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ABSTRAK 

Artikel ini memberikan gambaran untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi Tindak Tutur 
Direktif Guru Bahasa Indonesia terhadap Siswa Kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai 
Penuh dalam Proses Pembelajaran Tahun Ajaran 2016/2017. Manfaat Penelitian ini 
agar guru dan siswa dapat menggunakan tindak tutur direktif sebagai salah satu tolak 
ukur keefektifan komunikasi dalam pembelajaran. Rancangan yang dilakukan dalam 
penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini ialah Tindak Tutur Direktif Guru 
Bahasa Indonesia terhadap Siswa Kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam 
Proses Pembelajaran Tahun Ajaran 2016/2017 dan sumber datanya merupakan guru 
kelas kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh Ibu Wirdani, S.Pd. dan respondennya 
siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh yang berjumlah 18 siswa. Hasil analisis 
dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur direktif yang 
digunakan oleh guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 
Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun ajaran 2016/2107 berjumlah empat 
bentuk tindak tutur direktif dan enam fungsi tindak tutur direktif sesuai dengan teori 
Halliday tentang tujuh fungsi tindak tutur direktif. Bentuk tindak tutur direktif yang 
ditemukan peneliti ialah tindak tutur direktif memerintah, tindak tutur direktif memohon, 
tindak tutur direktif menuntut, dan tindak tutur direktif menasihati. Keempat bentuk 
tindak tutur direktif tersebut menghasilkan 23 bentuk tuturan direktif yang didapat oleh 
peneliti. Dari keempat bentuk tindak tutur direktif, tindak tutur direktif memerintah yang 
sering digunakan oleh guru bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, karena guru 
banyak memberikan perintah kepada siswanya baik dari memerintahkan siswanya 
diam, menjawab pertanyaan maupun memerintah siswanya untuk berfikir. 

Kata-Kata Kunci: Tindak Tutur Direktif, Guru, Proses Pembelajaran. 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan bahasa secara lisan menuntut adanya jalinan komunikasi antara 

penutur dengan petutur. Demikian juga halnya dalam pembelajaran di kelas yang 

merupakan salah satu peristiwa tutur yang dapat diamati. Peristiwa tutur ini melibatkan 

peran aktif guru dan siswa dalam berinteraksi. Seorang guru diharapkan dapat 

menyampaikan idenya secara singkat, jelas, lengkap dan benar, serta tertata, 

sedangkan siswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik sebagai responden 

terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kualitas dan kejelasan pesan akan 

terganggu jika guru dan siswa kurang memperhatikan hal tersebut. Hal ini akan 

berakibat tidak maksimalnya komunikasi yang dilakukan sehingga interaksi menjadi 

kurang efektif.  

Bahasa lisan dalam pragmatik terwujud dalam bentuk tuturan. Dalam ilmu 

pragmatik lebih dikenal dengan istilah tindak tutur. Tindak tutur direktif ialah tuturan 

yang menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh t (petutur), misalnya: 

memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan menasihati. Dalam penelitian ini 

tindak tutur direktif yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dapat digunakan sebagai 

salah satu tolak ukur keefektifan komunikasi dalam pembelajaran. Salah satu indikator 

keefektifan komunikasi dalam pembelajaran adalah terjadinya komunikasi multiarah, 

yakni komunikasi yang melibatkan partisipasi guru dengan siswa serta siswa dengan 

siswa lain.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka masalah dalam 

penelitian ini  akan dirumuskan dengan “Jenis tindak tutur direktif dan fungsi tindak tutur 

direktif apa sajakah yang terdapat dalam  tuturan tindak tutur direktif guru bahasa 

Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses 

pembelajaran tahun ajaran 2016/2107”? 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur direktif guru bahasa 

Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses 

pembelajaran tahun ajaran 2016/2107. 
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Secara Teoretis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk kajian 

pragmatik, khususnya mengenai jenis dan fungsi tindak tutur direktif guru bahasa 

Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses 

pembelajaran tahun ajaran 2016/2107. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

a. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi pembaca dalam mendeskripsikan tindak tutur 

direktif. 

b. Sebagai masukan bagi pemerhati bahasa dalam menelusuri  tindak tutur direktif guru 

bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam 

proses pembelajaran tahun ajaran 2016/2107. 

