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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Hasil penelitian ini didapatkan dari data yang bersumber dari tuturan guru 

untuk memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara di SMP N 1 Karangdowo.  

Sekolah SMP N 1 Karangdowo  terletak di Desa Kranggan, Ngolodono, Kecamatan 

Karangdowo. Jumlah guru SMP N 1 Karangdowo terdiri dari 26 guru laki-laki dan 23 

guru perempuan jadi total ada 49 guru. Jumlah pegawai ada 5 pegawai laki-laki dan 5 

pegawai perempuan, total ada 10 pegawai. Jumlah peserta didik laki-laki ada 357 dan 

peserta didik perempuan ada 402 total 759 perserta didik.  

   Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui bentuk, maksud dan skala 

kesantunan direktif pada tuturan guru untuk memtotivasi siswa dalam amanat 

pembina upacara di SMP N 1 Karangdowo. Amanat yang diberikan oleh pembina 

upacara merupakan pemberian pesan-pesan yang disampaikan dan berisikan nilai-

nilai moral yang patut dijadikan teladan untuk dorongan-dorongan kepada siswa 

kepada hal-hal yang positif untuk menjadi lebih baik. 

B. Hasil Penelitian  

1. Wujud dan Maksud Sub-KD Tuturan Guru untuk Memotivasi Siswa dalam 

Amanat Pembina Upacara di SMP N 1 Karangdowo 

Tuturan guru untuk memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara di SMP 

N 1 Karangdowo ada 5 jenis tipe TTD yaitu : TTD tipe memerintah, TTD tipe 

melarang, TTD tipe mengajak, TTD tipe memberi nasihat dan TTD tipe 

mengkritik. Kelima tipe kategori TTD tersebut terbagi dalam beberapa sub-KD. 

TTD Tipe memerintah terdapat sub-KD memaksa dan sub-KD menyuruh. TTD 

Tipe melarang terdapat sub-KD melarang. TTD tipe mengajak terdapat sub-KD 

mengajak. TTD tipe memberi nasihat  terdapat sub-KD mengingatkan dan sub-KD 

memberi saran. TTD tipe mengkritik terdapat sub-KD menyindir. Wujud dan 

maksud sub-KD berikut diuraikan berdasarkan : konteks, penanda lingual, penanda 

nonlingual. Komponen itu semua yang semua akhirnya digunakan untuk dapat 

menafsirkan wujud dan maksud sebuah tuturan. Data-data yang telah diperoleh 

akan diuraikan sebagai berikut :  
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a. Tindak Tutur Direktif Tipe Memerintah 

Tindak tutur direktif tipe memerintah merupakan tindak tutur yang bermaksud  

untuk menyuruh Mt melakukan sesuatu. TTD memerintah merupakan tindak tutur 

menyuruh yang intonasinya dinaikkan yang bermaksud untuk memerintah 

semacam aba-aba atau sebuah komando (Prayitno, 2011:51). TTD tipe memerintah 

dalam penelitian ini terdapat  sub-KD memaksa dan sub-KD menyuruh.   

1) Sub-KD Memaksa  

Sub-KD Memaksa merupakan suatu bentuk tuturan yang bermaksud 

memaksakan kehendak Mt atas perintah dari Pn.  Sub-KD Memaksa merupakan 

suatu tindak kesantunan direktif yang memaksa agat Mt melakukan sesuatu yang 

tidak dikehendaki oleh Mt (Prayitno, 2011:59). Sub-KD Memaksa terbagi kedalam 

5 kategori, yaitu : Memaksa dalam hal agama, Memaksa dalam hal belajar, 

Memaksa dalam hal kesehatan, Memaksa dalam hal kegiatan upacara dan Memaksa 

dalam hal sikap.  

a) Memaksa dalam Hal Agama  

 (1) “kamu harus melaksanakan sholat dengan tertib”  

(2) “kamu harus meningkatkan memohon kepada Allah” 

 

  Konteks   :  Tuturan di atas  terjadi pada saat pembina  

         upacara memberikan amanat kepada siswa- 

       siswinya. Guru sebagai penutur ingin siswa-

       siswinya selalu mendekatkan diri kepda Allah. 

  Penanda lingual : harus 

  Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt 

 

 Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memaksa dalam hal agama. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(harus). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari 

Pn kepada Mt yaitu perintah mengharuskan. Tuturan (1) mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin memaksa Mt untuk selalu melaksanakan sholat dengan tertib.  

Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt agar selalu 

berdoa untuk memohon kemudahan kepada Allah. Motivasi yang tedapat 

dalam tuturan tersebut  adalah bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat 

kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun, kita harus selalu bedoa 

memohon kepada Allah.  
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b) Memaksa dalam Hal Belajar  

 (1) “maka yang harus kamu persiapkan” 

 (2) “maka yang harus kamu perhatikan”  

  (3) “kita harus rajin belajar” 

  (4) “kamu juga harus mempersiapkan seperti kelas 9”  

 (5) “kalian harus semangat” 

  

 Konteks   : Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

       upacara memberikan amanat kepada siswa-

       siswinya. Guru sebagai penutur ingin siswa-

       siswinya nilainya bagus.  

 Penanda lingual : harus 

 Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt 

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memaksa dalam hal belajar. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(harus). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari 

Pn kepada Mt yaitu perintah mengharuskan.  Tuturan (1) mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin memaksa Mt agar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi 

ujian. Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt agar 

memperhatikan belajarnya. Tuturan (3) mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

memaksa Mt agar belajar dengan rajin Tuturan (4) mempunyai maksud bahwa 

Pn ingin memaksa Mt agar mempersipkan dirinya sama dengan yang 

dilakukan oleh kelas 9. Tuturan (5) mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

memaksa Mt agar selalu semangat untuk belajar.  Motivasi yang terdapat 

dalam tuturan tersebut adalah bahwa kita harus selalu semangat rajin belajar 

untuk bekal kita dimasa depan nanti.  

c) Memaksa dalam Hal Kesehatan  

 (1) “kita harus istirahat dengan penuh”   

(2) “kamu harus bisa milih-milih makanan”  

(3) “kalian harus menjaga kebersihan” 

   

 Konteks   : Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

       upacara memberikan amanat kepada siswa-

       siswinya. Guru sebagai penutur ingin siswa-

       siswinya menjaga kesehatan tubuhnya.   

 Penanda  lingual : harus 

 Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt  

   

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memaksa dalam hal kesehatan. Tuturan di atas ditandai dengan penanda 
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lingual (harus). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

perintah dari Pn kepada Mt yaitu perintah mengharuskan. Tuturan (1)  

mempunyai maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt untuk beristirahat secara  

penuh agar tetap sehat. Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

memaksa Mt untuk memperhatikan menu makannya. Tuturan (3) mempunyai 

maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. Motivasi  yang terdapat dalam tuturan tersebut  adalah kita harus 

bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik agar tidak mudah terserang 

penyakit.  

d) Memaksa dalam Hal Kegiatan Upacara  

  (1) “untuk minggu depan perlu di persiapkan semaksimal mungkin” 

(2) “kalau pas upacara itu harus tertib” 

(3) “kalian perlu berlatih agar kedepanya lebih baik lagi” 

 

 Konteks  :  Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

       upacara memberikan amanat kepada siswa-

          siswinya. Guru sebagai penutur mengkritik 

        petugas upacara dan peserta upacara. 

