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REALISASI TINDAK TUTUR DIREKTIF PADA WACANA PROSES 

BELAJAR-MENGAJAR DI KALANGAN ANAK AUTIS  

SLB NEGERI SURAKARTA 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk bentuk realisasi tindak 

tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB 

Negeri Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Penelitian tentang tindak tutur direktif pada wacana proses belajar 

mengajar di kalangan anak autis ini dilakukan pada SLB Negeri Surakarta. 

Adapun pelaksanaan waktu penelitian dimulai bulan Agustus sampai Oktober 

2018. Sumber data dalam penelitian ini adalah aktifitas bahasa secara lisan dari 

tindak tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di kalangan anak autis 

SLB Negeri Surakarta. Teknik dasar dalam penelitian ini adalah teknik pilah 

unsur penentu atau teknik PUP.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

bentuk realisasi tindak tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di 

Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta adalah perintah, permintaan, ajakan, 

nasihat, kritikan dan larangan. 

 

Kata kunci: tindak tutur, direktif, anak autis. 

 

Abstract 

This study aims todescribe the form of the realization of speech acts directive on 

the discourse of teaching and learning process among autistic children of SLB 

Negeri Surakarta. This type of research is a descriptive qualitative research. 

Research on speech acts directive on the discourse of teaching and learning 

process among children with autism is done at SLB Negeri Surakarta. The 

implementation of research time started from August to October 2017. The data 

source in this research is the oral language activity of speech act directive on the 

discourse of teaching and learning process among autistic children of SLB Negeri 

Surakarta. The basic technique in this research is the technique of the decisive 

element or PUP technique. Based on the result of research, it is known thatThe 

form of the realization of speech acts directive on the discourse of teaching and 

learning process among autistic children of SLB Negeri Surakarta is command, 

request, solicitation, advice, criticism and prohibition. 

 

Keywords: speech acts, directive, autistic children. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tindak tutur merupakan produk dari suatu ujaran kalimat dalam kondisi tertentu 

dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi bahasa yang menentukan makna 

kalimat. Seorang penutur yang ingin mengemukakan sesuatu kepada mitra tutur, 

maka yang ingin dikemukakannya itu adalah makna atau maksud kalimat. Cara 
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menyampaikan makna atau maksud, penutur harus menuangkannya dalam wujud 

tindak tutur. Tindak tutur yang akan dipilih sangat bergantung pada beberapa 

faktor. Maksud dalam tindak tutur perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan 

tindak tutur sesuai dengan posisi penutur, situasi tutur, dan kemungkinan struktur 

yang ada dalam bahasa itu. Penutur cenderung menggunakan bahasa seperlunya 

dalam berkomunikasi. Pemilihan bahasa oleh penutur lebih mengarahkan pada 

bahasa yang komunikatif. Melalui konteks situasi yang jelas suatu peristiwa 

komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 

Tindak tutur merupakan penentu makna kalimat itu, namun, makna suatu 

kalimat tidak ditentukan oleh satu-satunya tindak tutur seperti yang berlaku dalam 

kalimat yang sedang diujarkan itu, tetapi selalu terdapat kemungkinan untuk 

menyatakan secara tepat apa yang dimaksud oleh penuturnya. Searle (2009: 23-

24) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada tiga jenis 

tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan 

sesuatu. Tindak tutur ini sering disebut sebagai The Act of Saying Something. 

Dalam tindak tutur ini dihasilkan serangkaian bunyi bahasa yang berarti sesuatu 

(Ibrahim, 2013: 15). Lebih jauh tindak tutur yang relatif paling mudah untuk 

diidentifikasikan karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa 

menyertakan konteks tuturan (Wijana, 2011: 22). 

