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DARIORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA CAKAT RAYA

KABUPATEN TULANG BAWANG DAN IMPLIKASINYA
PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA

Oleh

MARISA

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindak tutur memerintah

dalam bahasa Lampung dari orang tua kepada anak di Desa Cakat Raya

Kabupaten Tulangg Bawang dan implikasinya pada pembelajaran bahasa

Indonesia di SMA. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk

tindak tutur memerintah dalam bahasa Lampung dari orang tua kepada anak di

Desa Cakat Raya Kabupaten Tulang Bawang dan implikasinya pada pembelajaran

bahasa Indonesia di SMA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif.

Data dalam penelitian ini berupa tuturan bahasa Lampung orang tua kepada anaknya

dengan menggunakan tuturan memerintah di Desa Cakat Raya. Sumber data

penelitian ini adala orang tua dan anak-anak di Desa Cakat Raya. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) teknik observasi, (2) teknik simak
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bebas libat cakap, dan (3) teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis heuristik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur memerintah langsung lebih

banyak ditemukan daripada tindak tutur memerintah tidak langsung, sebab saat

terjadinya percakapan orang tua langsung mengutarakan tuturan memerintah

sesuai dengan maksud yang dituturkannya. Dilihat dari kesantunan berbahasanya

dengan menggunakan prinsip sopan santun terdapat beberapa maksim yang

digunakan. Maksim yang digunakan ialah maksim kebijaksanaan, maksim

kedermawanan, maksim simpati, maksim penghargaan, dan maksim

permufakatan. Adapun modus yang digunakan dalam tindak tutur memerintah

tidak langsung, yaitu modus tanya, modus perintah, dan modus berita. Modus

yang sering muncul ialah modus berita. Modus berita digunakan agar tercapainya

keinginan penutur untuk memerintah mitra tutur melakukan sesuatu. Hasil

penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA

kelas XII pada materi kesantunan berbahasa. Hasil dapat dijadikan contoh

percakapan kesantunan berbahasa dalam bentuk dialog yang terdapat tuturan

memerintah baik langsung maupun tidak langsung pada saat proses pembelajaran.
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