Penanda lingual  :  perlu dan harus 

Penanda nolingual :  Pn lebih tua dari Mt 

 

  Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memaksa dalam hal kegiatan upacara. Tuturan (1) dan (3) ditandai dengan 

penanda lingual (perlu) sedangkan tuturan (2) ditandai dengan penanda lingual 

(harus). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari 

Pn kepada Mt yaitu perintah memerlukan dan mengaharuskan. Tuturan (1) 

mempunyai maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt untuk mempersiapkan diri 

ketika menjadi petugas upacara. Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn 

ingin memaksa Mt supaya dalam mengikuti upacara selalu menjaga ketertiban. 

Tuturan (3) mempunyai maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt untuk berlatih 

menjadi petugas upacara agar hasilnya maksimal dan lebih baik lagi. Motivasi 

yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah persiapan dan latihan itu sangat 

penting, karena persiapan dan latihan merupakan proses menuju keberhasilan. 

Kita harus selalu tertib dalam berbagai hal.  

e) Memaksa dalam Hal Sikap 

(1) “perkataan perbuatan harus sama, harus sesuai” 

(2) “apa yang diucapkan dan dilakukan harus sama” 
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  Konteks   :  Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

       upacara memberikan amanat kepada siswa-

       siswinya. Guru sebagai penutur mengarahkan 

       siswa-siswinya agar berperilaku baik. 

Penanda lingual   : harus 

Penanda nolingual :  Pn lebih tua dari Mt 

    

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memaksa dalam hal sikap. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(harus). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari 

Pn kepada Mt yaitu perintah mengharuskan. Tuturan (1) mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin memaksa Mt untuk menjaga sikap atau perbuatnya. Tuturan 

(2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin memaksa Mt agar yang diperbuat  

sama dengan apa yang diucapkannya. Motivasi yang tedapat dalam tuturan 

tersebut  adalah apa yang dikerjakan harus sama dengan apa yang dikatakan.  

2) Sub-KD Menyuruh 

Sub-KD Menyuruh  merupakan suatu tuturan yang bermaksud untuk 

memerintah Mt atas perintah dari Pn. Sub-KD  Menyuruh adalah suatu tindak 

tutur yang mengandung unsur mengutus Mt melakukan sesuatu sebagaimana 

yang disuruhkan oleh Pn. (Prayitno, 2011:48). Sub-KD Menyuruh terbagi 

kedalam 5 kategori, yaitu : Menyuruh dalam hal bermain, Menyuruh dalam hal 

sikap, Menyuruh dalam hal belajar, Menyuruh dalam hal kesehatan dan 

Memaksa dalam hal kegiatan upacara.  

a) Menyuruh dalam Hal Bermain   

(1) “sekarang dikurangi”  

 

 Konteks  :  Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

          upacara memberikan amanat kepada siswa-

       siswinya. Guru sebagai penutur ingin siswa-

       siswinya mengurangi bermain. 

  Penanda lingual  : dikurangi 

  Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Menyuruh dalam hal bermain. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(dikurangi). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah 

dari Pn kepada Mt untuk mengurangi. Tuturan di atas mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin menyuruh Mt untuk mengurangi kegiatan bermain agar 
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melakukan kegiatan yang positif. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  

adalah jangan terlalu sering bermain tetapi banyak-banyaklah untuk belajar.  

 

b) Menyuruh dalam Hal Sikap  

(1) “tepati janjinya ya?”  

 

 Konteks  :  Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

       upacara memberikan amanat kepada siswa-

       siswinya. Guru sebagai penutur ingin siswa-

       siswanya untuk berjanji padanya. 

 Penanda lingual  :  intonasi suruh  

   partikel ya? 

 Penanda nonlingual :  Pn lebih tua dari Mt 

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Menyuruh dalam hal sikap. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(ya?). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari 

Pn kepada Mt karena kata (ya?) diikuti oleh tanda tanya. Tuturan di atas 

mempunyai maksud bahwa Pn ingin menyuruh Mt untuk selalu menepati 

janjinya. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah janji adalah 

hutang, apabila kita ingkar janji berarti sama saja kita hutang.  

c) Menyuruh dalam Hal Belajar 

  (1) “kamu nanti belajar dirumah ya?” 

  (2) “belajar yang pintar ya?” 

  (3) “tinggalkan malas itu!” 

  (4) “semangat belajar”  

 

  Konteks   : Tuturan di atas terjadi pada saat pembina   

       upacara memberikan amanat kepada siswa-

       siswinya. Guru sebagai penutur ingin siswa-

       siswanya menjadi anak yang pintar. 

Penanda lingual  : intonasi suruh  

  partikel ya? 

  tinggalkan 

Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt 

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Menyuruh dalam hal belajar. Tuturan (1) dan (2) ditandai dengan penanda 

lingual ya?. Tuturan (3) ditandai dengan penanda lingual tinggalkan. Tuturan 

(4) ditandai dengan penanda lingual intonasi suruh. Fungsi dari penanda 

lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari Pn kepada Mt penanda (ya) 
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diikuti oleh tanda tanya sedangkan tinggalkan mempunyai arti suruhan untuk 

meninggalkan. Tuturan (1) mempunyai maksud bahwa Pn ingin menyuruh Mt 

untuk belajar dirumah. Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

menyuruh Mt untuk belajar dengan pintar. Tuturan (3) mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin menyuruh Mt untuk meninggalkan sifat pemalas. Tuturan (4) 

mempunyai maksud bahwa Pn ingin menyuruh Mt untuk selalu semangat 

dalam belajar. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah malas 

merupakan musuh dalam kehidupan kita harus meninggalkan malas dan selalu 

semangat untuk belajar agar menjadi pintar.  

d) Menyuruh dalam Hal Kesehatan  

 (1) “menjaga menu makan, karena menu makan itu juga mempengaruhi  

kesehatan” 

(2) “kalau minum itu diusahakan minuman yang bersih” 

  

Konteks    : Tuturan di atas terjadi pada saat  

        pembina upacara memberikan amanat 

        kepada siswa-siswinya. Guru sebagai 

        penutur ingin siswa- siswinya menjaga 

        kesehatan tubuhnya. 

 Penanda lingual   : menjaga, diusahakan 

 Penanda nonlingual   : Pn lebih tua dari Mt  

   

  Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Menyuruh dalam hal belajar. Tuturan (1) ditandai dengan penanda lingual 

menjaga. Tuturan (2) ditandai dengan penanda lingual diusahakan. Fungsi dari 

penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah dari Pn kepada Mt untuk 

menjaga dan mengusahan. Tuturan (1) mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

menyuruh Mt untuk memperhatikan menu makannya. Tuturan (2) mempunyai 

maksud bahwa Pn ingin menyuruh Mt untuk minum minuman yang bersih. 

Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah bahwa menjaga menu 

makan itu sangat penting mempengaruhi kesehatan.   

e)  Menyuruh dalam Hal Kegiatan Upacara  

(1) “ tolong diperhatikan ya?”  

(2) “tolong perhatikan ya?” 

  (3) “tolong penggunaan atributnya dengan lengkap”  

 (4) “apa yang ibu guru sampaikan benar-benar kalian laksanakan” 

 (5) “tunjukkan sikap kalian” 

 (6) “minggu depan bu guru harap lebih khidmat lagi” 

 (7) “laksanakan upacara lebih baik lagi” 
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 Konteks  : Tuturan terjadi pada saat pembina upacara  

      memberikan amanat kepada siswa-siswinya. 

  Tuturan (1) guru sebagai penutur ingin siswa-

   siswinya memperhatikan petugas upacara.  

  Tuturan (2) guru sebagai penutur ingin siswa-

    siswinya yang berada di belakang   

   memperhatikan yang di depan. 

