
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bagian tinjauan pustaka dalam tesis ini berisi kajian kepustakaan yang relevan 

dengan masalah penelitian. Bagian ini dikaji/didiskusikan mengenai konsep dan 

teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-

artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka 

berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi. Berikut 

adalah penyajiannya. 

 

2.1 Tindak Tutur 

Bahasa dalam keadaannya yang abstar (karena berada di dalam benak) tidak bisa 

langsung dicapai oleh pengamat tanpa melalui medium buatan seperti kamus dan 

buku tata bahasa. Menurut pengalaman nyata, bahasa itu selalu muncul dalam 

bentuk tindakan atau tingkah tutur individual. Karena itu tiap telaah struktur 

bahasa harus dimulai dari pengkajian tindak tutur. Wujudnya ialah bahasa lisan. 

 

Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang 

bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya 

merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur (inggris: speech act) yang 

terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan 

gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala 

individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh 
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kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam 

peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwannya, tetapi dalam tindak tutur 

lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan 

peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses 

komunikasi. 

 

Kegiatan berkomunikasi secara lisan, penutur secara langsung menyampaikan 

informasi, baik gagasan atau idenya kepada lawan tutur. Melalui proses 

komunikasi ini terjadi peristiwa tutur. Jadi, peristiwa tutur dikatakan sebagai 

proses terjadinya 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: 27) menyatakan bahwa ”Tindak tutur adalah tuturan dari seseorang 

yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya 

itu”. Maksudnya, tindak tutur merupakan ujaran yang berupa pikiran atau gagasan 

dari seseorang yang dapat dilihat dari makna tindakan atas tuturannya tersebut.  

 

Selanjutnya, Yule (1996: 82), Ia menyatakan bahwa ”Tindak tutur merupakan 

tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan, misalnya usaha seseorang 

dalam mengungkapkan diri mereka. Mereka tidak hanya menghasilkan tuturan 

yang mengandung kata-kata saja, tetapi mereka memperlihatkan tindakan-

tindakan melalui tuturan itu”. Maksudnya sudah jelas bahwa jika seseorang ingin 

mengungkapkan sesuatu maka ia akan menunjukkannya melalui tindakan yang 

disampaikan dengan ujaran.  
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan 

suatu cara yang menegaskan bahwa suatu bahasa dapat dipahami dengan baik jika 

diungkapkan sejalan dengan situasi dan konteks terjadinya bahasa tersebut, baik 

berupa psikologis maupun sosial. Selain itu, tindak tutur merupakan suatu aspek 

yang membentuk peristiwa tutur pada proses komunikasi. 

 

 

2.1.1 Jenis-Jenis Tindak Tutur  

Jenis-jinis tindak tutur merupakan penggolongan/pengklasifikasian/pengelopokan 

bagian-bagian dari tindak tutur berdasarkan fungsi komunikatifnya. Wijana 

(1996:39) menjelaskan bahwa Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang 

maksudnya sama dengan makna kata-kata penutur, sedangkan tindak tutur tidak 

langsung adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama atau berlawanan dengan 

makna kata-kata penutur. Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang 

diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud 

pengutarannya; maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, 

memberitahukan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat 

tanya.  

 

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan 

modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturannya, tetapi kata-kata yang 

menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. 

Jika kalimat berita dikonvensional untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk 

bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon dan lain 

sebagainya, maka tindak tutur yang terbentuk adalah tindah tutur langsung. 
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Sedangkan tindak tutur yang diutarakan secara tidak langsung, biasanya tidak 

dapat dijawab secara langsung tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang 

terimplikasi di dalamnya. Untuk berbicara secara lebih sopan, perintah dapat 

diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya sehingga orang yang 

diperintah tidak merasa bahwa dirinya sedang diperintah. 

Searle (dalam Rahardi, 2002:35) mengemukakan bahwa secara pragmatis, ada tiga 

jenis tindakan yang dapat diwujudkan dari tuturan seseorang, yaitu: (1)Tindak 

lokusioner, adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu hal ( the act of saying 

something), (2) Tindak ilokusioner, adalah tindak tutur yang berfungsi untuk 

melakukan sesuatu (the act of doing), (3) Tindak perlokusioner, tindak tutur yang 

pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur ( the act of 

affecting). 

Secara garis besar kategori-kategori menurut Searle (dalam Chaer, 2010:29-30) 

mengenai tindak ilokusi atau yang disebut The Act of Doing something adalah 

sebagai berikut: 

1. Asertif (assertives) 

Tuturan yang menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu ada, artinya tindak tutur 

ini mengikat kebenaran atas apa yang dituturkan. Tindak tutur jenis ini meliputi 

tindak tutur menyatakan, melaporkan, mengusulkan, mengemukakan pendapat, 

mengeluh. Berikut adalah contoh tuturan yang termasuk ke dalam tindak tutur 

asertif. 

(1) “Bapak Gubernur meresmikan gedung baru ini”.  

(2) “Saya suka makan nasi goreng” 

(3) “Besok peringatan hari pahlawan” 
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(4) “R.A Kartini lahir di Jepara” 

Tuturan (1) termasuk tindak tutur asertif sebab berisi informasi yang penuturnya 

terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa 

tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa 

memang sedang ada peresmian gedung oleh Bapa Gubernur. Tuturan (2) 

merupakan tindak tutur representatif karena penutur mengakui bahwa dirinya suka 

nasi goreng, hal tersebut mengikat penuturnya akan kebenaran isi tuturan tersebut. 

Demikian pula dengan tuturan (3) dan (4), tuturan (3) merupakan tuturan 

pernyataan bahwa besok akan diadakan peringatan hari pahlawan, sedangkan 

tuturan (4) merupakan tuturan menyebutkan bahwa R.A Kartini lahir di Jepara. 

 

2. Direktif (directives) 

Tindak tutur yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan 

yang dilakukan oleh penutur. Tindak tutur direktif disebut juga dengan tindak 

tutur impositif. Indikator dari tindak tutur jenis ini ialah adanya suatu tindakan 

yang dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan tersebut. Tindak tutur 

ini mendorong lawan tuturnya untuk mau melakukan sesuatu. Pada dasarnya 

tindak tutur ini dapat memerintah lawan tutur melakukan suatu tindakan baik 

verbal maupun nonverbal. Tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, 

memerintah, menasehati. Contoh tindak tutur direktif terdapat pada tuturan 

berikut. 

(5) “Nak, bantu Ibu membagikan buku ini kepada teman-temanmu” 

(6) “ Berikan buku itu!” 

(7) “Silakan masuk!” 

(8) “Tolong ambilkan pensil di meja itu!” 
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Tuturan (5) dimaksudkan penuturnya agar melakukan tindakan yang sesuai yang 

disebutkan dalam tuturannya yakni membantu membagikan buku. Tuturan (6) 

termasuk tuturan direktif karena tuturan tersebut dimaksudkan penuturnya agar 

mitra tutur melakukan tindakan memberikan buku yang dipegang oleh mitra 

tuturnya. Demikian juga dengan tuturan (7) dan (8) masing-masing dimaksudkan 

untuk menyuruh mitra tuturnya untuk melakukan apa yng disebutkan oleh 

penutur. 

3. Ekspresif (expresissves) 

Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Tindak tutur ekspresif 

adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan 

sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. tindak tutur jenis 

ini merupakan tindak tutur yang menyangkut perasaan dan sikap. Tindak tutur ini 

berfungsi untuk mengekspresikan dan mengungkapkan sikap psikologis penutur  

terhadap lawan tutur. Tindak tutur jenis ini meliputi tuturan mengucapkan 

terimakasih, mengucapkan selamat, mengucapkan maaf, memuji, mengkritik. 

Contoh tindak tutur ekspresif terdapat pada tuturan berikut. 

(9)  “Pertanyaanmu bagus sekali”.  

(10) “Bagus sekali jawabanmu, hanya masih kurang spesifik” 

(11) “Terimakasih atas sanjunganmu” 

(12) “Sudah bekerja keras tapi gaji tidak naik” 

Tuturan (9) merupakan tindak tutur ekspresif memuji. Tuturan (10) merupakan 

tindak tutur ekspresif berupa pujian yang memiliki maksud agar mitra tutur dapat 

memperbaiki jawaban yang dinilai kurang spesifik. Demikian pula dengan tuturan 

(11) dan (12) masing-masing memiliki maksud agar mitra tutur tidak memuji 
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penutur terlalu berlebihan dan tuturan (12) merupakan keluhan terhadap apa yang 

selama ini telah dikerjakannya. 