Permasalahan tindak tutur sering kali dialami oleh anak autis. Anak autis 

tidak mampu mengekspresikan keinginannya secara spontan (Prasetyono, 2008: 

56). Beberapa anak autis tidak mampu berbicara, tidak mampu mengekspresikan 

diri, baik melalui bahasa verbal maupun nonverbal, mereka terlihat sangat asyik 

dengan dirinya sendiri, minatnya terbatas, dan sama sekali tidak tertarik dengan 

lingkungannya. Kekebalan tubuh tidak berkembang sebagaimana seharusnya, 

berinteraksi jika membutuhkan sesuatu, berkomunikasi dengan tertawa dan 

menangis, sangat hiperaktif, tidak mau digandeng di tempat umum, menolak 

diarahkan, bahkan menolak disentuh, dan dipegang (Puspita, 2004: 64) Untuk 

menyampaikan keinginannya anak autis menggunakan perilaku verbal yang 

sangat sederhana, yakni satu atau dua kata yang diikuti dengan perilaku 
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nonverbal (Dompas, 2008). Untuk meminta sesuatu yang diinginkan, anak autis 

menggunakan bentuk verbalnya sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu yang 

mendukung ujarannya. 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu dari jenis tindak tutur yang 

digunakan anak autis dalam interaksi pembelajaran di kelas. Tindak tutur direktif 

lebih banyak digunakan anak autis dalam berinteraksi dengan mitra tuturnya 

dibandingkan dengan tindak tutur asertif dan ekspresif (Sumarti, 2012: 44). 

Tingginya tingkat penggunaan bentuk tindak tutur direktif anak autis ketika 

berinteraksi dengan mitra tuturnya sebagaimana dikemukakan di atas tidak 

terlepas dari karakteristik anak autis (Cumings, 2009: 36). 

Pembelajaran dan terapi anak autis ditujukan untuk bisa berkomunikasi, 

minimal untuk memenuhi kebutuhannya (Maulana, 2007: 84). Untuk bisa 

memenuhi kebutuhannnya anak autis dituntut untuk bisa mengungkapkan 

maksudnya melalui bahasa. Dengan mengetahui berbagai bentuk, fungsi, dan 

strategi tindak tutur direktif anak autis, guru dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran agar anak autis bisa berkomunikasi dengan baik. Berkaitan dengan 

hal tersebut yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah tindak tutur direktif 

anak autis. Walaupun anak autis mengalami gangguan komunikatif dalam 

penggunaan bahasa, namun anak autis perlu untuk berkomunikasi dengan sesama, 

baik dengan orang tua, teman sebayanya, atau orang-orang di sekitar mereka. 

Sudah ada beberapa penelitian mengenai hal tersebut antara lain 

penelitian Sumarti dan Salamah (2015) dengan judul “Tindak Tutur Direktif Anak 

Autis”. Hasil penelitian sebagai berikut. Bentuk tindak tutur direktif anak autis 

meliputi tindak tutur permintaan, tindak tutur perintah, dan tindak tutur larangan. 

Rizqi., dkk (2013) melakukan penelitian tentang “Tindak Tutur Direktif dalam 

Novel Pukat Karya Tere-Liye”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan berikut ini. Jenis 

tindak tutur direktif yang digunakan dalam novel Pukat karya Tere-Liye adalah 

tindak tutur direktif menyuruh, memohon, menasihati, menantang, dan 

menyarankan. Hashim (2015) dengan penelitian tentang “Speech Acts in Selected 

Political Speeches”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur direktif 
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yang dilakukan oleh politisi adalah berkomunikasi langsung dengan masyarakat 

umum untuk meyakinkan mereka tentang program atau ide-ide mereka. Goddard 

(2002) melakukan penelitian berjudul “Directive speech acts in Malay (Bahasa 

Melayu) : an ethnopragmatic perspective”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tindak tutur semantik leksikal dan pragmatik budaya terjalin erat dalam bahasa 