  Tuturan (3) guru sebagai penutur ingin siswa-

   siswinya menggunakan atribut upacara. 

  Tuturan (4) guru sebagai penutur ingin siswa-   

   siswinya mendengarkan perkataannya. 

   Tuturan (5) guru sebagai penutur ingin siswa- 

   siswinya menjaga sikap.  

   Tuturan (6) guru sebagai penutur merasa.  

   upacara yang dilakukan kurang khidmat 

   Tuturan (7) guru sebagai penutur ingin siswa- 

   siswinya melaksanakan upacara.   

 Penanda lingual  : Tuturan (1), (2) dan (3) tolong 

  Tuturan (4) dan (7) laksanakan 

  Tuturan (5) tunjukkan  

  Tuturan (6) harap 

 Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

  

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memaksa dalam hal kegiatan upacara. Tuturan di atas ditandai dengan 

penanda lingual (ya?, tolong, laksanakan, tunjukkan dan harap). Fungsi dari 

penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah suruhan dari Pn kepada 

Mt.  Tuturan di atas mempunyai maksud bahwa Pn ingin menyuruh Mt untuk 

tertib dalam mengikuti kegiatan upacara serta  melaksanakan apa yang telah 

disampaikan ibu guru. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah 

bahwa kita harus memattuhi dan melaksanakan perintah dari ibu atau bapak 

guru disekolah.  

b. Tindak Tutur Direktif Tipe Melarang  

 Tindak tutur direktif tipe melarang merupakan tindak tutur yang bermaksud  

untuk melarang Mt melakukan sesuatu. TTD melarang merupakan tindak tutur 

yang bertujuan agar Mt tidak diperbolehkan sama sekali melaksanakan apa yang 

yang diinginkan oleh Pn. (Prayitno, 2011:63). TTD tipe melarang dalam 

penelitian ini hanya terdapat  sub-KD melarang.   
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1) Sub-KD Melarang  

  Sub-KD Melarang merupakan sebuah tuturan yang bermaksud untuk 

memberitahu Mt untuk tidak boleh melaksanakan sesuatu.   Sub-KD Melarang 

pada dasarnya bertujuan supaya Mt tidak boleh sama sekali atau dilarang 

melakukan sesuatu. (Prayitno, 2011:63). Sub-KD Melarang terbagi kedalam 7 

kategori, yaitu : Melarang dalam hal agama, Melarang dalam hal kesehatan, 

Melarang dalam hal ujian, Melarang dalam hal bermain, Melarang dalam hal 

kegiatan belajar, Melarang dalam hal kegiatan upacara, dan Melarang dalam hal 

siakap.  

a)  Melarang dalam Hal Agama  

(1) “mulai hari ini kamu enggak boleh 

  

Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

   upacara memberikan amanat kepada    

   siswa-siswinya. Guru sebagai penutur  

  tidak ingin siswa-siswinya malas dalam  

  melaksanakan ibadah  

  Penanda lingual   :  enggak boleh  

  Penanda nonlingual  :  Pn lebih tua dari Mt  

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Melarang dalam hal agama. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(enggak boleh). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

perintah larangan dari Pn kepada Mt. Tuturan di atas mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin melarang Mt untuk tidak boleh malas dalam beribadah. 

Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah bahwa kita tidak boleh 

malas dalam beribadah kepada Allah.  

b) Melarang dalam Hal Kesehatan 

(1) “jangan sembarangan membeli  makanan”  

 (2) “kalau jajan jangan yang penting rasanya enak”  

 

    Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur 

 ingin siswa-siswinya memperhatikan  

 kesehatannya.  

Penanda lingual   : jangan  

Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt  
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Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Melarang dalam hal kesehatan. Tuturan di atas ditandai dengan penanda 

lingual (jangan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

perintah larangan dari Pn kepada Mt. Tuturan (1) mempunyai maksud bahwa 

Pn ingin melarang Mt untuk tidak sembarangan ketika jajan di sekolahan. 

Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin melarang Mt untuk 

memperhatikan makanan yang dimakannya tidak hanya rasanya enak akan 

tetapi juga bersih dan sehat. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  

adalah jangan makan makanan dengan sembarangan karena dapat 

mempengaruhi kesehatan.  

c) Melarang dalam Hal Ujian   

  (1) “jangan enak-enak saja” 

 

    Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur 

 ingin siswa-siswinya tidak bermalas-malasan. 

Penanda lingual   : jangan  

Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt  

Maksud TKD  : Pn melarang Mt untuk enak-enak saja, Mt  

      harus mempersiapkan diri seperti kelas 9 

Maksud sub-KD  : larang   

    

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Melarang dalam hal ujian. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(jangan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah 

larangan dari Pn kepada Mt. Tuturan di atas mempunyai maksud bahwa Pn 

ingin melarang Mt agar tidak enak-enakan saja. Motivasi yang tedapat dalam 

tuturan tersebut  adalah kita tidak boleh malas-malasan karena kita adalah 

generasi muda generasi penerus negeri ini.  

d) Melarang dalam Hal Bermain 

      (1)  “pulang pagi itu jangan digunakan untuk main atau kegiatan yang  

 tidak berguna 

 

    Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur 

     ingin siswa-siswinya belajar dirumah ketika 

      pulang pagi. 
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Penanda lingual  : jangan 

Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD Melarang 

dalam hal bermain. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual (jangan). 

Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah larangan 

dari Pn kepada Mt. Tuturan di atas mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

melarang Mt untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan  yang tidak berguna. 

Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah jika melakukan kegiatan 

yang positif saja karena kegiatan yang negatif hanya akan merugikan diri 

sendiri.  

e) Melarang dalam Hal Kegiatan Belajar 

(1) “jangan belajar satu malam suntuk”  

 

   Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur 

       ingin siswa-siswinya belajar dengan rutin. 

      Penanda lingual   : jangan  

      Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

   

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Melarang dalam hal belajar. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(jangan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan perintah 

larangan dari Pn kepada Mt Tuturan di atas mempunyai maksud bahwa Pn 

ingin melarang Mt agar tidak melaksanakan belajar satu malam suntuk. 

Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah belajar yang baik adalah 

belajar dengan sedikit demi sedikit tidak dengan cara instan.  

f) Melarang dalam Hal Kegiatan Upacara  

    (1) “pembacaan undang-undang jangan terlalu cepat” 

    (2) “kalau ada kesalahan jangan  ditertawakan”  

      (3) “yang dibelakang jangan ngobrol sendiri” 

     

Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya.  

Tuturan (1) guru sebagai penutur meyindir  

petugas pembacaan undang-undang. 
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Tuturan (2) guru sebagai penutur memarahi  

siswinya yang menertawakan petugas upacara.  

Tuturan (3) guru sebagai penutur memarahi  

siswa-siswinya yang ramai sendiri dibarisan 

belakang.  

  Penanda lingual   : jangan  

  Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

   

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Melarang dalam hal kegiatan upacara. Tuturan di atas ditandai dengan 

penanda lingual (jangan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah 

menunjukan perintah larangan dari Pn kepada Mt. Tuturan (1) mempunyai 

maksud bahwa Pn ingin melarang Mt untuk tidak membaca undang-undang 

dengan cepat. Tuturan (2)  mempunyai maksud bahwa Pn ingin melarang Mt 

untuk tidak menertawakan petugas upacara. Tuturan (3) mempunyai maksud 

bahwa Pn ingin melarang Mt untuk tidak berbicara sendiri dibelakang. 

Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  adalah jangan menertawakan 

kesalahan orang lain karena kita belum tentu bisa benar dalam melakukannya. 

g) Melarang dalam Hal Sikap  

(1) “disiplin! Jangan bercanda yang di belakang” 

 

   Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur marah   

 dengan siswa-siswinya yang ramai sendiri di  

 belakang 

     Penanda lingual   : jangan  

     Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

   

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Melarang dalam hal sikap. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(jangan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah perintah larang dari Pn 

kepada Mt agar Mt. Tuturan di atas mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

melarang Mt untuk tidak bercanda terus-menerus. Motivasi yang tedapat 

dalam tuturan tersebut  adalah disiplin harus kita biasakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Tindak Tutur Direktif Tipe Mengajak 

 Tindak tutur direktif tipe mengajak merupakan tindak tutur yang bermaksud  

untuk mengajak Mt melakukan sesuatu. TTD mengajak merupakan tindak tutur 
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mengandung maksud bahwa Pn berusaha meyainkan Mt suapaya bersedia 

melakukan sesuatu sebagaimana yang dituturkan oleh (Prayitno, 2011:52). TTD 

tipe mengajak dalam penelitian ini terdapat  sub-KD mengajak.  

1) Sub-KD Mengajak  

Sub-KD Mengajak merupakan suatu tuturan yang bermaksud untuk 

mempengaruhi Mt agar mengikuti kehendak Pn. Sub-KD Mengajak merupakan 

suatu tindak kesantunan direktif yang mengandung maksud Pn mengajak Mt 

supaya melakukan sesuatu sebagaimana yang dinyatakan oleh Pn melalui tuturan 

secara bersama (Prayitno, 2011:52). Sub-KD Megajak terbagi kedalam 3 

kategori, yaitu : Mengajak dalam hal agama, Mengajak dalam hal belajar, dan 

Mengajak dalam hal ujian.   

a) Mengajak dalam Hal Agama  

(1) “sebelumnya marilah kita ucapan puji syukur kepada Allah SWT” 

(2)  “no 1 itu ya memohon” 

(3)  “apalagi kita bisa melaksanakan sholat sunnah” 

  

         Konteks    : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur ingin  

 siswa-siswinya selalu ingat dengan Allah. 

 Penanda lingual  : marilah, memohon dan melaksanakan  

 Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt  

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Mengajak dalam hal agama. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(marilah, memohon dan melaksanakan). Fungsi dari penanda lingual tersebut 

adalah menunjukan ajakan dari Pn kepada Mt agar Mt mengikuti perintah Pn. 

Tuturan (1) mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengajak Mt untuk selalu 

bersyukur kepada Allah. Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn ingin 

mengajak Mt untuk selalu memohon kepada Allah agar diberi kemudahan. 

Tuturan (3) mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengajak Mt untuk 

melaksanakan sholat sunnah. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  

adalah kita tidak boleh lupa dengan Allah SWT.  

b) Mengajak dalam Hal Belajar  

(1) “Belajar secara rutinitas setiap hari,  belajar sedikit-sedikt tapi rutin” 
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 Konteks   : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur ingin  

     siswa-siswinya rajin dalam belajar.  

 Penanda lingual : intonasi ajakan  

 Penanda nonlingual : Pn lebih tua dari Mt  

 

  Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Mengajak dalam hal belajar. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(intonasi ajakan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

ajakan dari Pn kepada Mt agar Mt mengikuti perintah Pn. Tuturan di atas 

mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengajak Mt untuk mengajak belajar 

secara rutin dan terus-menerus setiiap hari. Motivasi yang tedapat dalam 

tuturan tersebut  adalah belajar dengan rajin harus kita biasakan setiap hari.  

c) Mengajak dalam Hal Ujian  

(1) “untuk amanat pagi ini kita fokus  pada  kegiatan ujian” 

 

 Konteks  : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur ingin  

     siswa-siswinya siap dalam menghadapi ujian. 

 Penanda lingual : intonasi ajakan 

 Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt   

  

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Mengajak dalam hal ujian. Tuturan di atas ditandai dengan penanda lingual 

(intonasi ajakan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

ajakan dari Pn kepada Mt agar Mt mengikuti perintah Pn. Tuturan di atas 

mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengajak Mt untuk mengajak fokus pada 

kegiatan ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Motivasi yang tedapat 

dalam tuturan tersebut  adalah kita harus siap dalam berbagai hal.  

d. Tindak Tutur Direktif Tipe Memberi Nasihat 

 Tindak tutur direktif tipe memberi nasihat merupakan tindak tutur yang 

bermaksud  untuk memberikan arahan atau perkataan bijak kepada Mt. TTD 

menmberi nasihat merupakan tindak tutur mengandung maksud memberikan 

anjuran, petunjuk, saran, teguran dan ajaran secara baik dengan cara sopan 
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(Prayitno, 2011:70). TTD tipe memberi nasihat dalam penelitian ini terdapat  sub-

KD mengingatkan dan sub-KD memberikan saran.  

1. Sub-KD Mengingatkan 

Sub-KD Mengingatkan merupakan suatu tuturan yang bermaksud untuk 

memberitahukan kepada Mt agar tidak lupa.  Sub-KD Mengingatkan adalah 

suatu KD yang bertujuan untuk memberi ingat atau memberi nasihat, teguran, 

peringatan supaya seseorang ingat akan kewajiban pekerjaan atau tindakan 

yang harus diselesaikannya. (Prayitno, 2011:56). Sub-KD Mengingatkan 

terbagi kedalam 1 kategori, yaitu : Mengingatkan dalam hal ujian, dan 

Mengingatkan dalam hal upacara.    

a) Mengingatkan dalam Hal Ujian  

(1) “sebentar lagi kamu akan melaksanakan ulangan akhir semester genap” 

(2) “sebentar lagi mau ulangan” 

 

 Konteks  : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur ingin  

     mengiformaikan siswa-siswinya tentang  

 ulangan.  

Penanda lingual  :  sebentar lagi  

 Penanda nonlingual :  Pn lebih tua dari Mt  

  

    

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Mengingatkan dalam hal ujian. Tuturan di atas ditandai dengan penanda 

lingual (sebentar lagi). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah 

menunjukan ingatan dari Pn kepada Mt agar tidak melupakan sesuatu. Tuturan 

(1) mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengingatkan Mt kalau sebentar lagi 

ulangan akhir semester genap. Tuturan (2) mempunyai maksud bahwa Pn 

ingin mengingatkan Mt kalau sebentar lagi ulangan harian. Motivasi yang 

tedapat dalam tuturan tersebut  adalah kita harus mempersiapkan diri untuk 

melakasanakan ujian dan ulangan.  

b) Mengingatkan dalam Hal Cuaca  

(1) “sekarang sudah musim hujan” 

 

 Konteks  : Tuturan terjadi pada saat pembina  

 upacara memberikan amanat kepada    

 siswa-siswinya. Guru sebagai penutur ingin  
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     mengiformaikan musim sekarang ini. 

 Penanda lingual  :  sekarang 

 Penanda nonlingual :  Pn lebih tua dari Mt  

 

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Mengingatkan dalam hal cuaca. Tuturan di atas ditandai dengan penanda 

lingual (sekarang). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

ingatan dari Pn kepada Mt untuk tidak melupakan sesuatu. Tuturan di atas 

mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengingatkan Mt untuk menjaga 

kesehatan ketika musim hujan. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  

adalah kita harus bisa menyesuaikan diri dengan ligkungan disekitar kita.  

