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ABSTRAK

TINDAK ILOKUSI IMPOSITIF ANAK USIA LIMA TAHUN
DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN

BAHASA DI TAMAN KANAK-KANAK

Oleh
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Penelitian ini dilakukakan untuk mengetahui tindak ilokusi anak usia lima tahun

yang difokuskan pada ilokusi impositif. Tujuan penelitian ini adalah

mendeskripsikan tindak ilokusi impositif anak usia lima tahun berdasarkan fungsi

komunikasi dan bentuk interaksinya beserta implikasinya pada pembelajaran

bahasa di Taman Kanak-kanak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah seorang anak laki-laki berusia

lima tahun bernama Abdul Azis Alhakim yang sedang bersekolah di jenjang

pendidikan taman kanak-kanak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindak ilokusi impositif secara

langsung maupun tidak langsung pada anak usia lima tahun. Namun, subjek

penelitian cenderung mengungkapkan ujaran secara langsung. Tindak ilokusi

impositif anak usia lima tahun berdasarkan fungsi komunikasinya dan

interaksinya terdiri dari tuturan langsung yang meliputi meminta sesuatu secara

langsung (IMtSL) memohon sesuatu secara langsung (IMhSL), memerintah

sesuatu secara langsung (IPSL), melarang sesuatu secara langsung (ILSL),

menasihati sesuatu secara langsung (INSL).
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Tuturan tidak langsung yang meliputi meminta sesuatu secara tidak langsung

(ImtSTL), memerintah sesuatu secara tidak langsung (IPSTL), melarang sesuatu

secara tidak langsung (ILSTL), dan menasihati sesuatu secara tidak langsung

(INSTL).

Tuturan-tuturan tidak langsung dituturkan dengan cara yang khas, yang kemudian

disebut modus. Modus tuturan yang digunakan dalam tuturan tidak langsung oleh

subjek penelitian meliputi modus memberikan pertanyaan (MTy), modus

memberikan informasi (MI), modus menyatakan fakta (MF), dan modus

melibatkan orang ketiga (MOT). Selain itu, untuk mendukung maksud tuturan

agar menjadi jelas, subjek penelitian juga memanfaatkan konteks yang

melatarbelakangi tuturannya, seperti pemanfaatan konteks tempat (PKT),

pemanfaatan konteks waktu (PKW), pemanfaatan konteks situasi (PKS), dan

pemanfaatan konteks keberadaan orang sekitar (PKOS).

Hasil penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran di TK yang berupa media

bahan bagi guru TK untuk mengajarkan anak mengungkapkan tuturan

memerintah, sehingga perkembangan bahasa anak menjadi baik dan optimal. Di

samping itu, guru juga memahami tuturan langsung dan tidak langsung.

Ketidaklangsungan pada tuturan memerintah dapat mendidik kesantunan anak

dalam berbahasa.

TINDAK ILOKUSI IMPOSITIF ANAK USIA LIMA TAHUN
DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN BAHASA

DI TAMAN KANAK-KANAK
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