Melayu, tetapi juga untuk menunjukkan nilai pendekatan ethnopragmatic untuk 

tindak tutur secara umum. Santoso, dkk (2014) melakukan penelitian tentang 

“Speech Act on Short Stories: A Pragmatic Study”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui klasifikasi yang tepat fungsi komunikatif pragmatis yang ada 

dalam cerita pendek untuk remaja di mana kita bisa mengetahui lebih lanjut apa 

cerita pendek menggunakan klasifikasi remaja, terutama di tindak tutur 

menyatakan apa yang mereka pikirkan dalam berkomunikasi. Lailiyah (2015) 

melakukan penelitian tentang “Directive Speech Act of The Main Characters in 

Divergent Movie”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga jenis pidato 

direktif pada Act of The Main Characters in Divergent Movie, yaitu mereka 

langsung tindak tutur, langsung tindak tutur, dan literal tindak tutur. Kemudian, 

makna tindak tutur direktif bisa (1) perintah, (2) larangan, (3) meminta, (4) 

undangan, (5) saran, dan (6) peringatan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan tujuan mendeskripsikan bentuk realisasi tindak tutur direktif pada wacana 

proses belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Peneliti mengamati bahasa yang dipergunakan dalam wacana proses belajar 

mengajar di kalangan anak autis. Selanjutnya, peneliti menganalisis tuturan yang 

ada dalam wacana proses belajar mengajar di kalangan anak autis, dilanjutkan 

dengan mengklasifikasi tuturan yang mengandung tindak tutur direktif. Penelitian 

tentang tindak tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di kalangan 

anak autis ini dilakukan pada SLB Negeri Surakarta. Adapun pelaksanaan waktu 

penelitian dimulai bulan Februari sampai April 2017. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah aktifitas bahasa secara lisan dari 

tindak tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di kalangan anak autis 

SLB Negeri Surakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik simak. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian, yaitu peneliti 

menyimak penggunaan bahasa pada wacana proses belajar mengajar di kalangan 

anak autis. Selanjutnya, peneliti mencatat data pada kartu data dan dilanjutkan 

dengan mengklasifikasi data sesuai dengan bentuk tindak tutur direktif dan 

terakhir penelitian menentukan dan menetapkan data tentang realisasi tindak tutur 

direktif pada wacana proses belajar mengajar di kalangan anak autis SLB Negeri 

Surakarta. 

Teknik dasar dalam penelitian ini adalah teknik pilah unsur penentu atau 

teknik PUP. Adapun alatnya adalah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki 

oleh peneliti. Daya pilah yang dimaksud adalah daya pilah pragmatis. Melaui daya 

pilah tersebut dapat diketahui realisasi tindak tutur yang terdapat dalam wacana 

proses belajar mengajar di kalangan anak autis. Langkah-langkah dari metode 

pilah unsur penentu (PUP)  pada tindak tutur direktif pada wacana proses belajar 

mengajar di kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta praktiknya dilakukan oleh 

peneliti setelah merekam percakapan dengan bahasa lisan dan kemudian 

menyalinnya dengan bahasa tulis, peneliti mulai menganalisis hasil salinan 

tersebut sebagai hasil percakapan anak autis dan guru yang terdiri dari beberapa 

kalimat. Kemundian menentukan ciri khas penanda yang terdapat dalam kalimat 

tersebut sesuai dengan kemampuan anak. Kelebihan metode ini adalah 

mempermudah peneliti untuk mencari kejatian satuan lingual atau identitas 

konstituen tertentu dalam satuan kalimat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu jenis tindak tutur ilokusi. Suyono 

(1990: 5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak tutur direktif adalah 

tindak tutur yang berfungsi mendorong penanggap tutur melakukan sesuatu. 

Tindak tutur direktif meminta adalah suatu kompetensi yang bertujuan untuk 
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memohon dan mengharapkan kepada mitratutur supaya diberi atau mendapatkan 

sesuatu kenyataan sebagaimana yang diminta oleh mitratutur (Prayitno, 2011: 46). 

Tindak tutur direktif meminta direalisasikan dalam beberapa modus antara lain: 

perintah, permintaan, ajakan, nasihat, kritikan dan larangan. Bentuk realisasi 

tindak tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di kalangan anak autis 

SLB Negeri Surakarta dinyatakan berikut ini. 

3.1.1. Perintah  

Perintah merupakan suatu bentuk tuturan yang bermaksud agar apa yang telah 

dituturkan penutur, mitra tutur mau melakukansesuatu sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh penutur. Bentuk realisasi tindak tutur direktif perintah pada 

wacana proses belajar mengajar di kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta 

dinyatakan berikut ini. 

