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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tindak tutur merupakan bagian dari aktivitas kebahasaan yang 

digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Aktivitas ini melibatkan penutur 

dengan lawan tutur, yang membentuk suatu peristiwa tutur. Tindak tutur 

dan peristiwa tutur tidak dapat dipisahkan dalam proses komunikasi, 

karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat untuk menghasilkan 

maksud tuturan. Selain digunakan untuk menyampaikan sesuatu, tindak 

tutur juga digunakan untuk menggerakkan seseorang melakukan suatu 

tindakan atau perbuatan.  

Tindak tutur yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tentu 

beragam bentuknya. Banyak hal yang dibicarakan oleh seseorang sesuai 

dengan kebutuhannya, seperti digunakan untuk mengekspresikan perasaan, 

ide atau pikiran, dan informasi. Hal penting yang hendak diperoleh dari 

tindak tutur adalah maksud tuturan. Maksud ini dapat diterima dengan 

baik oleh lawan tutur, bila disampaikan dengan baik dan tepat. Artinya, 

tuturan tersebut sesuai dengan konteks atau kondisi tuturan. Ketepatan ini 

harus dipahami bersama, antara penutur dengan lawan tutur guna 

tercapainya sebuah komunikasi.  

Komunikasi yang ideal dapat diperoleh apabila pesan atau 

maksud yang hendak disampaikan, bisa diterima dengan baik oleh lawan 

tutur dan menghasilkan respon yang tepat. Keberlangsungan ini akan 

memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam terjalinnya suatu hubungan 

komunikasi dengan lawan tutur. Hubungan ini perlu dijaga untuk 

memperoleh mitra bicara yang sesuai, baik ditinjau dari segi tuturannya, 

maupun perilakunya. Selanjutnya,  dalam hubungan ini faktor kecocokan 

sangat berpengaruh untuk menjalin kerja sama dalam konteks tuturan. Di 

samping  itu, banyak hal yang bisa mempengaruhi tindak tutur seseorang, 
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misalnya perbedaan usia, pendidikan, pangkat, ekonomi, agama, dan 

budaya.  

Perbedaan yang muncul dari berbagai hal, dapat mempengaruhi 

proses komunikasi seseorang dalam lingkungannya. Proses komunikasi 

yang berlangsung dalam berbagai situasi, tentunya akan memunculkan 

berbagai maksud tuturan. Kaitannya dengan maksud tuturan, hal ini 

termasuk ke dalam ranah kajian ilmu pragmatik. Selain itu, pragmatik 

mempelajari hubungan pengguna bahasa dengan konteksnya. Di dalam 

bidang ilmu pragmatik, pengguna bahasa dapat dianggap santun apabila 

tuturannya tersebut panjang dan sesuai dengan konteks. Berbeda bila 

tuturan itu singkat dan langsung menuju pada inti pembicaraan, maka 

seseorang dapat dianggap kurang santun. Oleh karena itu, kesantunan 

seseorang dapat diidentifikasi berdasarkan tindak tutur, sikap tuturan, dan 

konteks tuturan.  

Kesantunan bertutur seseorang merupakan cermin perilaku bagi 

dirinya sendiri. Perilaku-perilaku bertutur dapat dijumpai dalam 

lingkungan sosial, seperti sekolah, pasar, dan tempat umum lainnya. 

Misalnya perilaku bertutur yang ada di sekolah. Kesantunan bertutur 

seseorang dipengaruhi oleh perbedaan usia dan status sosial, seperti: 

siswa, guru, kepala sekolah, dan karyawan.  

Kesantunan bertutur lainnya dapat diperoleh dari data siswa yang 

ada di sekolah. Berbagai tuturan yang digunakan dapat diukur tingkat 

kesantunannya dengan melihat situasi dan lingkungan tuturan. Tindak 

tutur siswa SMK dianggap memiliki ragam yang khas untuk dijadikan 

sebagai bahan penelitian. Siswa SMK merupakan data yang unik, karena 

adanya peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Fase ini dapat 

mempengaruhi kemampuan bertutur seseorang berdasarkan kondisi 

psikologinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

jenis tindak tutur direktif yang digunakan oleh siswa di SMK Negeri 9 

Surakarta.  
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Siswa SMK memiliki keberanian yang sangat signifikan dalam 

hal berbicara. Terlebih lagi kepada seseorang yang dianggap dekat atau 

asing baginya. Kemampuan ini dapat dijadikan sebagai data yang sangat 

bernilai, terutama untuk penelitian terhadap tindak tutur direktif. 

Berdasarkan fase perkembangannya, siswa SMK sangat rentan sekali 

kaitannya dengan kesantunan bertutur. Hal ini dipengaruhi oleh faktor 

keluarga, teman sejawat dan lingkungan masyarakatnya. Faktor tersebut 

sangat berpengaruh pada sikap siswa ketika berada di lingkungan sekolah. 

Perilaku bertutur pada siswa dapat menjadi dominan dan kondisional 

berdasarkan lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu, penelitian ini 

difokuskan pada kegiatan tuturan siswa di SMK Negeri 9 Surakarta dalam 

berbagai situasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh siswa 

di SMK Negeri 9 Surakarta? 

2. Bagaimanakah skala kesantunan bertutur tindak tutur direktif yang 

digunakan oleh siswa di SMK Negeri 9 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengklasifikasikan bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh 

siswa di SMK Negeri 9 Surakarta 

2. Menganalisis kesantunan bertutur tindak tutur direktif yang digunakan 

oleh siswa di SMK Negeri 9 Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis  

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menambah wawasan kebahasaan khususnya bidang pragmatik.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat membuka wawasan 

tentang tindak tutur direktif dan memahami kesantunan bertutur 

dengan baik.  

b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan 

dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti bahasa, khususnya 

bidang pragmatik terhadap penelitian selanjutnya. 


