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ABSTRAK

TINDAK TUTUR PERSUASIF PADA GURU PENJASORKES DAN
SISWA DI SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

Puspita Cahya Rivai

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur persuasif dengan

teknik-teknik persuasi pada guru Penjasorkes dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar

Lampung tahun ajaran 2016/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tindak tutur

antara guru Penjasorkes dan siswa; serta tindak tutur antara siswa dan siswa di

SMK Negeri 4 Bandar Lampung saat kegiatan pembelajaran Penjasorkes

berlangsung. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode

simak yang meliputi teknik observasi, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik

catat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur persuasif dengan teknik

rasionalisasi, teknik sugesti, teknik konformitas, teknik kompensasi, teknik

penggantian, dan teknik proyeksi. Tindak tutur persuasif pada guru Penjasorkes

dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang paling banyak ditemui ialah

teknik sugesti dan teknik konformitas dalam bentuk langsung. Tindak tutur

persuasif dengan teknik rasionalisasi, teknik kompensasi, teknik penggantian, dan



teknik proyeksi sedikit ditemui. Ditemukan tindak tutur persuasif dengan teknik

rasionalisasi dalam bentuk langsung dan tidak langsung; ditemukan tindak tutur

persuasif dengan teknik kompensasi dalam bentuk langsung; serta ditemukan

tindak tutur persuasif dengan teknik penggantian dan teknik proyeksi dalam

bentuk tindak langsung.

Kata kunci: tindak tutur, persuasif, SMK Negeri 4 Bandar Lampung
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari tindak tutur dalam

berbagai situasi. Setiap proses komunikasi yang terjadi dinamakan peristiwa tutur

dan tindak tutur dalam satu situasi tutur. Menurut Chaer dan Agustina (2010: 47)

peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam

satu bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur,

dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Selain

itu, Searle (dalam Rusminto 2015: 96) menjelaskan bahwa tindak tutur adalah

teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan

tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Sebagai makhluk

sosial, manusia selalu berhubungan dengan orang lain dan melakukan tindakan-

tindakan yang salah 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, membujuk, memohon, meyakinkan, atau mengajak

dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya usia, jabatan, kedekatan penutur

dengan mitra tutur, suasana tuturan (formal/informal), tujuan tuturan, dan latar
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belakang penutur serta mitra tutur. Situasi tutur yang berbeda akan

menunjukkan penggunaan tindak tutur yang berbeda pula.

Manusia menggunakan bahasa kapan pun dan dimana pun, baik dalam situasi

kelompok ataupun individu. Oleh karena itu, bahasa dapat menjadi tanda adanya

peradaban bermasyarakat bagi manusia. Secara teori dalam menyampaikan tiap-

tiap tujuan berbahasa manusia dapat menggunakan berbagai macam cara bertutur,

yaitu mulai dari bahasa tulis maupun bahasa lisan,  dengan cara langsung maupun

dengan cara tidak langsung. Keragaman cara bertutur inilah yang merupakan

bagian dari tindak tutur.

Penelitian ini memaparkan tentang tindak tutur persuasif pada guru Penjasorkes

dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia edisi keempat (2008: 1062), persuasi adalah ajakan kepada seseorang

dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya,

sedangkan persuasif bersifat membujuk secara halus. Tindak tutur persuasif pada

guru Penjasorkes dan siswa dapat ditentukan melalui teknik-teknik persuasi. Oleh

karena itu, Keraf (2003: 124) mengemukakan mengenai teknik-teknik persuasi,

yaitu (1) rasionalisasi, (2) identifikasi, (3) sugesti, (4) konformitas, (5)

kompensasi, (6) penggantian, dan (7) proyeksi.

Peran guru sangat besar dalam proses belajar mengajar yakni menjadi

pembimbing, pengatur kegiatan belajar dan memberikan prospek baik kepada

siswanya. Sebagai seseorang yang menjadi pembimbing dan bertanggung jawab

atas kegiatan belajar mengajar, guru mempunyai wewenang untuk

menyampaikan suatu tuturan kepada siswanya dengan cara yang khas agar
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siswa dapat lebih nyaman dalam menerima materi pembelajaran yang

disampaikan oleh guru tersebut, khususnya mata pelajaran Penjasorkes yang

dominan dilakukan di lapangan. Berada di luar kelas atau di lapangan harus

memiliki kondisi fisik yang ekstra. Secara keseluruhan guru Penjasorkes dituntut

untuk mampu menguasai seluruh cabang olah raga yang akan diajarkan. Terdapat

perbedaan antara guru laki-laki dan perempuan yang bersumber dari artikel guru

Penjaskes yakni, laki-laki memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik jika

dibandingkan dengan perempuan. Perempuan lebih cepat mengalami kelelahan

dalam melakukan aktifitas sehari-hari maupun olahraga daripada laki-laki. Faktor

usia juga mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang, usia maksimal yakni 25-

30 tahun, lewat dari angka tersebut kebugaran jasmani akan menurun yang

disebabkan oleh penurunan kapasitas fungsional seluruh organ tubuh.

Pembelajaran Penjasorkes mempunyai perbedaan dengan pembelajaran di dalam

kelas, perbedaan itu terletak pada tuturan guru ketika membujuk, mengajak, dan

meyakinkan siswanya ketika menjalankan praktik dalam kegiatan belajar

mengajar di lapangan. Berada di luar kelas atau di lapangan harus memiliki

kondisi fisik yang ekstra. Membujuk, mengajak, dan meyakinkan tersebut

umumnya diwujudkan dalam tindak tutur persuasif, yakni tindak tutur yang

dimaksudkan agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan

penutur. Tindak tutur persuasif dapat direalisasikan dengan teknik-teknik

persuasi, yakni teknik rasionalisasi, teknik identifikasi, teknik sugesti, teknik

konformitas, teknik kompensasi, teknik penggantian, dan teknik proyeksi yang

dimaksudkan agar penutur dapat dengan mudah mempengaruhi mitra tutur

ketika pembelajaran berlangsung.
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Penulis memilih lokasi penelitian di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dengan

pertimbangan bahwa SMK Negeri 4 Bandar Lampung merupakan Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional dan salah satu sekolah menengah kejuruan yang

terakreditasi A di Bandar Lampung. Pengambilan data penelitian ini dilakukan di

kelas X akuntansi 1 dan X Perbankan 1.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, maka penulis tertarik meneliti

tentang tindak tutur persuasif di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, karena pada

saat proses pembelajaran berlangsung pada guru Penjasorkes dan siswa sering

menggunakan tindak tutur persuasif dengan teknik-teknik persuasi agar dapat

mengetahui bagaimana cara guru mengajak serta membujuk siswa untuk

memahami pembelajaran dan bagaimana cara siswa membujuk atau

mempengaruhi siswa lainnya agar saling bekerja sama ketika pembelajaran

Penjasorkes berlangsung. Oleh karena itu, fokus penelitian pada skripsi ini adalah

tindak tutur persuasif dengan teknik rasionalisasi, teknik identifikasi, teknik

sugesti, teknik konformitas, teknik kompensasi, teknik penggantian, dan teknik

proyeksi yang tergolong ke dalam tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak

langsung.

Sebelumnya telah ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis mengenai

guru Penjasorkes dan siswa. Penulis yang telah melakukan penelitian tersebut yakni

Atik Kartika yang berjudul “Implikatur Percakapan dalam Proses Pembelajaran

Olahraga Siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung”. Perbedaan penelitian sebelumnya

dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu (1) sumber data penelitian sebelumnya

adalah guru olahraga dan siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung,
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sedangkan sumber data penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah tindak tutur

antara guru dan siswa, serta antara siswa dan siswa pada saat pembelajaran

Penjasorkes di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, (2) Data penelitian sebelumnya

adalah bentuk verbal tuturan, pertimbangan aspek mitra tutur, dan pendayagunaan

konteks, sedangkan data penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah tindak tutur

persuasif dengan teknik-teknik persuasi berdasarkan kelangsungan dan

ketidaklangsungan suatu tuturan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah tindak tutur persuasif dengan teknik-teknik

persuasi pada guru Penjasorkes dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung

tahun ajaran 2016/2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan tindak tutur persuasif dengan teknik-teknik persuasi pada guru

Penjasorkes dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung tahun ajaran

2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan bagi pembelajaran

bahasa, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis
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Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu

kebahasaan pada kajian pragmatik, seperti peristiwa tindak tutur persuasif dengan

teknik-teknik persuasi pada guru penjasorkes dan siswa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan informasi serta acuan atau bahan

pembelajaran diri.

2. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan terhadap guru,

khususnya di sekolah dan dapat menjadi sumber informasi mengenai peristiwa

tindak tutur persuasif.

3. Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan

memperkaya informasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan uraian tujuan penelitian yang telah

penulis rumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian sebagai

berikut.

1. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Tindak tutur antara guru dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung.

b. Tindak tutur antara siswa dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung.

2. Data penelitian ini adalah tindak tutur persuasif dengan teknik rasionalisasi,

teknik identifikasi, teknik sugesti, teknik konformitas, teknik kompensasi,

teknik penggantian, dan teknik proyeksi berdasarkan kelangsungan dan

ketidaklangsungan suatu tuturan.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Hakikat Bahasa

Chaer dan Agustina (2010: 11-12) mengemukakan bahwa bahasa adalah

sebuah sistem. Bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola

secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa bersifat sistematis dan sistemis.

Sistematis artinya bahasa tersusun menurut suatu pola tertentu, tidak tersusun

secara acak atau sembarangan. Sedangkan, sistemis artinya sistem bahasa itu

bukan merupakan sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem,

yakni subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan

subsistem leksikon.

2.2 Ruang Lingkup Pragmatik

Menurut Rusminto (2015: 57) pragmatik sebagai sebuah studi tentang

penggunaan bahasa dan arti ungkapan berdasarkan situasi yang

melatarbelakanginya telah menjadi sebuah cabang linguistik yang semakin

penting dalam studi bahasa. Hal ini dikarenakan pragmatik berurusan dengan

bahasa pada tingkatan yang lebih konkret, yaitu penggunaan bahasa dalam

peristiwa komunikasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, pragmatik adalah cabang
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linguistik yang berurusan dengan tindak tutur atau performansi verbal yang terjadi

dalam situasi tutur tertentu.

Tarigan (2015: 31) mengemukakan bahwa pragmatik adalah telaah mengenai

segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, dengan kata lain

pragmatik membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan

secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat.

Levinson (dalam Tarigan, 2015: 31) menjelaskan bahwa pragmatik merupakan

telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi

catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain pragmatik adalah telaah

mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta menyerasikan

kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat.

Pragmatik memiliki kaitan yang erat dengan semantik. Menurut Leech (dalam

Nadar, 2009: 2) semantik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang

melibatkan dua segi ‘dyadic’ seperti pada “apa artinya X?”, sedangkan pragmatik

memperlakukan makna kata sebagai suatu hubungan yang melibatkan tiga segi

‘triadic’ seperti pada “apa maksudmu dengan X?”. Dengan demikian, dalam

pragmatik makna kata diberi definisi dalam hubungannya dengan penutur atau

pemakai bahasa, sedangkan dalam semantik, makna didefinisikan semata-mata

sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari

situasi, penutur, dan lawan tutur.

Dari empat pendapat para ahli yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya

mengenai ruang lingkup pragmatik, maka penulis merujuk kepada pendapat
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Rusminto. Hal ini dikarenakan pendapat Rusminto telah menjelaskan secara

keseluruhan mengenai ruang lingkup pragmatik bahwa ruang lingkup pragmatik

berurusan dengan penggunaan bahasa dalam peristiwa komunikasi yang

sebenarnya.

2.3 Peristiwa Tutur

Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam

satu bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur,

dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer

dan Agustina 2010: 47).

Dell Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 48-49) menjelaskan bahwa

peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf

pertamanya dirangkaikan menjadi akronim SPEAKING, yaitu (1) Setting, yang

meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berada di sekitar tempat

terjadinya peristiwa tutur, (2) Participants, yang meliputi penutur dan mitra tutur

yang terlibat dalam peristiwa tutur, (3) End, yaitu tujuan atau hasil yang

diharapkan, (4) Act sequences, yaitu bentuk dan isi pesan, (5) Instrumentalistis,

yaitu saluran yang digunakan dan bentuk yang dipakai, (6) Keys, yaitu cara yang

berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan  oleh pentur (serius, kasar, atau

main-main), (7) Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi, dan

(8) Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur.
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2.4 Tindak Tutur

Teori tindak tutur ‘speech act’ pertama kali berawal dari ceramah yang

disampaikan oleh filsuf Inggris, yaitu John L. Austin pada tahun 1955 di

Universitas Harvard dan diterbitkan pada tahun 1962 dalam buku yang berjudul

How to do Things with Words. Austin mengemukakan bahwa aktivitas bertutur

tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas

dasar aturan itu. Pendapat Austin didukung oleh Searle (2001) dengan

mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan

tindakan tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan

permintaan. Selain itu, Searle mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori

yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan

dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian tersebut didasarkan pada

pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama komunikasi (2) tuturan

baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata, misalnya

membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, atau permintaan (Rusminto, 2012: 76).

Tindak tutur menurut Austin (dalam Nadar, 2009: 11) adalah sebagian tuturan

bukanlah pernyataan mengenai suatu hal, tetapi merupakan tindakan (action).

Berdasarkan dua penjelasan mengenai tindak tutur yang telah dipaparkan pada

paragraf sebelumnya, maka penulis merujuk pada pendapat Rusminto. Hal ini

dikarenakan pendapat Rusminto telah menjelaskan secara keseluruhan mengenai

tindak tutur, bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama komunikasi (2) tuturan

baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata, misalnya

membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, atau permintaan.
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2.5 Jenis-Jenis Tindak Tutur

Austin (dalam Chaer 2010: 27) telah mengklasifikasikan tindak tutur atas tiga

klasifikasi, yaitu (1) tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang

menyatakan sesuatu sebagaimana adanya atau The Act of Saying Something

tindakan untuk menyatakan sesuatu mengatakan sesuatu. Contoh sebagai berikut.

(a) Jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura.
(b) Tahun 2004 gempa dan tsunami melanda Banda Aceh.

Kalimat (a) dan (b) dituturkan oleh seorang penutur semata-mata hanya untuk

memberi informasi sesuatu belaka, tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu.

Apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Informasi yang diberikan pada

kalimat (a) adalah mengenai jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau

Jawa dan Pulau Madura, sedangkan kalimat (b) memberi informasi mengenai

gempa dan tsunami pada tahun 2004 yang melanda Banda Aceh. Jadi, tindak

lokusi ini hanya memberi makna secara harfiah. (2) Tindak ilokusi selain

menyatakan sesuatu juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena

itu, tindak tutur ilokusi disebut The Act of Doing Something (tindakan melakukan

sesuatu). Berikut ini adalah contoh mengenai hal tersebut.

(c) Sudah hampir pukul tujuh.
(d) Ujian Nasional sudah dekat.

Kalimat (c) bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya di pagi hari, selain

memberi informasi tentang waktu juga berisi tindakan yaitu mengingatkan si istri

bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor; jadi minta disediakan sarapan.

Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat (e) dan bukan

kalimat (f).
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(e) Ya, Mas! Sebentar lagi sarapan siap.
(f) Ya, Mas! Jam di dapur malah sudah pukul tujuh lewat.

Kalimat (d) bila dituturkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya, selain

memberi informasi mengenai ujian nasional yang sudah dekat juga berisi tindakan

yaitu mengingatkan murid-murid harus giat belajar agar lulus dalam ujian

nasional. Jadi, tindak ilokusi ini selain memberi informasi tentang sesuatu, tetapi

juga lebih terkandung maksud dari tuturan yang diucapkan itu. (3) Tindak

perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan

tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. Oleh karena itu, tindak perlokusi

sering disebut sebagai The Act of Affective Someone (tindak yang memberi efek

pada orang lain). Berikut ini adalah contoh mengenai tindak tutur perlokusi..

(g) Rumah saya jauh sih.
(h) Minggu lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.

Tuturan (g) bukan hanya memberi informasi bahwa rumah si penutur itu jauh,

tetapi bila dituturkan oleh seorang guru kepada kepala sekolah dalam rapat

penyusunan jadwal pelajaran pada awal tahun menyatakan maksud bahwa si

penutur tidak dapat datang tepat waktu pada jam pertama. Maka, efek atau

pengaruh yang diharapkan adalah kepala sekolah akan memeberi tugas mengajar

tidak pada jam-jam pertama., melainkan pada jam-jam lebih siang. Kalimat (h)

selain memberi informasi bahwa si penutur pada minggu lalu ada kegiatan

keluarga, bila dituturkan pada lawan tutur yang mengundang untuk hadir resepsi

pernikahan pada minggu lalu, bermaksud juga meminta maaf. Maka, efek yang

diharapkan adalah agar si lawan tutur memberi maaf kepada si penutur.



13

2.5.1 Tindak Tutur Langsung

Djajasudarma (dalam Rusminto, 2010: 41) telah menjelaskan bahwa tindak tutur

langsung adalah tindak tutur yang diungkapkan secara lugas, sehingga mudah

dipahami oleh mitra tutur.