 

4. Komisif (commissives) 

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Tindak tutur ini 

berfungsi mendorong penutur untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur ini berfungsi 

menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada 

kepentingan penutur melainkan kepentingan mitra tuturnya. Tindak tutur ini 

meliputi tindak tutur komisif menjanjikan, menawarkan, mengancam. Contoh 

tindak tutur komisif berjanji terdapat pada tuturan berikut. 

(13)“Saya akan segera datang ke rumahmu” 

(14)“Saya berani bersumpah bahwa saya tidak melakukan hal itu” 

(15)“ Awas kalau kamu berani berbohong” 

Tuturan (13) adalah tindak komisif berjanji yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang diucapkan bahwa penutur akan segera datang ke rumah 

mitra tutur. Demikian juga dengan tuturan (14) dan (15) masing-masing 

merupakan tindak tutur komisif bersumpah bahwa penutur tidak melakukan hal 

yang dituduhkan dan tuturan (15) merupakan tuturan mengancam mitra tutur. 

 

5. Deklarasi (declarations) 

Tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, 

keadaan, dsb) yang baru. Tindak tutur ini disebut juga dengan istilah isbati. 

Tindak tutur deklaratif berfungsi memantabkan atau membenarkan sesuatu tindak 

tutur yang lain atau tindak tutur sebelumnya. Yang termasuk ke dalam jenis 
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tututran ini adalah tuturan dengan maksud memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengabulkan, menghukum, memaafkan. Tindak tutur deklarasi dapat dilihat dari 

contoh berikut ini. 

(16) “Kakak tidak jadi mengajakku berlibur” (membatalkan). 

(17) “Kamu jangan keluar rumah ya, nak” 

(18) “Besok aku tidak jadi ke sana” 

(19) “Anda boleh mengajukan lamaran” 

Tuturan (17) merupakan tuturan deklaratif melarang agar mitra tutur tidak keluar 

dari rumah, demikian juga dengan tuturan (18) dan (19) masing-masing memiliki 

maksud membatalkan janji dengan mitra tutur dan mengizinkan mitra tutur untuk 

mengajukan lamaran. 

 

Berdasarkan jenis-jenis tindak tutur yang dikemukakan tersebut, penulis akan 

menganalisis tindak tutur guru yang berkarakter, yang dikategorikan ke dalam 

tindak tutur  asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas yang mendukung pada pembentukan karakter anak TK. 

 

2.1.2 Peranan Konteks dalam Peristiwa Tindak Tutur 

 

Sebuah peristiwa tindak tutur selalu terjadi pada konteks tertentu. Artinya 

peristiwa tutur 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. Schiffrin 

(1994:371-372) menyatakan bahwa konteks memainkan dua peran penting dalam 

teori tindak tutur. Dua peran penting tindak tutur tersebut adalah (1) sebagai 
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pengetahuan abstrak yang mendasari bentuk tindak tutur dan (2) suatu bentuk 

lingkungan sosial dimana tuturan-tuturan dapat dihasilkan dan dapat 

diinterprestasikan sebagai relasi aturan-aturan yang mengikat. 

 

Schiffrin (1994:365-373) menyatakan bahwa konteks dapat dipandang dalam 

terminologi pengetahuan, yakni tentang apakah yang dapat diasumsikan oleh 

penutur dan mitra tutur untuk mengetahui sesuatu tentang bagaimana pengetahuan 

tersebut memberikan panduan dalam penggunaan bahasa dan interpretasi terhadap 

tuturan. Konteks juga dipandang sebagai situasi, yaitu susunan keadaan sosial 

sebagai bagian konteks pengetahuan dengan mana tuturan tersebut diproduksi dan 

diinterpretasi. Teori tindak tutur memandang konteks dalam terminologi 

pengetahuan, tentang segala sesuatu yang dapat diasumsikan oleh penutur dan 

mitra tutur untuk mengetahui sesuatu (misalnya tentang situasi sosial, tantang 

kebutuhan dan keinginan orang lain, tentang sifat dasar rasional manusia) dan 

tentang bagaimana pengetahuan tersebut dapat memberikan panduan dalam 

penggunaan bahasa dan interpretasi terhadap tuturan (Schiffrin, 1994:365). 

 

Dalam kaitan dengan konteks ini, Hymes (dalam Eko, 2010:57) menyatakan 

bahwa konteks mencakup delapan komponen yang disebutkan dengan 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) ends, 

yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan; (4) act sequences, yanitu 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 
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oleh pentur (serius, kasar, atau main-main); (7) nirms, yaitu norma-norma yang 

digunakan dalam interaksi; (8) genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam 

peristiwa tutur. Syafi‟‟ie (1990:126) secara lebih konkrit membedakan konteks ke 

dalam empat klasifikasi, yaitu (1) konteks fisik, yang meliputi tempat terjadinya 

pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, (2) konteks epistemis, atau latar 

belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur, (3) 

konteks linguistik, yang terdiri atas kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang 

mendahului atau mengikuti ujaran tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi, dan 

(4) konteks sosial, yaitu relasi sosial dan latar yang melengkapi hubungan antara 

penutur dan mitra tutur. 

 

 

2.1.3 Kesantunan Bertutur 

 

Kesopansantunan pada umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua 

partisipan yang dapat disebut sebagai „diri sendiri‟ dan „orang lain‟ dalam 

kegiatan tindak tutur. Kajian kegiatan tindak tutur ini berkaitan dengan 

penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak selalu hanya dimaksudkan untuk 

menyampaikan pesan, melainkan juga untuk menjaga hubungan baik dengan 

mitra tutur dan mengusahakan agar interaksi dapat berjalan dengan baik. Dengan 

kata lain, dalam kegiatan komunikasi yang wajar, penutur tidak hanya bermaksud 

untuk mencapai tujuan pribadi yang wajar melainkan juga tujuan sosial. Dengan 

demikian, kajian terhadap tindak tutur tidak dapat dipisahkan dengan prinsip 

sopan santun. 

 



23 
 

Prinsip kesopanan memiliki beberapa maksim, yaitu maksim kebijaksanaan (tact 

maxim), maksim kemurahan (generosity maxim), maksim penerimaan 

(approbation maxim), maksim kerendahhatian (modesty maxim), maksim 

kecocokan (agreement maxim), dan maksim kesimpatian (sympathy maxim). 

Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri 

sendiri (self) dan orang lain (other). Diri sendiri adalah penutur, dan orang lain 

adalah lawan tutur (Dewa Putu Wijana, 1996). 

 

Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual; kaidah-kaidah 

yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-

interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu maksim 

juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerja sama dan prinsip 

kesopanan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan 

keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. 

 

Maksim kesantunan menurut Leech yaitu:  

(1) Maksim kebijaksanaan (tact maxim), gagasan dasar maksim kebijkasanaan 

dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya 

berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri 

dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang 

bertutur yang langsung. Pelaksanaan maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada 

contoh tuturan berikut ini. 

Tuan rumah:“Silakan makan saja dulu, nak! Tadi berpegang dan 

melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang 

santun. Leech (dalam Wijana, 1996) mengatakan bahwa semakin panjang 
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tuturan seseorang semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap 

sopan kepada lawan bicaranya. Demikian pula tuturan yang diutarakan secara 

tidak langsung lazimnya lebih sopan dibandingkan dengan tuturan yang 

diutarakan secara tidak langsung. 

 

(2) Maksim kedermawanan, dengan Maksim kedermawanan atau maksim 

kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang 

lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat 

mengurangikeuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan 

bagi pihak lain. Pelaksanaan maksim kedermawanan dapat dilihat pada 

contoh tuturan berikut ini. 

Anak kos A     : “Mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak 

banyak kok yangkotor” 

Anak kos B     : “Tidak usah, mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga 

kok.” 

Dari tuturan tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Anak kos A berusaha 

memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban 

bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan 

untuk mencucikan pakaian kotornya si B. 

 

 (3) Maksim penghargaan, di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa 

seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu 

berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini, 

diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling 

mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering 
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mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan 

sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian karena tindakan 

mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. Pelaksanaan 

maksim penghargaan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

Dosen A  : “Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas 

Business English.” 

DosenB : “Oya, tadi aku mendengar Bahasa Inggrismu bagus 

sekali.” 

 

Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekan dosennya pada 

contoh di atas ditanggapi dengan sangat baik bahkan disertai dengan pujian 

dari dosen B. 