c. Dapat dijadikan salah satu sumber acuan atau perbandingan bagi peneliti dalam 

kajian yang sama atau lebih luas. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Pembelajaran di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk membekali peserta 

didik agar memiliki kemampuan komunikasi secara efektif dan efisien, baik secara lisan 

maupun tulisan.Belajar menurut Abdilla (Annurrahman, 2009:35) adalah “Suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan 

dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor untuk 

memperoleh tujuan tertentu. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, pembelajaran bahasa berupaya mengubah  

siswa yang belum terdidik menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki 

pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan demikian pula 

siswa yanng memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang belum mencerminkan 

eksistensi dirinya sebagai pribadi yang baik atau posisitif menjadi siswa yang memiliki 

sikap, kebiasaan dan tingkah laku yang baik, begitu juga dengan kemampuan 

berkomunikasi. “Pembelajaan yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar 

dalam diri siswa”,(Annurrahman, 2009:34). 
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Pengertian Tindak Tutur 

 Abd. Syukur Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Kajian Tindak Tutur 

(1993:109) mendefinisikan tindak tutur menurut fungsi psikologis dan sosial di luar 

wacana yang terjadi. Sedangkan Searle (Nadar, 2009:12) berpendapat bahwa suatu 

tindak tutur dapat didefinisikan sebagai unit terkecil aktivitas berbicara yang dapat 

dikatakan memiliki fungsi. 

 

Fungsi Tindak Tutur 

  Bahasa mempunyai fungsi yang penting bagi manusia, terutama fungsi 

komunikatif. Halliday dalam bukunya yang berjudul Explorations in the Functions of 

Language (Tarigan, 2015:05) mendeskripsikan tujuh fungsi bahasa. Ketujuh fungsi 

tindak tutur tersebut dipaparkan secara ringkas berikut ini: 

1. Fungsi Instrumental (The Instrumental Function) 

Fungsi instrumental melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-

peristiwa tertentu terjadi. 

2. Fungsi Regulasi (The Regulatory Function) 

Fungsi tuturan sebagai alat untuk mengaturkan tingkah laku orang. Misalnya 

persetujuan, celaan, dan ketidaksetujuan.  

3. Fungsi Representasional (The Representational Functions)  

Fungsi tuturan untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta 

dan pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan, dengan perkataan lain 

“menggambarkan” realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat seseorang.  

4. Fungsi Interaksional (The Interactional Functions)  

Fungsi tuturan dalam menjalin dan memantapkan hubungan antara penutur dan 

petutur. 

5. Fungsi Personal (The Personal Functions)  

Fungsi tuturan dalam mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-

reaksi yang dalam.  
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6. Fungsi Heuristik (The Heuristic Functions)  

Fungsi heuristik digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari 

seluk beluk lingkungan dan seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang menuntut jawaban. 

7. Fungsi Imajinatif (The Imajinative Functions)   

Fungsi tuturan dalam menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang 

bersifat imajinatif. 

Pengertian Tindak Tutur Direktif 

  Menurut Ibrahim (1993:27) “Tindak tutur direktif merupakan pengekspresian 

sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh mitra tutur”. Tindak tutur  

direktif merupakan konstatif  dengan batasan pada isi dan proposisinya (tindakan yang 

akan dilakukan ditunjukan kepada mitra tuturnya).  Tetapi tindak tutur direktif juga bisa 

mengekspresikan maksud penutur (keinginan, harapan) sehingga ujaran atau sikap 

yang diekspresikan dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. 

Sedangkan menurut Searle (Tarigan 2015:43) mengatakan bahwa “Tindak tutur direktif 

dimaksudkan untuk memberikan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak. 

Jenis Tindak Tutur Direktif  

  Jenis tindak tutur direktif menurut Searle (Tarigan 2015:43) menyatakan bahwa 

jenis tindak tutur direktif sebagai berikut:   

1. Tindak tutur direktif memerintah 

Tindak tutur direktif memerintah adalah tindak tutur yang dituturkan untuk 

memerintah penutur melakukan apa yang diucapkan penutur 

2. Tindak tutur direktif memohon 

Tindak tutur direktif memohon adalah tindak tutur yang meminta dengan 

sopan, mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. 