2. Sub-KD Memberikan Saran  

Sub-KD Memberikan Saran merupakan suatu tuturan untuk memberikan 

suatu pendapat kepada Mt. Sub-KD Memberikan Saran merupakan suatu tindak 

kesantunan direktif yang mengandung pendapat Pn supaya dipertimbangkan oleh 

Mt dalam bertindak (Prayitno, 2011:72). Sub-KD Memberi Saran hanya ada 1 

kategori, yaitu : Memberi Saran dalam hal kesehatan.  

a) Memberikan Saran dalam Hal Kesehatan  

(1) “misalkan minum air putih atau aqua atau yang lain” 

  

     Konteks    : Tuturan terjadi pada saat pembina  

  upacara memberikan amanat kepada    

  siswa-siswinya. Guru sebagai penutur 

   ingin memberikan saran kepada siswa- 

 siswinya. 

 Penanda lingual  : misalkan  

 Penanda nonlingual  : Pn lebih tua dari Mt  

   

Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Memberi saran dalam hal kesehatan. Tuturan di atas ditandai dengan penanda 

lingual (misalkan). Fungsi dari penanda lingual tersebut adalah menunjukan 

penjelasan dari Pn kepada Mt untuk memilih saran yang diberikan. Tuturan di 

atas mempunyai maksud bahwa Pn ingin memberikan saran kepada Mt untuk 

minum air putih atau aqua. Motivasi yang tedapat dalam tuturan tersebut  

adalah air putih merupakan air yang baik untuk kesehatan tubuh kita.  
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e. Tindak Tutur Direktif Tipe Mengkritik 

Tindak tutur direktif tipe mengkritik merupakan tindak tutur yang bermaksud  

untuk memberikan kritikan terhadap suatu perbuatan dari Mt. TTD mengkritik 

merupakan tindak tutur mengandung maksud memberikan masukan dengan keras 

atas tidakkan Mt (Prayitno, 2011:75). TTD tipe mengkritik dalam penelitian ini 

hanya terdapat  sub-KD Menyindir. 

1. Sub-KD Menyindir  

Sub-KD Menyindir merupakan suatu tuturan yang bermaksud untuk 

memberikan kritikaan halus kepada Mt. Sub-KD Menyindir merupakan suatu 

tindak kesantunan direktif yang tujuan utamanya adalah memberi sindiran atau 

kritikan dengan cara halus kepada Mt (Prayitno, 2011:75). Sub-KD Menyindir 

hanya ada 1 kategori, yaitu : Menyindir dalam hal kegiatan upacara. 

1) Menyindir dalam Hal Kegiatan Upacara  

 (1) “untuk petugasnya masih kurang sempurna” 

  

Konteks  : Tuturan terjadi pada saat pembina  

  upacara memberikan amanat kepada    

  siswa-siswinya. Guru sebagai penutur ingin  

      menilai petugas upacara.  

 Penanda lingual : kurang sempurna 

 Penanda non lingual : Pn lebih tua dari Mt  

 

  Tuturan yang dipaparkan di atas masuk dalam kategori sub-KD 

Menyindir dalam hal kegiatan upacara. Tuturan di atas ditandai dengan 

penanda lingual (kurang sempurna). Fungsi dari penanda lingual tersebut 

adalah menunjukan penilaian dari Pn kepada Mt atas apa yang sudah 

dikerjakan. Tuturan di atas mempunyai maksud bahwa Pn ingin mengkritik Mt 

untuk melaksanakan tugasnya agar lebih baik lagi. Motivasi yang tedapat 

dalam tuturan tersebut  adalah kita harus bisa memperbaiki kesalahan agar 

bisa lebih baik lagi.  

2. Skala Kesantunan sub-KD Tuturan Guru untuk Memotivasi Siswa dalam 

Amanat Pembina Upacara di SMP N 1 Karangdowo  

 Teori yang diguakan untuk mengukur peringkat kesantunan suatu tuturan dari 

data penelitian ini menggunakan skala kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. 

Leech menyodorkan 5 skala pengukur kesantunan berbahasa yang didasarkan pada 
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setiap maksim interpersonalnya. Data yang ditemukan dalam penelitian ini ada 50 

data yang yang diuraikan sebagai berikut.  

a. Skala Kerugian dan Keuntungan 

Skala kerugian dan keuntungan (rost-benefit scale) merujuk pada besar 

kecilnya biaya dan keuntungan yang disebabkan oleh sebuah tindak tutur pada 

sebuah pertuturan ( Rahardi, 2005:66). Data-data yang diperoleh akan dipaparkan 

dengan skala kerugian dan keuntungan sebagai berikut :  

1) Menguntungkan Mt dalam Hal Kesehatan  

 (1a)“kalau minum itu diushakan minuman yang bersih”  

 (1b) “ minum itu diushakan minuman yang bersih”  

 (2a) “kalau jajan jangan yang penting rasanya enak”  

 (2b) “ jajan jangan yang penting rasanya enak”  

 Tuturan (1a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi dari 

tuturan (1b) Penanda dari tuturan (1a dan 1b) adalah kata “kalau” apabila kata 

kalau dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya 

lebih memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya.  

Tuturan (2a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi 

dari tuturan (2b) Penanda dari tuturan (2a dan 2b) adalah kata “kalau”, apabila kata 

kalau dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya 

lebih memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya.  

2) Merugikan Mt dalam Hal Agama 

 (1a) “no 1 itu ya memohon” 

 (1b)“ibu ingin no 1 itu ya memohon”  

Tuturan (1a) di atas kurang memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi 

dari tuturan (1b) Penanda dari tuturan (1a dan 1b) adalah kata “ibu ingin”, apabila 

kata ibu ingin digunakan maka tuturan tersebut akan jadi lebih santun sebab Pn 

tidak terkesan memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala 

kerugian dan keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan 

semakin untung begitu pula sebaliknya.  

3) Menguntungkan Mt dalam Hal Bermain 

(1a) “kalau malam sering main, sekarang dikurangi ya”  
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(1b) “kalau malam sering main, sekarang dikurangi” 

Tuturan (1a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi dari 

tuturan (1b) Penanda dari tuturan (1a dan 1b) adalah kata “ya”, apabila kata ya 

dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya lebih 

memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya.  

4) Menguntungkan Mt dalam Hal Berbicara  

 (1a) “kalau sudah berhenti, bicaranya berhenti”  

(1b) “sudah berhenti, bicaranya berhenti”  

Tuturan (1a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi dari 

tuturan (1b) Penanda dari tuturan (1a dan 1b) adalah kata “kalau”, apabila kata 

kalau dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya 

lebih memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya. 

5) Menguntungkan Mt dalam Hal Belajar  

(1a) “kamu nanti belajar dirumah ya” 

(1b) “kamu nanti belajar dirumah”  

(2a) “kamu juga harus mempersiapkan seperti kelas 9 ya” 

(2b) “kamu juga harus mempersiapkan seperti kelas 9”  

(3a) “kelas 7 dan 8 juga mempersiapkan seperti kelas 9 ya” 

(3b) “kelas 7 dan 8 juga mempersiapkan seperti kelas 9” 

 

Tuturan (1a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi dari 

tuturan (1b) Penanda dari tuturan (1a dan 1b) adalah kata “ya”, apabila kata ya 

dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya lebih 

memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya.  

Tuturan (2a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi dari 

tuturan (2b) Penanda dari tuturan (2a dan 2b) adalah kata “ya”, apabila kata ya 

dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya lebih 

memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya. 
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Tuturan (3a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup tinggi dari 

tuturan (3b) Penanda dari tuturan (3a dan 3b) adalah kata “ya”, apabila kata ya 

dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun sebab Pn kesannya lebih 

memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala kerugian dan 

keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn maka Mt akan semakin untung 

begitu pula sebaliknya. 

