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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.

Kata Kunci : implikasi, kesantunan berbahasa, tindak tutur memerintah.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri

tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan manusia lain untuk memenuhi

segala kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia

mengadakan interaksi dan komunikasi. Interaksi merupakan hubungan timbal

balik antara suatu hal dengan hal lain. Sementara itu , komunikasi adalah

penyampaian pesan, gagasan, pikiran, dan ide dari satu pihak ke pihak yang lain,

dalam berkomunikasi manusia memerlukan piranti, yaitu bahasa.

Bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap

manusia, yang memiliki makna dan secara konvensional digunakan oleh

sekelompok manusia (penutur) untuk berkomunikasi (melahirkan pikiran dan

perasaan) kepada orang lain (Suyanto, 2011:15). Bahasa dapat diwujudkan dalam

bentuk lisan dan tulisan. Salah satu perwujudan bahasa lisan adalah percakapan.

Percakapan adalah pembicaraan yang terja diantara orang yang berbicara

(penutur) dengan orang yang diajak berbicara (mitra tutur) yang membahas suatu

hal dalam satu waktu. Jika seseorang ingin terlibat dalam sebuah percakapan

maka perlu memahami tata cara percakapan, sehingga percakapan dapat

terlaksana dengan baik dan lancar. Tata cara percakapan tersebut meliputi tata
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cara membuka, melibat kan diri dan menutup percakapan.

Percakapan yang terjadi dalam berkomunikasi dapat bermakna secara langsung

dan tidak langsung. Makna percakapan yang disampaikan secara langsung dapat

dengan mudah dipahami, tetapi makna percakapan yang disampaikan secara tidak

langsung lebih sulit untuk dipahami. Bahasa Lampung adalah satu dari 746 bahasa

daerah yang ada di Indonesia. Penutur sejati bahasa Lampung tidak hanya ada di

Lampung namun juga di provinsi Sumatra Selatan dan Banten (Katubi, 2007).

Bahasa Lampung tidak mengenal tingkatan seperti yang terdapat dalam bahasa

Jawa atau pun bahasa Sunda. Namun, seperti hal nya bahasa yang lain, bahasa

Lampung memiliki ragam, seperti ragam resmi dan ragam tidak resmi .

Berdasarkan peta bahasa, Bahasa Lampung memiliki dua subdialek. Pertama,

subdialek A (api) yang dipakai masyarakat yang beradat Lampung

Peminggir/Saibatin. Kedua, subdialek O (nyo) yang dipakai oleh masyarakat yang

beradat Lampung Pepadun (Katubi, 2007).

Bagi masyarakat Lampung, Bahasa Lampung masih dapat digunakan sebagai

lambang daerah dan identitas daerah atau pun identitas diri masyarakat Lampung.

Hal ini di buktikan dengan masih di gunakan nya bahasa Lampung oleh

masyarakat khusus nya suku Lampung di daerah yang mayoritas penduduk nya

adalah suku Lampung, Misalnya, Menggala, Kota bumi, Pesisir dan lain-lain.

dengan kata lain fungsi Bahasa Lampung sesuai pula dengan hasil Seminar

Politik Bahasa nasional pada tahun 1975 dengan ditentukan nya fungsi bahasa

daerah sebagai (a) lambing kebanggaan daerah,b) lambing identitas daerah,(c) alat

perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Namun demikian, terjadi
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pula pergeseran-pergeseran sikap penutur bahasa Lampung terhadap bahasa

Lampung itu sendiri pada sebagian masyarakat Lampung terutama generasi muda

yang tinggal di perkotaan. Sampai saat ini, dalam percakapan sehari-hari bahasa

Lampung masih digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam

keluarga.Walaupun sudah banyak pun keluarga yang tinggal di kota sudah tidak

lagi menggunakan bahasa Lampung namun menggunakan bahasa Indonesia. Hal

ini sangat disayangkan karena bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa Ibu

memiliki kekayaan kultural yang tak tergantikan dengan bahasa Indonesia sebagai

bahasa nasional. Bahkan mengingatakan pentingnya pemertahanan bahasa ibu,

UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional.

Pemertahanan bahasa Ibu (language maintenance) lazim didefinisikan sebagai

upaya yang disengaja, anatara lain untuk: 1) mewujud kan diversitas kultural; 2)

memelihara identitas etis ; 3) memunginkan adaptabilitas sosial; secara psikologis

menambah rasa aman bagi anak , dan 5) meningkat kan kepekaan linguistik

(Crystal, 1997 dalam Alwasilah, 2006).

Tuturan orang tua kepada anak penting untuk diteliti, karena realita dimasyarakat

menunjukkan fakta generasi muda dan anak-anak ikut terkontaminasi pola tutur

yang tidak santun. Ketidak santunan bahasa seseorang sangat dipengaruhi oleh

latar belakang pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan juga keluarga.

Diantara sekian banyak faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa anak

adalah keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan karena

keluarga merupakan tempat tumbuh kembangnya anak yang pertama, tempat

anak mendapatkan pengaruh pada masa yang sangat penting dan paling kritis

dalam pendidikan anak. Kebiasaan yang di kembangkan dalam sebuah keluarga
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akan membentuk kepribadian seorang anak termasuk bahasa yang biasa

digunakan. Pergaulan dalam keluarga dengan penggunaan bahasa yang baik dan

santun akan mendorong anak menggunakan bahasa yang santun pula. Sebaliknya,

apa bila orangtua memberikan contoh yang kurang baik dalam bertutur,anak pun

akan menirukannya (Yahya, 2011).

Pembelajaran adalah gabungan dari dua kegiatan, yaitu kegiatan mengajar dan

kegiatan belajar. Kegiatan mengajar menyangkut peran guru dalam konteks

mengupayakan terciptanya komunikasi yang harmonis antara sipengajar dengan

sipebelajar pada saat proses membangun pemahaman terhadap suatu informasi.

Kegiatan belajar menyangkut peran siswa dalam memahami informas iyang

disampaikan oleh guru. Dalam kegiatan belajar-mengajar dikelas tentunya tidak

terlepas dari interaksi guru dan siswa. Interaksi yang  terjadi dalam kegiatan

belajar-mengajar tersebut adalah percakapan, baik yang bermakna langsung

maupun tidak langsung.

Materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang sesuai dengan

penelitian ini ialah materi tentang prinsip kesantunan berbahasa. Dalam silabus,

prinsip kesantunan berbahasa terdapat dalam kelas XII semester genap, dengan

kompetensi dasar 3.1Memahami prinsip kesantunan berbahasa dalam interaksi

social dan 4.1 Mengabstraksi prinsip kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial.

Tujuan dari pembelajaran tersebut peserta didik dapat memiliki kemampuan

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Hal ini

berarti dalam membina kemampuan berkomunikasi harus memperhatikan etika

dalam penggunaannya. Etika yang dimaksudkan berkaitan dengan penggunaan
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tindak tutur dalam berkomunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan

judul: Tindak Tutur Memerintah dalam Bahasa Lampung Orang Tua kepada Anak

di Desa Cakat Raya dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di

SMA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat dua rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu rumusan mayor dan rumusan minor. Rumusan

mayor dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah tindak tutur memerintah dalam

bahasa Lampung Orang tua kepada anak dan implikasinya pada pembelajaran

bahasa Indonesia di SMA?”. Untuk menjawab rumusan mayor, maka terdapat

rumusan minor dalam rumusan masalah ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kelangsungan dan ketidaklangsungan tindak tutur memerintah

dalam bahasa Lampung orang tua kepada anak?

2. Bagaimanakah kesantunan percakapan tindak tutur memerintah dalam bahasa

Lampung orang tua kepada anak?

3. Bagaimanakah modus tuturan tindak tutur memerintah tidak langsung dalam

bahasa Lampung orang tua kepada anak?

4. Bagaimanakah implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian
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Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian, yaitu tujuan mayor dan

tujuan minor. Tujuan mayor dalam penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan tindak tutur memerintah dalam bahasa Lampung orang tua

kepada anak dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

Adapun tujuan minor dari tujuan penelitian mayor ini ialah untuk

mendeskripsikan sebagai berikut.

1. Kelangsungan dan ketidaklangsungan tindak tutur memerintah dalam bahasa

Lampung orang tua kepada anak.

2. Kesantunan percakapan tindak tutur memerintah dalam bahasa Lampung

orang tua kepada anak

3. Modus tuturan tindak tutur memerintah tidak langsung dalam bahasa

Lampung orang tua kepada anak

4. Implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Pembaca dan peneliti, sebagai informasi mengenai tindak tutur dalam

berkomunikasi, khususnya tindak tutur memerintah dalam bahasa Lampung.

2. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, hasil penelitian dapat dijadikan

rujukan mengenai tindak tutur memerintah, khususnya pada pembelajaran teks.