 

(4) Maksim kesederhanaan, di dalam maksim kesederhanaan atau maksim 

kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan 

cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan 

sombong dancongkak hati jika di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan 

mengunggulkan dirinya sendiri. Pelaksanaan maksim kesederhanaan atau 

maksim kerendahan hati dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

IbuA        : “Nanti ibu yang memberikan sambutan dalam rapat Dasa 

Wisma ya” 

IbuB        :”Waduh..nanti grogi aku” 

Dalam contoh di atas ibu B tidak menjawab dengan: “Oh, tentu saja. Memang 

itu kelebihan saya.” Ibu B mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan 

mengatkan: ” Waduh..nanti grogi aku”. 
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 (5) Maksim pemufakatan/kecocokan, di dalam maksim ini, diharapkan para 

peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam 

kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri 

penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka 

dapat dikatakan bersikap santun. Pelaksanaan maksim 

pemufakatan/Kecocokan dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

Guru A               : “Ruangannya gelap ya, Bu.” 

Guru B               : “He‟eh. Saklarnya mana ya?” 

 

Pada contoh di atas, tampak adanya kecocokan persepsi antara Guru A dan B 

bahwa ruangan tersebut gelap. Guru B mengiyakan pernyataan Guru A bahwa 

ruangan gelap dan kemudian mencari saklar yang member makna perlu 

menyalakan lampu agar ruangan menjadi terang. 

 

(6) Maksim kesimpatian, maksim ini diungkapkan dengan tuturan asertif dan 

ekspresif, di dalam maksim kesimpatian, diharapkan agar para peserta tutur 

dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak 

lainnya. Jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur 

wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapat kesusahan, atau 

musibah penutur layak berduka, atau mengutarakan bela sungkawa sebagai 

tanda kesimpatian.Sikap antipati terhadap salah satu peserta tutur akan 

dianggap tindakan tidak santun. Pelaksanaan maksim kesimpatian dapat 

dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

Mahasiswa A  : “Mas, aku akan ujian tesis minggu depan.” 

Mahasiswa B   : “Wah, selamat ya. Semoga sukses.” 
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Selain memperhatikan prinsip sopan santun, dalam kajian tindak tutur juga harus 

memperhatikan skala kesantunan yang harus diperhatikan oleh penutur untuk 

menyampaikan pesannya kepada mitra tutur. Skala kesantunan menurut Robin 

Lakoff (dalam Chaer, 2010:46) menyatakan tiga ketentuan untuk dapat 

dipenuhinya kesantunan di dalam kegiatan bertutur yaitu (1) skala formalitas, 

dinyatakan bahwa agar para peserta tutur dapat merasa nyaman dan kerasan dalam 

kegiatan bertutur, tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak 

boleh berkesan angkuh. (2) skala ketidaktegasan/skala pilihan, menunjukkan 

bahwa agar penutur dan mitra tutur dapat merasa nyaman dalam kegiatan bertutur, 

pilihan-pilihan dalam bertutur harus diberikan oleh kedua pihak. Tidak 

diperbolehkan terlalu tegang atau kaku. (3) Skala peringkat kesekawanan atau 

kesamaan, menunjukkan bahwa agar dapat bersikap santun, orang haruslah 

bersikap ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lain. Agar tercapai maksud yang demikian, penutur haruslah 

dapat menganggap mitra tutur sebagai sahabat. Dengan menganggap pihak yang 

satu sebagai sahabat bagi pihak lainnya, rasa kesekawanan dan kesejajaran 

sebagai salah satu prasyarat kesantunan akan dapat tercapai. 

 

2.2 Pendidikan Prasekolah 

Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeda dari pendidikan 

prasekolah pada tahun 60-an bahkan sebelumnya, yaitu selalu menarik perhatian 

paraorangtua, masyarakat, maupun pemerintah yang mengambil keputusan. 

Mereka menyadari bahwa kualitas masa awal anak (early childhood) termasuk 

masa prasekolah merupakan cerminan kualitas bangsa di masa yang akan datang. 
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Khususnya para orangtua yang menyadari betapa pentingnya hubungan orangtua 

dan anak untuk membentuk karakternya dalam lingkungan keluarga, guru sebagai 

pendidik juga harus menyadari tentang pentingnya mendidik dengan 

menyesuaikan pola prilaku dan perkembangan siswanya, khususnya siswa masa 

prasekolah. 

Dalam Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat (2) 

menyebutkan “selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah,” adalahpendidikan yang 

diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan ketrampilan 

yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai 

dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.  

Kemudian di dalam PP RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah. 

Bab 1 pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Taman Kanak 

Kanak (TK)  adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan 

program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki 

pendidikan dasar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa satuan pendidikan prasekolah 

meliputi Taman Kanak Kanak (TK), Kelompok Bermain, dan Penitipan Anak. 

Kelompok Taman Kanak Kanak (TK) terdapat di jalur pendidikan sekolah, 

sedangka Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat djalur pendidikan luar 

sekolah. 

Selanjutnya di dalam Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 0486/U/1992 Bab 1 Pasal 2 Ayat (1) telah dinyatakan bahwa 

pendidikan Taman Kanak Kanak (TK)  adalah wadah untuk membantu 
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai dengan 

sifat-sifat alami anak.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan prasekolah 

adalah pendidikan awal masa anak, yang terdiri dari pelayanan yang seharusnya 

diberikan pada masa awal anak. Dalam hal ini, para pendik pada yang bekerja 

dengan anak usia prasekolah sebaiknya lebih memperhatikan perkembangan anak, 

baik itu perkembangan jasmani, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, 

serta perkembangan emosi dan sosial karena keseluruhan proses perkembangan 

tersebut saling berkaitan/berhubungan satu dengan yang lain. 

2.2.1 Kegiatan Pembelajaran di TK 

Kegiatan pembelajaran bagi anak usia TK di dalamnya memiliki kekhasan 

tersendiri. Kegiatan pembelajaran di TK mengutamakan bermain sambil belajar 

dan belajar sambil bermain. Secara alamiah bermain memotivasi anak untuk 

mengetahui sesuatu lebih mendalam, dan secara spontan anak mengembangkan 

kemampuannya. Selain menekankan pembelajaran yang berorientasi bermain, 

pembelajaran di TK juga menekankan pembelajaran yang berorientasi 

perkembangan. David Weikart (dalam Masitoh, 2012:20) mengemukakan bahwa 

pembelajaran yang berorientasi perkembangan memiliki arti bahwa pendekatan 

yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran adalah pembelajaran 

yang berorientasi pada anak itu sendiri. Ini berarti guru TK harus memahami 

kebutuhan dan karakteristik perkembangan setiap anak secara kelompok maupun 

secara individu.  
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Hakikat kegiatan pembelajaran anak TK menurut Masitoh (2012: 21-22) yaitu 

meliputi: 

a. Kegiatan pembelajaran bagi anak TK adalah proses interaksi antara anak, 

sumber belajar, dan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Sesuai dengan karakter anak TK yang bersifat aktif melakukan berbagai 

eksplorasi dalam kegiatan bermain, maka proses pembelajaran ditekankan 

pada aktivitas anak dalam bentuk-bentuk belajar sambil bermain. 

c. Belajar sambil bermain ditekankan pada integrasi pengembangan potensi di 

bidang fisik (motorik halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, pikir, daya 

cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual), sosial emosional yang 

meliputi, (a) mengembangkan percaya diri, harga diri, dan rasa aman, (b) 

peduli terhadap diri sendiri, (c) mengembangkan kemandrian, misalnya dalam 

berpakaian dan kebersihan diri, (d) membentuk hubungan yang positif dengan 

anak lain dan orang dewasa, (e) mengembangkan kepekaan dan rasa hormat 

terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain dalam prilaku, dan belajar untuk 

mengikuti aturan, (f) bermain secara kooperatif yaitu sabar menunggu giliran 

dan mau berbagi, serta (g) peduli terhadap sesama. 

d. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran bagi anak TK perlu memberikan rasa 

aman. 

e. Kegiatan pembelajaran pada anak TK akan terjadi apabila anak berbuat secara 

aktif, berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru.  
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2.2.2 Profil Guru TK 

Taman kanak-kanak adalah pendidikan formal pertama anak usia TK selain dari 

pendidikan di lingkungan keluarganya. Kebutuhan akan lembaga pendidikan TK 

sangat diperlukan anak karena meningkatnya kebutuhan anak untuk belajar. 

