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ABSTRAK 

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

direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo, (2) 

mendeskripsikan strategi penutur dalam tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan 

khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo, dan (3) menemukan teknik 

tindak tutur ilokusi direktif dalam tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid 

kota Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan 

khotbah salat Jumat. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan khotbah salat 

Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan teknik 

simak, teknik rekam, dan teknik catat. Metode dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode markah baca dan metode padan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan (1) Bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah 

salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo yang direalisasikan dalam 6 tipe 

yaitu: a) Tipe Memerintah sebanyak 3 tuturan, b) Tipe Meminta sebanyak 10 tuturan, 

c) Tipe Mengajak sebanyak 12 tuturan, d) Tipe Memberi Nasihat sebanyak 8 tuuran, 

e) Tipe Mengritik sebanyak 4 tuturan, dan f) Tipe Melarang sebanyak 4 tuturan, 

tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid 

kota Sukoharjo banyak ditemukan tindak tutur ilokusi direktif tipe mengajak.  (2) 

Strategi tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan 

masjid kota Sukoharjo menggunakan strategi tindak tutur langsung dan tak langsung. 

(3) Teknik tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan 

masjid kota Sukoharjo menggunakan teknik tindak tutur literal dan non literal. 

 

 

Kata Kunci:Khotbah salat Jumat, Tindak tutur ilokusi direktif 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan komunikasi dapat dilakukan oleh manusia melalui bahasa. Bahasa 

diperlukan manusia sebagai sarana yang paling utama dan penting untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibedakan 

menjadi dua sarana, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Kedua sarana tersebut salah 

satu fungsinya adalah untuk komunikasi. Bahasa memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan bermasyarakat. 

Dengan adanya bahasa manusia dapat menyampaikan pendapatnya, 

mengekspresikan kepentingannya, menyampaikan informasi kepada orang lain, 

mempengaruhi orang lain untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan 

bersama. 

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa 

secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam 

komunikasi (Wijana, 2009:04). Tarigan (1994:33) menyatakan bahwa Pragmatik 

adalah telaah mengenai hubungan tanda-tanda dengan para penafsir. Pragmatik 

adalah telaah mengenai hubungan antara bahasa dengan konteks yang 

tergramatisasikan atau disandikan dalam struktur suatu bahasa. 

Tindak tutur ilokusi dalam komunikasi atau dalam tuturan pada suatu 

penelitian untuk diperhatikan. Hal ini searah dengan pendapat Rohmadi (2004:31) 

yang menyatakan bahwa tindak ilokusi memberikan tantangan dalam penelitian 

kebahasaan sebab tindak ilokusi sulit diidentifikasikan harus terlebih dahulu 

mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur. Direktif adalah tindak tutur yang 

dilakukan dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan 

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

menantang Rohmadi (2010:35). Kajian ilokusi memang penting untuk diperhatikan 

karena, dalam kajian ilokusi membahas tentang sikap dan ekspresi tindakan sesorang 

dalam komunikasi, dengan kajian tertuju pada penutur dan lawan tutur. Ilokusi 

merupakan daya yang ditimbulkan oleh penuturnya dapat mempengaruhi mitra tutur 

untuk melakukan suatu tindakan yang positif atau negatif. Fokus penelitian ini 

mengacu pada tindak tutur ilokusi direktif yang terdapat pada tuturan khotbah salat 

Jumat. Berikut ini dikemukakan penggunaan bentuk tindak ilokusi direktif yang ada 
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pada khotbah salat jumat misalnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

di setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok di dunia akhirat dan berpatoklah kepada Allah 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan. 

Marilah kita selama masa hayat masih dikandung badan dalah kita 

berusaha agar diri kita menjadi seorang muslim yang tetap patuh 

terhadap tuntunan agama Islam, marilah kita selalu berusaha 

meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT karena takwa inilah 

yang dapat menimbulkan kesadaran untuk mengabdi kepada Allah 

dan mengabdi kepada masyarakat, kiranya kita dapat mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat”. 