Menurut Rusminto (2010: 41) kelangsungan suatu tuturan bersangkut paut dengan

dua hal pokok, yaitu masalah bentuk dan masalah isi tuturan. Masalah bentuk

tuturan berkaitan dengan realisasi maksim cara, yaitu bersangkut paut dengan

bagaimana tuturan diinformasikan dan bagaimana bentuk satuan pragmatik

digunakan untuk mewujudkan suatu ilokusi. Sementara itu, masalah isi berkaitan

dengan maksud yang terkandung dalam ilokusi tersebut. Jika ilokusi mengandung

maksud yang sama dengan makna performansinya, tuturan tersebut disebut

tuturan langsung, contohnya “Aku minta minum”. Contoh tersebut termasuk

tuturan yang bersifat langsung, karena ilokusi mengandung maksud yang sama

dengan makna performansinya, yaitu tindak meminta minum.

2.5.1.1 Tindak Tutur Langsung pada Sasaran

Rusminto (2010: 64) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung pada sasaran

digunakan oleh anak-anak untuk mengajukan permintaan, misalnya tindak tutur

langsung digunakan oleh anak-anak jika “sesuatu” yang diminta merupakan

kebiasaan yang selalu terjadi secara berulang-ulang. Permintaan “minum susu”

pada wacana (1) dan permintaan tentang “uang saku” pada wacana (2) merupakan

contoh tentang hal tersebut.

(1) B : Buk, buatin susu Buk (sambil berbalik menghadap ke arah tembok,
setelah selimutnya ditarik oleh ibu).
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R : Ya sebentar, tunggu ya.

(2) A : Buk, minta sangunya Buk (sambil membetulkan tali sepatunya yang
belum tertalikan secara baik).

R : Ambil di bufet, untuk bertiga ya.

Peristiwa tutur pada wacana (1) terjadi pada saat anak akan bangun tidur di pagi

hari dan ibu sedang melipat selimut yang digunakan oleh anak dalam tidur

malamnya. Sebelum turun dari tempat tidur, anak meminta kepada ibu untuk

dibuatkan minuman susu kesukaannya. Permintaan seperti itu merupakan

kebiasaan yang selalu terjadi secara berulang-ulang setiap kali anak akan bangun

tidur di pagi hari. Demikian pula halnya dengan peristiwa tutur pada wacana (2).

Peristiwa tutur pada wacana (2) selalu terjadi setiap kali anak akan berangkat ke

sekolah di pagi hari. Dengan kebiasaan yang selalu terjadi secara berulang dan

tidak pernah mendapatkan penolakan terhadap permintaan tersebut, anak merasa

bahwa “sesuatu” yang diminta tersebut sudah pasti mereka dapatkan.

2.5.1.2 Tindak Tutur Langsung dengan Alasan/Argumentasi

Rusminto (2010: 69) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung dengan alasan atau

argumentasi adalah tindak tutur yang digunakan secara langsung oleh anak untuk

mengajukan permintaan kepada mitra tutur yang disertai dengan pernyataan-

pernyataan yang digunakan oleh anak untuk meyakinkan atau memengaruhi mitra

tutur agar memahami dan memaklumi permintaannya, akhirnya mengabulkan

permintaan tersebut. Selain itu, Rusminto (2010: 70-72) juga menjelaskan bahwa

tindak tutur langsung dengan argumentasi digunakan oleh anak-anak untuk

mengajukan permintaan dalam beberapa kondisi, misalnya tindak tutur dengan

argumentasi digunakan oleh anak-anak jika kualitas permintaan yang diajukan
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oleh anak termasuk kategori istimewa. Kategori istimewa yang dimaksudkan

terutama dipandang dari segi harganya yang mahal menurut ukuran anak. Pada

wacana (9) dan (10) berikut ini merupakan contoh tindak tutur langsung dengan

argumentasi yang dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut.

(9) B : Pak, nanti kalau uangnya sudah banyak, belikan mobil remot
kontrol Pak (sambil main mobil-mobilan).

E : Itu lho mahal Le.
B : Lha iya, kalau uangnya sudah banyak.
E : Makanya kamu jangan jajan terus. Uang sangunya ditabung.

(10) I : Pak, kalau aku ulang tahun, belikan walkman Pak (sambil duduk di
samping bapak).

E : Berdoa ya, biar dapat berkat.
I : Kan hadiah ulang tahun Pak.
E : Lha Iya, kamu berdoa.

Peristiwa tutur pada wacana (9) terjadi pada suatu malam ketika anak sedang

bermain mobil-mobilan di ruang keluarga dan bapak sedang menonton TV. Mobil

berkendali jarak jauh bagi anak merupakan sesuatu yang istimewa, sebab di

samping harganya mahal, barang tersebut bukanlah merupakan kebutuhan

mendesak yang harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, ketika anak ingin

mengajukan permintaan tentang mobil remot kontrol tersebut, anak merasa perlu

menciptakan kondisi tertentu agar permintaan tersebut layak diajukan kepada

mitra tuturnya. Anak melakukannya dengan mengemukakan terlebih dahulu

pernyataan “nanti kalau uangnya sudah banyak”. Dengan pengondisian tersebut,

anak berharap mitra tuturnya dapat memahami dan memaklumi pengajuan

permintaan yang termasuk dalam kategori istimewa tersebut. Sementara itu,

seperti halnya dengan mobil remot kontrol, walkman seperti pada wacana (10)

juga merupakan permintaan yang termasuk dalam kategori istimewa dan sangat

tidak tepat bagi anak untuk mengajukan permintaan dalam kondisi yang dihadapi
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sekarang ini, yaitu bapak sedang tidak memiliki uang yang cukup banyak karena

sedang kuliah. Oleh karena itu, agar permintaannya tetap layak disampaikan

kepada mitra tuturnya dalam kondisi sekarang ini, anak merasa perlu

mengemukakan pernyataan “kalau aku ulang tahun” sebelum mengajukan tentang

“walkman” tersebut. Pernyataan tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi

yang layak bagi permintaan yang termasuk dalam kategori istimewa tersebut.

2.5.2 Tindak Tutur Tidak Langsung

Ibrahim (dalam Rusminto, 2010: 41) telah menjelaskan bahwa dalam peristiwa

tutur, penutur tidak selalu mengatakan apa yang dimaksudkannya secara

langsung. Dengan demikian, untuk menyampaikan maksud tertentu, penutur

sering juga menggunakan tindak tutur tidak langsung. Berkaitan dengan

penjelasan Ibrahim tersebut, Djajasudarma (dalam Rusminto, 2010: 41)

menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang bermakna

kontekstual dan situasional.

Menurut Rusminto (2010: 41) ketidaklangsungan suatu tuturan bersangkut paut

dengan dua hal pokok, yaitu masalah bentuk dan masalah isi. Masalah bentuk

tuturan berkaitan dengan realisasi maksim cara, yaitu bersangkut paut dengan

bagaimana tuturan diinformasikan dan bagaimana bentuk satuan pragmatik

digunakan untuk mewujudkan suatu ilokusi. Sementara itu, masalah isi berkaitan

dengan maksud yang terkandung dalam ilokusi tersebut. Jika maksud suatu

ilokusi berbeda dengan makna performansinya, tuturan tersebut disebut tuturan

tidak langsung, contohnya “Haus sekali aku”. Tuturan tersebut termasuk tuturan
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yang bersifat tidak langsung, karena ilokusi berbeda dengan makna

performansinya.

2.5.2.1 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Bertanya (TLMT)

Rusminto (2010: 77-78) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus bertanya adalah tindak tutur yang digunakan oleh anak-anak untuk

mengajukan permintaan kepada mitra tuturnya dengan menggunakan kalimat-

kalimat tanya. Artinya, dalam mengajukan permintaannya, anak melakukannya

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada mitra tutur.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat berupa pertanyaan tentang sesuatu

yang dimintanya, dapat pula berupa pertanyaan tentang kondisi pendukung yang

melatari sesuatu yang diminta tersebut. Pertanyaan tentang “kapan Bapak ke

Jakarta lagi?” yang dilakukan anak sambil memperhatikan secara serius mobil-

mobilan yang terdapat di sebuah toko mainan, seperti pada wacana (19).

(19) B : Kapan Bapak ke Jakarta lagi? (sambil memperhatikan dengan serius
mobil-mobilan di sebuah toko mainan).

E : Ya belum tahu. Kenapa sih?
B : Mobilan yang ini lho aku belum punya.
E : Ah, kamu ini.