Perkembangan belajar ini sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang 

sedang dialami anak. Keberadaan TK, merupakan tempat anak usia dini 

menyesuaikan diri mengenai beberapa hal sebelum mereka masuk ke pendidikan 

formal yang jenjengnya lebih tinggi. Di TK anak belajar berpisah dari orang tua 

dan dari lingkungan sehari-harinyan di rumah, belajar bersosialisasi dengan lebih 

banyak orang seperti guru, dan teman seusianya. Oleh sebab itu, keberadaan guru 

di TK sangat penting, yaitu sebagai pengganti orang tua.  

Berikut ini beberapa profil umum seorang guru di Taman Kanak-kanak menurut 

Santoso (2012:76-78). 

a. Salah satu tugas seorang guru TK yang baik adalah dapat memberikan 

pengaruh yang positif bagi perkembangan anak dan memberikan peluang 

untuk berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, salah satu profil guru TK 

adalah memiliki potensi untuk menjadikan teladan  

b. Guru TK diharapkan adalah seseorang yang dapat mengembangkan seluruh 

aspek perkembangan anak didiknya. 

c. Guru TK juga diharapkan adalah seseorang yang memahami dan dapat 

menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. 
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d. Profil berikutnya dari seorang guru TK adalah seseorang yang dapat 

menunjukkan keceriaan, kerja sama dan keterlibatan secara total dengan 

kegiatan anak. Guru TK hendaknya mampu menjalin komunikasi aktif dari 

lubuk hati sehingga anak mampu merasakannya dan anak akan dekat 

dengannya. Dengan kondisi seperti itu akan memudahkan guru untuk 

mengarahkan dan membimbing anak mengembangkan potensinya secara 

positif. 

2.2.3 Tugas Guru TK pada Saat Kegiatan Pembelajaran 

Santoso (2012:64-67) mengemukakan bahwa Seorang guru dimanapun ia 

mengajar, mempunyai tugas utama sebagai perencana, pelaksana dan penilai hasil 

kegiatan belajar di kelas.  

a. Sebagai perancang, tugas guru adalah merancang suatu kegiatan pembelajaran 

di TK. 

b. Sebagai pelaksana, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di TK sesua 

dengan perencanaan yang telah disusun. Hal-hal yang harus dilakukan oleh 

seorang guru TK dalam kegiatan pelaksanan ini adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan membuka kelas yaitu kegiatan menyiapkan kelas dan anak-anak 

agar tertarik belajar, misalnya dengan menanyakan kabar, mengajukan 

pertanyaan, dan mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Langkah ini 

dilakukan agar anak mengikuti dan memperhatikan demontrasi guru dengan 

seksama. 
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2. Kegiatan inti yaitu dimulainya kegiatan pembelajaran dimana seorang guru 

TK dituntut cakap dalam menyampaikan materi kepada anak, dengan benar-

benar memahami kondisi serta kebutuhan anak usia TK. 

3. Kegiatan menutup kelas, adalah saat guru memotivasi anak yang berhasil 

dan yang kurang.  

c. Sebagai penilai, yaitu melaksanakan kegiatan penilaian di TK sesuai dengan 

yang telah direncanakan. 

 

2.3 Hakikat Karakter 

Karakter pribadi yang kuat harus memanifestasikan dirinya dalam pelayanan bagi 

organisasi dan komunitas atau masyarakat. Bentuk karakter yang baik adalah 

dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri sendiri 

kepada orang lain. Pembentukan karakter yang baik dapat terlaksana apabila 

seseorang memiliki pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral 

(Licona, 2012:81-82).  Berikut ini akan dikemuakaan ketiga komponen karakter 

yang baik tersebut. 

 

2.3.1 Pengetahuan Moral 

Terdapat pengetahuan moral yang perlu kita ketahui seiring dengan perubahan 

moral yang terus berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. keenam 

aspek berikut merupakan aspek yang perlu dimiliki sebagai tujuan pembentukan 

karakter yang diinginkan. 
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a. Kesadaran Moral 

 

Pentingnya kesadaran moral harus diketahui oleh setiap individu untuk 

membentuk karakter yang baik. Kegagalan moral yang lazim terjadi diseluruh 

kalangan umat manusia adalah kurangnya kesadaran manusia terhadap 

pentingnya kesadaran moral. Manusia tidak menyadari bahwa situasi yang 

dialami dalam hidup sepenuhnya melibatkan dan memerlukan kesadaran akan 

moral untuk mengukur apakah itu benar atau salah, apakah itu baik atau tidak 

untuk dilakukan dan sebagainya (Licona, 2012: 85-86). 

b. Mengetahui Moral 

Nilai moral seperti menghargai kehidupan, menghargai kemerdekaan, tanggung 

jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, penghormatan, 

disiplin diri, integritas, dan belas kasih, mendefinisikan seluruh cara tentang 

menjadi contoh pribadi yang baik. Mengetahui sebuah nilai juga berarti 

memahami bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai 

situasi (Licona, 2012: 87).  

c. Penentuan Perspektif  

Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk mengambil sudut pandang 

orang lain, melihat situasi sebagai mana adanya, membayangkan bagaimana  

mereka akan berfikir, bereaksi, dan merasakan masalah yang ada. 

d. Pemikiran Moral 

Pemikiran moral melibatkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan 

moral dan mengapa harus aspek moral yang penting untuk dikembangkan 

dalam kehidupan sosial. Mengapa penting bagi kita untuk menepati janji, 

melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, dan membagikan apa yang saya 
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miliki dengan orang lain. Pemikiran-pemikiran tersebut harus diimbangi 

dengan moral yang baik agar semuanya dapat terwujud dengan baik pula. Di 

tingkatan yang lebih tinggi, pemikiran moral juga mengikutsertakan 

pemahaman atas prinsip moral yang berupa pentingnya menghormati pribadi 

setiap individu, bertindak untuk mencapai kebaikan yang terbaik demi jumlah 

yang paling besar, dan bertindaklah yang baik dengan membuat orang lain akan 

melakukan hal yang sama dengan situasi tertentu (Licona, 2012: 88). 

 

 

2.3.2 Perasaan Moral 

Licona (2012: 91) mengemukakan bahwa sisi emosional karakter sangatlah 

penting untuk dikembangkan. Hanya mengetahui apa yang benar bukanlah 

jaminan untuk melakukan hal yang baik. Masyarakat bisa jadi sangat pintar 

tentang hal yang benar dan yang salah, akan tetapi masih cenderung memilih yang 

salah. Seberapa jauh seseorang peduli tentang sikap jujur, adil, dan pantas 

terhadap orang lain sudah jelas mempengaruhi apakah emosional moral orang 

tersebut difungsikan atau tidak. Aspek-aspek emosional moral berikut akan 

menjamin perhatian seseorang dalam mendidik karakter yang baik. 

a. Hati Nurani 

Hati nurani memiliki sisi kognitif yaitu mengetahui apa yang benar, dan sisi 

emosional yaitu merasa berkewajiban untuk melakukan apa yang benar. Bagi 

orang-orang yang memiliki hati nurani, moralitas itu perlu diperhitungkan.   

b. Harga Diri 

Ketika seseorang memiliki ukuran harga diri yang sehat, maka Ia mampu 

menilai dirinya sendiri dan orang lain dengan benar. Penelitian yang ada 
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menunjukkan bahwa, seorang anak yang memiliki harga diri yang tinggi maka 

akan mampu bertahan dengan tekanan teman sebayanya dibandingkan dengan 

anak yang memiliki harga diri yang rendah. Maka sebagai seorang pendidik 

harus mampu mengembangkan harga diri anak berdasarkan atas nilai-nilai 

seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan, serta berdasar pada keyakinan 

akan kemampuan diri anak (Licona, 2012: 93-94). 

c. Empti  

Empati merupakan identifikasi pengalaman pribadi mengenai keadaan orang 

lain. Sebagai seorang pendidik hendaknya selalu memahami dan bersimpati 

terhadap perasaan anak didiknya.  

d. Kendali Diri 

Pengendalian diri diupayakan untuk mengurangi emosi yang berlebihan. 

Seseorang yang memiliki karakter baik dapat ditunjukkan dengan 

mengembangkan pengendalian dirinya, Bagaimana harus mengendalikan diri 

dalam bersikan dan bertutur kata di depan orang lain, dan bagaimana 

mengembangkan pengendalian diri tersebut secara benar. 