3. Tindak tutur direktif menuntut 

Tindak tutur direktif menuntut adalah tindak tutur yang dilakukan penutur untuk 

menuntut apa yang diperlukannya 

 

 



*Tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh 
dalam proses pembelajaran tahun ajaran 2016/2017 

4. Tindak tutur direktif menasehati 

Tindak tutur direktif menasihati adalah tindak tutur yang menasihati mitra tutur 

untuk mengerjakan sesuatu yang baik menurut penutur itu sendiri 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

  Sesuai rumusan dan tujuan yang telah disampaikan penelitian ini menggunakan  

rancangan penelitian deskripsi kualitatif. Menurut Moleong (2011:4) “penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengamati dan meneliti objek data berupa tuturan guru bahasa 

Indonesia terhadap siswa dalam sebuah proses pembelajaran dan memiliki makna atau 

maksud yang positif dalam menyampaikan sebuah pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Sudaryanto (Setiawan, 2015:20) “deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan 

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta dan fenomena yang memang secara 

empiris hidup pada penutur-penuturnya”. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia kelas VII A 

SMP N 6 Sungai Penuh dan siswa kelas VII A SMP N 6 Sungai Penuh. Objek penelitian 

ini adalah tuturan direktif guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP 

Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran. 

Data Dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia 

terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran 

tahun ajaran 2016/2017, Sumber datanya adalah tuturan direktif guru terhadap siswa. 
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Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

berperan sebagai human instrument (perencana, pengumpul data, penafsir data, 

penganalisis data, dan pelapor hasil penelitian) pendapat ini didukung oleh teori 

Sugiyono (2008:305) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus siap 

dalam hal penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti.  Pengetahuan dan 

wawasan kebahasaan peneliti menjadi kunci pokok dalam keberhasilan penelitian. 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan alat rekam (handphone) untuk 

memudahkan tahap pencatatan dalam kartu data. 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode simak untuk 

mengumpulkan data. Metode simak adalah upaya untuk mendapatkan data dalam 

penelitian analisis bentuk dan fungsi tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia 

terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran. 

Metode simak adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan 

menyimak pengguna bahasa, Mahsun (2005:92). Teknik simak yang digunakan peneliti 

yaitu dengan cara perekaman, dalam hal ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan 

data primer dengan cara merekam, untuk itu peneliti hadir di dalam kelas ketika guru 

mengajar. Perekaman dilakukan dengan menggunakan bantuan kamera handphone. 

Alat ini dapat merekam data verbal yang berupa tuturan guru bahasa Indonesia 

terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

Pencatatan lapangan dimaksudkan untuk mencatat gejala atau peristiwa yang 

tidak dapat dijaring melalui observasi dan perekaman. Pencatatan lapangan ini 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan observasi dan perekaman. Hasil dari 

pencatatan lapangan adalah catatan lapangan. 

Teknik Analisis Data 

  Untuk dapat mengetahui jenis dan fungsi tindak tutur guru, peneliti akan 

mengolah data dengan rincian sebagai berikut: 
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1) Mentranskripsikan data yang diperoleh  

Setelah peneliti mendapatkan data berupa tuturan direktif guru bahasa Indonesia 

terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 sungai penuh, selanjutnya 

mentranskripsikan, memindahkan data tersebut dengan cara menuliskan kembali 

semua hasil tuturan yang diucapkan oleh guru bahasa Indonesia terhadap siswa 

kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dari hasil catatan lapangan dan hasil 

dari perekaman. 

2) Mengidentifikasi dan mengklasifikasi data 

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya adalah menyalin tiap 

bentuk dan fungsi tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia terhadap siswa 

kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh yang telah diidentifikasi ke dalam kartu 

data. Hal itu dimaksudkan agar mudah untuk mengklasifikasi tuturan tersebut 

menurut kategori bentuk dan fungsi tindak tutur direktif. 

3) Menyalin ke dalam kartu data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori tindak tutur. Proses 

selanjutnya adalah penyalinan data yang dikumpulkan untuk disalin pada tiap 

tuturan yang telah diidentifikasi dalam kartu data. Hal itu dilakukan agar 

memudahkan peneliti dalam mengelompokkan tuturan. 

4) Menganalisis kartu data dengan menggunakan analisis pragmatik 

Hasil data yang telah didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan teori analisis 

tindak tutur untuk menentukan jenis dan fungsi tindak tutur guru dari objek yang 

diteliti. Peneliti memilah hasil data yang diperoleh sesuai dengan jenis tindak 

tutur drektif yaitu memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan menasihati 

serta fungsi tindak tutur yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dari analisis 

kartu data tersebut akan tergambar bentuk dan fungsi tindak tutur direktif guru 

bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh 

dalam proses pembelajaran. 

5) Menyimpulkan  

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menghasilkan simpulan berdasarkan 

data yang telah didapatkan selama penelitian. 