3. Penulis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan mengenai ddeskripsi

tindak tutur memerintah dalam bahasa Lampung orang tua kepada anak dan

implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah orang tua dan anak di Desa Cakat Raya.

a. Orang tua:

1. Ibu-ibu berusia 30, 32, dan 40 tahun.

2. Bapak-bapak berusia 40 tahun.

b. Anak-anak berusia 10, 9, dan 4 tahun.

3. Objek dalam penelitian ini adalah tindak tutur memerintah dari orang tua

maupun anak dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan khusus

berbahasa Lampung saat berbagai macam bentuk kejadian. Tindak tutur

memerintah tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kelangsungan dan

ketidaklangsungan tuturan, selanjutnya dilihat bagaimana kesantunan

berbahasanya dengan menggunakan maksim-maksim sopan santun berupa

maksim kebijaksanaan, maksim simpati, maksim permufakatan, maksim

kesederhanaan, dan maksim kedermawanan. Modus berita, tanya, maupun

perintah dalam tindak tutur tidak langsung memerintahnya dijadikan juga

sebagai objek penelitian.

4. Tempat penelitian dilakukan di Desa Cakat Raya Kecamatan Menggala

Kabupaten Tulang Bawang.

5. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan mulai dari 01 Maret 2017

sampai 31 Maret 2017, dengan alokasi waktu mulai dari pukul 06.00 WIB

sampai dengan pukul 21.00 WIB.
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II. LANDASANTEORI

2.1 Pragmatik

Pragmatik sebagai salah satu bidang ilmu linguistik, mengkhususkan pengkajian

pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Berkaitan dengan itu, Mey

(dalam Rahardi, 2003:12) mendefinisikan pragmatik bahwa pragmatics is the

study of the conditions of human language uses as there determined by the context

of society, pragmatik adalah studi mengenai kondisikondisi penggunaan bahasa

manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat’.

Levinson (dalam Rahardi, 2003:12) berpendapat bahwa pragmatik sebagai studi

perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks

tuturannya. Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan

terkodifikasikan sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan

begitu saja dari struktur kebahasaannya. Menurut Tarigan (1985:34) pragmatik

merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi

cara seseorang menafsirkan kalimat.

Pendapat lainnya disampaikan Leech (1993:1) bahwa seseorang tidak dapat

mengerti benar-benar sifat bahasa bila tidak mengerti pragmatik, yaitu bagaimana

bahasa digunakan dalam komunikasi.Pernyataan ini menunjukan bahwa

pragmatik tidak lepas dari penggunaan bahasa.Berdasarkan pendapat di atas dapat
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disimpulkan bahwa yang dimaksud pragmatik adalah telaah mengenai

kemampuan pemakai bahasa yang menghubungkan serta menyerasikan kalimat

dan konteks.Namun dihubungkan dengan situasi atau konteks di luar bahasa

tersebut, dan dilihat sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam

masyarakat.Bahasa dan pemakai bahasa tidak teramati secara individual tetapi

selalu dihubungkan dengan kegiatan dalam masyarakat.Bahasa tidak hanya

dipandang sebagai gejala individual tetapi juga gejala sosial.

Salah satu bidang pragmatik yang menonjol adalah tindak tutur.Pragmatik dan

tindak tutur mempunyai hubungan yang erat.Hal itu terlihat pada bidang

kajiannya.Secara garis besar antara tindak tutur dengan pragmatik membahas

tentang makna tuturan yang sesuai konteksnya. Hal itu sesuai dengan, David R

dan Dowty (dalam Rahardi, 2003:12), secara singkat menjelaskan bahwa

sesungguhnya ilmu bahasa pragmatik adalah telaah terhadap pertuturan langsung

maupun tidak langsung, presuposisi, implikatur, entailment, dan percakapan atau

kegiatan konversasional antara penutur dan mitra tutur.

Pada kajian pragmatik, tindak tutur merupakan hal yang sangat penting. Menurut

Chaer dan Agustina (2004:50) tindak tutur merupakan gejala individual bersifat

psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur

dalam menghadapi situasi tertentu. Kajian tindak tutur tertuju pada makna atau

arti tindakan dalam tuturan.

Selanjutnya Searle dalam Rusminto ( 2009:74) mengemukakan bahwa tindak

tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada

hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian
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tersebut didasarkan pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama

komunikasi dan (2) tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak

komunikasi nyata, misalnya membuat pernyataan-pertanyaan, perintah atau

permintaan.

2.2 Peristiwa Tuturan

Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam

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

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

(Chaer, 2010: 47). Dalam peristiwa tutur, harus memenuhi delapan komponen,

dapat disebut SPEAKING. Kedelapan komponen itu ialah sebagai berikut.

a. Setting and Scane

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat berlangsung, sedangkan scene

mengacu pada situasi tempat dan wakt, atau situasi psikologis pembicaraan.

Waktu, tempat, dan situasi yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi

bahasa yang berbeda.

b. Participants

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pentuturan, bisa pembicara,

dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan.

c. Ends

Merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam suatu situasi tutur.



11

d. Act sequence

Mengacu pada bentuk ujran dan isi ujaran. Bentuk ujran berkenaan dengan kata-

kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang

dikatakan dengan topik pembicaraan.

e. Instrumentalities

Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, telegraf,

atau telepon. Instrumentalities juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan,

seperti bahasa, dialek, fragam, atau register.

f. Norm of Interaction and Interpretation

Mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya berhubungan

dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada norma

penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara.

g. Genre

Mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan

sebagainya.

Rusminto (2015: 52) mengemukakan bahwa dalam setiap peristiwa tutur selalu

terdapat unsur-unsur yang melatarbelakangi terjadinya komunikasi antara penutur

dan mitra tutur. Unsur-unsur tersebut sering disebut sebagai ciri-ciri konteks,

meliputi segala sesuatu yang berbeda di sekitar penutur dan mitra tutur ketika

peristiwa tutur sedang berlangsung.
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa tutur

merupakan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup kajian

pragmatik serta dapat menunjukkan konteks ruang lingkup kajian tersebut.

2.3 Aspek Situasi Tutur

Leech (1993: 19) mengungkapkan bahwa pragmatik mengkaji makna dalam

hubungannya dengan situasi tutur. Pernyataan ini mempunyai arti bahwa untuk

menganalisis melalui pendekatan pragmatik, diperlukan situasi tutur yang menjadi

konteks tuturan. Aspek situasi tutur yang dapat dijadikan acuan dalam kajian

pragmatik, yaitu sebagai berikut.

1. Penutur dan Lawan Tutur

Aspek ini mencakup penulis dan pembaca apabila tuturan yang bersangkutan

dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan

penutur dan lawan tutur ini, antara lain usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis

kelamin, dan tingkat keakraban.

2. Konteks Tuturan

Penutur dan lawan tutur memerlukan latar belakang pengetahuan yang sama untuk

membantu lawan tutur menafsirkan makna tuturan dari penutur.

3. Tujuan Tuturan

Sebuah tuturan yang diutarakan oleh penutur harus memiliki tujuan atau fungsi.

Istilah tujuan atau fungsi sering digunakan daripada makna yang dimaksud atau

maksud penutur mengucapkan sesuatu. Hal tersebut karena tidak membebani
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pemakainya dengan suatu kemauan, sehingga dapat digunakan secara umum

untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan.

4. Tujuan Sebagai Bentuk Tindakan atau Kegiatan

Tata bahasa menangani unssur-unsur kebahasaan yang abstrak, seperti kalimat

dalam sintaksis dan proposisi dalam semantik. Sementara itu, pragmatik

berhubungan dengan tindak verbal yang terjadi dalam situasi dan waktu tertentu,

sehingga pragmatik menangani bahasa pada tingkatan yang lebih konkret daripada

tata bahasa.

5. Tuturan Sebagai Produk Tindak Verbal

Tuturan yang digunakan di dalam pragmatik, seperti yang dikemukakan dalam

aspek tujuan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan merupakan bentuk dari tindak

tutur, oleh karena itu tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak tutur.

2.4 Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Tindak Tutur

Pada saat terjadinya peristiwa percakapan, penutur tidak selalu mengutarakan apa

yang dimaksudkan secara langsung. Untuk menyampaikan maksud tertentu,

penutur sering menggunakan tindak tutur tidak langsung (Rusminto, 2015:71).

Berdasarkan situasi tindak tutur dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur langsung

(direct speech) dan tindak tutur tidak langsung (indirect speech).

1. Tindak Tutur Langsung

Tindak tutur langsung (direct speech act) adalah tindak tutur yang terbentuk

akibat penggunaan ketiga jenis kalimat tersebut difungsikan secara

konvensional.Seperti dalam tuturan (1), (2), dan (3) berikut.
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(1) Rara mendapat peringkat pertama.
(2) Apakah yang dibeli Alfidi koperasi sekolah?
(3) Tutup pintu kelas itu!