Tindak tutur ilokusi direktif dari kutipan di atas disampaikan  di Masjid 

Alhidayah Kartasura oleh khatib pada tanggal 18 November 2014. Bentuk tindak 

tutur ilokusi direktif ditunjukkan pada kata bertakwalah yang berarti penutur 

memiliki maksud direktif memohon agar lawan tutur atau semua jamaah salat Jumat 

melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan khotbah. 

Tindak tutur ilokusi direktif menurut Prayitno (2011:42) bahwa kategori 

kesantunan direktif dibagi menjadi 6 kategori, kategori tersebut adalah; tipe 

memerintah, tipe meminta, tipe mengajak, tipe memberi nasihat, tipe mengritik, dan 

tipe melarang. Dengan kata lain tindak ilokusi direktif bertujuan untuk mendapatkan 

sesuatu dari mitratutur sebagaimana dikehendaki penutur. 

Alasan penelitiaan ini menarik untuk diteliti karena banyak ditemukan 

tindak ilokusi direktif yang dominan dalam tuturan khotbah salat jumat, khususnya 

menyuruh, mengharap, meminta, memohon, menasihati, melarang dan mengajak. 

Bentuk bahasa yang ada dalam tuturan khotbah salat Jumat mempunyai maksud 

dengan berbagai tujuan oleh si penutur bahasa yaitu mempunyai maksud 

mengharapkan sesuatu dari mitra tutur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan salat 

Jumat, mendeskripsikan strategi tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah 

salat Jumat, dan menemukan teknik tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah 

salat Jumat. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masjid kota Sukoharjo. Waktu 

penelitian ini di mulai dari 10 November 2014 sampai Februari 2015. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena data yang didapatkan berupa deskriptif tentang tindak 

tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat. Subjek penelitian ini adalah 

tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo. Objek penelitian 

ini adalah tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan 

masjid kota Sukoharjo. Data merupakan fenomena lingual yang mengandung dan 

berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud dan data diidentifikasi sebagai 

bahan suatu penelitian (Sudaryanto, 1993:5-6). Data pada penelitian ini ada dua yaitu 

data lisan dan data tulis. Data lisan berupa tuturan tindak ilokusi direktif pada tuturan 

khotbah, sedangkan data tulis berupa transkip tuturan khotbah salat jumat. Sumber 

data dibagi menjadi dua sumber data dibagi menjadi dua sumber data primer dan 

sekunder, sumber data primer dalam penelitian ini berupa tuturan khotbah salat 

Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo, sedangkan sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku tentang analisis 

pragmatik dan sosiolinguistik. 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam 

penelitian, untuk itu diperlukan metode atau teknik untuk memperoleh data-data 

tersebut. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan, teknik adalah cara 

melaksanakan metode (Sudaryanto, 1993:9). Dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data; teknik simak, teknik rekam, dan teknik catat. 

Peneliti menyimak setiap tuturan khotbah salat Jumat selanjutnya peneliti mencatat 

hasil rekaman dan mengkasifikasi data. Keabsahan data dalam penelitian ini akan 

diuji validitasnya. Menurut Sugiyono (2013:270) uji keabsahan data dalam penelitian 

ini adalah uji kredibilitas dengan teknik trianggulasi. Menurut Sugiyono (2013:274) 

trianggulasi dibagi menjadi tiga macam yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi 

teknik, dan trianggulasi waktu. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber, karena peneliti melakukan penelitian 

terhadap tuturan khotbah salat Jumat dilakukan dengan cara mengecek data yang 
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telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji tentang tindak tutur ilokusi 

direktif yang terdapat pada data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

yaitu setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, selanjutnya adalah menganalisis 

data dengan menggunakan metode markah baca dan metode padan.  Prosedur 

penelitian pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan penulis meliputi; (1) 

peneliti meminta ijin takmir masjid kota Sukoharjo, (2) peneliti menyiapkan alat 

rekam, (3) peneliti merekam tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota 

Sukoharjo, (4) peneliti dibantu oleh takmir masjid untuk merekam tuturan khotbah 

salat Jumat, (5) peneliti mentranskip hasil rekaman, dan (6) peneliti mengklasifikasi 

tindak ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis bentuk-bentuk tindak tutur direktif melalui faktor-faktor penentu 

dalam peristiwa atau tindak tutur berbahasa yang dikemukakan oleh Prayitno 

(2011:44) yaitu (a) siapa penutur dan mitra tutur, (b) topik yang dibicarakan, (c) 

bagaimana hubungan sosial diantara penutur dan mitra tutur, faktor-faktor penentu 

itulah yang dinamakan sebagai pemarkah lingual dan penanda konteks atau 

nonlingual. 

