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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa secara umum merupakan alat interaksi sosial atau alat 

komunikasi manusia. Salah satu wujud bahasa adalah tindak tutur. Tindak 

tutur digunakan penutur untuk menyampaikan keinginan atau maksud kepada 

mitra tutur. Bahasa selain sebagai alat komunikasi antar suku dan 

antarbudaya yang berbeda, juga memiliki fungsi yakni sebagai alat interaksi 

sosial, mengungkapkan ide, dan bereskpresi. 

Peristiwa tutur yang terdapat dalam tindak tutur dilakukan penutur 

kepada mitra tutur untuk menyampaikan informasi. Peristiwa tutur dapat 

diartikan sebagai sebuah rangkaian tuturan yang terorganisasikan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tindak tutur atau “penuturan” atau “speech 

art”, speech event (istilah Kridalaksana) adalah pengujaran kalimat untuk 

menyatakan agar suatu maksud dari pembicara dapat diketahui oleh 

pendengar. Tindak tutur merupakan gejala yang bersifat individual, psikologi, 

dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu. 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu jenis tindak tutur yang 

dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai dengan 

apa yang disebuttkan di dalam tuturannya. Tindak tutur direktif disebut juga 

tindak tutur imposif.  Menurut Yule (2006: 92) tindak tutur direktif ialah jenis 

tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan 

sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan 

penutur. Tindak tutur ini meliputi: memohon, meminta, memerintah, 

memesan, dan memberi saran. Pada waktu menggunakan tindak tutur direktif 

penutur berusaha menyesuaikan dunia dengan kata (lewat pendengar). 

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari tindak 

tutur dalam berbagai situasi. Sebagai makhluk sosial manusia selalu 

berhubungan dengan orang lain dan melakukan tindakan-tindakan yang salah 
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satunya diungkapkan melalui tuturan. Seluruh sisi kehidupan manusia yang 

melibatkan interaksi dengan orang lain hampir selalu melibatkan peran tindak 

tutur dalam berbagai wujud dan cara penyampaiannya. Cara seseorang 

memerintah, berjanji, memohon, meminta maaf, atau mengundang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya usia, jabatan, kedekatan penutur 

dengan mitra tutur, suasana tuturan (formal/informal), tujuan tuturan, dan 

latar belakang penutur serta mitra tutur. Situasi tutur yang berbeda akan 

menunjukkan penggunaan tindak tutur yang berbeda pula. 

Salah satu situasi tutur yang dapat memberikan gambaran mengenai 

penggunaan tindak tutur yang mempunyai ciri khas tertentu adalah kegiatan 

belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar memiliki ciri khusus yang 

membedakannya dengan situasi tutur yang lain, yakni (1) memiliki tujuan 

yang jelas, yaitu membantu siswa dalam suatu perkembangan tertentu 

dengan memusatkan perhatian pada siswa, (2) ada suatu prosedur (jalannya 

interaksi) yang didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (3) 

ditandai dengan satu penggarapan materi khusus,(4) ditandai dengan adanya 

aktivitas siswa, (5) guru berperan sebagai pembimbing, (6) ada pola tingkah 

laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang harus ditaati oleh 

semua pihak, baik guru maupun murid, dan (7) ada batas waktu untuk 

mencapai tujuan (Sunardi dalam Mulyani, 2011: 22). Berdasarkan ciri 

tersebut, tampak peran guru sangat besar dalam proses belajar mengajar 

yakni menjadi pembimbing dan pengatur kegiatan belajar dan pola tingkah 

laku. 

Sebagai seseorang yang menjadi pembimbing dan bertanggung jawab 

atas kegiatan belajar mengajar, seorang guru mempunyai wewenang untuk 

memberikan perintah, nasehat, petunjuk kerja, maupun larangan pada siswa 

dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar. Perintah, nasehat, 

petunjuk kerja, atau larangan tersebut umumnya diwujudkan dalam tindak 

tutur direktif, yakni tindak tutur yang dimaksudkan agar mitra tutur 

melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Tindak tutur direktif 

dapat direalisasikan kedalam berbagai jenis dan strategi tuturan yang 
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dimaksudkan agar siswa melakukan tindakan sesuai dengan keinginan guru. 

Seorang guru perlu memilih bahasa yang sesuai dalam bertutur sehingga 

maksud tuturan dapat diterima dengan baik dan menumbuhkan kepercayaan 

siswa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh David (2004) dalam Lavalle-

Alcudia (tanpa tahun) bahwa pemilihan dan kesesuaian bahasa yang 

digunakan oleh guru di dalam kelas akan meningkatkan kepercayaan siswa. 

Cara guru mengungkapkan tuturan direktif dipengaruhi oleh beberapa 

faktor misalnya tahap pembelajaran, materi pelajaran, bahasa yang 

digunakan, hingga tingkat kedekatan guru dengan siswa. Tindak tutur 

direktif pada saat membuka pelajaran berbeda dengan tindak tutur direktif 

yang digunakan pada saat melaksanakan aktivitas inti pembelajaran. Sebagai 

contoh, pada tahap apersepsi, guru umumnya menggunakan tindak tutur 

direktif mengajak, sedangkan pada saat mengevaluasi hasil tugas guru 

menggunakan tindak tutur direktif suruhan (Etikasari, 2012: 6). Selain itu, 

faktor mata pelajaran atau materi ajar juga membedakan jenis tindak tutur 

direktif yang digunakan. Guru yang mengajar mata pelajaran yang bersifat 

praktek misalnya bahasa Inggris (untuk keterampilan berbicara) atau fisika 

(pada saat praktikum) lebih banyak menggunakan tuturan direktif dibanding 

guru yang memberikan ceramah pada mata pelajaran agama atau 

kewarganegaraan. 

