara motor ditantang 

menggunakan Athlete karena motor yang tampil 

sporty sesuai untuk para atlit. Tuturan tersebut 

termasuk tindak tutur direktif dengan modus 

menantang karena dengan realisasi tuturan tersebut 

menantang atlit untuk menggunakan  produk 

Athlete. 

(Data 7 lampiran 7) 

Tuturan (5.b) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor 

kawasaki Athlete. Dalam data “Sporty Style” dan “Motor bagi para 

atlit” di atas juga menunjukkan sebuah ilokusi di mana sebuah iklan 



memberikan pengaruh pada pembaca atau konsumen. Dalam hal 

tersebut, tuturan yang dimaksudkan yaitu ketika produsen menantang 

konsumen yang ditujukan untuk atlit supaya membeli produk Athlete 

karena cocok untuk atlit karena tampilan yang sporty. 

3.2 Strategi Tindak Tutur Direktif pada Iklan Sepeda Motor di 

Boyolali 

Pendekatan yang berbeda terhadap tipe-tipe tindak tutur ini 

dapat dibuat berdasarkan strukturnya. Apabila ada hubungan langsung 

antara struktur dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur 

langsung. Dan apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur 

dengan fungsi, maka terdapat suatu tindak tutur tidak langsung. Jadi 

bentuk deklaratif yang digunakan untuk membuat suatu pernyataan 

disebut tindak tutur langsung, sedangkan bentuk deklaratif yang 

digunakan untuk membuat suatu permohonan disebut tindak tutur 

tidak langsung (Yule, 2006:95-96). 

3.2.1 Tindak Tutur Direktif Langsung 

a. Tuturan Perintah atau Imperatif 

Eksplikatur : Vario techno 125 

 “ride the future” 

Konteks : Penutur perusahaan honda Vario techno 125 yang 

memasang iklan. Mitra tutur para konsumen produk 

honda Vario techno 125. Topik menawarka produk 

honda Vario techno 125. Beralamkan jalan 

Pandanaran no.60 Boyolali. 

Maksud : Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif 

menyuruh dengan modus strategi perintah langsung, 

yang mempunyai maksud untuk para konsumen 

yang ingin melakukan perjalanan ke masa depan 

dengan nyaman gunakanlah honda Vario techno 125 

PGM-F1 motor yang cocok untuk perjalanan. 

(Data 15 lampiran 15) 



Tuturan (a.9) tersebut terdapat pada iklan sepeda motor honda 

Vario 125 PGM-F1. Dalam data  “ride the future”, tuturan tersebut 

merupakan tindak tutur direktif menyuruh modus strategi perintah 

langsung yang mempunyai maksud untuk para konsumen yang ingin 

melakukan perjalanan ke masa depan dengan nyaman gunakanlah 

honda Vario techno 125 PGM-F1 motor yang cocok untuk perjalanan. 

b. Tuturan Berita atau Deklaratif 

Eksplikatur : Yamaha  

“Semakin Terdepan” 

Konteks : Penutur adalah perusahaan Yamaha yang memasang 

iklan. Mitra tutur adalah pembaca iklan atau 

konsumen. Topik menawarkan produk yamaha. 

Beralamatkan jalan Pandanaran no.40 Boyolali. 

Maksud : Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif 

menyarankan dengan strategi tuturan langsung 

kalimat berita, yang bermaksud menawarkan kepada 

konsumen untuk membeli produk Ya. 

(Data 3 lampiran 3) 

Tuturan (b.2) terjadi pada iklan produk-produk Yamaha, pada 

tuturan “seakin terdepan”. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur 

direktif menyarankan dengan strategi tuturan langsung kalimat berita, 

yang bermaksud menawarkan kepada konsumen untuk membeli 

produk Yamaha. 

3.3 Teknik Tindak Tutur Direktif pada Iklan Sepeda Motor di 

Boyolali 

Tindak tutur dibedakan menjadi dua yaitu tindak tutur literal 

dan tindak tutur tidak literal. Tindak tutur literal (literal speech ach) 

adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan kata-kata yang 

menyusunnya. Sedangkan tindak tutur tidak literal (nonliteral speech 

act) adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau yang 

berlawanan dengan kata-kata yang menyusunya (Rohmadi, 2010:36). 



Berdasarkan perolehan data, tindak tutur direktif dalam 

penelitian ini terdapat dua macam teknik yang digunakan oleh iklan 

sepeda motor di Boyolali. Teknik yang digunakan oleh perusahaan 

sepeda motor yang memasang iklan di Boyolali adalah teknik tindak 

tutur literal dan nonliteral. Berikut adalah cuplikan realisasi bentu 

tuturan direktif literal dan nonliteral. 

3.3.1 Tindak Tutur Literal dalam Iklan Sepeda Motor di 

Boyolali 

Eksplikatur: Ninja 250 R  

“New color and graphic”  

“For your satisfation” 

Konteks: Penutur adalah perusahaan Kawasaki yang 

memasang iklan. Mitra tutur adalah pembaca iklan 

atau konsumen. Topik menawarkan produk 

kawasaki. Beralamatkan jalan Pandanaran no.38 

Boyolali. 

Maksud: Tuturan tersebut menjelaskan tentang bujukan dari 

perusahaan kawasaki kepada konsumen tentang 

produk-produk kawasaki Ninja 250. Tuturan 

tersebut merupakan tindak tutur direktif modus 

menyuruh karena penutur menawarkan produknya 

kepada mitra tutur agar membeli produknya yang 

diwujudkan dalam tuturan berita. 

(Data 2 lampiran 2) 

Tuturan (1.b) bermaksud penutur menawarkan produk 

kawasaki Ninja 250 kepada konsumen tuturan tersebut merupakan 

tindak tutur direktif modus menyuruh karena penutur menawarkan 

produknya kepada mitra tutur agar membeli produknya yang 

diwujudkan dalam tuturan berita. 

4. Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil kajian dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 



Bentuk-bentuk realisasi tindak tutur direktif pada iklan sepeda 

motor di Boyolali. Terdapat 33 data dan terbagi menjadi 5 modus 

tuturan direktif, modus menyuruh ada 8 data, modus memohon 3 data, 

modus menuntut 2 data, modus menyarankan ada 13 data dan modus 

menantang ada 7 data. Strategi tindak tutur direktif pada iklan sepeda 

motor di Boyolali dalam penelitian ini cenderung menggunakan tindak 

tutur lansung 21 tuturan perintah langsung, 12 tuturan berita lansung 

dan tidak ditemukan strategi tak lansung. Teknik tindak tutur direktif 

pada iklan sepeda motor di Boyolali dalam penelitian ini terdapat dua 

macam teknik yaitu teknik literal dan nonliteral. Ditemukan 33 tuturan 

yang merupakan teknik literan dan tidak ditemukan teknik nonliteral. 

B. Saran 

Saran ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan sumbangan antara lain: 

Bagi para pembaca yang tertarik dalam penelitian pragmatik 

khususnya tindak tutur direktif dapat mempelajari dan memperdalam 

tindak tutur direktif yang terdapat pada iklan sepeda motor di daerah 

Boyolali. Hasil penelitian ini sebagai dasar pijakan bagi peneliti lain 

untuk melakukan penelitian dan tuturan iklan sepeda motor. Bagi 

peneliti lain dapat dijadikan landasan pijakan untuk penelitian 

selanjutnya. Bagi perusahaan sepeda motor agar lebih mempunyai 

pandangan dalam memakai tuturan direktif dalam iklan produknya. 
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