6) Menguntungkan Mt dalam Hal Kegiatan Upacara 

(1a)“kalau pas upacara itu harus tertib”  

(1b) “upacara itu harus tertib” 

  Tuturan (1a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup 

tinggi dari tuturan (1b) Penanda dari tuturan (1a dan 1b) adalah kata “kalau”, 

apabila kata kalau dihilangkan maka tuturan tersebut akan jadi tidak santun 

sebab Pn kesannya lebih memaksa Mt. Jadi data di atas masuk kedalam 

kategori skala kerugian dan keuntungan karena semakin santun tuturanya Pn 

maka Mt akan semakin untung begitu pula sebaliknya. 

b. Skala Pilihan  

  Skala pilihan (optionality scale) mengacu pada banyak atau sedikitnya 

pilihan (option) yang disampaikan penutur kepada lawan tutur di dalam 

kegiatan bertutur (Rahardi, 2005:66). Data-data yang diperoleh akan 

dipaparkan dengan skala pilihan sebagai berikut : 

1) Pilihan dalam Hal Bermain  

(1a)“kalau malam sering main, sekarang dikurangiya” 

(1b) “jika tidak keberatan kalau malam sering main, sekarang dikurangi ya”

  

Tuturan (1a) dirasakan memiliki nilai kesantunan yang kurang tinggi 

dibandingkan dengan tuturan (1b) karena tuturan (1b) lebih banyak 

mengandung pilihan daripada tuturan (1b). Jadi data di atas masuk kedalam 

kategori skala pilihan karena semakin santun tuturanya mengacu pada banyak 

sedikitnya pilihan yang terdapat dalam tuturan tersebut.  

2) Pilihan dalam Hal Belajar  

(1a) “kita harus rajin belajar” 

(1b) “kalau ingin pintar, kita harus rajin belajar untuk menambah ilmu” 

(2a) “jangan belajar satu malam suntuk” 

(2b)“kalau tidak keberatan jangan belajar satu malam  

    Suntuk” 

Tuturan (1a) di atas kurang memiliki tingkat kesantunan yang cukup 
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tinggi dari tuturan (1b) karena tuturan (1b) lebih banyak mengandung pilihan 

daripada tuturan (1b). Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala pilihan 

karena semakin santun tuturanya mengacu pada banyak sedikitnya pilihan 

yang terdapat dalam tuturan tersebut. 

Tuturan (2a) di atas kurang memiliki tingkat kesantunan yang cukup 

tinggi dari tuturan (2b) karena tuturan (2b) lebih banyak mengandung pilihan 

daripada tuturan (2b). Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala pilihan 

karena semakin santun tuturanya mengacu pada banyak sedikitnya pilihan 

yang terdapat dalam tuturan tersebut. 

3) Pilihan dalam Hal Kesehatan  

(1a) “jangan sembarangan membeli makanan” 

(1b) “tolong diingat jangan sembarangan membeli  

  makanan” 

Tuturan (1a) di atas kurang memiliki tingkat kesantunan yang cukup 

tinggi dari tuturan (1b) karena tuturan (1b) lebih banyak mengandung pilihan 

daripada tuturan (1b). Jadi data di atas masuk kedalam kategori skala pilihan 

karena semakin santun tuturanya mengacu pada banyak sedikitnya pilihan 

yang terdapat dalam tuturan tersebut. 

c. Skala Ketidaklangsungan 

  Skala ketidaklangsungan (inderectness scale) merujuk kepada 

peringkat langsung atau tidak langsungnya “maksud” sebuah tuturan (Rahardi, 

2005:66). Data-data yang diperoleh akan dipaparkan dengan skala ketidak 

langsungan sebagai berikut : 

1) Langsung dalam Hal Agama  

(1a) “no 1 itu ya memohon”  

(1b) “sekali lagi ibu ingatkan, no 1 itu ya memohon  

kepada allah”  

Tuturan (1a) di atas kurang memiliki tingkat kesantunan yang cukup 

tinggi dari tuturan (1b) karena tuturan (1a) merupakan tuturang yang paling 

langsung jika dibandingkan dengan (1b). Jadi data di atas masuk kedalam 

kategori skala ketidaklangsungan karena Pn  disitu mencucapkan secara 

langsung kepada Mt maksud dari tuturanya yang menyuruh Mt untuk 

memohon kepada allah.  

2) Langsung dalam Kegiatan Upacara  

 (1a) “kalau pas upacara itu harus tertib” 
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 (1b) “ibu kan sudah bilang, kalau pas upacara itu harus tertib” 

Tuturan (1a) di atas kurang memiliki tingkat kesantunan yang cukup 

tinggi dari tuturan (1b) karena tuturan (1a) merupakan tuturang yang paling 

langsung jika dibandingkan dengan (1b). Jadi data di atas masuk kedalam 

kategori skala ketidaklangsungan karena Pn  disitu mencucapkan secara 

langsung kepada Mt maksud dari tuturanya yang menyuruh Mt untuk tertib 

pada saat kegiatan upacara sedang berlangsung.  

d. Skala Keotoritasan 

  Skala keotoritasan (anthority scale) merujuk pada hubungan status 

sosial sosial antara penutur dan lawan tutur yang terlibat dalam suatu 

pertuturan (Rahardi, 2005:66). Data-data yang diperoleh akan dipaparkan 

dengan skala keotoritasan sebagai berikut 

1) Keotoritasan dalam Hal Agama 

(1a) “kamu harus meningkatkan memohon kepada  allah”  

(1b) “kita harus meningkatkan memohon kepada allah” 

Tuturan (1a) di atas sudah memiliki tingkat kesantunan yang cukup 

tinggi dari tuturan (1b) karena tuturan (1a) ditandai dengan penyebutan kamu 

yang artinya bahwa disitu Pn berkedudukan lebih tinggi dari Mt, berbeda 

dengan kita yang kesanya Pn kedudukanya setara dengan Mt.  Jadi data di atas 

masuk kedalam kategori skala keotoritasan.  

e. Skala Jarak Sosial  

  Skala jarak sosial (social distance) merujuk kepada peringkat 

hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur yang terlibat dalam sebuah 

pertuturan (Rahardi, 2005:66). Data-data yang diperoleh akan dipaparkan 

dengan skala jarak sosial sebagai berikut :  

1) Jarak Sosial dalam Hal Agama 

(1) “sebelumnya marilah kita ucapan puji syukur kepada allah  SWT” 

   (2)  “apalagi kita bisa melaksanakan sholat sunnah” 

Data di atas masuk kedalam kategori skala jarak sosial karena Pn 

disitu sebagai ketua atau pembina yang mengajak semua Mt mengucapkan 

puji syukur kepada allah SWT. Data diatas masuk kedalam kategori skala 

jarak sosial karena Pn disitu sebagai bapak atau ibu guru yang mengajak 

siswa atau Mt untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi seharusnya kata kita 

diganti dengan kamu agar lebih santun. Sebab disiru bapak atau ibu guru 

kedudukanya lebih tinggi.  
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2) Jarak Sosial dalam Hal Belajar  

  (1)“kita harus rajin belajar” 

  Data diatas masuk kedalam kategori skala jarak sosial karena Pn disitu 

sebagai bapak atau ibu guru yang mengajak siswa atau Mt untuk 

melaksanakan sholat sunnah. Jadi seharusnya kata kita diganti dengan kamu 

agar lebih santun. . Sebab disiru bapak atau ibu guru kedudukanya lebih 

tinggi. 