*Teja Pratama 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur 

direktif yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP 

Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun ajaran 2016/2107 berjumlah 

empat bentuk tindak tutur direktif dan enam fungsi tindak tutur direktif sesuai dengan 

teori Halliday tentang tujuh fungsi tindak tutur direktif. Namun, fungsi personal disini 

tidak digunakan oleh peneliti karena di dalam teori Halliday dijelaskan bahwa fungsi 

personal merupakan fungsi tuturan dalam mengekspresikan perasaan emosi, pribadi, 

serta reaksi-reaksi yang dalam. Fungsi ini tidak ditemukan oleh peneliti pada saat 

dilakukan analisis data. Fungsi personal jarang sekali ditemukan pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung karena guru dan siswa hanya melakukan interaksi 

yang berhubungan dengan mata pelajaran. 

 Bentuk tindak tutur direktif yang ditemukan peneliti ialah tindak tutur direktif 

memerintah, tindak tutur direktif memohon, tindak tutur direktif menuntut, dan tindak 

tutur direktif menasihati. Keempat bentuk tindak tutur direktif tersebut menghasilkan 23 

bentuk tuturan direktif yang didapat oleh peneliti. Dari keempat bentuk tindak tutur 

direktif, tindak tutur direktif memerintah yang sering digunakan oleh guru bahasa 

Indonesia dalam proses pembelajaran, karena guru banyak memberikan perintah 

kepada siswanya baik dari memerintahkan siswanya diam, menjawab pertanyaan 

maupun memerintah siswanya untuk berfikir. 

 Fungsi tindak tutur meliputi fungsi instrumental, regulasi, representasional, 

interaksional, heuristik, dan imajinatif. Keenam fungsi tindak tutur tersebut 

menghasilkan 25 fungsi tindak tutur direktif yang di dapat oleh peneliti. Namun terdapat 

satu fungsi tindak tutur yang tidak ditemukan di lapangan yaitu fungsi personal.  
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a.  Tindak tutur direktif memerintah 

Situasi ujar 

 Tindak tutur direktif memerintah yang terdapat pada tuturan 1.2 saat guru 

memerintahkan siswanya untuk membacakan tugas masing-masing. Kemudian salah 

seorang siswanya yang bernama Reval tidak membuat apa yang telah ditugaskan 

gurunya. 

Tuturan 1.2 

Guru : “Ayo coba Reval baca ceritanya” 

Reval : “Belum selesai Buk” 

Guru  : “Kan sudah Ibuk bilang harus siap hari ini” 

Reval : “Maaf Buk saya lupa” 

Jenis tindak tutur direktif 

 Jenis tindak tutur direktif yang dituturkan oleh guru bahasa Indonesia terhadap 

siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun 

ajaran 2016/2107 pada tuturan 1.2 merupakan jenis tindak tutur direktif memerintah. 

Penanda tindak tutur direktif memerintah pada tuturan 1.2 ini adalah bentuk baca 

ceritanya. Tuturan dalam kalimat tersebut yakni guru memerintahkan siswanya untuk 

membacakan tugas yang telah diberikan. 

Fungsi tindak tutur 

 Fungsi tindak tutur direktif yang digunakan oleh guru tersebut menggunakan 

fungsi heuristik yakni guru merumuskan kesimpulan berdasarkan pengalaman, 

sehingga guru menyuruh untuk membacakan tugas cerita keseharian yang telah guru 

perintahkan. 

 

 

 

 



*Teja Pratama 

b.  Tindak tutur direktif memohon 

Situasi ujar 

 Tindak tutur direktif memohon terdapat pada tuturan 2.1 saat guru memohon 

kepada siswanya untuk tenang sejenak karena suasana kelas semakin tidak kondusif. 

Tuturan 2.1 

Guru  : “Suara” 

Siswa  : “Iya Buk” 

Guru  : “Tolong Nak, suaranya. Kasian yang lain mau belajar” 

Siswa : “Iya Buk” 

Jenis tindak tutur direktif 

 Jenis tindak tutur direktif yang dituturkan oleh guru bahasa Indonesia terhadap 

siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun 

ajaran 2016/2107 pada tuturan 2.1 merupakan jenis tindak tutur direktif memohon. 

Penanda tindak tutur direktif memerintah pada tuturan 2.1 ini adalah bentuk Tolong 

Nak, suaranya. Tuturan dalam kalimat tersebut yakni guru memohon agar siswanya 

diam supaya pelajaran bisa berjalan dengan lancar dan suasana kelas menjadi 

kondusif. 