(1) Guru  : Herlambang sini maju ke depan 

Herlambang : menuju ke depan  

Guru  : pegang baca 

Herlambang : membaca  

Guru  : tangannya Reva di lipat 

Reva  : langsung melipat tangan  

Guru  : sekarang Alanis maju kedepan 

Alanis  : langsung maju kedepan  

Guru  : sekarang Alanis baca 

Alanis  : membaca  

Guru  : ya, tepuk tangan 

Murid  : bertepuk tangan kecuali Reva  

 

Kutipan (1) merupakan bentuk tindak tutur direktif perintah. Dalam tindak 

tutur itu, guru meminta kepada siswa untuk melakukan gerakan sesuai dengan apa 

yang diperintahkan oleh guru, seperti: maju ke depan, tepuk tangan. Tindak tutur 

tersebut menunjukkan bahwa guru menyuruh siswa untuk melakukan suatu 

aktivitas, sehingga disebut dengan tindak tutur direktif perintah. Prayitno 

(2011:51) menyatakan bahwa direktif perintah adalah perkataan yang bermaksud 

menyuruh mitra tutur melakukan sesuatu. Direktif memerintah ini ada semacam 

aba-aba, komando, atau aturan dari pihak penutur sebagai orang yang merasa 

lebih tinggi kedudukannya. 
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3.1.2. Permintaan 

Permintaan adalah suatu bentuk tuturan yang bermaksud apa yang diinginkan oleh 

penutur dipenuhi oleh mitra tutur. Bentuk realisasi tindak tutur direktif permintaan 

pada wacana proses belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB Negeri 

Surakarta dinyatakan berikut ini. 

(2) Guru : nama binatang ayam, terus apalagi herlambang? 

Selain ayam 

Herlambang : ayam  

Guru  : selain ayam ada binatang apa? 

Herlambang : gajah 

Guru  : apa Reva?  

 

Kutipan (2)  merupakan bentuk tindak tutur direktif permintaan. Wacana 

“nama binatang ayam, terus apalagi herlambang? Selain ayam” menjelaskan 

bahwa guru meminta siswa untuk menyebutkan nama binatang selain ayam, 

selanjutnya wacana “selain ayam ada binatang apa?” semakin mempertegas 

bahwa guru meminta siswa untuk menyebutkan nama binatang selain ayam. 

Dalam wacana di atas, guru meminta kepada siswa (Herlambang) untuk 

menyebutkan naman binatang selani Ayam, sehingga siswa menyebutkan 

binatang lain selain Ayam. 

3.1.3. Ajakan  

Mengajak adalah suatu bentuk tuturan yang memiliki maksud agar apa yang 

diucapkan penutur, mitra tutur turut melakukan apa yang dituturkan oleh penutur. 

Bentuk realisasi tindak tutur direktif ajakan pada wacana proses belajar mengajar 

di Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta adalah sebagai berikut: 

(3) Guru : kalau bu erni liatt nanti istirahat ada yang lari 

kesana lari kesini, boleh mainan tapi tidak boleh 

terus terusan, berdiri disitu juga 

Alanis : waktunya habis 

Guru : istirahat itu gunakan untuk istirahat, jadi nanti 

kalau di kelas tidak ngantuk, tidak capek, ya 

Murid : ya 

Guru : ookey, boleh istirahat 
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Kutipan (3) merupakan tindak tutur direktif ajakan. Wacana “istirahat itu 

gunakan untuk istirahat, jadi nanti kalau di kelas tidak ngantuk, tidak capek, ya” 

mengandung tindak tutur direktif ajakan kepada siswa agar menggunakan waktu 

istirahat dengan sebaik-baiknya agar waktu di kelas tidak mengantuk. 

Berdasarkan wacana tersebut diketahui bahwa guru mengajak siswa untuk 

istirahat. Guru mengajak siswa untuk memanfaatkan waktu istirahat dengan 

sebaik-baiknya, sehingga tidak boleh istirahat sambil berlari-lari atau bermain-

main. 