Pertanyaan pada wacana (19) merupakan contoh pertanyaan tentang kondisi

pendukung yang melatari sesuatu yang diminta oleh anak. Pertanyaan tersebut

mengisyaratkan kepada mitra tutur bahwa anak ingin dibelikan mobil-mobilan

yang ada di toko tersebut. Hal itu dilatarbelakangi kenyataan adanya kebiasaan

bapaknya yang selalu membelikan oleh-oleh berupa mobil-mobilan setiap kali

pulang dari bepergian jauh, seperti ke Jakarta.
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2.5.2.2 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Memuji (TLMP)

Rusminto (2010: 82-83) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus memuji adalah tindak tutur yang digunakan oleh anak-anak untuk

mengajukan tindak tutur dengan menggunakan kalimat-kalimat pernyataan yang

berisi hal-hal yang baik tentang mitra tutur. Hal itu dimaksudkan untuk membuat

mitra tutur merasa enak hati, nyaman, dan lapang dada. Dengan membuat mitra

tutur merasa enak hati, diharapkan akan tercipta situasi dan kondisi yang baik bagi

anak dalam mengajukan tindak tuturnya.

Tindak tutur TLMP dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan dua cara,

yaitu mengemukakan hal-hal positif berkenaan dengan mitra tutur dan

mengemukakan hal-hal positif berkenaan dengan sesuatu yang menjadi sasaran

tindak tutur atau sesuatu yang diminta. Berikut ini contoh penggunaan tindak tutur

TLMP oleh anak-anak.

(27) B : Ibuk paling pinter bikin empek-empek lho. Enak ya Buk punya
ibuk pinter masak (sambil memegang-megang sayuran yang dipetik
ibu). [15]

R : Bapak milih ibuk, karena masakannya enak.
B : Empek-empek buatan ibuk enak banget lho. [16]
R : Mau empek-empek?
B : Buatin ya Buk? [17]
R : Nanti aja hari Minggu.

Pada contoh wacana [27] anak menggunakan tindak tutur TLMP dengan dua cara

sekaligus. Pada tuturan [15] anak melakukannya dengan cara mengemukakan hal-

hal positif tentang ibu, yaitu tentang kepandaian ibu memasak dan perasaan

beruntung anak memiliki ibu yang pandai memasak. Pada tuturan [16] anak

melakukannya dengan cara mengemukakan hal-hal positif tentang sesuatu yang

diminta, yaitu empek-empek buatan ibu itu enak sekali rasanya. Kedua pernyataan
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yang berisi pujian tersebut digunakan oleh anak untuk menciptakan situasi dan

kondisi yang mendukung pengajuan permintaannya, yaitu agar mitra tuturnya

merasa senang dan enak hati yang pada akhirnya dengan senang hati bersedia

mengabulkan permintaan anak.

2.5.2.3 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Menyatakan Fakta
(TLMF)

Rusminto (2010: 84-85) telah menjelaskan bahwa tindak tutur TLMF adalah

permintaan yang diajukan oleh anak-anak dengan menyatakan menyatakan fakta-

fakta yang dihadapi oleh anak kepada mitra tuturnya. Berikut ini contoh

penggunaan bentuk tindak tutur TLMF.

(29) B : Pak, Rp 420.000,00 itu mahal gak Pak? (membaca buku aksen dari
kartu kredit BNI).

E : Tergantung, harga apa.
B : Kalau mobil-mobilan?
E : Ya mahal banget Le Le. Kenapa?
B : Ini lho, mobil-mobilan ini bagus banget. [68]

Peristiwa tutur pada wacana (29) terjadi pada saat bapak memeriksa tagihan kartu

kredit di suatu malam dan anak ikutan membaca berkas lain yang berisi promosi

barang-barang tertentu yang ditawarkan. Anak tertarik melihat mobil-mobilan

yang ada dalam buku promosi tersebut yang harganya sangat mahal. Oleh karena

itu, untuk menyampaikan permintaannya anak tidak sanggup menggunakan

bentuk permintaan langsung. Anak mencoba menyampaikan permintaannya

dengan menggunakan TLMT yang dilanjutkan dengan TLMF. Pernyataan tentang

fakta “Ini lho, mobil-mobilan ini bagus banget” pada wacana (29) tuturan [68]

tersebut merupakan pernyataan yang digunakan oleh anak untuk menyampaikan

kepada bapak tentang betapa menariknya mobil-mobilan dalam buku promosi
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tersebut bagi anak. Pernyataan itu mengimplikasikan bahwa anak ingin memiliki

mobil-mobilan tersebut. Penggunaan permintaan tidak langsung dengan modus

menyatakan fakta dilakukan oleh anak untuk menyampaikan permintaan tanpa

harus memaksa bapak memberikan respon langsung berupa tindakan pada saat itu

juga. Hal itu didasari oleh kesadaran anak tentang begitu mahalnya harga mobil-

mobilan tersebut.

2.5.2.4 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Menyindir (TLMS)

Rusminto (2010: 88-89) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus menyindir adalah tindak tutur yang digunakan oleh anak untuk

mengajukan permintaan dengan cara menyatakan sesuatu yang dapat

menyinggung perasaan dengan cara yang seolah-olah sopan kepada mitra tutur

dengan maksud menghindari konflik terbuka akibat permintaan yang diajukan.

Penggunaan tindak tutur TLMS oleh anak-anak dilakukan dengan dua cara, yaitu

(1) mengarahkan permintaan seolah-olah kepada orang lain dan (2)

menyampaikan sesuatu yang berlawanan antara yang dinyatakan dengan sesuatu

yang dimaksudkan. Berikut ini contoh penggunaan tindak tutur TLMS oleh anak-

anak.

(35) I : Om, kalau beasiswanya sudah keluar, jangan lupa utangnya om
(sambil melirik ke arah bapaknya).

Y : Sudah keluar to?
I : Sudah, tapi gak nyaur-nyaur.
E : Kamu kan belum perlu.

Peristiwa tutur pada wacana (35) terjadi ketika Om Yoyok dan bapak sedang

mengobrol di ruang keluarga. Sementara anak mengetahui bahwa beasiswa

bapaknya sudah keluar, tetapi bapak belum juga membayar utangnya kepada anak
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seperti yang pernah bapak janjikan. Oleh karena itu, anak ingin menegaskan

kembali permintaannya agar bapak segera membayar utang tersebut. Meskipun

demikian, untuk menghindari konflik terbuka dan menjaga hubungan baik antara

anak dengan bapak, anak mengajukan permintaannya dengan menggunakan

tindak tutur TLMS, yaitu seolah-olah menyampaikan permintaan tersebut kepada

Om Yoyok yang berada di dekat bapaknya. Dengan cara tersebut, anak berharap

secara tidak langsung bapaknya dapat memahami permintaan anak tanpa harus

terjadi konfrontasi langsung antara anak dengan bapaknya.

2.5.2.5 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus “Nglulu” (TLML)

Rusminto (2010: 91-92) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus “nglulu” adalah tindak tutur yang disampaikan oleh anak untuk

menyampaikan permintaan dengan cara mengiyakan pendapat atau pandangan

mitra tutur secara berlebihan dan mengemukakan sesuatu yang berlawanan

dengan kenyataan yang diharapkan oleh penutur. Hal itu dilakukan dengan tujuan

untuk menghindari konflik terbuka yang terjadi antara penutur dan mitra tutur

akibat pengajuan permintaan tertentu.

Penggunaan tindak tutur TLML digunakan oleh anak-anak untuk (1) mengajukan

permintaan yang merupakan tindak lanjut dari permintaan yang telah diajukan

sebelumnya dan mendapatkan respon penolakan dari mitra tutur dan (2)

menegaskan kembali permintaan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya

yang belum mendapatkan kepastian dari mitra tutur. Berikut ini contoh

penggunaan tindak tutur TLML oleh anak-anak.

(41) B : Aku gak main seterusnya wis (sambil melepas seragam sekolah).
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R : Koq gitu?
B : Main ke Ndhut aja gak boleh.
R : Ya gak boleh kalau gak tidur siang dulu!

Peristiwa tutur pada wacanan (41) terjadi pada suatu siang ketika anak baru

pulang sekolah. Anak ingin main ke rumah Ndhut (Ndhut = adik keponakan yang

tinggal tidak jauh dari rumah), tetapi ibu melarangnya karena anak harus tidur

siang terlebih dahulu sebelum pergi bermain. Oleh karena itu, untuk tetap

menunjukkan tekadnya meminta izin bermain ke tempat Ndhut saat itu juga, anak

menyampaikannya dengan menggunakan permintaan tidak langsung dengan

modus “nglulu”. Pernyataan “Aku gak main seterusnya wis” merupakan

pernyataan yang mengiyakan secara berlebihan pendapat atau pandangan ibu

bahwa sebelum main anak harus tidur siang terlebih dahulu. Pernyataan tersebut

merupakan tindak lanjut dari permintaan untuk bermain ke rumah Ndhut yang

ditolak oleh ibunya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan yang

diharapkan oleh anak, sebab sesungguhnya anak tidak sepakat dengan pendapat

atau pandangan ibu tersebut.