 

 

2.3.3 Tindakan Moral 

Tindakan moral mengarah pada apa yang harus dilakukan. Aspek-asepk dalam 

tindakan moral terdiri dari. 

a. Kompetensi 

Licona (2012: 98) mengemukakan bahwa kompetensi moral merupakan 

kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan 

moral yang efektif. Untuk memecahkan suatu konflik dengan adil, misalnya 
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kita memerlukan keahlian praktis berupa  mendrngarkan, menyampaikan sudut 

pandang kita tanpa mencemarkan nama baik orang lain, dan mengemukakan 

solusi yang menguntungkan orang lain. 

b. Keinginan 

Pilihan yang benar dalam situasi moral biasanya merupakan pilihan yang sulit. 

Menjadi orang baik serngkali memerlukan tindakan keiinginan yang baik. 

Diperlukan keiinginan untuk menjaga emosi di bawah kendali pemikiran. 

Diperlukan keinginan untuk melihat dan berpikir yang benar, dan sebagainya. 

c. Kebiasaan 

Pelaksanaan tindakan moral merupakan hasil dari pembiasaan. Orang-orang 

yang memiliki karakter yang baik bertindak sebenarnya, dengan loyal, dengan 

berani, dengan baik, dan dengan adil. 

d. Keteladanan  

Pelaksanaan tindakan moral yang patut ditiru atau dicontoh oleh orang lain, dan 

tidak perlu diragukan lagi tindakan-tindakannya serta ucapan-ucapannya untuk 

ditiru. 

 

 

2.4 Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. 

Hal ini mencakup keteladanan prilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, dan bagaimana guru bertoleransi. Pendidikan karakter 

berpijak dari karakter dasar manusia, bersumber dari nilai moral universal 

(bersifat absolut). Menurut para ahli psikolog, nilai karakter dasar meliputi cinta 
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kepada Allah dan ciptaannya, tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih 

sayang, perduli, kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, 

keadilan dan kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi, dan cinta damai. 

Pendidikan karakter di sekolah, harus berpijak pada nilai-nilai karakteristik dasar, 

yang selanjutkan dikembangkan menjadi nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi, 

disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah tersebut (zainal 

dan sujak, 2011:5-4)  

Thomas Licona (Mahmud, 2012:23) adalah penddikan untuk membentuk 

kepribadian seseoran melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat 

dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung 

jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Kemudian 

diungkapkan oleh Ramli (Mahmud, 2012:24) bahwa pendidikan karakter 

memiliki asensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang 

baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia 

yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik secara umum adalah 

nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan 

bangsanya. Oleh karena itu,  hakikat dari penddikan karakter adalah konteks 

pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai 

luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka 

membina generasi muda. 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (Mahmud, 2012:24-

25) secara psikologi dan sosial kultur pembentukan karakter dalam diri individu 

merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afetif, konatif, 
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dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, 

sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter 

dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat 

dikelompokkan dalan: (1) olah hati (spiritual and emotional development), (2) 

olah pikir (intellectual development), (3) olahraga dan kinestik (intellectual 

development), dan (4) olah rasa dan karsa (affective and creativity development), 

keempat hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, bahkan saling 

melengkapi dan saling keterkaitan. 

Pengkategorian nilai didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya 

prilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan fungsi totalitas 

psikologi yang mencakup seluruh potensi yang dimiliki manusia (kognitif, afektif, 

dan psikomotor) dan fungsi totalitas sosial-kultural dalam konteks interaksi 

(dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang 

haya.Untuk mendukung cita-cita pembangunan karakternsebagai diamanatkan 

dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta mengatasi masalah kebangsaan 

saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai prioritas 

pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana 

Pembanguna Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana 

pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi 

pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan manusia berakhlak muliah, bermoral, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila”. 

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang 

dikatakan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang 

pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam 
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Uundang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu: 

“ pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

Dengan demikian RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk 

melaksanakan secara oprasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai 

prioritas program kemendiknas 2010-2014: pendidikan karakter disebut 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, 

yang bertujauan mengembangkan kemampuan peserta didik untuuk memberikan 

keputusan bak-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.Atas dasar itu pendidikan 

karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih 

dari itu, pendidika karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal 

mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif),  tentang mana 

yang benar dan yang salah, mampu merasakan (efektif) nilai yang baik, dan bisa 

melakukan. 

Pendidikan karakter yang dikembangkan di TK Karunia Imanuel yaitu nilai 

karakter dalam hubungannya dengan tuhan, nilai karakter dalam hubungannya 

dengan diri sendiri, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, nilai 

karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, dan nilai kebangsaan, yang 

keseluruhan teorinya terrangkum di dalam sebuah buku Character First Seri 
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Pendidikan 1 dan di dalam buku pendidikan karakter. Berikut akan diuraikan 

secara singkat mengenai pendidkan karakter menurut Mahmud (2012: 33-35) 

tersebut. 

1.  Nilai karakter dalam hubungannya dengan tuhan Yang Maha Esa (Religius) 

Berkaitan dengan nilai ini, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran 

agamanya. 

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi. 

a. Jujur 

Merupakan prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

b. Bertanggung jawab 

Merupakan sikap dan prilaku sesorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan tuhan 

YME. 

c. Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindri kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 

kesehatan. 
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d. Disiplin  

Merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras 

Merupakan suatu prilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) 

dengan sebaik-baiknya. 

f. Percaya diri 

Merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

g. Berjiwa wirausaha  

Sikap dan prilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk 

baru, menentukan cara produksi baru, menyusun oprasi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan oprasinya. 

h.Mandiri  

Suatu sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

i. Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

j. Cinta ilmu 
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Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

k.Penuh perhatian 

Memberikan penghargaan pada seseorang dengan jalan memberikan 

perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. 

l. Ketaatan 

Melalui tindak tutur guru, terbentuklah karakter anak yang taat yaitu dengan 

segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang 

bertanggung jawab atas dirinya. 

m. Ketulusan 

Melalui tindak tutur guru, terbentuklah karakter anak yang tulus dalam 

membantu sesama, ketulusan dalam mengerjakan setiap tugas di kelas, dan 

lain-lain. 

n.Tahu berterimakasih 

Melalui tindak tutur guru, terbentuklah karakter anak yang tahu 

berterimakasih ktika ditolong, ketika diberi sesuatu, dan ketika diingatkan 

tentang kebaikan, dan lain-lain. 

o.Ketertiban 

Melalui tindak tutur guru, terbentuklah karakter anak yang tertib merapikan  
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barang yang ada di sekitarnya, mejaga kebersihan dan kerapihan tempat 

belajardan tempat bermainnya. 

3.  Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain  

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau 

hak diri sendiri dan orang lain serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta 

orang lain. 

b. Patuh pada aturan-aturan sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

d. Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata 

prilakunya ke semua orang. 

e. Demokratis 

Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 
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4.  Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

a. Peduli sosial dan lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

5.  Nilai kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

a. Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian 

dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

b. Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek atau hormat terhadap berbagai macam hal baik 

yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. 

 

2.5 Tindak Tutur Guru TK yang Berkarakter dalam Kegiatan Pembelajaran 

Guru dan siswa merupakan komponen dalam pengajaran. Antara guru dengan 

siswa saling berpengaruh dan saling mendorong untuk melakukan kegiatan yang 

satu dengan kegiatan yang lain. Pada dasarnya, guru adalah unsur penentu dalam 
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kegiatan pembelajaran. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru 

membangun interaksi dan membimbing siswanya dengan baik, baik dari segi 

materi maupun dari segi penyampaian. Supaya materi bisa diterima siswa, guru 

haruslah orang yang menguasai bidangnya sehingga tujuan pengajaran tercapai. 

Dalam menyampaikan materi kepada siswa, guru selalu mengunakan bentuk 

tuturan baik secara langsung maupun tidak langsung, pada konteks yang telah 

tersusun dalam rencana kegiatan pembelajaran. 

Tindak tutur (speech act) atau tindak ujar atau tindak bahasa mempunyai 

kedudukan penting di dalam pragmatik. Dikatakan penting, karena dengan tindak 

tuturlah manusia dapat berkomunikasi dan tindak tutur merupakan inti 

pembicaraan pragmatik sesungguhnya. Dalam buku-buku mengenai pragmatik, 

istilah tindak tutur selalu dikaitkan dengan seorang filsuf inggris yang bernama 

Britania John L. Austin. Austin  adalah orang pertama yang mengatakan bahwa 

mengujarkan suatu kalimat tertentu dapat dilihat sebagai melalukan suatu 

tindakan, di samping mengucapkan (mengujarkan, menuturkan) kalimat itu.  