Bentuk-bentuk tindak tutur direktif pada 5 tuturan khotbah salat Jumat 

diantaranya dengan berbagai tipe ditemukan 6 tipe dari 41 tuturan: 1) tipe 

memerintah sebanyak 3 tuturan, 2) tipe meminta sebanyak 10 tuturan, 3) tipe 

mengajak sebanyak 12 tuturan, 4) tipe memberi nasihat sebanyak 8 tuturan, 5) tipe 

mengritik sebanyak 4 tuturan, dan 6) tipe melarang sebanyak 4 tuturan. Keenam tipe 

tersebut terdapat sub-TTD masing-masing antara lain: Tipe memerintah meliputi 

sub-TTD memerintah, menyuruh, mengintruksikan, mengharuskan, memaksa, 

meminjam, dan menyilakan. Tipe meminta meliputi sub-TTD meminta, mengharap, 

memohon, dan menawarkan. Tipe mengajak meliputi sub-TTD mengajak, 

membujuk, merayu, mendorong, mendukung, mendesak, menuntut, menantang, 

menagih, dan menargetkan. Tipe memberi nasihat meliputi sub-TTD menasihati, 

menganjurkan, menyarankan, mengarahkan, mengimbau, menyerukan, dan 

mengingatkan. Tipe mengkritik meliputi sub-TTD menegur, menyindir, mengumpat, 

mengecam, mengancam, dan marah. Tipe melarang meliputi sub-TTD melarang, 
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dan mencegah. Berikut ini cuplikan realisasi dari 41 tuturan tindak tutur direktif dari 

keenam tipe pada tuturan khobah salat Jumat. 

1. Tipe Memerintah 

(1.a)    Eksplikatur :Kita harus betul-betul bijaksana dengan tutur 

kata yang baik seperti Nabi Muhammad. 

Pemarkah Lingual :Ø 

Konteks :Suasana khidmat di Masjid Abu Bakar Ash-

Shiddiq Gonilan Kartasura Sukoharjo. Pada 

hari Jumat 29 November 2014, Pn 

mengharuskan Mt. 

Maksud TTD  :Tuturan (1.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

memerintah dengan modus mengharuskan 

kepada seluruh jamaah salat Jumat (Mt) supaya 

melakukan apa yang diinginkan Pn yaitu harus 

betul-betul bijaksana dengan tutur kata yang 

baik seperti Nabi Muhammad. 

Maksud sub-TTD :Harus. 

Tuturan (1.a) merupakan khotbah yang disampaikaan khatib dengan 

suasana khidmat di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Gonilan Kartasura 

Sukoharjo. Pada hari Jumat 29 November 2015 yang ditujukan kepada 

seluruh jamaah salat Jumat. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif 

dengan tipe memerintah dengan modus mengharuskan mitratutur supaya 

melakukan apa yang dinginkan penutur. Maksud penutur adalah mitratutur 

supaya harus betul-betul bijaksana dengan tutur kata yang baik seperti Nabi 

Muhammad. 

2. Tipe Meminta 

(2.a)    Eksplikatur :Izinkanlah kami (Nabi Musa) mengajarkan 

ilmu-ilmu. 

Pemarkah Lingual :Ø  

Konteks :Suasana khidmat di Masjid Abu Bakar Ash-

Shiddiq Gonilan Kartasura Sukoharjo. Pada 

Hari Jumat 15 Januari 2015 Pn meminta Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (2.a) merupakan percakapan Nabi 

Musa dengan Allah yang diceritakan oleh khatib 

(Pn) kepada para jamaah salat Jumat (Mt), 
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bahwa Nabi Musa meminta izin kepada Allah 

agar diizinkan mengajarkan ilmu-ilmu yang 

sudah didapat. 