2.5.2.6 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Menyatakan Rasa
Pesimis (TLMPs)

Rusminto (2010: 93-94) telah menjelaskan bahwa tindak tutur TLMPs adalah

tindak tutur yang digunakan oleh anak-anak untuk mengajukan permintaan

dengan menggunakan tuturan yang mencerminkan ketidakberdayaan penutur

berkaitan dengan sesuatu yang diminta. Ketidakberdayaan itu terutama berkaitan

dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi tindak tutur tersebut.

Penggunaan tindak tutur TLMPs ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan

hubungan dan menghindari terjadinya konflik terbuka antara anak dengan mitra
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tutur yang dihadapinya. Contoh penggunaan tindak tutur TLMPs dapat dilihat

dihalaman selanjutnya.

(43) B : Aku pasti gak boleh beli mobil-mobilan lagi ya Pak?! (berdiri di
samping bapak).

E : Itu tahu. Kenapa sih.
B : Ada mobil-mobilan bagus banget.
E : Mobil-mobilan kayak apa sih?
B : Gak wis, harganya mahal koq.

Peristiwa tutur pada wacana (43) terjadi di sebuah supermarket, ketika anak ikut

ibu dan bapak berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sementara ibu dan bapak

berbelanja di lantai I, anak pergi ke tempat mainan di lantai III. Ternyata di lantai

III, anak melihat mobil-mobilan dan ingin memilikinya. Karena anak menyadari

bahwa mobil-mobilannya sudah banyak, anak merasa bahwa kemungkinan

dikabulkannya permintaan untuk membeli mobil-mobilan tersebut sangat kecil.

Oleh karena itu, anak menyampaikan permintaannya dengan cara menyatakan

rasa pesimis dapat memiliki dapat memiliki mobil-mobilan tersebut kepada

bapaknya. Hal itu tampak jelas dalam pernyataan “aku pasti gak boleh beli mobil-

mobilan lagi” dan “gak wis, harganya mahal lagi”. Pernyataan tersebut

mencerminkan ketidakberdayaan yang bersumber pada diri anak sendiri, yaitu

adanya kenyataan bahwa mobil-mobilan anak sudah sangat banyak dan pada

banyak kesempatan, bapak selalu mengatakan bahwa anak sudah tidak boleh lagi

minta mobil-mobilan. Oleh karena itu, agar permintaannya tetap dapat

disampaikan dan keharmonisan hubungan antara anak dengan bapak dapat

dipertahankan, anak mengajukan permintaannya dengan menggunakan tindak

tutur TLMPs. Dengan cara tersebut, anak berharap bapak dapat memaklumi dan

memahami permintaan anak dengan kadar kemanasukaan yang sangat tinggi bagi
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bapak untuk memilih antara menerima ataupun menolak permintaan yang

diajukan oleh anak.

2.5.2.7 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Melibatkan Orang
Ketiga (TLMO)

Rusminto (2010: 95-96) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus melibatkan orang ketiga adalah tindak tutur yang digunakan oleh

anak-anak untuk mengajukan permintaan dengan cara menyebut orang lain

sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengajuan permintaan, menyebut orang

lain untuk menunjukkan kepada mitra tutur adanya dukungan terhadap

permintaannya, dan memanfaatkan kehadiran orang lain dalam peristiwa tutur

terjadi. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghindari terjadinya

konfrontasi secara langsung dan mengurangi beban psikologi ketika mengajukan

permintaannya. Berikut ini contoh penggunaan bentuk tindak tutur TLMO oleh

anak-anak.

(45) A : Buk, Icha minta dibelikan es Mc.D. (menggandeng tangan ibu, keluar
dari pasar swalayan).

I : Siapa sih Kak. Kakak ini lho Buk yang pengin.
R : Sudah-sudah, sana beli tiga.
A : Yang ada coklatnya ya Buk.

Peristiwa tutur pada wacana (45) terjadi ketika anak, bapak, ibu, dan adik-adiknya

baru keluar dari pasar swalayan. Anak ingin dibelikan es cream di Mc.D. Untuk

menghindarkan diri dari konfrontasi langsung dengan ibu dan mengurangi beban

psikologis akibat pengajuan permintaannya. Anak mengajukan permintaannya

dengan cara menyebut nama Icha sebagai pihak yang ingin dibelikan es Mc.D.

tersebut, meskipun sesungguhnya hal tersebut adalah keinginan anak sendiri.

Dengan cara itu, anak bermaksud memindahkan beban psikologis pengajuan
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permintaan tersebut kepada Icha sebagai antisipasi jika terjadi penolakan terhadap

permintaannya.

2.5.2.8 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Mengeluh (TLMK)

Rusminto (2010: 97-98) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus mengeluh adalah tindak tutur yang digunakan oleh anak-anak

untuk mengajukan permintaan dengan cara menyatakan hal tidak menyenangkan

yang dialami oleh anak dalam kaitan dengan sesuatu yang dimintanya. Berikut ini

contoh penggunaan tindak tutur TLMK oleh anak-anak.

(48) B : Pak aku boleh main gak? (bangun dan duduk di tempat tidur).
E : Sakit gitu koq main.
B : Aaah, apes aku rek. (turun dari tempat tidur).
E : Kenapa?
B : Tak kira boleh main. Ngapain aku tidur siang.
E : Sakit gitu koq mau main. Besok kalau sudah sehat betul, baru boleh

main.

Peristiwa tutur pada wacana (48) terjadi pada suatu sore ketika anak baru bangun

dari tidur siangnya. Pada saat itu kondisi fisik anak sedang agak sakit. Anak

berharap dengan tidur siang, anak akan diizinkan bermain pada sore harinya.

Ternyata dugaan anak salah. Bapak tetap tidak mengizinkan anak untuk bermain

saat itu karena anak belum sembuh benar dari sakitnya. Oleh karena itu, untuk

menindaklanjuti permintaan yang mendapatkan respon penolakan dari mitra tutur,

anak menyampaikan permintaannya dengan menggunakan tindak tutur tidak

langsung dengan modus menyatakan keluhan. Pernyataan “Aaah, apes aku rek”

dan “Tak kira boleh main. Ngapain aku tidur siang” merupakan tindak lanjut dari

permintaan yang mendapatkan respon penolakan tersebut.
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2.5.2.9 Tindak Tutur Tidak Langsung dengan Modus Menyatakan
Pengandaian (TLMA)

Rusminto (2010:100-101) telah menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung

dengan modus menyatakan pengandaian adalah tindak tutur yang dilakukan oleh

anak-anak dengan cara menyatakan suatu situasi dan kondisi yang diinginkan dan

diangankan dalam kaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami anak pada saat

mengajukan permintaan. Situasi dan kondisi yang diinginkan dan diangankan

tersebut biasanya bersifat ideal sehingga dapat mendukung dikabulkannya

permintaan yang diajukan oleh anak.

Anak-anak menggunakan tindak tutur TLMA untuk mengajukan permintaan

sehubungan dengan (1) situasi dan kondisi tidak ideal yang dialami anak saat ini

yang tidak mendukung pengajuan permintaan anak dan (2) situasi dan kondisi

tidak ideal dari mitra tuturnya saat ini yang tidak mendukung pengajuan

permintaan anak. Berikut ini contoh penggunaan tindak tutur TLMA oleh anak-

anak.

(52) B : Wah sayang ya Pak, terlanjur beli bola (melihat serius pada mobil-
mobilan di sebuah toko).

E : Kenapa?
B : Mobil-mobilan ini lho bagus banget. Seandainya belum beli bola.
E : Ya kapan-kapan. Bolanya juga bagus.

Peristiwa tutur pada wacana (52) terjadi pada suatu malam di sebuah toko. Pada

saat itu anak baru saja dibelikan bola, kemudian anak melihat ada mobil-mobilan

yang menarik perhatiannya. Anak ingin membeli mobil-mobilan tersebut. Di sisi

lain, anak menyadari bahwa ia berada pada situasi dan kondisi yang tidak

memungkinkan untuk meminta dibelikan mobil-mobilan karena sudah terlanjur

dibelikan bola yang merupakan permintaan anak sebelumnya. Oleh karena itu,
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untuk menghindari terjadinya konflik terbuka antara anak dengan bapaknya.

Akibat permintaannya untuk dibelikan mobil-mobilan, anak menyampaikannya

dengan menyatakan pengandaian tentang situasi dan kondisi ideal yang

diangankan, yaitu “Seandainya belum terlanjur membeli bola”.

2.5.3 Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal

Djajasudarma (dalam Rusminto, 2015: 74-75) telah menjelaskan bahwa tindak

tutur literal merupakan penuturan yang sesuai dengan kenyataan “tuturan

situasional”, sedangkan tindak tutur tidak literal merupakan penuturan yang tidak

sesuai dengan kenyataan, bermaksud untuk memperhalus , menghindari konflik,

dan mengupayakan agar komunikasi tetap menyenangkan.