Menurut Yule (2006:81), tindak tutur adalah tindak-tindak yang ditampilkan lewat 

tuturan. Chaer dan Leonie Agustina (2004:50) mengatakan bahwa tindak tutur 

merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya 

ditentukan oleh kemampuan berbahasa sipenutur dalam menghadapi situasi tutur. 

Tindak tutur mencakup ekspresi situasi psikologis dan tindak sosial seperti 

mempengaruhi perilaku orang lain atau membuat suatu kesepakatan. Di dalam 

mengucapkan tuturan itu, terjadi sekaligus dua unsur, yaitu unsur tindak dan unsur 

ucapan atau disebutnya pula sebagai tindak ilokusi (Wijana, 1996:23). Dengan 

demikian, lingiustik tidak dapat dilepaskan dari makna yang dikandungnya.  
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Berdaarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur 

adalah sebuah tindakan yang dihasilkan seorang penutur yang ditujukan melalui 

sebuah tuturan yang berupa kalimat atau kata-kata dengan tujuan ingin 

memperlihatkan maksudnya terhadap penutur. 

Searle (dalam leech 1993:164) mengatakan bahwa tindak ujar atau tindak tutur 

dapat dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu; (1) asertif, (2) direktif, (3) 

ekspresif, (4) komisif, dan (5) deklaratif.  

 

Karakteradalah kualitas atau kegiatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus  yang menjadi pendorong dan 

pengerak, serta yang membedakannya dengan individu lain. Dengan demikian, 

karakter pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi 

pekerti pendidik yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada 

pendidik dan yang menjadi pendorong dan pengerak dalam melakukan sesuatu. 

Seorang pendidik dikatakan berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan yang 

dilandasi hakikat dan tujaun pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.  

 

Selanjutnya, Hidayatulloh mengatakan bahwa guru berkarakter, yang bukan hanya 

mampu mengajar tetapi ia juga mampu mendidik. Ia bukan hanya mampu 

mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi ia juga mampu 

menanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengarungi kehidupannya. Ia 

bukan hanya memiliki kemampuan yang bersifat intelektual tetapi yang memiliki 

kemampuan secara emosi dan spiritual sehingga guru mampu membuka mata hati 

pendidik untuk belajar, yang selanjutnya ia mampu hidup dengan baik di tengah-
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tengah masyarakat. Oleh karena itu, agar guru mampu menyelengarakan 

pendidikan dan pembelajaran yang memungkinkan menanamkan karakter pada 

peserta didiknya,  maka diperlukan sosok guru yang berkarakter. 

 

Nilai-nilai utama yang menjadi karakter guru adalah amanah: komitmen, 

kompeten, kerja keras,konsisten. Keteladanan: kesederhanaan, kedekatan, 

pelayanan maksimal.Cerdas:intelektual, emosional, spiritual. Sedangkan strategi 

dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sikap-sikap seperti: (a) 

Keteladanan, (b) Penanaman kedisiplinan, (c) Pembiasaan, (d) Menciptakan 

suasana yang kondusif dan (e) Integrasi dan internalisasi.Keteladanan memiliki 

kontribusi yang sangat besar dalam mendidik karakter. Keteladanan guru dalam 

berbagai aktivitasnya akan menjadi cerminan siswanya. Oleh karena itu, sosok 

guru yang bisa diteladani siswa sangat penting. Guru yang suka dan terbiasa 

bertindak tutur santun atau ramah tuturanya akan menjadi teladan yang baik bagi 

siswa. Keteladanan lebih mengedepankan aspek prilaku dalam bentuk tindakan 

nyata dari sekedar berbicara tanpa aksi. 

 

Tuturan guru yang berkarakter adalah tuturan-tuturan yang mengandung toleransi, 

keteladanan, pelayanan maksimal, emosional dan intelektual. Saat guru 

berinteraksi dengan siswanya dalam kegiatan pembelajaran tindak tutur yang 

toleran harus tercermin dalam tindak tuturnya, pertama; seorang guru harus dapat 

memahami dan menerima siswanya dalam taraf kedewasaan yang berbeda-beda 

dalam pembentukan karakter, kedua; seorang guru tidak boleh berprasangka 

negatif sebelum ia benar-benar mendapatkan jawaban yang pasti. Dalam konteks 

(kondisi) seperti apa punguru harus memberikan pelayanan yang maksimal 
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kepada siswanya, emosional harus tetap terkontrol sehingga siswanya dapat 

memahami apa yang menjadi dasar tuturan tersebut. Sehingga siswanya 

menyenangi gurunya dan memahami pelajaran, serta guru tersebut dapat menjadi 

teladan siswa dalam bertindak tutur terhadap orang lain. 

 

 

2.5.1 Tindak Tutur Asertif Guru yang Berkarakter 

Guru merupakan tokoh utama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dan 

merupakan tokoh yang menjadi teladan dan panutan bagi siswanya. Apabila guru 

yang dimaksud adalah guru TK, maka keberadaannya merupakan tokoh yang 

paling ditiru dan digugu oleh siswa. Mengingat bahwa, masa usia TK melakukan 

segala sesuatunya dari hasil meniru perbuatan orang lain, mengamati tingkah laku 

orang lain, dan akan lebih mendengarkan atau menaati semua yang dikatakan oleh 

gurunya. Oleh karena itu, seorang guru TK haruslah selalu memperhatikan 

tingkah lakunya, dan terutama tutur katanya. Bentuk tuturan yang dituturkan oleh 

guru TK hendaklah tuturan-tuturan yang berkarakter, yaitu didasari atas prinsip 

kesantunan dalam bertutur dan memperhatikan situasi mitra tuturnya yang dalam 

hal ini adalah siswa TK.  

Berkaitan dengan Tindak tutur asertif yang merupakan tindak tutur untuk 

menyampaikan kebenaran-kebenaran atas tuturannya, dan bahwa tuturan tersebut 

memang fakta serta dapat dibuktikan kebenarannya (Searle dalam Chaer, 2010: 

29), maka seorang guru TK harus mampu menampilkan tuturan-tuturan yang 

dapat dipercaya oleh siswa. Tuturan tersebut harus berdasarkan pada kebenaran 

yang mutlak. Karena melalui tindak tutur asertif guru TK yang berkarakter ini, 

akan sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan siswa terhadap guru, dan juga 
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terhadap orang-orang di sekitarnya. Bentuk-bentuk fungsi tindak tutur asertif yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

2.5.1.1 Fungsi Tindak Tutur Asertif Menyatakan 

 

Fungsi tindak tutur asertif menyatakan, merupakan bentuk tuturan guru TK pada 

saat Ia menerangkan atau menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, dengan 

memperhatikan penentuan perspektif pengetahuan akan moral menurut Licona 

(2012: 87) yaitu mampu memperhatikan dan melihat sudut pandang orang 

lain,serta membayangkan bagaimana mereka akan berfikir, bereaksi, dan 

merasakan masalah yang ada. Jika siswa yang dihadapi adalah siswa TK, bentuk 

tuturan yang berkaitan dengan menjelaskan materi pelajaran yang harus siswa 

pahami adalah tuturan-tuturan yang mampu mengkondisikan siswanya dengan 

sebaik mungkin, bertutur dengan sejelas-jelasnya, dan menunjukkan tuturan yang 

berkarakter dalam hal ini memperhatikan tuturan yang santun. Sehingga siswa 

hanya akan memusatkan segala perhatiannya kepada guru tersebut.  

 

2.5.1.2 Fungsi Tindak Tutur Aasertif Melaporkan 

Fungsi tindak tutur asertif melaporkan guru TK dalam kegiatan pembelajaran 

dikatakan berkarakter apabila tuturan yang disampaikan kepada siswanya 

memperhatikan prinsip kesantunan saat bertutur dan juga memperhatikan 

situasi/kondisi siswa. Melaporkan dalam hal ini berarti memberitahukan sesuatu 

yang harus diketahui siswa. 

 

2.5.1.3 Fungsi Tindak Tutur Asertif Mengusulkan 

Fungsi tindak tutur asertif mengusulkan berupa tuturan guru yang bertujuan untuk 

mengajukan sebuah usul yang nantinya akan disepakati bersama. Bentuk fungsi 
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tuturan mengusulkan yang berkarakter mengandung tujuan untuk mengajarkan 

kepada siswa bagaimana mengambil keputusan secara bersama-sama.  