Ketiga tuturan tersebut merupakan tindak tutur langsung berupa tuturan berita

(1), tuturan tanya (2),dan tuturan perintah(3).

2. Tindak Tutur tidak Langsung

Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang digunakan untuk

memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu secara tidak langsung.Tindak

tutur ini memanfaat kan tuturan berita atau tuturan Tanya agar orang yang

diperintah tidak merasadirinya diperintah dan berkesan lebih sopan.Untuk ini

dapat dilihat tuturan (4) dan (5) di bawah ini.

(4) Ada makanan di tasku.
(5) Di mana sapunya?

Tuturan (4) bila diucapkan kepada seorang teman yang membutuhkan makanan,

dimaksudkan untuk memerintah lawan tuturnya mengambil makanan yang ada di

tas yang dimaksud, bukan sekadar untuk menginformasikan bahwa di tas ada

makanan. Demikian pula, tuturan (5) bila diutarakan oleh seorang guru kepada

siswanya,tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan dimana letak sapu itu,

tetapi juga secara tidak langsung memerintah siswanya untuk mengambil sapu itu.

2.5 Tindak Tutur

Istilah tindak tutur pertama kali dikemukakan oleh Austin dalam bukunya yang

berjudul How to Do Things with Words (1962). Austin (dalam Rusminto 2015:

66) mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan

sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan ini. Pendapat Austin ini
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didukung oleh Searl dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah

kalimat, melainkan tidakan tuturan, seperti membuat pernyataan, pertanyaan,

perintah, dan permintaan.

Searl dalam Rusminto (2015: 66) 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 dan (2) tuturan

baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata, dengan

demikian tindakan merupakan karakteristik tuturan dalam komunikasi.

Diasumsikan bahwa dalam merealisasikan tuturan atau wacana, seseorang berbuat

sesuatu sesuatu, yaitu performansi tindakan. Tuturan yang berupa performansi

tindakan ini disebut dengan tuturan performatif, yakni tuturan yang dimaksudkan

untuk melakukan suatu tindakan (Rusminto, 2015: 67).

Secara ringkas Austin dalam Rusminto (2015: 67) mengklasifikasikan tindak tutur

atas tiga klasifikasi,yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Selain

pendapat para pakar di atas, Djajasudarma (2012: 53) juga berpendapat bahwa

tindak ujar (speech act) akan berkembang dalam analisis wacana dan merupakan

unsur pragmatik yang melibatkan pembicara-pendengar atau penulis-pembaca

serta yang dibicarakan. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengacu pada

teori Austin. Pemilihan penulis memilih teori yang disampaikan Austin karena

pada teori tersebut dinyatakan bahwa tindak tutur diklasifikasikan menjadi tiga

yaitu tindak tutur lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Di dalam tindak

lokusi, terdapat tindak tutur bentuk perintah atau imperatif. Teori tersebut sesuai
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dengan fokus penelitian yaitu tindak tutur memerintah dalam bahasa Lampung

orang tua pada anak dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di

SMA. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tindak tutur lokusi serta tindak

tutur perintah atau imperatif.

1. Tindak lokusi

Tindak lokusi adalah tindak proposisi yang berada pada kategori mengatakan

sesuatu (an act of saying something) (Austin dalam Rusminto, 2015: 67). Tindak

tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau

tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami (Chaer dan

Agustina, 2010: 53). Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah

tuturan-tuturan yang berisi pernyataan atau informasi tentang sesuatu. Tindak

bahasa ini lebih kurang dapat disamakan dengan sebuah tuturan kalimat yang

mengandung makna dan acuan (Leach dalam Rusminto, 2015: 67).

Berdasarkan kategori gramatikal, bentuk lokusi dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Bentuk pernyataan (deklaratif)

Bentuk pernyataan berfungsi hanya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang

lain sehingga diharapkan pendengar untuk menarik perhatian.

b. Bentuk pertanyaan (interogatif)

Bentuk pertanyaan berfungsi untuk menanyakan sesuatu sehingga pendengar

diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

c. Bentuk perintah (imperatif)

Bentuk perintah memiliki maksud agar pendengar memberi tanggapan berupa

tindakan atau perbuatan yang diminta.
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Beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tindak tutur lokusi adalah

tindak tutur untuk menyatakan sesuatu yang pemakainnya tidak tergantung pada

konteks.

2. Tindak ilokusi

Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan

tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan seuatu (an act of doing

something in saying something). Tindakan tersebut seperti janji, tawaran, atau

pertanyaan yang terungkap dalam tuturan (Austin dalam Rusminto, 2015: 67).

Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya atau yang nyata yang

diperformansikan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan.

Mengidentifikasi tindak ilokusi lebih sulit jika dibandingkan dengan tindak lokusi,

sebab pengidentifikasian tindak ilokusi harus mempertimbangkan penutur dan

mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang

digunakan (Moore dalam Rusminto, 2015: 67).

3. Tindak perlokusi

Tindak perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbukan oleh tuturan terhadap

mitra tutur, sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan

(Austin dalam Rusminto, 2015: 67). Tindak perlokusi lebih mementingkan hasil,

sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatuyang

berkaitan dengan tuturan penutur (Levinson dalam Rusminto, 2015: 67).

Pengertian tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi akan lebih jelas dengan contoh

percakapan di bawah ini.

Seorang lelaki tua bertanya kepada penjaga toko peti mati, “Berapa harga peti
mati yang penuh ukiran ini?”
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“Seratus lima puluh ribu, Tuan!” Jawab si penjaga toko.
“Bukan main mahalnya!” Ujar lelaki tua tersebut.
“Tapi, Tuan, saya jamin pasti peti mati ini tidak akan membuat tuan kecewa.
Karena sekali Tuan masuk ke dalamnya, Tuan tidak akan punya keinginan untuk
keluar lagi!” Kilah si penjaga toko.

Dalam teks tersebut terdapat kalimat, ‘Tuan tak akan punya keinginan untuk

keluar lagi!’, yang maknanya dalam:

(1) Tindak lokusi adalah Tuan tak akan punya keinginan untuk keluar lagi.

(2) Tindak ilokusi adalah Tuan tidak ingin keluar karena akan merasakan

kepuasan maksimal.

(3) Tindak perlokusi adalah Tuan tidak ingin keluar karena pada saat itu Tuan

akan sudah mati.

2.6 Tindak Tutur Memerintah

Beberapa ahli tata bahasa menggunakan istilah lain yang pada dasarnya tidak jauh

berbeda dengan istilah kalimat imperatif, diantaranya Alisjahbana dan Gorys

Keraf yang menggunakan istilah kalimat perintah. Alisjahbana (1978)

mengartikan kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa,

menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang diperintah itu melakukan apa

yang dimaksudkan di dalam perintah. Berdasarkan maknanya, yang dimaksud

dengan memerintah adalah memberitahukan kepada mitra tutur bahwa si penutur

menghendaki orang yang diajak bertutur itu melakukan apa yang

diberitahukannya.

Gorys Keraf (1991) banyak menjelaskan kalimat perintah bahasa Indonesia dalam

karya ketatabahasaannya. Ia mendefinisikan kalimat perintah sebagai kalimat

yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan sesuatu
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seperti yang diinginkan orang yang memerintah itu. Dalam komunikasi sehari-

hari, tuturan bermakna imperatif bisa diwujudkan dengan tuturan deklaratif

maupun tuturan interogatif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh berikut:

(a) Tutup pintunya!’

(b) Anginnya membuat saya meriang.

(c) Kamu tidak takut masuk angin mbak?’

Konteks tuturan:

Tuturan tersebut diucapkan santri kepada teman satu kamarnya saat angin bertiup

kencang. Ketiga tuturan di atas mempunyai makna memerintah meskipun ada

tuturan yang berwujud deklaratif (tuturan b) dan berwujud interogatif (tuturan c).

Ketiga tuturan tersebut memiliki makna imperatif yang sama yaitu menyuruh

mitra tuturnya untuk menutup pintu kamar.

2.7 Modus Tuturan

Secara fungsional,berdasarkan modusnya dalam berimplikatur, modus tuturan

yang digunakan cenderung berbeda dengan modus tuturan yang dimaksud oleh

penutur. (Wijana dan Rohmadi, 2010: 30).

1) Modus berita

Modus berita digunakan untuk memberitakan sesuatu. Secara  fungsional, dalam

tindak tutur tidak langsung literal maupun tidak langsung tidak literal, modus

berita digunakan untuk memerintah. Misalnya,

(6) Meja guru belum dirapihkan.

Tuturan (6) menggunakan modus berita, tetapi dalam berimplikatur tuturan

tersebut sebenarnya bermaksud memerintah,sehingga modus berita tidak hanya

sekedar digunakan untuk menginformasikan bahwa meja guru belum dirapihkan
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melainkan untuk memerintah agar meja guru dirapihkan.