Wijana (dalam Rusminto, 2015: 74-75) memperkuat pendapat Djajasudarma

mengenai definisi tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Dalam hal

tersebut, Wijana menjelaskan bahwa tindak tutur literal merupakan tindak tutur

yang mencerminkan kesesuaian makna literal tuturan dengan tindakan yang

diharapkan, sedangkan tindak tutur tidak literal merupakan tindak tutur yang

mencerminkan ketidaksamaan makna literal tuturan dengan tindakan yang

diharapkan.

2.6 Konteks Tuturan

Mengkaji sebuah wacana tidak terlepas dari konteks yang melatarbelakanginya.

Kajian terhadap penggunaan bahasa harus menggunakan konteks yang seutuh-

utuhnya. Bahasa dan konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama

lain. Bahasa membutuhkan konteks tertentu dalam pemakaiannya, demikian juga
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sebaliknya konteks baru bermakna jika terdapat bahasa di dalamnya (Rusminto,

2012: 53).

Bahasa bukan hanya memiliki fungsi dalam situasi interaksi yang diciptakan,

tetapi bahasa juga membentuk dan menciptakan situasi tertentu dalam interaksi

yang sedang terjadi. Terdapat empat tipe konteks, yaitu (1) latar fisik dan

interaksional, (2) lingkungan behavioral, (3) bahasa (konteks dan refleksi

penggunaan bahasa), dan (4) ekstrasituasional yang meliputi sosial, politik, dan

budaya (Duranti dan Goodwin dalam Rusminto, 2012: 55).

Syafi’ie dalam Rusminto (2012: 55) membedakan konteks kedalam empat

klasifikasi, yaitu.

(1) Konteks fisik

Dalam konteks fisik meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam

suatu komunikasi.

(2) Konteks epistemis

Konteks epistemis ini merupakan latar belakang pengetahuan yang sama-

sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur.

(3) Konteks linguistik

Konteks ini terdiri atas kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang mendahului

atau mengikuti ujaran tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi; konteks

linguistik ini disebut juga dengan istilah konteks.

(4) Konteks sosial

Konteks sosial merupakan relasi sosial dan latar yang melengkapi hubungan

antara penutur dan mitra tutur.
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2.6.1 Unsur-Unsur konteks

Pertuturan yang sedang berlangsung selalu terdapat unsur yang

melatarbelakanginya, unsur-unsur tersebut sering juga disebut dengan ciri-ciri

konteks. Dalam unsur-unsur konteks meliputi segala hal yang berbeda disekitar

penutur dan mitra tutur saat peristiwa tutur sedang berlangsung (Rusminto, 2012:

58).

Hymes dalam Rusminto (2012: 59) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks

mencakup berbagai komponen yang disebutnya dengan akronim SPEAKING.

a) Setting, berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan secara langsung, atau

kondisi fisik lain yang berada disekitar tempat terjadinya peristiwa tutur. Hal

tersebut dapat menyebabkan penggunaan  variasi bahasa yang berbeda. Berbicara

ditempat keramaian seperti dalam kegiatan pentas seni akan berbeda dengan

keadaan pembicaraan ditempat peribadatan.

b) Participants, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur, baik

penutur maupun mitra tutur.

c) Ends, merujuk pada maksud dan tujuan yang diharapkan dan sebuah tuturan.

d) Act sequences, mengacu pada bentuk dan isi pesan yang disampaikan. Bentuk

ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan. Bagaimana pengguna-

annya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik percakapan.

e) Keys, cara yang berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh penutur

(serius, kasar, atau main-main). Cara-cara yang digunakan oleh seseorang ketika

bertutur dapat memermudah dalam memahami maksud ujaran tersebut.

f) Instrumentalities, adalah saluran yang digunakan dalam bentuk tuturan yang

dipakai, saluran yang digunakan dapat berupa jalur lisan, tertulis, atau telepon.
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g) Norms, adalah norma-norma yang digunakan dalam interaksi. Norma ini

mengacu untuk memerhalus ujaran yang akan dituturkan seseorang, misalnya

norma kesopanan, norma agama dan sebagainya.

h) Genres, adalah register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. Genres ini

mengacu pada jenis bentuk penyampaian tuturan, seperti narasi, puisi, pepatah,

doa dan sebagainya.

2.6.2 Peranan Konteks

Rusminto (2012: 60) menemukakan  peristiwa tutur tertentu selalu terjadi pada

waktu tertentu, tempat tertentu, untuk tujuan tertentu, dan sebagainya. Sehingga

peristiwa tutur selalu terjadi dalam konteks tertentu. Kajian terhadap penggunaan

bahasa harus memperhatikan konteks yang seutuh-utuhnya. Besarnya peranan

konteks bagi penggunaan bahasa dapat dilihat dari contoh tuturan dibawah ini.

“Buk, lihat bajuku!”

Tuturan di atas dapat mengandung maksud “memamerkan baju barunya” jika

disampaikan dalam konteks baju penutur yang baru. Sebaliknya, tuturan tersebut

dapat mengandung makna “meminta dibelikan baju yang baru”, jika disampaikan

dalam konteks menunjukan sepatunya yang sudah buruk dan tak layak pakai.

Schiffrin dalam Rusminto (2012: 61) mengemukakan dua peranan penting

konteks dalam tuturan. Dua peran penting tersebut yaitu:

(1) sebagai pengetahuan abstrak yang mendasari bentuk tindak tutur, dan

(2) suatu bentuk lingkungan sosial dimana tuturan-tuturan dapat dihasilkan dan

diinterpretasikan sebagai realitas aturan-aturan yang mengikat.
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Brown dan Yule dalam Rusminto (2012: 61) menyatakan bahwa dalam

menginterpretasi makna sebuah ujaran penginterpretasi harus memperhatikan

konteks, sebab konteks itulah yang akan menentukan makna ujaran.

Hymes dalam Rusminto (2012: 62) menyatakan bahwa peranan konteks dalam

penafsiran tampak pada kontribusinya dalam membatasi jarak perbedaan tafsiran

terhadap tuturan dan menunjang keberhasilan pemberian tafsiran terhadap tuturan

tersebut. Dengan begitu konteks dapat membatasi jarak perbedaan makna-makna.

Konteks dapat menyingkirkan makna-makna yang tidak relevan dari makna-

makna yang seharusnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang layak

dikemukakan berdasarkan konteks situasi tersebut.

2.7 Persuasi

Menurut keraf (2003: 118) persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk

meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada

waktu ini atau pada waktu yang akan datang. Persuasi bertujuan agar mitra tutur

melakukan sesuatu. Maka dari itu, mereka yang menerima persuasi harus

mendapat keyakinan, bahwa keputusan yang diambilnya merupakan keputusan

yang benar dan dilakukan tanpa paksaan.

Untuk meyakinkan mitra tutur, penutur harus memberikan kepercayaan pada

mitra tutur agar terpengaruh akan tuturannya. Kepercayaan merupakan unsur

utama dalam persuasi, walaupun kepercayaan merupakan landasan utama

persuasi, tindakan persuasi itu sendiri tidak harus diarahkan kepada kepercayaan
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tetapi dapat juga diarahkan kepada jangkauan yang lebih jauh, yaitu agar mitra

tutur dapat melakukan sesuatu.

Seorang kawan yang ingin meminjam catatan perkuliahan, berusaha meyakinkan

agar dapat meminjamkan catatan itu dan berjanji dengan sungguh-sungguh akan

mengembalikannya dalam satu atau dua hari lagi, walaupun kita mengetahui

bahwa kawan itu tidak dapat dipercaya, tetapi berkat persuasi yang dilakukannya

kita memberikan apa yang diminta.

2.7.1 Dasar-Dasar Persuasi

Aristoteles (dalam Keraf 2003: 121-123) mengajukan tiga syarat yang harus

dipenuhi untuk mengadakan persuasi, yaitu (1) watak dan kredibilitas, (2)

kemampuan mengendalikan emosi, dan (3) bukti-bukti.

2.7.1.1 Watak dan Kredibilitas

Karakter atau watak merupakan salah satu faktor yang selalu diperhitungkan

dalam pergaulan antarmanusia. Persuasi akan berlangsung sesuai dengan harapan

penutur bila mitra tutur telah mengenal penutur sebagai orang yang berwatak baik.

Watak dan seluruh kepribadian penutur dapat diketahui dari seluruh tuturannya.

Gaya yang dipakai, pilihan kata, struktur kalimat, tema merupakan keseluruhan

atau totalitas penutur. Seorang pembawa acara ditelevisi misalnya dapat diukur

watak dan kepribadiannya melalui sikap dan bahasanya. Kemantapan berbicara,

keteraturan proses berpikir, bahasa yang dipergunakan, semua itu akan

mecerminkan latar belakangnya.
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Kepercayaan (kredibilitas) terhadap penutur akan timbul, bila mitra tutur tahu

bahwa penutur mengetahui dengan baik persoalan yang telah dibicarakannya.