C. Temuan dan Pembahasan 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti tentang kesantunan direktif 

tuturan guru untuk memotivasi siswa dalam amanat pembina upacara di SMP N 1 

Karangdowo dalam hasil pembahasan ditemukan temuan-temuan sebagi berikut :  

 Tindak tutur direktif merupakan salah satu wujud tuturan yang mempunyai 

maksud memberikan perintah atau menjadikan pendengar melakukan sesuatu 

tindakan atas apa yang didengarnya. Menurut (Yule, 2006:92) tindak tutur direktif 

adalah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain 

melakukan sesuatu. Ada 6 kategori tindak tutur yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini yaitu : tindak tutur tipe memerintah, tipe meminta, tipe mengajak, tipe 

memberi nasihat, tipe mengkritik dan tipe melarang. Untuk acuan skala kesantunan 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah skala kesantunan milik Leech yaitu antara 

lain : skala untung rugi, skala pilihan, skala ketidak langsungan, skala keotoritasan 

dan skala jarak sosial.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Riska Putri (2015) 

yang terdapat dalam Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran Volume 2 Nomor 1 

dengan judul penelitian “Kesantunan Berbahasa Dalam Tindak Tutur Direktif Guru 

Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sma Negeri 15 Padang” adalah sama-sama 

meneliti mengenai tindak tututur direktif dari tuturan seorang guru. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Riska Putri (2015) yaitu penelitian Riska 

Putri (2015) lebih meneliti mengenai maksim dalam suatu tuturan sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang skala kesantunan dalam suatu tuturan. Objek penelitian 

ini pada amanat dari pembina upacara sedangkan objek penelitian Riska Putri (2015) 

pada pembelajaran bahasa Indonesia. Temuan dalan penelitian ini ada 5 tipe tindak 

tutur direktif yaitu : (1) Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) Memberi nasihat 

(5) Mengkritik. Temuan dalam penelitian  yang dilakukan Riska Putri (2015) 
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ditemukan  tindak tutur direktif  (1)  menyuruh, (2) memohon, (3) menuntut, (4) 

menyarankan,  dan (5)  menantang. Kesantunan dalam penelitian ini paling banyak 

dilakukan dengan skala untung rugi. Kesantunan dalam penelitian Riska Putri (2015) 

paling banyak dilakukan dengan menggunakan maksim kesepakatan dan kearifan.  

 Persaaman penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Elmita (2013) yang 

terdapat dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 1 No. 2 dengan 

judul penelitian “Tindak Tutur Direktif Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Tk 

Nusa Indah Banuaran Padang”  adalah sama-sama meneliti mengenai tindak tutur 

direktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Elmita (2013) adalah 

penelitian Elmita (2013) hanya fokus pada tuturan direktif saja sedangkan penelitian 

ini meneliti mengenai kesantunan tuturan direktif. Objek dalam penelitian ini pada 

amanat pembina upacara sedangakan objek penelitian Elmita (2012) pada proses 

belajar mengajar. Temuan dalan penelitian ini ada 5 tipe tindak tutur direktif yaitu : 

(1) Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) Memberi nasihat (5) Mengkritik. 

Temuan dalam penelitian  yang dilakukan Elmita (2013) ditemukan 5 bentuk tindak 

tutur direktif  (a) menyuruh, tuturan menyuruh guru dalam PBM ditemukan sebanyak 

70 tuturan. (b) memohon, tindak tutur memohon adalah tindak tutur yang meminta 

dengan sopan petutur melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. Tuturan memohon 

guru dalam PBM di TK Nusa Indah ditemukan sebanyak 2 tuturan (c) menyarankan, 

tindak tutur menyarankan adalah tindak tutur yang menyarankan petutur untuk 

mengerjakan sesuatu hal yang baik menurut penutur untuk petutur sendiri. Tuturan 

menyarankan ini ditemukan sebanyak 11 tuturan. (d) menasehati tindak tutur 

menasehati adalah tuturan yang dilakukan untuk menasehati atau mengingatkan lawan 

tutur akan sesuatu hal yang akan ia kerjakan. Tuturan menasehati ditemukan sebanyak 

10 tuturan.dan (5) menantang, Tindak tutur menantang adalah tindak tutur untuk 

memotivasi seseorang agar mau mengerjakan sesuatu yang kita katakan atau kita 

tuturkan. Tuturan menantang ditemukan sebanyak 6 tuturan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwari 

(2012) yang terdapat dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan 

judul penelitian “Tindak Tutur Direktif Pada Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Di Kelas X” adalah sama-sama meneliti tentang tindak tutur direktif. Perbedaan 

peelitian Anwari (2012) dengan penelitian ini adalah penelitian Anwari (2012) hanya 

fokus pada tuturan direktif saja sedangkan penelitian ini meneliti mengenai 
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kesantunan tuturan direktif. Objek dalam penelitian ini pada amanat pembina upacara 

sedangakan objek penelitian Anwari (2012) pada proses belajar mengajar. Temuan 

dalan penelitian ini ada 5 tipe tindak tutur direktif yaitu : (1) Memerintah (2) 

Melarang (3) Mengajak (4) Memberi nasihat (5) Mengkritik. Temuan dalam 

penelitian yang dilakukan Anwari (2012) ditemukan tindak tutur 

memerintah/menyuruh, menasihati, meminta, bertanya, memohon, memesan, dan  

mengizinkan, sedangkan  siswa  meliputi  bertanya,  meminta, dan  memohon. Tindak 

tutur  tersebut disampaikan langsung dan tidak langsung dengan berbagai modus.  

Kesantunan  tindak  tutur  direktif  antara  guru  dan  siswa dalam penelitian Anwari 

(2012) meliputi kesantunan linguisti dan   kesantunan pragmatik. Kesantunan dalam 

penelitian ini paling banyak dilakukan dengan skala untung rugi.  

 Persamaan penelitian ini denga penelitian yang dilakukan oleh Erlis (2014) 

yang terdapat dalam Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran   Volume 2 Nomor 3 

dengan judul penelitian “Tindak Tutur Direktif Guru Dalam Kegiatan Muhadarah Di 

Mtsn Lubuk Buaya Kota Padang” adalah sama-sama meneliti tentang tindak tutur 

direktif. Perbedaan penelitian Erlis (2014) dengan penelitian ini adalah penelitian 

Erlis (2014) hanya fokus pada tuturan direktif saja sedangkan penelitian ini meneliti 

mengenai kesantunan tuturan direktif. Objek dalam penelitian ini pada amanat 

pembina upacara sedangakan objek penelitian Erlis (2014) pada proses kegiatan 

muhadarah. Temuan dalan penelitian ini ada 5 tipe tindak tutur direktif yaitu : (1) 

Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) Memberi nasihat (5) Mengkritik. Temuan 

dalam penelitian yang dilakukan Erlis (2014) bahwa tindak  tutur direktif guru dalam 

bentuk pertanyaan retoris bertujuan memancing siswa untuk berpikir  tentang  materi  

yang disampaikan. Hal  lain  yang  menye babkan  guru  dominan  menggunakan 

pertanyaan  tersebut  karena  guru  menyampaikan  materi-materi  dalam  bentuk 

ceramah atau siraman rohani yang dapat  dikatakan  sebagai  ceramah. Untuk  itulah  

guru  lebih  dominan menggunakan  tindak  tutur  direktif bentuk pertanyaan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarti 