2) Modus tanya

Modus tanya, digunakan untuk bertanya. Secara fungsional, dalam tindak tutur

tidak langsung literal maupun tidak langsung tidak literal, modus Tanya

digunakan untuk memerintah. Misalnya

(7) Di mana tempat sampahnya?

Tuturan (7) menggunakan modus tanya,tetapi dalam berimplikatur tuturan

tersebut sebenarnya bermaksud memerintah,sehingga modus tanya tidak hanya

sekedar digunakan untuk menanyakan letak kotak sampahnya melainkan untuk

memerintah agar membuang sampah pada tempatnya.

Dalam kenyataan yang ada, modus yang digunakan seseorang dalam

berimplikatur menurut Rusminto (2010:77) dapat diperinci lagi,seperti modus

menyatakan fakta,modus menyarankan, modus ancaman, modus menyapa, modus

menyatakan keluhan, dan modus ngelulu‟.Sebenarnya masih ada beberapa modus

yang mungkin digunakan seseorang untuk mendukung tindak tutur tidak

langsungnya,hal ini bergantung dengan keadaan sekitar penutur dan mitra tutur

pada saat peristiwa tutur berlangsung.Penggunaan modus dalam tindak tutur tidak

langsung bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara penutur dan mitra tutur

sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3) Modus Perintah

Modus perintah (imperatif) adalah modus yang digunakan untuk menyatakan

perintah, ajakan, permintaan atau permohonan. Sebagai contoh adalah berikut.
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1. Ayo Ibu kita pergi ke pasar!

2. Radionya keraskan lagi! Aku mau belajar besok ada ulangan.

3. Tolong letakkan bunga itu di halaman

Pada contoh tuturan (1) merupakan tuturan yang termasuk ke dalam modus

perintah (imperatif). Tuturan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh

penutur kepada mitra tutur yang isi tuturannya adalah berupa ajakan dan perintah

untuk pergi ke pasar. Contoh tuturan (2) merupakan tuturan dengan modus

perintah namun makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya.

Tuturan tersebut jika diutarakan oleh seorang kakak kepada seorang adiknya,

maka tuturan tersebut merupakan tuturan dengan modus perintah. Tuturan

tersebut merupakan tuturan yang berisi permintaan agar radio yang telah

didengarkan oleh adiknya dimatikan atau memerintah mitra tutur agar mematikan

radio yang sedang didengarkan. Pada contoh (3), merupakan tuturan dengan

modus perintah yang maksud pengutaraannya adalah permintaan penutur terhadap

mitra tutur agar meletakkan bungan di halaman.

Tabel 1.1. Modus Kalimat Langsung dan Tidak Langsung

Modus TindakTutur
Langsung TidakLangsung

Berita Memberitakan Menyuruh
Tanya Bertanya Menyuruh
Perintah Memerintah -

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa tuturan perintah tidak kdapat digunakan

untuk mengutarakan tuturan secara tidak langsung.
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2.8 Prinsip-Prinsip Percakapan

Dalam kegiatan komunikasi hak dan kewajiban penutur dan mitra tutur harus

diatur sedemikian rupa.Hal ini dilakukan untuk mewujudkan terjadinya

komunikasi yang baik dan lancer antara penutur dan mitra tutur.Upaya untuk

menciptakan hubungan komunikasi yang diharapkan antara penutur dan mitra

tutur tersebut diperlukan prinsip yang mengatur hubungan tersebut, yaitu prinsip-

prinsip percakapan.

Dalam kegiatan komunikasi yang wajar,penutur tidak hanya bermaksud untuk

mencapai tujuan pribadi melainkan juga tujuan sosial.Dengan demikian,kajian

analisis wacana tidak cukup hanya didasarkan pada prinsip kerja sama,tetapi juga

harus dilengkapi dengan prinsip sopan santun dan prinsip-prinsip tindak sosial

yang lain aga penutur dan mitra tutur dapat terhindar dari kemacetan komunikas i

(Rusminto, 2009: 88).

2.8.1 Prinsip Kerja Sama

Grice (dalam Rusminto,2009:89) berpendapat bahwa dalam berkomunikasi

seseorang akan menghadapi kendala-kendala yang mengakibatkan komunikasi

tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu

dirumuskan pola-pola yang mengatur kegiatan komunikasi.Pola-pola tersebut

dikenal dengan istilah prinsip kerja sama (coorperative principles). Prinsip kerja

sama mengatur hak dan kewajiban penutur dan mitra tutu rdalam berkomunikasi

sehingga tercipta komunikasi yang baik dan lancar. Prinsi pkerja sama berbunyi

Buatlah sumbangan percakapan Anda sedemikian rupa sebagaimana diharapkan;

pada tingkatan percakapan yang sesuai dengan tujuan percakapan yang
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disepakati, atau oleh arah percakapan yang sedang Anda ikuti.

Prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice (dalam Rahardi,2005:52)

meliputi empat maksim,yaitu (a) maksim kuantitas (maxim of quantity), (b)

maksim kualitas (maxim of quality),(c)maksim relevans i(maxim of relevance), (d)

maksim pelaksanaan (maxim of manner).Berikut uraian prinsip kerja sama Grice

selengkapnya.

2.8.1.1 Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity)

Maksim kuantitas menyatakan berikan informasi dalam jumlah yang

tepat.Maksim ini terdiri atas dua prinsip khusus.Satu prinsip berbentuk

pernyataan positif dan yang lainnya berupa pernyataan negatif.Kedua prinsip itu

adalah (1) buatlah sumbangan informasi yang Anda berikan sesuai dengan yang

diperlukan; (2) janganlah Anda memberikan sumbangan informasi lebih dari pada

yang diperlukan.Maksim kuantitas ini memberikan tekanan pada t idak

dianjurkannya pembicara untuk memberikan informasi lebih dari pada yang

diperlukan. Hal ini didasari asumsi bahwa informasi lebih tersebut hanya akan

membuang-buang waktu dan tenaga. Lebih dari itu, kelebihan informasi tersebut

dapat dianggap sebagai sesuatu yang disengaja untuk memberikan efek tertentu,

misalnya tuturan berikut.

(8) Sapi milik  pak kepala sekolah melahirkan.
(9) Sapi yang betina milik pak kepala sekolah melahirkan.

Tuturan(8) lebih ringkas dan tidak menyimpang dari nilai kebenaran.Semua orang

tahu bahwa kambing yang melahirkan adalah kambing betina. Jadi kata betina

pada kalimat (9) termasuk berlebihan dan menyimpang dari maksim kuantitas.
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2.8.1.2 Maksim Kualitas (Maxim of Quality)

Maksim kualitas menyatakan usahakan agar informasi anda benar.Maksim ini

juga terdiri atas dua prinsip sebagai berikut: jangan mengatakan sesuatu yang

Anda yakini bahwa hal itu tidak benar; jangan mengatakan sesuatu yang bukti

kebenarannya kurang meyakinkan.Dengan maksim ini seorang peserta tutur

diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai dengan fakta

sebenarnya didalam bertutur.Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-

bukti yang jelas.Berikut contoh maksim kualitas.

(10) Silahkan menyontek,biar nanti saya mudah menilainya!
(11) Jangan menyontek,jika ingin lulus!

Tuturan (10) jelas lebih memungkinkan terjadinya kerja sama antara penutur

dengan mitra tutur.Tuturan (11) dikatakan melanggar maksim kualitas karena

penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang

seharusnya dilakukan seseorang.Merupakan suatu kejanggalan apabila didalam

dunia pendidikan terdapat seorang guru yang mempersilahkan para siswa nya

melakukan penyontekan pada saat ujian berlangsung.

2.8.1.3 Maksim Relevansi (Maxim of Relevance)

Maksim relevansi menyatakan usaha kan agar perkataan yang Anda lakukan ada

relevansinya.Dalam maksim ini dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang

baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan

kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu.Bertutur

dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan

melanggar prinsip kerjasama, misalnya tuturan (12) antar seorang direktur
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dengan sekretarisnya berikut.

(12) Kepala Sekolah : Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani
dulu!

Staf TU : Maaf Pak, kasihan sekali nenek tua itu.

Dalam percakapan (12) tampak dengan jelas bahwa tuturan sang staf tidak

memiliki relevansi dengan apa yang diperintahkan sang kepala sekolah. Ia malah

memberitahukan sang kepala sekolah bahwa ada nenek tua yang telah

menunggunya lama untuk dilayani. Dengan demikian,tuturan (12) dapat dipakai

sebagai salah satu bukti bahwa maksim relevansi dalam prinsip kerja sama tidak

selalu harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pertuturan sesungguhnya. Hal seperti itu

dapat dilakukan, khususnya, apabila tuturan tersebut dimaksudkan untuk

mengungkapkan maksud-maksud tertentu yang khusus sifatnya.

