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ABSTRAK 

 

TINDAK TUTUR DIREKTIF DAN EKSPRESIF DALAM NOVEL 

DILAN 1990 KARYA PIDI BAIQ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

Oleh 

NYDIA RAMANIYA 

Fokus penelitian ini adalah tindak tutur direktif dan ekspresif dalam novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tindak tutur 

direktif dan ekspresif yang terdapat dalam dialog novel Dilan 1990 karya Pidi 

Baiq dan mendeskripsikan implikasi hasil penelitian pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

data penelitian ini adalah novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq dan data dalam 

penelitian ini adalah tindak tutur direktif dan ekspresif dalam dialog novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik baca dan catat, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 

analisis heuristik. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur direktif dalam novel Dilan 1990 

karya Pidi Baiq mengandung enam fungsi komunikatif yang dituturkan secara 

langsung maupun tidak langsung dan tindak tutur ekspresif dalam novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq mengandung enam fungsi komunikatif yang cenderung 

dituturkan dengan tindak tutur langsung. Hasil penelitian ini diimplikasikan pada 

materi pembelajaran teks drama kelas XI SMA semester genap, data yang 

ditemukan berupa enam fungsi komunikatif dari masing-masing tindak tutur yang 

dijadikan sebagai contoh dialog drama dan rujukan dalam menyusun dialog 

naskah drama dalam pembelajaran teks drama. 

 

Kata kunci: tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan fungsi komunikatif 

 

 



TINDAK TUTUR DIREKTIF DAN EKSPRESIF DALAM NOVEL  
DILAN 1990 KARYA PIDI BAIQ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 
 
 
 

Oleh 
 

Nydia Ramaniya 
 
 

Skripsi 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
SARJANA PENDIDIKAN 

 
Pada 

 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
2022 









 
 

 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada 

tanggal 22 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara, buah kasih pasangan Ayahanda Hermansyah dan 

Ibunda Rubini. Penulis memulai pendidikan di TK Al-Kauni, 

Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Setelah lulus dari taman kanan-kanak tahun 

2006, penulis melanjutkan ke SD Negeri Cipayung 2, Kecamatan Cipayung, Kota 

Depok yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan ke SMP 

Dharma Pertiwi, Kecamatan Cipayung, Kota Depok yang diselesaikan pada tahun 

2015. Selanjutnya, di SMA Negeri 12 Depok, Kecamatan Cipayung, Kota Depok 

yang diselesaikan tahun 2018. 

 

Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Masuk Mandiri 

Perguruan Tinggi Negeri (SMM-PTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif 

di organisasi HMJPBS (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni) sebagai sekretaris bidang kaderisasi. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten 

Lampung Selatan dan juga melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan 

(PLP) di MIN 1 Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. 



 
 

 
 

 

MOTO 

 “Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk 

menjadi manusia yang berguna.” 

(Albert Einstein) 

“Don’t be insecure, hanya ada satu orang sepertimu di dunia. Buatlah dirimu 

menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri.” 

(Nydia Ramaniya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan bahagia dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas rahmat dan nikmat 

yang diberikan dalam kehidupanku. Nikmat yang membuatku selalu belajar untuk 

bersabar dan bersyukur dalam menjalani sepenggal warna kehidupan dengan 

berbagai rasa. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang 

tersayang. 

 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Rubini yang 

senantiasa berjuang dengan tetesan peluh dan linangan air mata yang menetes 

ke bumi, berdoa tanpa henti, mendidik dengan penuh cinta dan kesabaran, serta 

merawat dan membesarkanku dengan tulus. Semoga Allah Swt. membalas 

setiap ketulusan Ayah dan Ibu dengan kebahagiaan di surga-Nya kelak. 

2. Adikku tersayang, Alma Almirah yang selalu menghiburku, memberikan 

semangat, dan selalu mendoakanku. 

3. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat. 

4. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberiku beragam 

warna dan rasa kehidupan, serta pengalaman yang tidak terlupakan. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SANWACANA 

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif 

dalam Novel Dilan 1990 Karya Pidi Baiq dan Implikasinya terhadap 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA” dapat diselesaikan. Skripsi ini sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi 

ini, penulis tentu telah menerima banyak masukan, bimbingan, dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak berikut. 

 

1. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd. selaku pembimbing I dan Ketua 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni yang telah memberikan arahan, 

bimbingan, nasihat, dan motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi 

penulis. 

2. Drs. Ali Mustofa, M.Pd. selaku Pembimbing Akademik serta sebagai 

pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan 

motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis. 