(2011) yang terdapat dalam Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran dengan judul 

penelitian “Strategi Tindak Tutur Direktif Guru Dan Responswarna Afektif Siswa” 

adalah sama-sama meneliti tentang tindak tutur direktif. Perbedaan peelitian Sumarti 

(2011) dengan penelitian ini adalah penelitian Sumarti (2011) hanya fokus pada 
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strategi tuturan direktif sedangkan penelitian ini meneliti mengenai kesantunan 

tuturan direktif. Objek dalam penelitian ini pada amanat pembina upacara sedangakan 

objek penelitian Sumarti (2011) Respon Siswa. Temuan dalan penelitian ini ada 5 tipe 

tindak tutur direktif yaitu : (1) Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) Memberi 

nasihat (5) Mengkritik. Temuan dalam penelitian yang dilakukan Sumarti (2011) 

bahwa fungsi komunikasi tindak tutur direktif guru (TDG) terdiri atas memerintah, 

meminta, melarang, menyarankan, menanya, dan mengajak; realisasi TDG dengan 

strategi direct/langsung danindirect/tidak langsung; STTDG yang mendapat RWAPS 

ialah (a) tuturan langsung, (b) mengandung unsur pujian, (c) menggunakan sapaan 

penanda sayang dan nama, (d) menghindari penggunaan kata sayadan kamu, (e) 

melibatkan penutur dan mitra tutur dalam kegiatan, (f) menggunakan penanda 

permintaan halus, (g) mengandung lelucon, (h) mempertimbangkan keinginan mitra 

tutur, (i) mengupayakan kesepakatan, dan (j) tuturan tidak langsung. Sementara itu, 

STTDG yang be-RWANS tuturan yang (a) tidak langsung mengandung ironi, (b) 

menyapa dengan kata seru, (c) membandingkan, dan (d) mengandung unsur celaan.  

Persamaan peelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernandez 

(2002) yang terdapat dalam Journal of Pragmatics Volume 34, no 2 dengan judul 

“Grounding, semantic motivation, and conceptual interaction in indirect directive 

speech acts” adalah sama-sama meneliti mengenai tindak tutur direktif. Perbedaan 

penelitian Hernandez (2002) dengan penelitian ini adalah penelitian Hernandez 

(2002) meneliti pada sebuah interaksi sosial sedangkan penelitian ini pada tuturan 

amanat pembina upacara. Temuan dalan penelitian ini ada 5 tipe tindak tutur direktif 

yaitu : (1) Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) Memberi nasihat (5) 

Mengkritik. Temuan dalan penelitian Hernandez (2002) bahwa penelitian 

disimpulkan bedasarkan tujuan indentifikasi masalahnya berniat dalam artian lansung 

meminta berdasarkan hubungan pembedahan di dalam komponen skenario. Kami 

sampai mengembangkan Panther and Thornburg's catatan orang lain. Aspek langsung 

yang mana direktif  mereka gunakan tidak penuh. Jadi kami menguji persoalan seperti 

itu mengenai motivasi semantik tidak langsung dalam direktif. Bentuk dasar sedikit 

demi sedikit dalam pembangunan untuk digunakan menyampaikan. Mereka seketika 

punya kemungkinan besar mereka gambaran dasar semantik dan sebuah teori motivasi 

yang sementara sebuah keistimewaan mereka dalam tulisan. Kami membuktikan 

bahwa menghitung secara tidak logis beberapa banyak gaya dalam  ungkapan 
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persoalan  pengertian hubungan timbal balik diantaranya rencana gambaran semantik 

metafora mengidealkanmodel  teori ICMs.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Skewis (2003) 

yang terdapat dalam journal of pragmatics volume 35 no 2 dengan judul penelitian 

“Mitigated directness in Honglou meng: directive speech acts and politeness in 

eighteenth century Chines” adalah sama-sama meneliti mengenai tindak tutur direktif. 

Perbedaan penelitian Skeewis (2003) dengan penelitian ini adalah penelitian Skeewis 

(2003) meneliti pada novel honglou meng sedangkan penelitian ini pada tuturan 

amanat pembina upacara. Temuan dalan penelitian ini ada 5 tipe tindak tutur direktif 

yaitu : (1) Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) Memberi nasihat (5) 

Mengkritik. Temuan dalan penelitian Skeewis (2003) bahwa dasar dalam analisis 

tindak tutur direktif dalam dialog pada novel honglou meng itu membuktikan agar 

rencana ketidak langsungan meskipun   mendirikan itu bahwa bahasa orang lain alat 

seperti itu merupakan unsur sebuah pengulangan sebuah kata kerja. Istilah alamat dan 

sebuah kehadiran dan peruntunan yang mendukung perpindahan paling jauh lagi 

penting dalam sebuah komunkasi dalam sopan-santun. Dalam penemuan memberi 

kesan memelukan memekirkan kembali arus teoritis kedudukan sebuah pokok 

persoalan dan berpindah  melebihi dalam analisis tersendiri tindak tutur berbuat untuk 

memeriksa peran struktur percakapan dan pengelolaan pembuatan kesantunan.   

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh   Moessne 

(2010) Volume 11, No 2, dalam Journal of Historical Pragmatics dengan judul 

penelitian “Directive speech acts A cross-generic diachronic study” adalah sama-sama 

meneliti mengenai tindak tutur direktif. Perbedaan penelitian Moessne (2010) dengan 

penelitian ini adalah penelitian Moessne (2010) meneliti pada sebuah teks sedangkan 

penelitian ini pada tuturan amanat pembina upacara. Temuan dalan penelitian ini ada 

5 tipe tindak tutur direktif yaitu : (1) Memerintah (2) Melarang (3) Mengajak (4) 

Memberi nasihat (5) Mengkritik. Temuan dalan penelitian Moessne (2010) bahwa 

dari analisis ini memperkenalkan bagian 5 : dalam sebuah permulaan periode modern 

inggris semua 3 teks kategori. Berdasarkan perubahan juga jelas dari sebuah bidang 

perwujudan strategi. Sekarang karya tulis ilmiah  inggris  hanya omongan tikdak 

sebanyak direktif daripada perintah kategori teks. Berdasarkan perubahan jelas bidang 

perwujudan strategi. Perubahan bahasa menyambung dengan fungsi perubahan yang 

http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/jhp;jsessionid=barf9e8ddrs2i.alexandra
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sah tulisan dan perubahan dalam sebuah tulisan masyarakat dalam ilmiah. Pada 

bagian terakhir ringkasan pokok persoalan dalam karya ilmiah ini dan tawaran 

sementara perubahan untuk mengembangkan kurang lebih kekuasaan  model dekriptif   

untuk tindak tutur direktif.    

D. Keterbatasan Peneliti  

 Setiap penelitian tentu ada masalah atau kendala yang dialamai oleh peneliti 

dalam melakukan suatu penelitian. Masalah atau kendala yang dialami oleh peneliti 

dalam suatu penelitian merupakan keterbatasan peneliti. Keterbatasan peneliti dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Data yang diperoleh oleh peneliti hanya sebagian kecil dari kategori sub-KD, yang 

ada sekitar 36 sub-KD. Penelitian ini hanya menemukan 7 sub-KD. 

b. Data mengenai kesantunan hanya ada 19 data dikarenakan tuturan yang dituturkan 

oleh guru mayoritas sudah santun.  

c. Peneliti sulit untuk mendapatkan data karena sekolah yang yang dijadikan tempat 

untuk mencari data terkadang tidak melaksanakan kegiatan upacara karena ada 

halangan tertentu.    

 