2.8.1.4 Maksim Cara (Maxim of Manner)

Maksim cara menyatakan usahakan agar Anda berbicara dengan teratur, ringkas,

dan jelas. Secara lebih rinci maksim ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Hindari ketidakjelasan/ kekaburan ungkapan;

b. Hindari ambiguitas makna;

c. Hindari kata-kata berlebihan yang tidak perlu;

d. Anda harus berbicaradengan teratur.

Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan

melanggar prinsip kerjasama Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan.

Berikut contoh maksim pelaksanaan.

(13) Anak : Yah, Besok saya pulang ke Karang.
Ayah : Itu sudah Ayah siapkan, tinggal minta sama ibu.

Dalam percakapan (13) tampak bahwa tuturan yang dituturkan sang anak relatif
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kabur maksudnya.Maksud yang sebenarnya dari tuturan sang anak itu,bukan

hanya ingin memberitahu kepada sang ayah bahwa ia akan segera kembali ke

Karang,melainkan lebih dari itu,yakni bahwa ia sebenarnya ingin menanyakan

apakah sang ayah sudah siap dengan sejumlah uang yang sudah diminta

sebelumnya.

Maksim-maksim dalam prinsip kerja sama yang dinyatakan oleh Grice tersebut

bukanlah hukum ilmiah tetapi hanyalah sebuah norma yang digunakan dalam

memperoleh tujuan percakapan.Tujuan percakapan tersebut tidak akan terlalu

berarti apabila salah satu maksim tersebut tidak terpenuhi secara maksimal.

Levinson menyatakan bahwa maksim-maksim tersebut digunakan untuk

mnunjukkan kepada para partisipan apa yang harus mereka lakukan agar nantinya

terdapat informasi yang efektif, efisien, rasional, dan memenuhi sifat kerjasama

dalam percakapan.

Leech (dalam Rosidi,2008) berpendapat bahwa prinsip kerja sama dibutuhkan

untuk memudahkan penjelasan hubungan antara makna dan daya.Penjelasan

demikian sangat memadai,khususnya untuk memecahkan masalah yang timbul di

dalam semantik yang menggunakan pendekatan berdasarkan kebenaran. Akan

tetapi, prinsip kerja sama itu sendiri tidak mampu menjelaskan mengapa

seseorang sering menggunakan cara yang tidak langsung didalam menyampaikan

maksud. Prinsip kerja sama juga tidak dapat menjelaskan hubungan antara makna

dan daya dalam kalimat nondeklaratif. Untuk mengatasi kelemahan itu, Leech

mengajukan prinsip lain diluar prinsip kerjasama,yang dikenal dengan Prinsip

Sopan Santun.
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2.8.2 Prinsip Sopan Santun

Setelah mengemukakan keempat maksim kerjasama,Grice (dalam Rosidi,2008)

juga menyebutkan adanya aturan lain yang bersifat sosial,estetis,dan moral yang

biasanya diikuti orang dalam melakukan percakapan. Misalnya, ‘Anda harus

sopan’yang kemudian juga dapat melahirkan implikatur percakapan.Aturan

kesopanan itu oleh Leech dinilai tidak setingkat dengan maksim prinsip kerja

sama dan dapat ditambahkan saja kedalam empat maksim Grice. Aturan itu

merupakan dasar pemakaian bahasa tersendiri,yang disebut Prinsip Sopan

Santun. Disamping itu,kehadiran prinsip sopan santun ini diperlukan untuk

menjelaskan dua hal berikut.

1) Mengapa orang sering menggunakan cara yang tidak langsung (indirect

speech acts) untuk menyampaikan pesan yang mereka maksudkan, dan

2) Hubungan antara arti (dalam semantic konvensional) dengan maksud atau

nilai (dalam pragmatic situasional) dalam kalimat-kalimat yang bukan

pernyataan (non-declarative).

Karena dua hal tersebut prinsip sopan santun tidak dianggap hanya sebagai prinsip

yang sekedar pelengkap, tetapi lebih dari itu,prinsip sopan santun merupakan

prinsip percakapan yang memiliki kedudukan yang sama dengan prinsip

percakapan yang lain (Rusminto,2009: 93).

Tarigan(2009:73)menerjemahkan prinsip sopan santun yang dikemukakan oleh

Leech dengan ungkapan-ungkapan lain, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan,

penghargaan, kesederhanaan, permufakatan dan simpati. Berikut uraian prinsip

kerjasama yang dikemukakan Leech (dalam Rahardi, 2005: 60) selengkapanya.
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2.8.2.1 Maksim Kebijaksanaan(Tact Maxim)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) buatlah kerugian orang lain

sekecil mungkin; (2) buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Orang

bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat

dikatakan sebagai orang santun.Berikut contoh penerapan maksim kebijaksanaan.

(14) Ani : Ayo, dimakan browniesnya!Aku udah makan
koktadi.Tina :Wah, legit sekali. Siapa yang membuat ini An?

Keuntungan bagi pihak mitra tutur tampak sekali pada tuturan Ani.Tuturan itu

disampaikan kepada temannya sekalipun sebenarnya satu-satunya bekal yang

dibawa Ani adalah apa yang disajikan kepada Tina.Sekalipun, sebenarnya sudah

tidak ada, namun Ani berpura-pura mengatakan bahwa ia telah makan brownies

situ.Tuturan itu disampaikan dengan maksud agar Tina merasa bebas dan dengan

senang hati menikmati hidangan yang disajikan itu tanpa ada perasaan tidak enak

sedikitpun.

2.8.2.2 Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) buatlah keuntungan diri

sendiri sekecil mungkin; (2) buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin.

Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati,para peserta tutur

diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain

akan terjadi apabila penutur melaksanakan kedua prinsip yang terdapat dalam

maksim tersebut. Berikut contoh penerapan maksim kedermawanan.

(15)  A :Wah, penaku ketinggalan dirumah.

B :Pakai penaku aja saya punya dua. Sebentar, saya ambilkan dulu!
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Berdasarkan tuturan (15) yang disampaikan si B,dapat dilihat dengan jelas bahwa

ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain, yaitu si A dengan cara

memberikan secara cuma-cuma sesuatu yang dimilikinya. Hal itu dilakukan

dengan cara menawarkan penanya kepada si A.

2.8.2.3 Maksim Penghargaan (Approbation Maxim)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) kecamlah orang lain

sesedikit mungkin; (2) pujilah orang lain sebanyak mungkin.Dengan maksim ini,

diharap kan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek,saling mencaci,

atau saling merendahkan pihak yang lain.Peserta tutur yang sering mengejek

peserta tutur lain didalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang

tidak sopan.Dikatakan demikian, karena tindakan mengejek merupakan tindakan

tidak menghargai orang lain.Karena merupakan perbuatan tidak baik,perbuatan itu

harus dihindari dalam pergaulan sesungguhnya.Beriku tcontoh penerapan maksim

kedermawanan.

(16) Siswa A: Bro, aku tadi praktik mata pelajaran seni lho.
Siswa B: Iya, saya liat pas kamu tampil. Bagus sekali.

Tuturan (16) dituturkan oleh seorang siswa kepada temannya yang juga seorang

siswa dalam ruang kelas pada sebuah sekolah menengah atas. Pemberitahuan

yang disampaikan siswa A terhadap rekannya siswa B pada contoh (35),

ditanggapi dengan sangat baik bahkan disertai dengan pujian atau penghargaan

oleh siswa B. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa didalam pertuturan

itusiswa B berperilaku santun terhadap siswa A.

2.8.2.4 Maksim Kesederhanaan (Modesty Maxim)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) pujilah diri sendiri sesedikit



30

mungkin; (2) kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.Dengan demikian peserta

tutur diharapkan apat bersikap rendah hati. Dalam masyarakat bahasa dan budaya

Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai

parameter penilaian kesantunan seseorang.Berikut contoh penerapan maksim

kesederhanaan.

(17) Kepala Sekolah :Nanti Bapak yang menjadi pembina upacara ya!
Guru A :Waduh,… nanti grogi saya.

Tuturan (17) dituturkan oleh kepala sekolah kepada salah satu guru ketika mereka

bersama-sama menuju ke lapangan upacara.Guru A bersikap rendah hati dengan

cara mengecam diri sendiri. Ia menyatakan grogi apabila berbicara di depan

umum.Dengan demikian, ia menerapkan maksim kesederhanaan dalam

tuturannya.

2.8.2.5 Maksim Permufakatan (Agreement Maxim)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) usaha kan agar ketidak

sepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin; (2)

usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sebanyak

mungkin. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah percakapan sedapat mungkin

penutur dan mitra tutur menunjukan kesepakatan tentang topik yang dibicarakan.