3. Eka Sofia Agustina, M.Pd. selaku penguji yang telah memberikan kritik, 

saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam perbaikan 

skripsi ini. 

4. Prof. Dr. Patuan Rajam, M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung, 

beserta stafnya. 

5. Bambang Riadi, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. 

6. Bapak dan Ibu dosen, serta staf Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi 

selama menempuh studi. 



x 
 

 
 

7. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Rubini yang 

selalu memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan doa yang tiada 

terputus. 

8. Adikku tersayang, Alma Almirah yang selalu menghiburku, memberikan 

semangat, dan doa. 

9. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa untukku. 

10. Sahabat terdekat dan seperjuangan, Kaila Ratri Kusuma Dewi, Emil Da Nia 

Sekar Sari, Wulan Devitalisa, Shalsa Amarasuli, Feralisa Usmarianti, dan 

Nadia Okta Sari yang tulus membantu, selalu menghibur, memotivasi, 

mendoakan, mengingatkan ketika salah, cinta dan kasih sayang yang kalian 

berikan untukku selama ini, serta kisah yang kita ukir bersama dan kita 

nikmati tanpa jeda. 

11. Teman-teman seperjuanganku, Davito Rizki Illahi, Yudi Ardian, Bella 

Ramadita, Eka Oktaviana, Syafria Rahma Annisa, Heny Eka Ritama, Endah 

Dina Atiqoh, Bagus Kurniawan, Taufik Alfarizi, dan Riyan Aditama yang 

selalu menghibur dan menjadi pelengkap cerita selama masa perkuliahan. 

12. Orang terkasih yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dalam penyusunan 

skripsi ini, selalu setia menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, 

menghibur, dan memotivasi; Muhammad Makrun Sanjaya. 

13. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

angkatan 2018, terima kasih atas doa serta kebersamaan selama masa 

perkuliahan. 

14. Teman-teman dan alumni HMJPBS FKIP Unila yang selalu menemani 

perjalanan kehidupan berproses dan berprogres untuk belajar dan memahami 

setiap perbedaan. 

15. Kakak tingkat yang sudah mengarahkan dan membantu, terutama Ka Moulia 

Mahyu, Ka Claudia Recht Riadi, Ka Delta a”, dan Buna Annisa Azzahra. 

16. Kakak dan adik tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 

17. Teman-teman KKN dan PLP di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten 

Lampung Selatan. 



xi 
 

 
 

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung. 

 

Semoga Allah Swt. selalu membalas segala kebaikan dan keikhlasan semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

 

Bandarlampung, 14 Februari 2022 

Nydia Ramaniya 

NPM 1853041007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK  ........................................................................................................i 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................ii 

LEMBAR PERSETUJUAN  ............................................................................iii 

LEMBAR PENGESAHAN  .............................................................................iv 

SURAT PERNYATAAN  .................................................................................v 

RIWAYAT HIDUP  ..........................................................................................vi 

MOTO  ...............................................................................................................vii 

PERSEMBAHAN ..............................................................................................viii 

SANWACANA  .................................................................................................ix 

DAFTAR ISI  .....................................................................................................xii 

DAFTAR SINGKATAN  ..................................................................................xiv 

DAFTAR BAGAN  ............................................................................................xv 

DAFTAR TABEL  ............................................................................................xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ....................................................................................xvii 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................ 7 

1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 7 

1.4 Manfaat Penelitian............................................................................................ 7 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................... 8 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pragmatik ......................................................................................................... 10 

2.2 Tindak Tutur ................................................................................................... 10 

2.3 Tindak Ilokusi ................................................................................................. 12 

2.4 Jenis Tindak ilokusi ....................................................................................... 12 

2.5 Tindak Tutur Direktif ..................................................................................... 14 



xiii 
 

 
 

2.5.1 Pengertian Tindak Tutur Direktif................................................... 15 

2.5.2 Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Direktif ................................... 15 

2.6 Tindak Tutur Ekspresif .................................................................................. 18 

2.6.1 Pengertian Tindak Tutur Ekspresif ................................................ 18 

2.6.2 Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Ekspresif ................................. 19 

2.7 Konteks ............................................................................................................ 22 

2.8 Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Tuturan ......................................... 24 

2.9 Novel ................................................................................................................ 25 

2.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA .................................................... 26 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian ............................................................................................ 28 

3.2 Data dan Sumber Data ................................................................................... 28 

3.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 29 

3.4 Teknik Analisis Data...................................................................................... 30 

3.5 Pedoman Analisis Data Penelitian ............................................................... 32 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................... 38 