Kepercayaan juga akan timbul bila penutur jujur dengan terbuka menjawab semua

pertanyaan mitra tutur dan menerima semua kritik yang dilontarkan secara

simpatik.

2.7.1.2 Kemampuan Mengendalikan Emosi

Syarat kedua dalam sebuah persuasi, kemampuan mengendalikan emosi ditujukan

kepada kedua belah pihak, baik penutur maupun mitra tutur. Maksud dari

kemampuan mengendalikan emosi adalah kesanggupan penutur untuk

mengobarkan emosi maupun kesanggupan penutur untuk memadamkan emosi

tersebut bila diperlukan.

Meskipun penutur harus bisa mengobarkan emosi, bukan berarti tindak tutur

persuasi terjadi secara memaksakan kehendak penutur terhadap mitra tutur.

Maksud dari emosi di sini tidak terbatas hanya pada emosi berupa amarah saja,

melainkan juga dapat berarti perasaan yang menggerakkan seseorang untuk

melakukan sesuatu.

2.7.1.3 Bukti-Bukti

Syarat ketiga yang harus dipenuhi penutur agar berhasil dalam persuasi adalah

kesanggupan untuk menyodorkan bukti-bukti mengenai kebenaran. Bukti atau

fakta merupakan syarat yang paling berpengaruh dalam sebuah persuasi. Persuasi

akan semakin efektif apabila disertai dengan bukti, karena dengan adanya bukti,

keraguan akan hilang dan akan mendukung sebuah kenbenaran.
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2.7.2 Teknik-Teknik Persuasi

Selain mengetahui dasar-dasar persuasi, teknik-teknik atau metode-metode

persuasi juga perlu diketahui. Teknik-teknik atau metode-metode persuasi yang

dipergunakan sebagai berikut (Keraf, 2003: 124-131).

2.7.2.1 Rasionalisasi

Rasionalisasi sebagai sebuah teknik persuasi dapat dibatasi sebagai suatu proses

penggunaan akal untuk memberikan suatu dasar pembenaran kepada suatu

persoalan, di mana dasar atau alasan itu tidak merupakan sebab langsung dari

masalah itu. Kebenaran yang dibicarakan dalam persuasi bukanlah suatu

kebenaran mutlak, tetapi kebenaran yang berfungsi hanya untuk meletakkan

dasar-dasar dan melicinkan jalan agar keinginan, sikap, kepercayaan, keputusan,

serta tindakan yang telah ditentukan atau diambil dapat dibenarkan.

Kecenderungan untuk menipu diri sendiri merupakan suatu gejala psikologis yang

terdapat dalam diri setiap manusia. Tidak seorang pun akan mengakui

kekurangannya dengan rela. Setiap kekurangan akan ditutupi dengan alasan-

alasan yang secara emosional diperkirakan masuk akal. Bila kita lulus ujian, kita

akan memperlihatkan kebanggan atas prestasi yang kita capai. Tetapi bila kita

gagal, kita tidak mau menerima kenyataan dan berusaha mengadakan rasionalisasi

mengenai kegagalan itu dengan mengatakan,

“soal-soal ujian yang diberikan terlalu sukar dan tidak jelas”, “dosen menaruh
sentimen pada saya”, “bukan saya saja yang gagal, tetapi semua mahasiswa
gagal dalam ujian itu”.
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2.6.2.2 Identifikasi

Persuasi berusaha menghindari situasi konflik dan sikap ragu-ragu, maka penutur

harus menganalisa mitra tutur dan seluruh situasi yang dihadapinya dengan

seksama. Setelah menganalisa mitra tutur dan seluruh situasi, maka penutur

dengan mudah dapat mengidentifikasi dirinya dengan mitra tutur. Contohnya,

dalam usaha memenangkan pemilihan umum, para calon wakil rakyat berusaha

mengidentifikasi dirinya sebagai anak rakyat, sehingga ia benar-benar akan

memperhatikan kepentingan rakyat. Calon wakil rakyat yang merasakan sendiri

apa yang dibutuhkan oleh rakyat tersebut akan memperjuangkan mati-matian

kebutuhan rakyat yang sekaligus adalah kebutuhannya sendiri. Perjuangan ini

akan tercapai bila rakyat memberikan suara kepadanya.

Oleh sebab itu, agar identifikasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan haruslah

diciptakan dasar umum yang sama. Identifikasi merupakan kunci keberhasilan

penutur. Bila terdapat situasi konflik antara pembicara penutur dan mitra tutur,

maka penutur harus berusaha mengaburkan situasi konflik tersebut. Sikap agresif

harus dibelokkan, sehingga dapat diciptakan dasar umum yang sama.

2.7.2.3 Sugesti

Sugesti adalah suatu usaha membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk

menerima suatu keyakinan atau pendirian tertentu tanpa memberi suatu dasar

kepercayaan yang logis pada orang yang ingin dipengaruhi. Sugesti biasanya

dilakukan dengan kata-kata dan nada suara. Rangkaian kata-kata yang menarik

dan meyakinkan, disertai nada suara yang penuh dan berwibawa dapat
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memungkinkan penutur mempengaruhi mitra tutur yang diajak bicara dengan

mudah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesugestian (kemungkinan dapat

disugesti) seseorang sudah berkembang sejak masih kanak-kanak. Kesugestian

seseorang mulai berkembang pesat mulai usia empat tahun dan mencapai

puncaknya pada usia tujuh atau delapan tahun. Anak-anak pada usia ini

menganggap orang tuanya sebagai orang yang ‘mahatahu’ dan ‘mahakuasa’.

Sebab itu, orang tua juga merupakan orang yang menjadi sumber sugesti pada diri

anak, khususnya dalam masa ini. Semakin meningkat usia anak, semakin menurun

pula kesugestian tersebut.

Pada saat si anak mengetahui bahwa orang tua bukanlah orang yang mengetahui

segala-galanya atau berkuasa atas segala hal, maka kesugestian itu mulai merosot.

Sementara itu, anak sudah menginjak bangku sekolah, ia melihat kenyataan lain

bahwa orang yang lebih unggul dari orang tuanya adalah gurunya. Guru bisa

menjadi tempat bertanya dan dapat memecahkan semua masalah.

2.7.2.4 Konformitas

Koformitas adalah suatu keinginan atau suatu tindakan untuk membuat diri serupa

dengan sesuatu hal yang lain. Konformitas adalah suatu mekanisme mental untuk

menyesuaikan atau mencocokkan diri dengan sesuatu yang diinginkan. Sikap

yang diambil penutur untuk menyesuaikan diri dengan keadaan supaya tidak

timbul ketegangan juga menyangkut konformitas.
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Pada teknik persuasi ini, penutur mempergunakan untuk menyesuaikan dirinya

dengan mitra tutur. Misalnya, seorang tokoh politik bersedia hidup sebagai

seorang petani, bila rakyat makan jagung ia juga bersedia makan jagung dan

menyatakan bahwa; jagung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari makanan-

makanan lainnya.

Tampaknya teknik ini sama atau mirip dengan identifikasi. Perbedaannya, dalam

identifikasi penutur hanya menyajikan beberapa hal yang menyangkut penutur

dengan mitra tutur, sedangkan dalam konformitas, penutur memperlihatkan bahwa

dirinya mampu berbuat dan bertindak sebagai mitra tutur.

2.7.2.5 Kompensasi

Kompensasi adalah suatu tindakan atau suatu hasil dari usaha untuk mencari suatu

pengganti (substitut) bagi sesuatu hal yang tak dapat diterima, suatu sikap atau

keadaan yang tidak dapat dipertahankan.

Seorang gadis berusia 15 tahun merasa tidak mampu menarik seorang remaja pria

yang dikagumi dengan kecantikannya, sehingga ia memusatkan perhatian kepada

studinya agar memperoleh keunggulan dalam bidang yang lain, yaitu bidang studi.

Seorang remaja pria yang tidak dapat memberi prestasi yang baik dalam bidang

studi akan mencari suatu subtitut berupa olahraga, kegitan dalam bidang

organisasi siswa. Seseorang yang mengalami tekanan atau frustasi dalam bidang

sosial, barangkali akan berusaha dengan giat, sehingga suatu waktu dapat

memperoleh kekuasaan yang mutlak dalam kehidupan politik dan sebagainya.
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2.7.2.6 Penggantian

Penggantian (displacement) adalah suatu proses yang berusaha menggantikan

suatu maksud yang mengalami rintangan dengan suatu maksud lain yang

sekaligus juga menggantikan emosi kebencian asli, atau kadang-kadang emosi

cinta kasih yang asli.