3.1.4. Nasihat  

Nasihat adalah suatu petunjuk yang berisi pelajaran terpetik dan baik dari penutur 

yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi mitra tutur untuk melakukan sesuatu 

)Prayitno, 2011:70). Bentuk realisasi tindak tutur direktif nasihat pada wacana 

proses belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta dinyatakan 

berikut ini. 

(4) Guru : kenapa tertawa, tangannya dilipat, boleh gak 

tertawa sendiri? 

Alanis : tidak boleh 

Guru : boleh tidak tertawa sendiri? 

Alanis : jongkok berdiri (tidak sesuai) 

Guru : kalau tertawa sendiri boleh tidak? 

Guru : kalau tidak ada yang lucu tidak usah tertawa 

Guru : Reva tertawa sendiri, iya? Boleh tidak? Gak boleh 

tertawa sendiri 

 

Kutipan (4) merupakan bentuk tindak tutur direktif nasihat. Wacana “kalau 

tidak ada yang lucu tidak usah tertawa” dan “Reva tertawa sendiri, iya? Boleh 

tidak? Gak boleh tertawa sendiri” merupakan nasihat guru kepada siswa agar 

tidak tertawa sembarangan. Wacana di atas dilakukan untuk memberikan nasihat 

kepada mitra tutur agar mengikuti apa yang dinasihatkan. Pada wacana di atas 

guru menasihatkan kepada siswa agar tidak tertawa sendiri dan kemudian guru 

memperjelas nasihatnya bahwa tertawa sendiri itu tidak boleh. 

3.1.5. Kritikan  

Kritikan adalah suatu bentuk tuturan yang mempunyai maksud memberi teguran 

kepada mitra tutur atas tindakan yang dilakukan mitra tutur. Bentuk realisasi 
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tindak tutur direktif kritikan pada wacana proses belajar mengajar di Kalangan 

anak autis SLB Negeri Surakarta dinyatakan berikut ini. 

(5) Guru : kalau gak disuruh kok gak nulis to mas (kepada 

Reva) selesaikan 

Reva : (menulis lagi untuk menyelesaikan) 

Guru : sudah selesai alanis? 

Alanis : sudah 

Guru : lha sudah selesai belum, kalau belum selesaikan 

cepat cepat 

Alanis : (tertawa) 

Guru : tangannya nis dijaga 

Alanis : respon diam 

 

Kutipan (5) merupakan bentuk tindak tutur direktif kritikan. Wacana “kalau 

gak disuruh kok gak nulis to mas (kepada Reva) selesaikan” menunjukkan bahwa 

guru memberikan kritikan kepada Reva yang hanya mau menulis ketika disuruh. 

Kritikan diberikan kepada seseorang untuk merubah perilaku yang kurang baik 

menjadi lebih baik. Pada wacana di atas tindak tutur direktif kritikan ditujukan 

kepada Alanis untuk memperbaiki perilakunya yang kurang baik, tangan yang 

jahil agar tidak menjadi sebuah kebiasaan. Tuturan tersebut dituturkan dengan 

tujuan agar mitra tutur melakukan atau melayani dengan baik lagi dan supaya 

tidak terulang kembali. Prayitno (2011:75) menyatakan bahwa direktif kritikan 

adalah tindak berbahasa yang tujuan adalah memberi masukan dengan keras atas 

tindakan mitra tutur. 

3.1.6. Larangan  

Melarang adalah suatu bentuk tuturan yang mempunyai maksud agar apa yang 

diucapkan mitra tutur, mitra tutur tidak melakukan tindakan oleh karena ujaran 

penutur. Bentuk realisasi tindak tutur direktif larangan pada wacana proses belajar 

mengajar di Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta dinyatakan berikut ini. 

(6) Guru : hayo, jaraknya berapa Alanis dihitung dulu 

(menegur) 

Alanis : Satu 

Guru : mana satu baris itu 

Guru : ga… gajah (menuntun herlambang) 

Guru : satu 

Herlambang : satu (tidak nyambung) 

Guru : apa, boleh gak kayak gitu, tidak sopan kayak gitu 
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Guru : habis rusa ini apa, monyet, lihat papan tulis 

Guru : ayo reva  (menegur) 

Guru : dibaca ndug 

Alanis : dito pergi ke kebun binatang 

Guru : herlambang sudah dibaca 

Herlambang : sudah 

Guru : sudah apa? 