Jika itu tidak mungkin,penutur hendaknya berusaha kompromi dengan melakukan

ketidak sepakatan sebagian, sebab bagaimanapun ketidak sepakatan sebagian

sering lebih disukai dari pada ketidak sepakatan sepenuhnya.Apabila terdapat

kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan

bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun.

Berikut ini contoh-contoh untuk memperjelas uraian tersebut.



31

(18) A:Pentas seninya meriah sekali, bukan?
B:Tidak, pentas seni ny asama sekali tidak meriah.

(19) A:Semua orang menginginkan keterbukaan.
B:Ya pasti.

(20) A:Bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari.
B:Betul, tetapi tata bahasanya cukup sulit.

Contoh (18) memperlihatkan ketidak sepakatan antara penutur dan mitra tutur,dan

karena nya melanggar maksim kesepakatan.Contoh (19) merupakan contoh

percakapan yang menunjukkan penerapan maksim kesepakatan.Sementara itu,

contoh (20) merupakan percakapan yang memperlihatkan adanya ketidak

sepakatan sebagian.

2.8.2.6 Maksim Simpati (Sympathy Maxim)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) kurangilah rasa anti pati

antara diri sendiri dengan orang lain hingga sekeci lmungkin; (2) tingkatkan rasa

simpati sebanyak-banyaknya antara diri sendiri dan orang lain.Hal ini berarti

bahwa semua tindak tutur yang mengungkapkan rasa simpati kepada orang lain

merupakan sesuatu yang berarti untuk mengembangkan percakapan yang

memenuhi prinsip sopan santun.Tindak tutur yang mengungkapkan rasa simpati

tersebut misalnya ucapan selamat,ucapan bela sungkawa,dan ucapan lain yang

menunjukkan penghargaan terhadap orang lain.Berikut contoh penerapan maksim

simpati.

(21) Anto: Ti, kakekku meninggal dunia semalam. Jadi aku gak bisa ikut
pergi.Maaf ya Ti.

Anti: O, turut berduka cita ya To. Iya, nanti saya sampai kan pada teman-
teman.

Tuturan (21) mematuhi maksim simpati,yakni Anti memberikan simpati kepada

Anto yang sedang berduka dengan ucapan bela sungkawa. Hal ini karena kakek

Anto meninggal dunia.
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2.9 Konteks

Sebuah peristiwa tutur selalu terjadi dalam konteks tertentu. Artinya, peristiwa

tutur tertentu selalu terjadi pada waktu tertentu,tempat tertentu,untuk tujuan

tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa tutur tersebut

sama sekali tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarinya

(Rusminto,2010: 55).

Peber dan Wilson (dalam Rusminto,2010: 55) mengemukakan bahwa kajian

terhadap penggunaan bahasa harus memperhatikan konteks yang seutuh- utuhnya.

Mereka menyatakan bahwa untuk memperoleh relevansi secara maksimal,

kegiatan berbahasa harus melibatkan dampak kontekstual yang melatarinya.

Semakin besar dampak kontekstual sebuah percakapan, semakin besar pula

relevansinya Besarnya perananan konteks bagi pemahaman sebuah tuturan dapat

dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa sebuah tuturan sepert i pada contoh

(22) berikut dapat memiliki maksud yang berbeda jika terjadi pada konteks yang

berdeda.

(22) Coba lihat cat dinding ruang kelas kita ini!

Tuturan pada contoh (22) dapat mengandung maksud “menyuruh siswanya untuk

mengecet dinding ruang kelas”, jika disampaikan dalam konteks warna cat di

dinding ruang kelas tersebut sudah pudar warnanya, apabila tidak dicat akan

mengganggu suasana belajar dan pada saat itu ada jatah cat dari sekolah.

Sebaliknya, tuturan tersebut dapat mengandung maksud “memamerkan cat

dinding kepada muridnya”, jika disampaikan dalam konteks sang guru baru saja

menyuruh tukang untuk mengecat ruang kelas mereka,ruangan tersebut terlihat
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menjadi lebih indah dari sebelumnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, Grice

(dalam Rusminto 2009: 57) mengemukakan bahwa konteks adalah latar belakang

pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang

memungkinkan mitra tutur untuk memperhitungkan implikasi tuturan dan

memaknai arti tuturan dari si penutur.

Sementara itu, Kleden dalam Sudaryat (2009: 141) mengemukakan bahwa

konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau

kelompok orang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Schiffrin dalam Rusminto

(2009:54) menyatakan bahwa konteks adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang

yang memproduksi tuturan-tuturan. Orang-orang yang memiliki komunitas sosial,

kebudayaan, identitas pribadi, pengetahuan, kepercayaan, tujuan, dan keinginan,

dan yang berinteraksi satu dengan yang lain dalam berbagai macam situasi yang

baik yang bersifat sosial maupun budaya. Dengan demikian, konteks tidak saja

berkenaan dengan pengetahuan, tetapi merupakan suatu rangkaian lingkungan di

mana tuturan dimunculkan dan diintepretasikan sebagai realisasi yang didasarkan

pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa.

2.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di

Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya kelas XI, mata pelajaran tersebut

merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Mata

pelajaran Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena

dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa.
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Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA adalah

sebagai berikut.

a. Siswa menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa

persatuan (Nasional) dan bahasa negara.

b. Siswa memahami bahasa Indonesia dari seg ibentuk, makna, dan fungsi, serta

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan,

keperluan, dan keadaan.

c. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk

meningkatkan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial.

d. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah

budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Untuk mengimplementasikan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut,

maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan

menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis maupun

teks lisan.Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di

dalamnya memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar Bahasa

Indonesia tidak sekadar memakai bahasa Indonesia sebagai alat

komunikasi, tetapi perlu juga mengetahui makna atau bagaimana memilih kata

yang tepat yang sesuai tatanan budaya dan masyarakat pemakainya.

Mahsun (2014: 39) menyatakan, dalam pembelajaran Bahasa ada dua komponen

yang harus dipelajari, yaitu masalah makna dan bentuk. Kedua unsur tersebut

harus hadir secara stimulant dan keduanya harus ada. Namun pemakai bahasa

harus menyadari bahwa komponen makna menjadi unsur utama dalam pembentuk
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bahasa, dan karena itu bahasa menjadi sarana pembentukan pikiran

manusia.Untuk itu guru perlu menyadari, bahwa kemampuan berpikir yang

harusnya dibentuk dalam bahasa adalah kemampuan berpikir sistematis,

terkontrol, empiris, dan kritis. Secara stipulatif kemampuan berpikir tersebut

disebut dengan berpikir metodologis yang hanya dapat dicapai melalui

pembelajaran teks berdasarkan pendekatan ilmiah/saintifik.

Mahsun (2013) menyatakan, kehadiran konteks budaya, selain konteks situasi

yang melatarbelakangi lahirnya suatu teks menunjukkan adanya kesejajaran antara

pembelajaran berbasis teks (konsep bahasa) dengan filosofi pengembangan

Kurikulum 2013. Khusus yang terkait dengan rumusan kebutuhan kompetensi

peserta didik dalam bentuk kompetensi inti (KI) atas domein sikap, pengetahuan,

dan keterampilan (sebagai penguatan dapat dilihat dalam Standar Isi Permen

dikbud Tahun 2014). Kompetensi inti yang menyangkut sikap, baik sikap spiritual

(KI: 1 ) maupun sikap sosial (KI: 2) terkait dengan konsep kebahasaan tentang

nilai, norma kultural, serta konteks sosial yang menjadi dasar terbentuknya

register (bahasa sebagai teks); kompetensi inti yang menyangkut pengetahuan (KI:

3) dan keterampilan (KI: 4) terkait langsung dengan konsep kebahasaan yang

berhubungan dengan proses sosial (genre) dan register (bahasa sebagai teks).

Selain itu, antarkompetensi dasar (KD) yang dikelompokkan berdasarkan KI

tersebut memiliki hubungan pendasaran satu sama lain. Ketercapaian KD dalam

kelompok KI: 1 dan 2 ditentukan oleh ketercapaian KD dalam kelompok KI: 3

dan 4. KD dalam kelompok KI: 1 dan 2 bukan untuk diajarkan melainkan

implikasi dari ketercapaian KD dalam kelompok KI: 3 dan 4.
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Berdasarkan program tersebut, sumber belajar yang dapat digunakan adalah media

masa, buku, dan internet. Tujuan dari kompetensi dasar ini adalah siswa mampu

menanggapi masalah yang ditemukan dan mencari solusi dengan metode diskusi

dan menggunakan bahasa yang tepat dan sopan. Siswa dituntut untuk

memperhatikan konteks selama diskusi berlangsung. Dengan demikian, makna

yang disampaikan secara tidak langsung akan dimengerti oleh siswa.

Materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang sesuai dengan

penelitian ini ialah materi tentang prinsip kesantunan berbahasa. Dalam silabus,

prinsip kesantunan berbahasa terdapat dalam kelas XII semester genap, dengan

kompetensi dasar 3.1Memahami prinsip kesantunan berbahasa dalam interaksi

social dan 4.1 Mengabstraksi prinsip kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial.

Tujuan dari pembelajaran tersebut peserta didik dapat memiliki kemampuan

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Hal ini

berarti dalam membina kemampuan berkomunikasi harus memperhatikan etika

dalam penggunaannya. Etika yang dimaksudkan berkaitan dengan penggunaan

tindak tutur dalam berkomunikasi.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan

prosedur analisis. Statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong 2013: 6).

Selanjutnya menurut Sugiyono (2016: 15) penelitian kualitatif adalah penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, objek yang

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Data

dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa

tuturan-tuturan memerintah yang digunakan orang tua kepada anaknya dalam

bahasa Lampung. Kemudian data tuturan dianalisis, sampai tuturan memerintah

orang tua kepada anaknya dalam bahasa Lampung itu jenuh, dengan

menggunakan teknik analisis heuristik.

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa penggalan tuturan bahasa Lampung orang tua

kepada anaknya dengan menggunakan tuturan memerintah yang mengandung fokus

penelitian berupa kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturan serta modus berita,

tanya, maupun perintah dan prinsip sopan santun dalam kesantunan berbahasanya.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik

simak bebas libat cakap, dan teknik catatan lapangan. Peneliti mengamati keadaan

sekitar tempat percakapan berlangsung yaitu di Desa Cakat Raya Kabupaten

Tulang Bawang, selanjutnya mengamati umur orang tua dan anak, raut wajah dan

mimik penutur pada saat bertutur. Pada saat observasi, peneliti juga menggunakan

teknik simak bebas libat cakap, pada teknik ini, peneliti hanya berperan sebagai

pengamat tuturan bahasa lampung antara orang tua dan anak di Desa Cakat Raya.

Peneliti tidak terlibat dalam peristiwa pertuturan yang bahasanya sedang diteliti.

Kemudian, peneliti menggunakan catatan lapangan. Dalam hal ini, peneliti

mencatatat seluruh tuturan memerintah orang tua pada anak dalam bahasa

Lampung yang bermacam-macam bentuk tuturannya yaitu tuturan langsung

maupun tidak langsung. Pencatatan berupa peristiwa tutur, waktu tuturannya, dan

tuturan yang digunakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

heuristik. Teknik analisis heuristik merupakan proses berpikir seseorang untuk

memaknai sebuah tuturan tidak langsung (indirect speech). Di dalam analisis

heuristik, sebuah tuturan tidak langsung dimaknai berdasarkan berbagai

kemungkinan atau dugaan sementara oleh mitra tutur, kemudian dugaan

sementara itu disesuaikan dengan fakta-fakta pendukung yang ada di lapangan.

Pelaksanaan analisis data dilakukan dalam dua tahapan, yakni (1) analisis selama
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pengumpulan data dan (2) analisis setelah pengumpulan data. Analisis selama

pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Catatan

lapangan (terutama yang reflektif) sudah menunjukan analisis data. Data yang

telah tekumpul dianalisis sesegera mungkin agar diperoleh informasi yang

sebenarnya dan alamiah sesuai kenyataan. Analisis setelah pengumpulan data

dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul.

Secara umum, analisis data dalam kajian ini ditempuh dengan langkah-langkah

sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Peneliti melaksanakan pereduksian data, yakni kegiatan mendeskripsikan,

mengidentifikasi data kajian yang terkumpul, baik berupa tuturan maupun

catatan lapangan. Secara teknis, langkah ini dilakukan dengan memberikan

tanda-tanda terhadap data yang berkaitan dengan tujuan kajian. Deskripsi dan

identifikasi representasi kekuasaan di fokus kan pada berbagai tindak tutur

direktif, asertif, dan ekspresif yang mengindikasikan kekuasaan. Dalam

reduksi data peneliti melaksanakan identifikasi, deskripsi, dan klasifikasi.

Tahapan ini, peneliti juga menggunakan analisis heuristik untuk menentukan

apakah tuturan-tuturan tersebut masuk dalam pengkodean tindak tutur direktif,

asertif, atau ekspresif. Teknik analisis heuristik ini merupakan teknik yang

berisi identifikasi daya pragmatik sebuah tuturan dengan merumuskan

hipotesis-hipotesis dan kemudian mengujinya berdasarkan data-data yang

tersedia. Bila hipotesis tidak teruji, maka akan dibuat hipotesis yang baru.

Seluruh proses ini, terus berulang sampai akhirnya tercapai suatu pemecahan

(Leech, 1993: 61).
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2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilaksanakan dengan pengkodean-Pengkodean data

menggunakan kaidah sebagai berikut. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis

untuk mempermudah proses penyimpulan dan verifikasi, seperti dijelaskan

pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Indikator Pedoman Analisis Tindak Tutur Memerintah

No Indikator Sub Indikator Deskriptor
1 Tindak tutur 1. Tindak Tutur Langsung

2. Tindak Tutur tidak Langsung

Tindak tutur yang
menunjukkan
fungsinya dalam
keadaan (tindakan)
langsung dan literal
(penutur sesuai
dengan kenyataan).
Contoh:
a. Suaramu merdu

sekali.
b. Suaramu merdu

sekali tetapi
lebih bai kjika
kau diam.

Tindak tutur tidak
langsung adalah
tindak tutur dengan
menggunakan bentuk
lain dan tidak literal
(penuturan yang
tidak sesuai dengan
kenyataan).
Contoh:
a. Tulisan di papan

tulis itu sudah
tidak terpakai.

b. Sudah
beristirahat
belum?

2 Kesantunan Prinsip Sopan Santun
a. Maksim Kebijaksanaan

Maksim ini
mengandung prinsip
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b. Maksim Kedermawanan

c. Maksim Penghargaan

d. Maksim Kesederhanaan

sebagai berikut:
buatlah kerugian
orang lain sekecil
mungkin; buatlah
keuntungan orang
lain sebesar mungkin.
a. Ani: Ayo,

dimakan
browniesnya! Aku
udah makan kok

b. Tina: Wah, legit
sekali. Siapa
yang membuat ini
An?

Maksim ini
mengandung prinsip
sebagai berikut:
(1)buat lah
keuntungan diri
sendiri sekecil
mungkin; (2)  buatlah
kerugian diri sendiri
sebesar mungkin.
a. A: Wah, pena ku

ketinggalan
dirumah.

b. B: Pakai pena ku
aja saya punya
dua. Sebentar,
saya ambilkan
dulu!

Maksim ini,
diharapkan agar para
peserta pertuturan
tidak saling
mengejek,saling
mencaci, atau saling
merendahkan pihak
yang lain.
a. Siswa A: Bro,

aku tadi praktik
mata pelajaran
seni leho.

b. Siswa B: Iya,
saya liat pas
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e. Maksim Permufakatan

f. Maksim Simpati

kamu tampil.
Bagus sekali.

Maksim ini
mengandung prinsip
sebagai berikut
pujilah diri sendiri
sesedikit mungkin
kecamlah diri sendiri
sebanyak mungkin.
a. Kepala Sekolah:

Nanti Bapak yang
menjadi Pembina
upacara ya!

b. Guru A:
Waduh,…nanti
grogi saya.

Maksim ini
mengandung prinsip
sebagai berikut
usahakan agar
ketidak sepakatan
antara diri sendiri dan
orang lain terjadi
sesedikit mungkin,
usahakan agar
kesepakatan antara
diri sendiri dan orang
lain terjadi sebanyak
mungkin.
a. A: Pentas seni

nya meriah
sekali, bukan?

b. B:Tidak, pentas
seni nya sama
sekali tidak
meriah.

Maksim ini
mengandung prinsip:
kurangilah rasa
antipati antara diri
sendiri dengan orang
lain hingga sekecil
mungkin;tingkatkan
rasa simpati
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sebanyak-banyaknya
antara diri sendiri dan
orang lain.
a. Anto: Ti, kakekku

meninggal dunia
semalam. Jadi
aku gak bias ikut
pergi. Maaf ya Ti.

b. Anti: O, turut
berduka cita ya
To. Iya, nanti
saya sampaikan
padateman-
teman.

Sumber: Rusminto (2015)

Tabel 1.3 Indikator Pedoman Analisis Data Penelitian (Konteks)

Indikator Subindikator Deskriptor
Konteks Setting and Scene Waktu, tempat, situasi, tuturan yang

berbeda pada saat penutur dan lawan
tutur melakukan percakapan.

Participants Pihak-pihak yang terlibat dalam
pertuturan, bisa pembicara dan
pendengar, penyapa dan pesapa, atau
pengirim dan penerima pesan.

Ends Maksud yang dibicarakan dalam
tuturan atau tujuan dari ertuturan
dalam peristiwa tutur yang terjadi.