 

2.5.1.4 Fungsi Tindak Tutur Asertif Mengemukakan Pendapat 

Fungsi tindak tutur asertif mengemukakan pendapat guru TK dalam kegiatan 

pembelajaran yang mencerminkan karakter adalah bentuk tuturannya yang 

mampu mengkomunikasikan pendapatnya atau pemikirannya untuk disampaikan 

kepada siswa tentang hal apapun secara efektif, mempu menghasilkan interaksi 

yang baik atara guru tersebut dengan siswanya, dan mengkomunikasikan maksud 

dari pemikirannya dengan santun. Sehingga nantinya akan mampu membentuk 

pribad siswa juga yang berkarakter pada saat bertutur kata untuk menyampaikan 

pendapatnya kepada orang lain. 

 

2.5.1.5 Fungsi Tindak Tutur Asertif Mengeluh 

fungsi tindak tutur asertif mengeluh guru TK dalam kegiatan pembelajaran 

merupakan bentuk tuturan yang menggambarkan sikap kekecewaan guru kepada 

siswanya, mungkin karena siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan 

dengan baik, ataupun karena selalu ribut saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

bentuk tuturan mengeluh guru TK dikatakan berkarakter apabila bentuk 

tuturannya tetap berada pada situasi yang santai, dan tidak terlalu tegang. Hal ini 

sesuai dengan prinsip sopan santun yaitu skala ketidaktegasan yang tuturannya 

tetap membawa mitra tutur dan juga penutur kepada situasi yang nyaman. 

 

2.5.2 Tindak Tutur Direktif Guru yang Berkarakter 

Guru memiliki peran sentral dan merupakan tokoh utama dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru selalu menjadi pusat perhatian dan dijadikan teladan bagi 
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siswanya. Berkaitan dengan tindak tutur direktif, Searle (dalam chaer, 2010: 29) 

mengemukakan bahwa tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang 

menghendaki mitra tuturnya melakukan sesuatu sesuai dengan maksud 

tuturannya. Seperti halnya bentuk tuturan guru pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, sering kali mengandung maksud untuk membuat siswanya 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Ia printahkan. Oleh sebab itu, bentuk 

tuturan guru yang ditunjukkan hendaknya mencerminkan karakter yang baik, 

dengan menggunakan tuturan-tuturan yang santun. Bentuk-bentuk tuturan direktif 

guru yang yang sering muncul dalam kegiatan pembelajaran akan dijabarkan 

sebagai berikut.  

 

2.5.2.1 Fungsi Tindak Tutur Direktif Meminta 

Fungsi tindak tutur direktif meminta dalam tuturan guru TK yang berkarakter 

bentuknya adalah dengan memperhatikan pemikran moral bahwa pentingnya 

mengembangkan aspek moral untuk dikembangkan dalam kehidupan sosial 

(Licona, 2012: 88). Fungsi tindak tutur direktif meminta guru TK dimaksudkan 

untuk mendidik hal-hal sederhana kepada siswanya supaya siswa melakukan hal 

yang sama kepada orang lain, sesuai dengan yang guru lakukan dan tuturkan. Hal 

utama yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui fungsi tindak tutur direktif 

meminta guru TK di sini adalah sikap mau berbagi dengan orang lain. Dalam 

tuturannya hendaklah tetap memperhatikan prinsip kesantunan, jika tuturannya 

ditujukan kepada anak usia TK juga harus memperhatikan kondisi dan situasi 

sang anak. 
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2.5.2.2 Tindak Tutur Direktif Memerintah 

Sebagai salah satu jenis tindak tutur direktif, memerintah miliki karakteristik 

bahwa ketika penutur melakukan tuturan tertentu yang isinya adalah memerintah 

mitra tutur untuk melakukan perintahnya, maka penutur harus mampu 

mengekspresikan bentuk tuturannya secara jelas sehingga dapat meyakinkan mitra 

tutur untuk melakukan perintah tersebut (Jumadi, 2005: 45). Berkaitan dengan 

tuturan memerintah guru TK yang berkarakter dalam kegiatan pembelajaran, 

hendaknya tuturan yang dipilih harus sejelas mungkin dan memperhatikan tingkat 

kenyamanan siswanya dengan menggunakan skala kesantunan formalitas dimana 

tuturannya tidak boleh bernada memaksa, serta skala kesantunan ketidaktegasan 

dimana tuturan memerintah guru kepada siswanya tidak boleh terlalu tegang atau 

kaku. Karena kita tahu bahwa siswa TK merupakan masa awal anak mengenal 

dunia pendidikan formal, masa dimana seorang anak masih asyik dengan dunia 

permainan, dan menuntut untuk selalu mendapatkan kenyamanan dalam belajar, 

serta pada masa TK ini juga siswa berusaha mencari jati diri melalui orang-orang 

terdekatnya. Oleh karena itu, guru sangat dutuntut untuk dapat mencerminkan 

karakter yang baik melalui tuturannya. 

 

2.5.2.3 Tindak Tutur Direktif Menasehati 

Santoso (2012: 77) mengemukakan bahwa profil guru TK adalah seseorang yang 

dapat menunjukkan keceriaan, kerja sama, dan keterlibatan secara total dengan 

dunia anak. Guru TK hendaknya mampu menjalin komunikasi aktif dari lubuk 

hati sehingga anak mampu merasakannya. Melalui kondisi seperti itu, akan sangat 

memudahkan guru untuk mengarahkan dan membimbing anak usia TK dalam 

mengembangkan potensinya. Kaitannya dengan tindak tutur direktif menasehati 
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yang berkarakter adalah bahwa pada waktu seorang guru TK memberikan nasehat 

kepada siswanya, guru harus mampu menjelaskan dan memberikan model respek 

atau mampu menumbuhkan rasa hormat siswa kepada gurunya dengan cara 

menggunakan bahasa yang santun, hormat, dan dengan memperhatikan pemikiran 

serta perasaan anak-anak usia TK. 

 

 

2.5.3 Tindak Tutur Ekspresif Guru yang Berkarakter 

Tindak tutur ekspresif guru yang berkarakter dalam kegiatan pembelajaran adalah 

tuturan-tuturan guru yang mengandung maksim kesimpatian. Dijelaskan oleh 

leech (dalam Rusminto, 2010: 35) bahwa maksim simpati mengandung prinsip 

agar penutur dapat memaksimalkan sikap simpati kepada mitra tuturnya. Jika 

mitra tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan 

ucapan selamat, apabila mitra tutur sudah mengakui kesalahannya ketika Ia 

melakukan kesalahan kepada penutur, maka mitra tutur harus segera memberi 

maaf, dan seterusnya. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai bentuk-

bentuk tindak tutur ekspresif guru TK yang sering muncul dalam kegiatan 

pembelajaran dan mencerminkan tuturan-tuturan yang berkarakter. 

 

2.5.3.1 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Terimakasih 

Tindak tutur ekspresif mengucapkan terimakasih guru TK dalam kegiatan 

pembelajaran seringkali dikemukakan ketika beberapa anak melakukan tindakan 

sederhana kepada gurunya pada saat tuturan guru kepada siswa mencerminkan 

maksim kecocokan. Siswa merasa tidak terganggu dengan tuturan guru tersebut, 

sehingga siswa dengan cepat akan merespon apa yang dituturkan gurunya. 

Dikemukakan oleh Leech (dalam Rusminto, 2010: 35) bahwa maksim kecocokan 
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atau kesepakatan memiliki prinsip untuk mengusahakan agar kesepakatan atau 

kecocokan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin. 

Apabila terjadi kecocokan antara penutur yang dalam kegiatan pembelajaran 

adalah guru dengan siswanya sebagai mitra tutur, maka akan menimbulkan sebuah 

tuturan dari guru yang mengemukakan suatu kekaguman, ucapan terimakasih, dan 

sebagainya, maka bukan hanya guru, siswapun dapat dikatakan memiliki sikap 

santun. 

 

2.5.3.2 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Selamat 

Tuturan guru TK mencerminkan karakter yang baik apabila tuturannya 

mengandung kesantunan. Dikemukakan oleh Leech bahwa maksim kesimpatian 

yang termasuk dalam prinsip kesantunan hendaknya diterapkan pada saat kegiatan 

tindak tutur terjadi. Apabila mitra tutur mengalami keberhasilan penutur wajib 

memberikan ucapan selamat. Selain maksim kesimpatian juga terdapat maksim 

penghargaan,  dimana penutur dalam hal ini guru TK dikatakan tuturannya 

berkarakter apabila mengarah pada pemberian penghargaan kepada siswa. 