Bahasa pengantar juga dapat membedakan jenis tindak tutur yang 

dipakai dikarenakan adanya faktor budaya yang melekat pada setiap bahasa 

sehingga membedakannya dengan bahasa lain. Penggunaan tindak tutur 

dapat merefleksikan pola hubungan masyarakat penuturnya berdasarkan 

status sosial, jarak sosial, usia, dan faktor-faktor lainnya yang terikat dengan 

budaya. Sebagai contoh, Falsgraf dan Majors (dalam Dalton-Puffer (2004: 5) 

dalam penelitiannya menemukan adanya perbedaan signifikan antara 

penggunaan bahasa Jepang dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

pengajaran di sekolah dasar di Jepang. Guru yang menggunakan bahasa 

Jepang lebih cenderung menggunakan tuturan direktif langsung dibanding 

mereka yang mengajar dalam bahasa Inggris. Falsgraf dan Majors 
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menyimpulkan bahwa tingkat kelangsungan tuturan menunjukkan perbedaan 

status antara guru dan siswa sekaligus menunjukkan pola hubungan antara 

guru dan siswa yang cenderung dekat dan informal. 

Salah satu pemakaian bahasa untuk menyampaikan pesan kepada 

orang lain yaitu dengan  khotbah. Wacana khotbah merupakan wacana  

pidato yang berisi tentang masalah keagamaan. Wacana ini sering ditemui di 

antaranya dalam acara pengajian, salat  jumat, salat Idulfitri, salat Iduladha, 

dan upacara keagamaan lainnya.  Wacana ini biasanya berisi nasihat yang 

dituturkan oleh seorang dai atau ulama  kepada mayarakat . Sasaran wacana   

khotbah adalah jamaah shalat Jumat. Wacana khotbah ini biasanya berisi 

nasihat kepada mitra tutur . Jadi, wacana ini mempunyai efek terhadap mitra 

tutur. Wacana ini teridentifikasi menggunakan beberapa jenis tindak tutur. 

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji peristiwa tutur 

yang disampaikan oleh khotib pada khutbah Jumat. Tindak tutur direktif 

dipilih karena jenis tindak tutur ini banyak digunakan oleh khotib dalam 

menyampaikan khutbah. Data yang diambil sebagai objek penelitian tersebut 

didasarkan atas apa yang disampaikan oleh khotib selama proses khutbah 

berlangsung. Sehubungan dengan proses khutbah yang terjadi, tuturan-

tuturan yang disampaikan oleh khotib termasuk jenis tindak tutur direktif. 

B. Pembatasan masalah 

Penelitian mengenai tindak tutur  pada khotbah jumat ini akan 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Agar tidak meluas, 

maka aspek pragmatik yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada bentuk 

tindak tutur direktif pada khotbah jumat dan implementasinya pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang 

perlu dibahas di penelitian ini. 

a. Bagaimanakah pemakaian tindak tuturdirektif dalam khutbah Jumat ? 

b. Bagaimana implementasi pada pembelajaran pragmatik ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini. 

a. Menemukan dan mendeskripsikan tindak tuturdirektif dalam khutbah 

Jumat. 

b. Mendeskipsikan implementasinya pada pembelajaran pragmatik. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat 

teoritik maupun manfaat praktis. 

a. Manfaat teoritik 

Secara teoritik penelitian ini berguna untuk menambah khasanah 

ilmu terhadap pemakaian bahasa lisan dan bahasa tulis melalui 

pendekatan pragmatik dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

Selain itu, untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang 

linguistik, karena dengan menganalisis tuturan yang teerdapat pada 

khutbah shalat Jumat, maka akan diketahui bagaimana tuturan direktif 

dan realisasi pada pembelajaran yang digunakan penutur untuk 

menyampaikan maksud dalam tuturan khutbah shalat Jum’at. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

atau referensi dalam memberikan gambaran mengenai tuturan 

direktif. 

2. Bagi pengajar bahasa Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya bahan pengajaran, khususnya dalam pengajaran bahasa 

Indonesia dengan pendekatan komunikatif 

F. Sistematika Penulisan 

Penulis dalam penelitian ini dikelompokkan dari bab pertama hingga 

bab terakhir akan membicarakan masalah-masalah yang berbeda, tetapi masih 

dalam satu kaitan permasalahan. 
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Bab pertama merupakan pendahuluan dari penulisan ini, berisi tentang latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta dikemukakan mengenai sitematika penulisan. 

Bab kedua kajian teoretik, berisi tentang teori-teori dan pengertian 

pokok yang meliputi tentang pengertian pragmatik, tindak tutur, tindak tutur 

direktif, dan pengertian khutbah. 

Bab ketiga merupakan inti dari penulisan ini, dikemukakan asal data 

diperoleh, bagaimana mencarinya, cara mengklasifikasi data serta cara 

pengolahan data, sehingga pengolahan hasil data dapat diketahui. 

Bab keempat analisis data , berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan klasifikasi pemakaian tindak tutur direktif dalam khutbah Jumat, 

implementasinya pada pembelajaran pragmatik. 

Bab kelima Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai 

dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