4.2 Pembahasan ..................................................................................................... 40 

4.2.1 Tindak Tutur Direktif ..................................................................... 41 

4.2.2 Tindak Tutur Ekspresif .................................................................. 70 

4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian .............................................................. 93 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan .......................................................................................................... 98 

5.2 Saran ................................................................................................................. 99 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 



 

 
 

 

DAFTAR SINGKATAN 

1. Dt  : data 

2. hl  : halaman 

3. L  : langsung 

4. TL : tidak langsung 

5. DP : direktif memerintah 

6. DM : direktif meminta 

7. DA : direktif mengajak 

8. DK : direktif mengkritik 

9. DL : direktif melarang 

10. DN : direktif menasihati 

11. ETK : ekspresif mengucapkan terima kasih 

12. EMS : ekspresif mengucapkan selamat 

13. EMM : ekspresif meminta maaf 

14. EM : ekspresif memaafkan 

15. EP  : ekspresif memuji 

16. ES  : ekspresif menyalahkan 

17. S  : setting 

18. P  : participants 

19. E  : ends 

20. A  : act sequences 

21. K  : keys 

22. I  : instrumentalities 

23. N  : norms 

24. G  : genres 

 

 



 

 
 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan         Halaman 

3.4.1 Analisis Heuristik  .................................................................................. 30 

3.4.2 Contoh Penggunaan Analisis Heuristik  ................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel         Halaman 

3.4.1 Indikator Jenis-jenis Tindak Ilokusi  ...................................................... 32 

3.5.1 Pedoman Analisis Tindak Tutur Direktif  .............................................. 33 

3.5.2 Pedoman Analisis Tindak Tutur Ekspresif  ............................................ 34 

3.5.3 Pedoman Analisis Kelangsungan Tindak Tutur Direktif ........................ 35 

3.5.4 Pedoman Analisis Kelangsungan Tindak Tutur Ekspresif ..................... 35 

3.5.5 Pedoman Analisis Ketidaklangsungan Tindak Tutur Direktif ................ 36 

3.5.6 Pedoman Analisis Ketidaklangsungan Tindak Tutur Ekspresif ............. 37 

4.1.1 Data Hasil Penelitian Tindak Tutur Direktif ........................................... 39 

4.1.2 Data Hasil Penelitian Tindak Tutur Ekspresif ........................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Korpus Data  

 

 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia disebut juga dengan makhluk sosial, yang artinya setiap manusia selalu 

membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak lepas dari 

interaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interaksi adalah hal 

saling melakukan aksi, berhubungan, dan memengaruhi. Salah satu cara agar 

manusia dapat berinteraksi satu sama lain adalah dengan adanya proses 

komunikasi. Pada proses komunikasi tersebut, manusia memerlukan bahasa. 

Adanya bahasa dapat mempermudah dan memperlancar proses komunikasi. 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk 

berinteraksi satu sama lain. Tanpa adanya bahasa sebagai alat komunikasi, maka 

manusia akan kesulitan untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya. Dalam 

sebuah komunikasi melibatkan dua orang penutur atau lebih, yang satu berperan 

sebagai penutur dan yang lain berperan sebagai mitra tutur. Bahasa sebagai alat 

komunikasi manusia adalah sebuah tuturan. Seorang penutur membutuhkan 

kemampuan berbahasa yang baik dalam setiap komunikasinya agar pesan yang 

disampaikan ke mitra tutur dapat diterima dan dipahami dengan baik. Tuturan 

yang disampaikan biasanya memiliki maksud dan tujuan yang bertujuan agar 

mitra tutur melakukan sebuah tindakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh 

penutur. 

 

Tuturan dapat diekspresikan secara lisan maupun tulisan. Tuturan lisan biasanya 

terjadi pada saat komunikasi langsung sehari-hari dan tuturan tulisan biasanya 

terdapat di dalam novel, komik, cerpen, dan lain-lain. Novel ialah salah satu karya 

tulis yang biasanya terdapat tuturan antara penutur dan mitra tutur. Dalam sebuah 

novel, pengarang berusaha untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran realita 

kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam sebuah novel. Cerita yang 



2 

 

 

tertuang dalam novel tentunya tidak terlepas dari tuturan yang terjadi antartokoh. 

Jika tuturan terjadi, maka akan menghasilkan sebuah tindak tutur dan peristiwa 

tutur. 