Tuturan (2.a) terjadi di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Gonilan 

Kartasura Sukoharjo. Pada hari Jumat 15 Januari 2015 yang disampaikan oleh 

khatib dan ditujukan kepada seluruh jamaah salat Jumat. Tuturan tersebut 

merupakan tindak tutur direktif tipe meminta dengan sub-TTD meminta yang 

bertujuan supaya mitra tutur meniru apa yang dilakukan Nabi Musa bahwa 

Beliau ingin sekali mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki sampai memohon 

izin kepada Allah. 

3. Tipe Mengajak 

(3.a)   Eksplikatur :Marilah kita berusaha. 

Pemarkah lingual :Intonasi perintah (!) partikel lah. 

Konteks :Suasana khidmat di Masjid Baitul Jannah 

Gonilan Kartasura Sukoharjo. Pada hari Jumat 7 

November 2014. Pn mengajak Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (3.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

mengajak kepada para jamaah salat Jumat (Mt) 

supaya semua jamaah salat Jumat selalu 

berusaha. 

Maksud sub-TTD :Ajak. 

Tuturan (3.a) merupakan tuturan khotbah yang disampaikan khatib 

dengan suasana khidmat di Masjid Alhidayah Gonilan Kartasura Sukoharjo, 

pada hari Jumat 7 November 2014 yang ditujukan kepada seluruh jamaah 

salat Jumat. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif tipe mengajak, 

supaya mitratutur melakukan apa yang diinginkan penutur berupa ajakan. 

Yang diwujudkan dengan kalimat perintah partikel –lah. Bahwa penutur 

mengajak mitratutur supaya selalu berusaha.  

4. Tipe Memberi Nasihat 

(4.a)Eksplikatur :Ada tiga golongan manusia; lalai, salah jalan, 

dan manusia yang sadar. 

Pemarkah lingual :Ø 
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Konteks :Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia di Masjid Baitul Jannah Gonilan 

Kartasura Sukoharjo, pada hari Jumat 7 

November 2014. Pn menasihati Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (4.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

menasihati seluruh jamaah salat Jumat (Mt) 

bahwa ada tiga golongan manusia antara lain 

lalai, salah jalan, dan manusia yang sadar. 

Maksud sub-TTD :Nasihat. 

Tuturan (4.a) merupakan tuturan khotbah yang disampaikan khatib 

dengan suasana khidmat dalam bentuk bahasa Indonesia  di Masjid Alhidayah 

daerah Gonilan Kartasura Sukoharjo, pada hari Jumat 7 November 2014 yang 

ditujukan kepada seluruh jamaah salat Jumat. Tuturan tersebut merupakan 

tindak tutur direktif tipe memberi nasihat supaya mitratutur melakukan apa 

yang diinginkan penutur. Bahwa penutur menasihati mitratutur mengenai tiga 

macam manusia yang ada di dunia yaitu bersifat lalai, manusia yang salah 

jalan, dan manusia yang sadar.  

5. Tipe Mengritik 

(5.a) Eksplikatur :Mereka (manusia) memiliki hati, tetapi tidak 

dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat 

Allah. 

Pemarkah lingual :Ø 

Konteks :Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia di Masjid Baitul Jannah Gonilan 

Kartasura pada hari Jumat 7 November 2014. 

Pn menyindir Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (5.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

menyindir para jamaah salat Jumat (Mt), agar 

para jamah salat Jumat memiliki hati untuk 

memahami ayat-ayat Allah. 

Maksud sub-TTD :Sindir. 

Tuturan (5.a) merupakan tuturan khotbah yang disampaikan khatib 

dengan suasana khidmat di Masjid Alhidayah Gonilan Kartasura Sukoharjo, 

pada hari Jumat 7 November 2014 yang ditujukan kepada seluruh jamaah salat 

Jumat. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif tipe mengritik  dengan 
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modus menyindir supaya mitratutur melakukan apa yang diinginkan penutur 

yang berupa sindiran. Bahwa penutur menyindir mitratutur bahwa manusia 

memiliki hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.  

6. Tipe Melarang 

(6.a)   Eksplikatur :Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. 

Pemarkah lingual :Intonasi Perintah (!) partikel lah. 

Konteks : Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia di Masjid Baitul Jannah Gonilan 

Kartasura pada hari Jumat 7 November 2014. 