 

2.5.3.3 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Maaf 

Bentuk fungsi tindak tutur ekspresif mengucapkan maaf guru TK yang 

berkarakter apabila tuturannya mengandung daya bagi siswa untuk melakukan hal 

yang sama. Maksudnya adalah tuturan mengucapkan maaf guru TK disini cirinya 

adalah dengan menggunakan maksim kerendahhatian, guru menuturkan kata maaf 

ketika Ia melakukan kesalahan dan mendapatkan protes dari siswa. Sehingga 

siswa akan melakukan hal yang sama ketika Ia berbuat kesalahan kepada orang 

lain. Disini guru melakukan pembiasaan sederhana yang mampu memberikan 
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daya pengaruh besar kepada siswa ketika siswa berinteraksi dengan orang lain di 

lingkungan masyarakat maupun keluarga. 

 

2.5.3.4 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif Memuji 

Bentuk dasar dari pendidkan karakter adalah perlakuan positif yang diterima. 

Anak-anak akan merasa senang jika diperlakukan dengan baik dan hangat, sumber 

utama kebahagiaan mereka adalah dengan diperlakukan seperti itu. lebih lanjut 

lagi, ketika anak-anak didukung perlakuan seperti itu, maka mereka akan senang 

memperlakukan orang lain, hewan, bahkan benda mati dengan baik dan hangat 

(Licona, 2012: 133). Dalam kaitannya dengan tindak tutur ekspresif memuji guru 

TK yang berkarakter adalah tuturan yang mengandung maksim kesimpatian. Di 

dalam tuturannya yang mengandung maksud memuji, guru kiranya menggunakan 

tuturan yang mampu membuat siswa menjadi nyaman, dan senang. 

 

2.5.3.5 Fungsi Tindak Tutur Ekspresif Mengkritik 

banyak terjadi di dalam kelas, guru bertanya dan siswa mencoba untuk menjawab, 

siswa melakukan beberapa pelanggaran dan guru mengkritiknya, dan saat siswa 

mengerjakan tugas dari guru namun tidak sesuai dengan harapan maka guru 

tersebut akan menyalahkan, serta ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam mengajukan pertanyaan yang sifatnya mengkritik. Cara guru dalam 

menangani interaksi-interaksi ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa 

apabila guru menggunakan tuturan-tuturan yang tidak tepat, karena dalam hal ini 

kemampuan guru dalam bertutur kata yang baik saat mengkritik siswa dapat 

memberikan pelajaran penting tentang rasa hormat siswa kepada gurunya. Licona 

(2012: 115) mengungkapkan bahwa apa yang guru katakan ketika seorang anak 
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menjawab dengan jawaban yang salah tampak jelas akan mempengaruhi 

kepercayaan diri dan kemauan anak untuk menjawab lagi. Bentuk tuturan 

mengkritik yang berkarakter dapat kita lihat dari contoh berikut, “iya itu memang 

bagian dari jawabannya, namun masih belum lengkap nak,” atau “masih sedikit 

kurang lengkap nak,” atau “Ibu tertarik dengan alasanmu, namun coba pikirkan 

lagi alasan yang lebih baik” dan sebagainya. 

 

2.5.4 Tindak Tutur Komisif Guru yang Berkarakter 

Tindak ttur komisif adalah bentuk tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam tuturannya (Searle dalam Chaer, 

2010:29-30). Bentuk tuturan guru yang berkarakter adalah bentuk tuturan dan 

realisasi sikap nyata dari tuturannya tersebut yang mampu menjadi teladan bagi 

siswa untuk dapat berbuat hal yang sama sesuai dengan yang dituturkan gurunya. 

Bentuk-bentuk fungsi tindak tutur komisif guru yang berkarakter dijelaskan dalam 

uraian berikut. 

2.5.4.1 Fungsi Tindak Tutur Komisif Menjanjikan 

Fungsi tindak tutur komisif menjanjikan guru TK, dikatakan berkarakter apabila 

tuturannya tidak hanya meggunakan prinsip kesantunan, tetapi juga terdapat 

tindakan nyata dari guru tersebut. Karena tuturan menjanjikan bukan hanya 

sekedar kata-kata yang diucapkan oleh guru, melainkan juga terdapat tindakan 

nyata dari tuturannya tersebut, yaitu berisi menyatakan kesanggupan dan 

kesediaan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Hasilnya diharapkan juga 
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dapat mendidik siswa untuk selalu menepati janji atas apa yang dituturkannya 

kepada orang lain. 

2.5.4.2 Fungsi Tindak Tutur Komisif Menawarkan 

Fungsi tindak tutur komisif menawarkan guru TK yang berkarakter dapat terlihat 

pada saat tuturan guru TK tersebut dimaksudkan untuk mengajukan sebuah 

kesepakatan antara guru dengan siswa. Tujiannya yaitu untuk mempermudah dan 

menciptakan kondisi yang nyaman dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, 

sehingga penyampaian materi pelajaran maupun berkenaan dengan 

pengembangan karakter siswa dapat terealisasikan dengan baik. 

2.5.4.3 Fungsi Tindak Tutur Komisif Mengancam 

Fungsi tindak tutur komisif mengancam guru TK berkarakter, bentuk tuturannya 

dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada siswa. Bentuk peringatan 

yang dituturkan hendaknya tetep memperhatikan tuturan yang santun, serta 

kondisi siswa sebagai mitra tutur.  

 

2.5.5 Tindak Tutur Deklaratif Guru yang Berkarakter 

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

untuk menciptakan hal, situasi, keadaan yang baru. Bentuk-bentuk fungsi tindak 

tutur deklaratif guru TK yang berkarakter dapat di jelaskan sebagai berikut.  

2.5.5.1 Fungsi Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan 

Fungsi tindak tutur deklaratif memutuskan guru TK yang berkarakter memiliki 

ciri bahwa tuturan guru tersebut mengandung maksud untuk menetapkan atau 
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menentukan segala sesuatu menjadi hal yang baru, dengan tetap mengharga 

perbedaan pendapat dari siswanya dan mengkomunikasikan tuturannya secara 

efektif yaitu dengan bahasa yang santun serta jelas, sesuai dengan tingkat 

kecakapan peserta didik.  

2.5.5.2 Fungsi Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan 

Fungsi tindak tutur deklaratif membatalkan guru TK mengandung maksud untuk 

mengurungkan atau membatalkan sesuatu hal. Ciri tuturan gurunya adalah tuturan 

yang tetap memperhatikan tingkat kecakapan siswa dalam menerima bahasa, dan 

tetap menggunakan tuturan yang santun. 

2.5.5.3 Fungsi Tindak Tutur Deklaratif Melarang 

Fungsi tindak tutur deklaratif melarang guru TK harus mencerminkan karakter 

yang baik kepada siswanya. Mengingat anak usia TK melakukan segala sesuatu 

dari hasil mengamati, dan meniru tingkah laku orang-orang sekitarnya, maka 

bagaimana bentuk tuturan guru TK saat melarang siswanya akan menjadi contoh 

bagi mereka ketika mereka berada di lingkungan keluarga ataupun lingkungan 

masyarakat. 

 

2.5.5.4 Fungsi Tindak Tutur Deklaratif Mengabulkan 

Fungsi tindak tutur deklaratif mengabulkan guru TK dalam kegiatan pembelajaran 

dikatakan berkarakter apabila tuturannya mengandung tuturan yang santun, 

menghargai siswanya, dan mengandung daya untuk mempengaruhi siswa untuk  

membentuk karakternya agar menjadi baik. Tuturan mengabulkan berarti penutur 
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yaitu guru TK meluluskan atau mengiakan permintaan mitra tutur, dalam hal ini 

adalah siswa TK.   

2.5.5.5 Fungsi Tindak Tutur Deklaratif Menghukum 

Fungsi tindak tutur deklaritif menghukum guru TK yang berkarakter merupakan 

tuturan yang dimaksudkan guru untuk memberikan hukuman kepada siswa atas 

kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun tujuan tuturannya adalah untuk 

memberikan hukuman, tuturan yang disampaikan tetaplah harus memperhatikan 

prinsip kesantunan yaitu maksim kebijaksanaan, karena akan sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter siswa sebagai mitra tutur. 

2.5.5.6 Fungsi Tindak Tutur Deklaratif Memaafkan 

Fungsi tindak tuturan deklarati memaafkan guru TK yang berkerakter dalam 

kegiatan pembelajaran, terlihat pada saat guru yang dalam hal ini sebagai penutur 

mengungkapkan tuturan-tuturannya secara santun meskipun dalam kondisi dibuat 

marah atas kesalahan siswanya. Sehingga akan membentuk karakter siswa sebagai 

pribad yang selalu bersedia memaafkan kesalahan orang lain, untuk memperkecil 

terjadinya konflik besar. 

 