Act Sequence Bentuk ujaran dan isi ujaran yang
berkenaan dengan kata-kkata yang
digunakan, bagaimana
penggunaannya, dan hubungan antara
apa yang dikatakan dengan topik
pembicaraan.

Key Nada, cara, dan semangat yaitu suatu
pesan disampaikan dengan senang
hati, dengan serius, dengan singkat,
dengan sombong ataupun ditunjuukan
dengan gerakk tubuh dan isyarat.

Instrumentalities Jalur bahasa yang digunakan seperti
jalur lisan, tertulis, melalui telegraf
atau telepon. Selain itu, kode ujaran
seperti bahasa, dialek, fragam, atau
register.

Norm of interaction
and interpretation

Norma atau aturan dalam berinteraksi.
Terdapat dua norma yaitu norma
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interaksi dan norma interpretasi.
Norma interaksi ialah norma yang
terjadi dalam menyampaikan
pertanyaan, pernyataan, dan perintah
dalam percakapan. Sedangkan norma
interpretasi, ialah norma yang
melibatkan pihak yang terlibat dalam
komunikasi untuk memberikan
interpretasi terhadap mitra tutur.

Genres Jenis dari bentuk penyampaian
tuturan, seperti narasi, puisi, pepatah,
doa, dan sebagainya.

Sumber: Abdul Chaer dan Agustina (2010)

Tabel 1.4 Indikator Pedoman Analisis Modus Tuturan
Indikator Subindikator Deskriptor

Modus

Berita Modus berita digunakan
untuk memberitakan
sesuatu. Secara
fungsional, dalam tindak
tutur tidak langsung
literal maupun tidak
langsung tidak literal,
modus berita digunakan
untuk memerintah.
Misalnya:
“Meja guru belum
dirapihkan.”

Perintah Modus yang digunakan
untuk menyatakan
perintah, ajakan,
permintaan atau
permohonan.
Misalnya:
“Radionya keraskan lagi!
Aku mau belajar besok
ada ulangan.”

Tanya Modus tanya, digunakan
untuk bertanya. Secara
fungsional, dalam tindak
tutur tidak langsung
literal maupun tidak
langsung tidak literal,
modus Tanya digunakan
untuk memerintah.
Misalnya:
“Di mana tempat
sampahnya?”
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Sumber: Wijana dan Rohmadi (2010)

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi data, peneliti melakukan

kegiatan penarikan simpulan sementara dengan cara menafsirkan secara utuh

dan terpadu seluruh data yang tersedia. Selanjutnya penulis melakukan

kegiatan verifikasi dan triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dan

kajian.Langkah ini ditempuh untuk memperoleh simpulan akhir yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tindak tutur memerintah orang tua kepada anak dalam bahasa Lampung sering

digunakan untuk interaksi dalam kegiatan sehari-hari. Variasi bentuk tuturan

memerintah yang dimunculkan oleh penutur ataupun mitra tutur sebagai sarana agar

terciptanya komunikasi yang baik antar keluarga untuk masing-masing penutur baik

orang tua ataupun anak. Data dengan bentuk tuturan berupa tindak tutur

memerintah diimplikasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA yaitu

sebagai contoh bentuk percakapan dalam prinsip kesantunan berbahasa.

1) Tindak tutur memerintah dibagi menjadi dua bentuk. Tindak tutur memeritah

langsung dan tindak tutur memerintah tidak langsung.

a. Tindak tutur memerintah langsung digunakan oleh penutur untuk

memerintah mitra tutur secara langsung sesuai dengan konteks yang

dibicarakan. Tuturan bisa diterima dengan senang hati dan mitra tutur

segera melakukan apa yang diminta oleh penutur.

b. Tindak tutur memerintah tidak langsung digunakan penutur untuk lebih

menguatkan mitra tutur mempercayai tuturan yang diutarakannya sehingga

mitra tutur tertarik untuk melakukan apa yang diminta oleh mitra tutur.

2) Prinsip sopan santun dalam tindak tutur memerintah  baik bentuk langsung dan

tidak langsung ditemukan  lima maksim. Maksim permufakatan, maksim
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kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim simpati, dan maksim

penghargaan.

a. Maksim permufakatan digunakan oleh penutur dalam memerintah agar

mitra tutur menyetujui kesepakatan yang diminta oleh penutur kepada mitra

tutur.

b. Maksim kebijaksanaan digunakan dalam tindak tutur memerintah agar

memberikan keuntungan yang besar bagi mitra tutur dan sekecil mungkin

merugikan mitra tutur, sehingga mitra tutur tidak merasa bahwa mitra tutur

sedang diminta melakukan sesuatu.

c. Maksim kedermawanan dalam tindak tutur memerintah digunakan agar

para peserta tutur dapat menghormati orang lain, sehingga penutur dan

mitra tutur tetap saling menjaga komunikasi walaupun penutur memiliki

maksud untuk memerintah mitra tutur.

d. Maksim simpati dalam tindak tutur memerintah baik langsung maupun

tidak langsung biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa simpati

kepada orang lain sehingga tuturannya menjadi sesuatu yang berarti untuk

mengembangkan percakapan yang memenuhi prinsip sopan santun

walaupun dalam bentuk memerintah.

e. Maksim penghargaan dalam tindak tutur memerintah baik langsung

maupun tidak langsung bertujuan agar para peserta pertuturan tidak saling

mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain.

Sehingga tuturan memerintah yang biasanya dianggap hal negatif, semua

orang yang menggunakan maksim penghargaan tuturannya dapat bernilai

positif menurut mitra tutur.
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3) Modus yang digunakan dalam tindak tutur memerintah orang tua kepada anak,

bermacam-macam. Terdapat modus berita, modus tanya, dan modus perintah.

a. Modus berita dalam tindak tutur memerintah tidak langsung biasanya

bersanding dengan prinsip sopan santun dengan maksim penghargaan,

maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, dan maksim

permufakatan. Sebab modus berita selalu digunakan untuk memberikan

informasi terlebih dahulu dengan maksud yang sesungguhnya yaitu

memerintah.

b. Modus tanya dalam tindak tutur memerintah tidak langsung bersanding

dengan prinsip percakapan sopan santun menggunakan maksim simpati.

Modus tanya juga merupakan modus yang sesngguhnya penutur meminta

mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, hal yang diingini oleh

penutur dituturkan lewat kalimat tanya.

c. Modus perintah dalam tindak tutur memerintah tidak langsung,

sesungguhnya digunakan untuk memerintah. Hanya saja, tuturan perintah

yang digunakan saat tuturan diutarakan berbeda dengan maksud yang ingin

disampaikan agar mitra tutur melakukakan tindakan yang diminta.

Biasanya modus perintah bersanding dengan maksim kebijaksanaan,

maksim simpati, dan maksim permufakatan.

4. Kaitannya secara langsung terhadap pembelajaran, yaitu antara tindak tutur

memerintah dengan pembelajaran prinsip kesantunan berbahasa sebagai contoh

percakapan berbahasa yang santun dengan prinsip sopan santun yang disajikan

kepada siswa melalui RPP agar lebih terstruktur dalam proses pembelajaran.

Selain itu, contoh percakapan tersebut akan mendorong siswa mampu
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meningkatkan kegiatan berbicara secara baik. Untuk menyampaikan maksud

dengan baik, penutur memilih kata-kata yang seharusnya digunakan serta dapat

dimanfaatkan untuk melatih kepekaan siswa terhadap lingkungan yang ada

disekitar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bagian

sebelumnya, penulis menyarankan hal-hal  sebagai berikut.

1. pendidik sekaligus pengajar hendaknya mempergunakan macam-macam

bentuk tindak tutur komisif berupa bentuk menawarkan, menjanjikan maupun

berkaul yang sesuai dalam proses pembelajaran agar memperluas

pengetahuan siswa tentang bermacam-macam bentuk tuturan baik berbentuk

tindak tutur langsung maupun tindak tutur tidak langsung. Sedangkan,  bagi

peserta didik diharapkan dapat menggunakan kata yang tepat dan santun pada

saat bertutur dengan memilah tuturan yang baik yang telah dijarkan oleh

pendidik.

2. .peneliti lain yang hendak melakukan penelitian, akan lebih baik dalam

pengambilan data menggunakan alat bantu rekam lebih dari satu. Hal ini

dimaksudkan agar data yang didapat lebih akurat.

3. mahasiswa khususnya para pembelajar bahasa Indonesia, hendaknya lebih

meningkatkan kajian tindak tutur perintah. Hal ini dimaksudkan agar dalam

percakapan sehari-hari nantinya para mahasiswa dapat menerapkan dan

memaknai tindak tutur perintah yang disampaikan dengan lebih mudah dan

mempertimbangkan konteks atau situasi yang melatarbelakangi suatu tuturan.
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