Pn melarang Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (6.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

memberi larangan kepada seluruh jamaah salat 

Jumat (Mt) supaya tidak melupakan 

kewajibannya di dunia. 

Maksud sub-TTD :Larang. 

Tuturan (6.a) merupakan tuturan khotbah yang disampaikan khatib 

dengan suasana khidmat di Masjid Alhidayah Gonilan Kartasura Sukoharjo, 

pada hari Jumat 7 November 2014 yang ditujukan kepada seluruh jamaah salat 

Jumat. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif tipe melarang yang 

mempunyai maksud melarang supaya mitratutur melakukan apa yang 

diinginkan penutur yang berupa larangan. Bahwa penutur melarang mitratutur 

yaitu jangan lupakan kewajiban-kewajiban manusia di dunia.  

Dari 5 tuturan khotbah ditemukan 15 tuturan yang menggunakan strategi 

langsung dan tak langsung. Tindak tutur direktif langsung dengan kalimat tanya 

sebanyak 3 tuturan, tuturan perintah sebanyak 4 tuturan, dan tuturan berita sebanyak 

1 tuturan. Sedangkan strategi tindak tutur direktif tak langsung dengan kalimat berita 

sebanyak 2 tuturan dan kalimat perintah 5 tuturan. Strategi terbanyak yang 

ditemukan dalam tindak tutur direktif terdapat pada strategi langsung secara 

menyeluruh namun bila dilihat dari bentuk tuturan atau kalimat terdapat dalam 

tuturan perintah sebanyak 5 tuturan dalam strategi tak langsung. Berikut ini cuplikan 

realisasi strategi tindak tutur direktif langsung dan tak langsung pada tuturan khotbah 

salat Jumat. 
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1. Strategi Tindak Tutur Direktif Langsung 

(1.a)  Eksplikatur :Hati-hatilah terhadap hidup ini. 

Pemarkah lingual :Intonasi perintah (!). 

Konteks :Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia dengan strategi langsung. Pn 

mengingatkan Mt. 

Maksud TTD : Tuturan (1.a) merupakan jenis tuturan direktif 

menggunakan strategi bertutur langsung karena 

jelas bahwa penutur mengingatkan mitratutur 

supaya berhati-hati menghadapi hidup. 

Maksud sub-TTD :Peringatan. 

Tuturan (a.5) merupakan contoh tuturan langsung dengan bentuk 

kalimat perintah partikel –lah. Tuturan tersebut secara langsung penutur 

bermaksud mengingatkan mitratutur supaya selalu berhati-hati dengan hidup. 

2. Strategi Tindak Tutur Direktif Tak Langsung 

(2.a)Eksplikatur :Dijadikan dalam pandangan manusia cinta 

terhadap apa-apa yang diinginkan berupa 

wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang 

banyak dalam bentuk emas dan perak, kuda 

pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah tempat kembali yang baik. 

Permarkah lingual :Ø 

Konteks :Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia dengan strategi tak langsung dengan 

tuturan beritra yaitu Pn mengharap Mt 

melakukan apa yng Pn inginkan. 

Maksud TTD :Tuturan (2.a) merupakan jenis tuturan direktif 

menggunakan strategi bertutur tak langsung 

yang memiliki maksud memberi nasihat karena 

apa yang disampaikan penutur merupakan arti 

dari ayat suci Alquran atau firman Allah. 

Maksud sub-TTD :Nasihat. 

Tuturan (2.a) merupakan tuturan direktif dengan strategi tak langsung. 

Tuturan tersebut memberitahukan kepada mitratutur bahwa disampaikan oleh 
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Allah mengenai dijadikan dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa 

yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang banyak 

dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan di dunia. 

Teknik tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat Jumat menggunakan 

teknik tindak tutur direktif literal dan nonliteral. Teknik tindak tutur literal pada 

tuturan khotbah salat Jumat dengan makna yang sama dan maksud pengutaraannya. 

