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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Kehidupan manusia itu tidak terlepas dari suatu komunikasi. Komunikasi 

berfungsi sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain untuk mengetahui apa 

yang sedang terjadi. Keingintahuan tersebut yang menyebabkan perlunya 

berkomunikasi dalam suatu kehidupan semua manusia. Setiap manusia tidak akan 

mencapai tujuan dari kehidupannya tanpa adanya berkomunikasi. Unsur  yang 

terpenting dalam sebuah komunikasi adalah bahasa. Menurut Keraf, (2004:2) bahasa 

merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal 

(bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang 

mempunyai makna tertentu. 

Bahasa merupakan alat hubung langsung maupun tidak langsung antar 

individu yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Salah satunya 

adalah komunikasi lisan dalam komunikasi lisan antara penerima dan pemberi 

informasi tidak menggunakan sebuah perantara, sepertihalnya  mengobrol, 

mendengarkan, pidato, dll itu salah satu bentuk dari komunikasi lisan.  Komunikasi 

melibatkan dua individu yaitu penutur dan mitra tutur. Proses komunikasi 

mengaharapkan adanya tanggapan dari mitra tutur agar tujuan yang diinginkan 

tercapai sesuai keinginan penutur.  

Kegiatan upacara merupakan kegiatan yang dilakukan disetiap sekolah pada 

hari senin di halaman sekolah untuk mengibarkan bendera Sang Sakka Merah Putih. 

Kegiatan upacara dihadiri oleh siswa atau siswi serta para bapak ibu guru dan 

diselenggarakan secara tertib dan khidmat oleh setiap sekolah. Kegiatan upacara 

memiliki acara-acara pokok seperti : pembina upacara sedang memasuki lapangan 

upacara untuk memulai kegiatan upacara, penghormatan umum untuk pembina 

upacara dalam kegiatan upacara, laporan dari pemimpin upacara kepada pembina 

upacara bahwa upacara telah siap untuk dilaksanakan, pengibaran bendera RI sang 

merah putih yang dilakukan oleh petugas upacara, semua peserta upacara 

menghenimkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara, pembacaan teks 

pembukaan UUD 1945 oleh petugas upacara, pembacaan teks pancasila oleh pembina 

upacara dan ditirukan oleh semua peserta upacara, pemberian amanat yang diberikan 

oleh pembina upacara kepada peserta upacara, pembacaan doa yang dipimpin oleh 
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pembina upacara, laporan dari pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dan 

siap untuk dibubarkan, penghormatan kepada pembina upacara, pembina upacara 

meninggalkan tempat upacara, upacara selesai dan barisan siap untuk dibubarkan.  

Acara pokok kegiatan upacara terdapat amanat yang diberikan oleh pembina 

upacara untuk semua peserta upacara. Amanat yang diberikan pembina upacara  

dalam kegiatan upacara  merupakan pemberian pesan-pesan yang disampaikan oleh 

pembina upacara kepada semua peserta upacara yang berisikan nilai-nilai moral yang 

patut dijadikan teladan. Maksud dari amanat tersebut yaitu memberikan pengarahan 

serta informasi kepada semua peserta upacara. Tujuan dari pembina upacara 

memberikan amanat yaitu untuk memotivasi siswa atau memberikan dorongan-

dorongan kepada siswa kepada hal-hal yang positif.  

 Motivasi yang diberikan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya 

dengan memberikan motivasi dengan tuturan yang bersifat memerintah. Perintah yang 

dituturkan memberitahukan kepada siswa bahwa guru selaku penutur menghendaki 

siswa melakukan apa yang diberitahukan. Berkaitan dengan dalam memberikan 

amanat atau pesan dan informasi tetunya tidak lepas dari ilmu pragmatik. Yule 

(2006:3) menyatakan pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh 

penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Pragmatik merupakan 

bahasa dalam suatu tuturan penutur yang memiliki maksud agar mitra tutur dapat 

memahami yang diujarkan oleh penutur. Salah satu sub bidang pragmatik adalah 

tindak tutur direktif.  

Tindak tutur direktif biasa dikatakan sebagai tuturan yang diujarkan dari 

penutur untuk mitra tutur supaya mitra tutur bergerak atas maksud yang terkandung 

dalam ujaran si penutur tersebut. Jadi suatu tuturan direktif mengandung makna 

memaksa dan meminta orang yang mendengar pesan-pesan yang disampaikan 

pembicara. Tindak tutur direktif menarik untuk dikaji karena dalam tindak tutur 

direktif penutur menghendaki adanya tindakan dari mitra tutur sehingga penutur 

rentan dengan santun atau tidaknya dalam menyampaikan maksud tuturannya. 

Menurut Yule (2006:93-94) direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur 

untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. 

Alasan mengapa mengambil judul “Kesantunan Direktif Tuturan Guru untuk 

Memotivasi Siswa dalam Amanat Pembina Upacara di SMP N I Karangdowo” karena 

dalam menyampaikan sebuah amanat, seorang guru memiliki karakteristik yang 
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berbeda-beda. Sebuah amanat yang disampaikan guru terdapat kesantunan-kesantunan 

direktif seorang guru dalam berpidato. Kesantunan-kesantunan direktif tersebut 

berfungsi sebagai penegas agar seseorang melakukan tindakan. Kesantunan-

kesantunan direktif yang terdapat dalam amanat yang disampaikan guru tersebut dapat 

bermacam-macam bentuknya.  

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini memiliki 2 masalah yang akan dikaji.  

1. Bagaimana wujud dan maksud kesantunan direktif tuturan guru untuk memotivasi 

siswa dalam amanat pembina upacara di SMP N I Karangdowo? 

2. Bagaimana skala kesantunan direktif tuturan guru untuk memotivasi siswa dalam 

amanat pembina upacara di SMP N I Karangdowo? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian memiliki 2 tujuan yang ingin di capai.  

1. Mendeskripsikan wujud dan maksud kesantunan direktif tuturan guru untuk 

memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara di SMP N I Karangdowo. 

2. Memaparkan skala kesantunan direktif tuturan guru untuk memotivasi siswa dalam 

amanat pembina upacara di SMP N I Karangdowo. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis.  

1.  Manfaat Teoretis 

a.  Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pragmatik. 

b. Memperkenalkan bagaimana proses penggunaaan kesantunan direktif tuturan gutu 

untuk memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara di SMP N I Karangdowo. 

b. Memperkenalkan tentang maksud yang terkandung dalam kesantunan direktif 

tuturan guru untuk memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara di SMP N I 

Karangdowo. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberikan kemudahan untuk mendeskripsikan proses penggunaaan kesantunan 

direktif bagi peneliti.   

b. Memberikan kemudahan dalam memahami proses penggunaaan kesantunan direktif 

untuk memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara bagi pembaca.  

c. Dapat dijadikan acuan sebagai perbaikan mata pelajaran  bahasa Indonesia 

khususnya   yang berkaitan dengan kesantunan direktif bagi guru atau pengajar. 