Herlambang : sudah baca 

Guru : dibaca alanis 

Alanis : (membaca) ada berbagai jenis binatang 

Guru : sudah selesai? 

Murid : diam semua 

 

Kutipan (6) merupakan bentuk tindak tutur direktif larangan. Wacana 

“hayo, jaraknya berapa Alanis dihitung dulu (menegur)” menunjukkan bahwa 

guru memberikan larangan kepada Alanis untuk mengatur jarak dalam menulis. 

Larangan biasa disampaikan untuk mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu 

yang berbahaya atau tidak sesuai. Tindak tutur direktif larangan pada wacana di 

atas dilakukan oleh guru agar Alanis tidak menulis dengan terlalu dempet, perlu 

ada jarak antar tulisan agar tulisan dapat dibaca dan rapi. 

3.2. Pembahasan 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu dari jenis tindak tutur yang digunakan 

anak autis dalam interaksi pembelajaran di kelas. Tindak tutur direktif lebih 

banyak digunakan anak autis dalam berinteraksi dengan mitra tuturnya 

dibandingkan dengan tindak tutur asertif dan ekspresif (Sumarti, 2012: 44). 

Tingginya tingkat penggunaan bentuk tindak tutur direktif anak autis ketika 

berinteraksi dengan mitra tuturnya sebagaimana dikemukakan di atas tidak 

terlepas dari karakteristik anak autis (Cumings, 2009: 36). Bentuk realisasi tindak 

tutur direktif pada wacana proses belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB 

Negeri Surakarta adalah perintah, permintaan, ajakan, nasihat, kritikan dan 

larangan.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Ardianto (2013) melakukan 

penelitian berjudul “Tindak Tutur Direktif Guru dalam Wacana Interaksi Kelas 

Anak Tunarungu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur 

direktif meliputi bentuk deklaratif, interogatif, dan imperatif. Fungsi tindak tutur 
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direktif meliputi fungsi memerintah, meminta, melarang, mengizinkan, 

menyarankan, mengharapkan, mengajak, menegur, dan memancing. Persamaan 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang tindak tutur direktif sedangkan 

perbedaannya terdapat pada obyeknya. Penelitian Ardianto (2013) pada 

penggunaan anak tunarungu sebagai obyek penelitian, sedangkan penelitian ini 

tindak tutur direktif pada anak autis dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian Lailiyah (2015) melakukan penelitian tentang 

“Directive Speech Act of The Main Characters in Divergent Movie”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada tiga jenis pidato direktif pada Act of The Main 

Characters in Divergent Movie, yaitu mereka langsung tindak tutur, langsung 

tindak tutur, dan literal tindak tutur. Kemudian, makna tindak tutur direktif bisa 

(1) perintah, (2) larangan, (3) meminta, (4) undangan, (5) saran, dan (6) 

peringatan.  

Tindak tutur direktif yang digunakan oleh penutur mengekspresikan sikap 

penutur itu sendiri terhadap tindakan/aksi yang akan dilakukan oleh mitra tutur. 

Maksud yang ingin disampaikan oleh penurut dapat berupa meminta, menyuruh, 

memerintah, mengajak, dan melarang terhadap mitra tutur sehingga tuturan yang 

diekspresikan/dituturkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi mitra tutur untuk 

melaksanakannya (Huda, Markhamah dan Prayitno, 2014). 

Permasalahan tindak tutur sering kali dialami oleh anak autis. Anak autis 

tidak mampu mengekspresikan keinginannya secara spontan (Prasetyono, 2008: 

56). Beberapa anak autis tidak mampu berbicara, tidak mampu mengekspresikan 

diri, baik melalui bahasa verbal maupun nonverbal, mereka terlihat sangat asyik 

dengan dirinya sendiri, minatnya terbatas, dan sama sekali tidak tertarik dengan 

lingkungannya. Kekebalan tubuh tidak berkembang sebagaimana seharusnya, 

berinteraksi jika membutuhkan sesuatu, berkomunikasi dengan tertawa dan 

menangis, sangat hiperaktif, tidak mau digandeng di tempat umum, menolak 

diarahkan, bahkan menolak disentuh, dan dipegang (Puspita, 2004: 64) Untuk 

menyampaikan keinginannya anak autis menggunakan perilaku verbal yang 

sangat sederhana, yakni satu atau dua kata yang diikuti dengan perilaku nonverbal 

(Dompas, 2008). Untuk meminta sesuatu yang diinginkan, anak autis 
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menggunakan bentuk verbalnya sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu yang 

mendukung ujarannya. 