Maksud memerintah disampaikan dengan tuturan perintah, maksud memberitahukan 

disampaikan dengan kalimat berita, dan maksud bertanya disampaikan dengan 

tuturan tanya. Teknik tindak tutur nonliteral digunakan dengan makna yang tidak 

sama dengan maksud yang disampaikan. Teknik tindak tutur direktif literal 

ditemukan 8 tuturan dan 1 tuturan dalam teknik tindak tutur direktif nonliteral. sama 

dengan maksud yang disampaikan. Teknik tindak tutur direktif literal ditemukan 8 

tuturan dan 1 tuturan dalam teknik tindak tutur direktif non literal. Berikut ini 

cuplikan realisasi teknik tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat 

di lingkungan Masjid kota Sukoharjo. 

1. Teknik Tindak Tutur Direktif Literal 

(1.a)  Eksplikatur :Mari kita belajar ilmu tawadhu yakni sikap 

rendah hati. 

Pemarkah lingual :Penanda intonasi perintah (!) dengan mengajak. 

Konteks :Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia dengan teknik literal yaitu Pn 

mengajak Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (1.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat 

(Mt) supaya belajar ilmu tawadhu. 

Maksud sub-TTD :Ajak. 

Tuturan (a.4) merupakan tindak tutur direktif pada tuturan khotbah 

salat Jumat yang menggunakan teknik tindak tutur literal. Artinya tuturan 

tersebut memiliki maksud yang sama dengan susunannya yaitu penutur 

mengajak mitra tutur untuk belajar ilmu tawadhu yaitu sikap rendah hati. 
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2. Teknik Tindak Tutur Direktif Nonliteral 

(2.a) Eksplikatur :Mereka memiliki hati tetapi tidak 

dipergunakan untuk memahami ayat-ayat 

Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak 

dipergunakan untuk melihat tanda-tanda 

kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai 

telinga tetapi tidak dipergunakan untuk 

mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti 

binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. 

Mereka itulah orang-orang yang lalai. 

Pemarkah lingual :Intonasi seruan. 

Konteks :Suasana khidmat disampaikan dengan bahasa 

Indonesia dengan teknik nonliteral. Pn 

mengajak Mt. 

Maksud TTD :Tuturan (2.a) menyatakan bahwa khatib (Pn) 

menyatakan sebuah arti surat Al-Araf ayat 179 

kepada jamaah salat Jumat (Mt) bahwa maksud 

dan susunan tuturan berbeda.  

Tuturan (2.a) adalah tindak tutur direktif tak literal pada tuturan 

khotbah salat Jumat. Tuturan tersbut merupakan tuturan tak literal karena 

maksud dan susunan tuturannya berbeda, karena dalam tuturan tersebut 

penutur menyatakan suatu dalil yang membicarakan orang-orang yang di 

luar sana, tetapi maksud penutur adalah mengajak semua jamaah salat Jumat 

atau mitra tutur supaya selalu ingat kepada Allah. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk realisasi tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat Jumat. 

Dalam tuturan yang jumlahnya 5 khotbah ditemukan 41 tuturan bentuk dari tindak 

tutur direktif. Realisasi bentuk tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat 

Jumat ditentukan berdasarkan eksplikatur, pemarkah lingual, maksud tindak tutur 

direktif, dan maksud sub-TTD. Tindak tutur direktif realisasinya dibagi menjadi 6 

tipe: a) Tipe memerintah: 3 tuturan, b) Tipe meminta: 10 tuturan, c) Tipe 
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mengajak: 12 tuturan, d) Tipe memberi nasihat: 8 tuturan, e) Tipe mengritik: 4 

tuturan, f) Tipe melarang: 4 tuturan. 

2. Strategi tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat Jumat. Strategi tindak 

tutur direktif dalam penelitian ini menggunakan strategi tindak tutur langsung dan 

tak langsung. Dari 5 tuturan khotbah ditemukan 8 tuturan strategi langsung dan 7 

tuturan strategi tak langsung. 

3. Teknik tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat jumat adalah terdapat 2 

macam teknik yaitu telah ditemukan teknik literal dan teknik  nonliteral. Dalam 

penelitian ini lebih cenderung menggunakan teknik literal. Dari 5 tuturan khotbah 

ditemukan 8 tuturan teknik tindak tutur literal dan 1 tuturan teknik tindak tutur 

nonliteral. 
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