Fungsi tindak tutur 

 Fungsi tindak tutur direktif yang digunakan oleh guru tersebut menggunakan 

fungsi regulasi yakni guru menginginkan siswanya yang ribut untuk diam agar tidak 

menganggu temannya yang lain. 
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c.  Tindak tutur direktif menuntut 

Situasi ujar 

 Tindak tutur direktif menuntut terdapat pada tuturan 3.1 saat guru menanyakan 

kepada siswanya paham atau tidak tentang pelajaran yang telah guru jelaskan. 

 Tuturan 3.1 

Guru  : “Kalian pahamkan apa itu dongeng?” 

Siswa  : “Paham Buk” 

Guru  : “Bagus. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita” 

Siswa : “Iya Buk” 

Jenis tindak tutur direktif 

 Jenis tindak tutur direktif yang dituturkan oleh guru bahasa Indonesia terhadap 

siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun 

ajaran 2016/2107 pada tuturan 3.1 merupakan jenis tindak tutur direktif menuntut. 

Penanda tindak tutur direktif memerintah pada tuturan 3.1 ini adalah bentuk Kalian 

pahamkan apa itu dongeng?. Tuturan dalam kalimat tersebut yakni guru menuntut 

kepada siswanya agar memahami materi pelajaran yang telah jelaskan. 

Fungsi tindak tutur 

 Fungsi tindak tutur direktif yang dituturkan oleh guru tersebut menggunakan 

fungsi heuristik yakni guru memberi kesimpulan bahwa siswanya sudah paham 

mengenai dongeng dengan baik. 
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d.  Tindak tutur direktif menasihati 

Situasi ujar 

 Tindak tutur direktif menasihati terdapat dalam tuturan 4.1 saat guru menjelaskan 

materi pelajaran. 

 Tuturan 4.1 

 Lia  : “Buk kemarin aku liat Diko marah-marah sama ibunya” 

 Guru  : “Benar itu Lia?”   

 Lia  : “Benar Buk” 

Guru : “Dengarkan ya untuk semuanya, dalam kehidupan sehari-hari baik 

berbicara dengan orang tua, orang lain,dan dengan guru kita haruslah 

bersikap sopan dan santun”. 

Jenis tindak tutur direktif 

 Jenis  tindak tutur direktif yang dituturkan oleh guru bahasa Indonesia terhadap 

siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun 

ajaran 2016/2107 pada tuturan 4.1 merupakan jenis  tindak tutur direktif menasihati. 

Penanda tindak tutur direktif memerintah pada tuturan 4.1 ini adalah bentuk Dengarkan 

ya untuk semuanya, dalam kehidupan sehari-hari baik berbicara dengan orang tua, 

orang lain,dan dengan guru kita haruslah bersikap sopan dan santun. Tuturan dalam 

kalimat tersebut yakni guru memberi nasihat kepada siswa bahwa berbicara baik 

dengan orang tua, guru, maupun dengan orang lain harus berkata yang sopan. 

Fungsi tindak tutur 

  Fungsi tindak tutur direktif yang diucapkan guru tersebut menggunakan fungsi 

interaksional yakni guru menjalin hubungan siswanya dengan cara menasihati. 
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 Hasil analisis dan data menunjukkan bahwa fungsi tindak tutur direktif yang 

digunakan oleh guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 

Sungai Penuh berjumlah enam fungsi tindak tutur, sesuai dengan teori Halliday tentang 

tujuh fungsi tindak tutur yaitu fungsi instrumental, regulasi, representasional, 

interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif.  Dari ketujuh fungsi tindak tutur, fungsi 

tindak tutur instrumental yang sering digunakan oleh guru bahasa Indonesia terhadap 

siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun 

ajaran 2016/2107, karena guru banyak menginginkan siswanya memusatkan perhatian 

dan melakukan keinginan penutur yang diharapkan dilakukan oleh lawan tuturnya.  

 Berdasarkan penemuan penelitian tersebut, ternyata dalam tindak tutur direktif 

guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam 

proses pembelajaran tahun ajaran 2016/2107 lebih banyak yang diteliti oleh penulis 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Lestari dalam judul “Tindak 

Tutur Direktif Guru Bahasa Indonesia SMK Tarriyatussa’adataini Kecamatan Tebo Ilir 

Kabupaten Tebo dalam Proses Pembelajaran” yang hanya meneliti tentang jenis tindak 

tutur, tidak meneliti tentang fungsinya.  