Beberapa fenomena yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya

memperlihatkan dengan jelas teknik persuasi ini. Sebagai contoh, yakni kambing

hitam merupakan suatu objek yang menjadi sasaran kebencian atau kemarahan

dialihkan dengan objek lain yang sebenarnya tidak harus menerima kebencian

atau kemarahan itu. Objek pengganti ini menjadi serba salah. Seorang kepala

kantor yang beretengkar dengan istri di rumah atau marah karena keadaan rumah

tangganya, akan melontarkan kemarahan dan kekesalannya di kantor pada

bawahannya. Pada teknik persuasi ini, penutur berusaha meyakinkan mitra tutur

untuk mengalihkan suatu objek atau tujuan tertentu kepada suatu tujuan lain.

2.7.2.7 Proyeksi

Proyeksi adalah suatu teknik untuk menjadikan sesuatu yang awalnya subjek

menjadi objek. Sifat atau watak yang dimiliki seseorang, tidak mau diakui lagi

sebagai sifat atau wataknya melainkan dilontarkan sebagai sifat atau watak orang

lain. Seseorang yang diminta untuk mendeskripsikan seseorang yang tak

disenanginya akan berusaha untuk mendeskripsikan hal-hal baik mengenai dirinya

sendiri. Kesalahan yang dilakukan seseorang dilemparkannya kepada orang lain,

bahwa orang lain itu yang melakukannya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hal itu dikarenakan penelitian ini dideskripsikan berdasarkan kenyataan perilaku

yang berupa tindak tutur persuasif pada guru Penjasorkes dan siswa di SMK

Negeri 4 Bandar Lampung. Desain penelitian ini sesuai dengan pendapat Moleong

(2011: 6) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari tindak tutur;

1. antara guru Penjasorkes dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung saat

kegiatan pembelajaran Penjasorkes berlangsung,

2. antara siswa dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar Lampung saat kegiatan

pembelajaran Penjasorkes berlangsung.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

metode simak. Disebut metode simak atau menyimak karena cara yang digunakan

untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa

(Mashun, 2005: 92). Metode simak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teknik Observasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di tempat.

2. Teknik Simak Bebas Libat Cakap

Pada tahap ini peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan yang diamati

adalah penggunaan bahasa oleh para narasumber.

3. Teknik Catat

Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari hasil penyimakan ditranskripsikan

ke dalam bentuk tulisan. Setelah itu, data tersebut dianalisis sesuai dengan

tujuan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Data-data penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengamati tindak tutur pada guru Penjasorkes dan siswa saat kegiatan

pembelajaran Penjasorkes berlangsung;

2. merekam tindak tutur pada guru Penjasorkes dan siswa saat kegiatan

pembelajaran Penjasorkes berlangsung;



41

3. menyimak rekaman tindak tutur pada guru Penjasorkes dan siswa saat kegiatan

pembelajaran Penjasorkes berlangsung;

4. mentranskripsikan tindak tutur pada guru Penjasorkes dan siswa ke dalam

bentuk tulisan;

5. mencatat tuturan persuasif dengan teknik-teknik persuasi yang terdapat dalam

tindak tutur pada guru Penjasorkes dan siswa saat kegiatan pembelajaran

Penjasorkes berlangsung;

6. mengelompokkan semua tindak tutur persuasif dengan teknik-teknik persuasi

yang terdapat dalam tindak tutur pada guru Penjasorkes dan siswa berdasarkan

kelangsungan dan ketidaklangsungan suatu tuturan;

7. memaparkan analisis data yang telah dikelompokkan;

8. menarik simpulan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindak tutur persuasif pada guru Penjasorkes dan siswa

di SMK Negeri 4 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017, ditemukan data tindak

tutur persuasif dengan teknik rasionalisasi, teknik sugesti, teknik konformitas,

teknik kompensasi, teknik penggantian, dan teknik proyeksi. Tidak ditemukan

data tindak tutur persuasif dengan teknik identifikasi.

Tindak tutur persuasif pada guru Penjasorkes dan siswa di SMK Negeri 4 Bandar

Lampung yang paling banyak ditemui ialah teknik sugesti dan teknik konformitas

dalam bentuk langsung. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, berikut ini adalah

contoh konkret dari tindak tutur persuasif dengan teknik sugesti dan teknik

konformitas. Ketika guru memberi semangat kepada seluruh siswa saat

melakukan lari bolak-balik dengan tuturan yang berbunyi “ayo, semangat...!

semangat...!”, sehingga siswa lebih bersemangat melakukan lari bolak-balik, serta

guru dapat menyesuaikan diri seperti data yang ditemui ketika guru terlibat secara

langsung memberi contoh tiap gerakan-gerakan olahraga pada tuturan “pertama

tadi kan sudah sikap awal seperti itu, nanti ngitungnya begini (sambil

menyontohkan gerakan yang benar), 1 2 3 4 (menyontohkan gerakan yang salah)
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kalau begini jangan dihitung, mengerti? Yang dihitung hanya pass bawah. Pass

atasnya hanya buat sementara saja 1 2 3 4 5 (sambil menyontohkan kembali

gerakan yang benar) begitu!”,

Tindak tutur persuasif dengan teknik rasionalisasi, teknik kompensasi, teknik

penggantian, dan teknik proyeksi sedikit ditemui. Berdasarkan pelaksanaan di

lapangan, berikut ini contoh data tindak tutur persuasif dengan teknik rasionalisasi

dalam bentuk langsung dan tidak langsung. Salah satu siswa bermain dengan

gerakan yang salah saat pengambilan nilai bola voli, sehingga guru bertanya

kepada siswa tersebut dengan tuturan yang berbunyi “kenapa tangan yang satu

sama tangan yang satunya bisa lepas itu kenapa Viona?”. Siswa tersebut

membela diri dengan alasan bahwa tangannya tidak cukup kuat ketika melempar

bola voli dengan tuturan yang berbunyi “gak kuat Bu”, serta ketika guru memberi

contoh dengan menyebutkan siswa yang bernama Iqbal dan Ilham pada tuturan

yang berbunyi “Iqbal, nanti yang ngitung Ilham”, akan tetapi guru memiliki

maksud lain untuk memerintahkan siswa yang bernama Iqbal dan Ilham tersebut

mendapat giliran pertama untuk pengambilan nilai bola voli, sedangkan di kelas X

akuntansi 1 tidak ada siswa yang bernama Ilham dan guru mengalihkan nama

siswa yang tidak ada tersebut dengan siswi yang bernama Balqis dengan tuturan

yang berbunyi “(tersenyum) ya Iqbal yang ngitung misalnya nanti Balqis”..

Tindak tutur persuasif dengan teknik kompensasi dalam bentuk langsung, contoh

data yang ditemui ketika guru memutuskan siswa laki-laki terlebih dahulu untuk

pengambilan nilai bola voli karena, di kelas X Akuntansi 1 jumlah seluruh siswa

dominan adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya enam orang. Ditemukan
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tindak tutur persuasif dengan teknik penggantian dalam bentuk tidak langsung,

yakni saat salah seorang siswa laki-laki merasa kesal atas keputusan gurunya yang

memberi waktu satu menit harus memperoleh 30 kali melempar bola, sedangkan

siswa perempuan hanya 20 kali melempar bola. Siswa laki-laki tersebut bertanya

kepada gurunya, akan tetapi dengan maksud lain ia menyindir pada tuturan “gak

apa-apa. Gak lebih banyak tah Bu? Gak 200 gitu!”, serta contoh data yang

ditemukan dengan teknik proyeksi dalam bentuk tidak langsung ketika siswi yang

bernama Nova tidak dapat mencapai skor yang telah ditentukan, merasa kecewa

dan tidak terima mendapatkan skor 17 akhirnya ia mengeluh pada tuturan “ih kok

dikit amat. Salah ngitung tuh” dengan maksud lain ia memberitahu bahwa

temannyalah yang salah ketika menghitung skornya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. Penulis

memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi siswa, penelitian tindak tutur persuasif ini dapat dijadikan informasi serta

acuan atau bahan pembelajaran diri dalam bertutur baik secara lisan maupun

tulisan.

2. Bagi guru hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai gambaran serta

masukan untuk membujuk dan meyakinkan siswanya yang diwujudkan dalam

tindak tutur persuasif dan dapat direalisasikan dengan teknik-teknik persuasi,

yakni teknik rasionalisasi, teknik sugesti, teknik konformitas, teknik

kompensasi, teknik penggantian, dan teknik proyeksi, agar guru dapat dengan

mudah mempengaruhi siswa ketika pembelajaran berlangsung.



105

3. Bagi sekolah hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai bahan refleksi dan

sumber informasi mengenai peristiwa tindak tutur persuasif.
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