Gangguan yang sering dialami oleh anak autis adalah dalam komunikasi 

verbal maupun non verbal. Kesesuaian tujuan komunikasi antara guru dan murid 

sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran, hal ini dikarenakan agar materi 

yang disampaikan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka harus terbentuk 

kesesuaian komunikasi antara guru dan murid. wacana tindak tutur direktif antara 

Guru dan Murid pada Wacana Proses Belajar mengajar di Kalangan Anak Autis 

SLB Negeri Surakarta terdapat beberapa ketidaksesuaian komunikasi antara guru 

dan murid. 

Gangguan dalam berkomunikasi verbal maupun non verbal meliputi 

kemampuan berbahasa dan keterlambatan, atau sama sekali tidak dapat berbicara. 

Menggunakan kata-kata tanpa menghubungkannya dengan arti yang lazim 

digunakan. Berkomunikasi dengan bahasa tubuh, dan hanya dapat berkomunikasi 

dalam waktu singkat. Kata-katanya tidak dapat dimengerti orang lain (bahasa 

planet). Tidak mengerti atau tidak menggunakan kata-kata dalam konteks yang 

sesuai. Meniru atau membeo (Ekolalia), menirukan kata, kalimat atau lagu tanpa 

tahu artinya (Yatim, 2007: 45). 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu dari jenis tindak tutur yang 

digunakan anak autis dalam interaksi pembelajaran di kelas. Tindak tutur direktif 

lebih banyak digunakan anak autis dalam berinteraksi dengan mitra tuturnya 

dibandingkan dengan tindak tutur asertif dan ekspresif (Sumarti, 2012: 44). 

Tingginya tingkat penggunaan bentuk tindak tutur direktif anak autis ketika 

berinteraksi dengan mitra tuturnya sebagaimana dikemukakan di atas tidak 

terlepas dari karakteristik anak autis (Cumings, 2009: 36). 

Pembelajaran dan terapi anak autis ditujukan untuk bisa berkomunikasi, 

minimal untuk memenuhi kebutuhannya (Maulana, 2007: 84). Untuk bisa 

memenuhi kebutuhannnya anak autis dituntut untuk bisa mengungkapkan 

maksudnya melalui bahasa. Dengan mengetahui berbagai bentuk, fungsi, dan 

strategi tindak tutur direktif anak autis, guru dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran agar anak autis bisa berkomunikasi dengan baik. Berkaitan dengan 
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hal tersebut yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah tindak tutur direktif 

anak autis. Walaupun anak autis mengalami gangguan komunikatif dalam 

penggunaan bahasa, namun anak autis perlu untuk berkomunikasi dengan sesama, 

baik dengan orang tua, teman sebayanya, atau orang-orang di sekitar mereka. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang realisasi tindak tutur direktif pada wacana 

proses belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta dapat 

ditarik simpulan bahwa bentuk realisasi tindak tutur direktif pada wacana proses 

belajar mengajar di Kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta adalah perintah, 

permintaan, ajakan, nasihat, kritikan dan larangan. Adanya wacana yang tidak 

sesuai dalam komunikasi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar di 

kalangan anak autis SLB Negeri Surakarta adalah wacana yang berupa pertanyaan 

atau perintah yang responnya hanya tertawa, bukan melakukan perintah guru, 

sehingga para guru SLB disarankan dapat menangani siswa dalam hal 

kemampuan berbicara, menyimak pembicaraan, ekspresi menulis, memahami 

bacaan, kelancaran membaca, berhitung, dan berpikir matematis (memecahkan 

masalah). 
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