 Dalam penelitian Ilham Rhomadona yang berjudul “Tindak Tutur direktif dan 

Ekspresif Rubrik Facebook On Paper Harian Tribun Jambi” yang meneliti tentang 

analisis tindak tutur direktif dan analisis tindak tutur ekspresif lebih banyak cakupannya 

karena penulis meneliti tentang dua aspek tindak tutur yaitu tentang direktif dan 

ekspresif.  

  Lain halnya juga dengan penelitian Arie Permana Putra yang meneliti tentang 

permasalahan tindak tutur yang berjudul “Tindak Tutur Calon Walikota dan Wakil 

Walikota Jambi Tahun 2013 di dalam Vidio Kampanye” yang meneliti tentang jenis 

tindak tutur dan fungsi tindak tutur. Ari Permana Putra meneliti jenis tindak tutur meliputi 

dua aspek yaitu dari tindak lokusi dan ilokusi, sedangkan fungsi tindak tutur meneliti 

tentang tiga fungsi yaitu konotatif, emotif dan fatik.  

  Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa tindak tutur 

ternyata hidup dan berkembang di dalam lingkungan sehari-hari, dimanapun tempat 

dan asalnya tindak tutur sering dijumpai di dalam masyarakat. Setiap tempat memiliki 
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berbedaan hasil tuturannya dan memiliki kekhasan dalam bertutur yang diwujudkan 

pada macam-macam tindak tutur yang dominan dipakai oleh masyarakatnya. 

Sedangkan penulis meneliti tentang “Tindak Tutur Direktif Guru Bahasa 

Indonesia Terhadap Siswa Kelas VII A SMP Negeri 6 Sungai Penuh Dalam Proses 

Pembelajaran tahun ajaran 2016/2107”, meneliti tentang bentuk dan fungsi tindak tutur 

direktif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik simak (observasi dan 

pengamatan). Teknik lanjutan dari teknik dasar yaitu dengan teknik simak bebas libat 

cakap. Jadi peneliti tidak berpartisipasi dalam pembicaraan orang-orang yang saling 

berbicara. Peneliti hanya sebagai pemerhati yang dengan penuh minat tekun 

mendengarkan guru dengan siswa berdialog.  

Sebelum dilakukan pengumpulan data peneliti hadir beberapa kali di sekolah 

untuk melakukan pengamatan dan pendekatan terhadap siswa dan dilanjutkan dengan 

peneliti mencatat tuturan tindak tutur direktif yang diucapkan oleh guru bahasa 

Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP N egeri 6 Sungai Penuh ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung. Untuk menguji keabsahan data hasil penelitian 

digunakan triangulasi data  dan ketekunan pengamat. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian bentuk dan fungsi tindak tutur direktif yang 

digunakan oleh guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A SMP Negeri 6 

Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun ajaran 2016/2107 terdapat beberapa 

bentuk dan fungsi. Adapun kesimpulan yang lebih spesifik dapat dikemukakan sebagai 

berikut. 

1. Bentuk tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A 

SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun ajaran 

2016/2107 yang terjadi antara guru terhadap siswa terbagi atas lima bentuk 

tindak tutur direktif yaitu tindak tutur direktif memesan, tindak tutur direktif 

memerintahkan, tindak tutur direktif memohon, tindak tutur direktif menyuruh, 

dan tindak tutur direktif menasihati. 
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2. Fungsi tindak tutur direktif guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas VII A 

SMP Negeri 6 Sungai Penuh dalam proses pembelajaran tahun ajaran 

2016/2107 yang terjadi antara guru terahadap siswa terdapat  enam fungsi 

tindak tutur direktif yaitu fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi 

representasional, fungsi interaksional, fungsi heuristik dan fungsi imajinatif. 

Saran 

  Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Disarankan kepada guru sebagai pemakai bahasa agar dapat memahami 

tindak tutur terutama tindak tutur direktif sehingga siswa dapat termotivasi 

dan aktif dalam pembelajaran. 

2) Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

mengenai jenis-jenis tindak tutur yang lain seperti tindak tutur asertif, tindak 

tutur komisif, tindak tutur ekspresif ataupun tindak tutur deklaratif . 

3) Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk meneliti tindak tutur direktif di tempat-tempat yang lain 

karena banyak dijumpai tindak tutur direktif dalam kehidupan sehari-hari, dan 

tidak menutup kemungkinan dalam media elektronik berupa film ataupun 

radio. 
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