 

Secara khusus, tindak tutur dibahas dalam kajian pragmatik. Pragmatik adalah 

cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa 

sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar (Vernaar, 2010). Tindak 

tutur sebagai wujud peristiwa komunikasi yang tidak terjadi dengan sendirinya, 

tetapi memiliki fungsi, mengandung maksud, dan tujuan tertentu, serta dapat 

berdampak pada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tindak tutur digunakan untuk 

menyampaikan maksud dan menimbulkan pengaruh terhadap mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu. Merujuk pada pendapat Searle (dalam Wijana, 1996), bahwa 

setidak-tidaknya ada tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak lokusi (locutionary act), 

tindak ilokusi (ilocutionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act). Lokusi 

adalah tindak tutur yang berisi informasi tentang sesuatu dan tidak menimbulkan 

suatu efek terhadap mitra tuturnya. Ilokusi adalah tindak tutur yang menyatakan 

sesuatu untuk melakukan sesuatu berdasarkan konteks. Perlokusi adalah tindak 

tutur yang dapat menimbulkan efek atau dampak terhadap mitra tuturnya. 

 

Ketiga jenis tindak tutur tersebut tentunya saling berkaitan, karena dalam suatu 

tuturan dapat termasuk ke dalam tiga tindak tutur tersebut. Tindak ilokusi 

memiliki daya atau pengaruh dalam tindakan bertutur. Daya atau pengaruh 

tersebut tidak hanya menampilkan maksud dari sebuah tuturan saja, tetapi juga 

memiliki fungsi tuturan yang disesuaikan dengan konteks yang melatarinya. 

Namun, dari ketiga jenis tindak tutur tersebut, peneliti memfokuskan penelitian 

pada tindak ilokusi. Hal tersebut karena pada penelitian yang akan diteliti, 

menuntut adanya respons atau tindakan di balik tuturan yang disampaikan oleh 

penutur dan tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang berperan penting dalam 

proses komunikasi. Selain itu, tindak ilokusi ini lebih luas kajiannya, baik dari 

segi jenis maupun fungsi. Sebuah percakapan tindak ilokusi sukar untuk 
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diidentifikasi karena terlebih dahulu harus mempertimbangkan siapa penutur dan 

lawan tutur dalam peristiwa tuturnya. 

 

Sehubungan dengan tindak ilokusi, Searle (dalam Rusminto, 2015) 

mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi lima macam, yaitu asertif, direktif, 

komisif, ekspresif, dan deklaratif. Dalam kehidupan sehari-hari, tindak tutur 

direktif dan ekspresiflah yang sering terjadi dalam konteks yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu, permasalahan pada kajian ini peneliti batasi pada kajian tindak 

tutur direktif dan ekspresif. Hal ini disebabkan karena menurut peneliti kedua 

tindak tutur ini saling berkaitan. Apabila seseorang melakukan tindakan setelah 

mendengarkan ujaran seorang penutur, maka akan ada evaluasi tentang hal yang 

disebutkan dalam tuturan, misalnya mengucapkan terima kasih. 

 

Tindak tutur direktif adalah tuturan yang diungkapkan oleh penuturnya agar lawan 

tutur melakukan sesuatu, seperti memesan, memerintah, meminta, menyarankan, 

dan menasihati. Tindak tutur direktif memiliki potensi sebagai pengatur tingkah 

laku maupun sebagai pengontrol mitra tutur dalam bertindak. Tindak tutur direktif  

ini tidak hanya penutur menuntut supaya mitra tutur melakukan sesuatu atau 

bertindak, tetapi penutur menuntut mitra tutur agar dapat melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan rencana atau keinginan penutur. Dalam peristiwa tutur, pasti sering 

kali terdapat tuturan yang merupakan ekspresi dari si penutur untuk 

mengungkapkan suatu keadaan yang tersirat. Tuturan seperti itu disebut juga 

tindak tutur ekspresif, yaitu tuturan yang sangat berkenaan dengan kondisi 

psikologis penutur. Tindak tutur ekspresif biasanya berupa tuturan yang memiliki 

fungsi seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengucapkan selamat,  

memaafkan, mengecam, memuji, menyalahkan, dan sebagainya. 

 

Tindak tutur direktif dan ekspresif dapat berupa lisan dan tulisan. Novel adalah 

salah satu contoh tuturan berbentuk tulisan dan film adalah salah satu contoh 

tuturan berbentuk lisan. Peneliti memilih novel sebagai sumber data dalam 

penelitian ini. Novel adalah bacaan yang sangat populer dan digemari oleh banyak 

pembaca, terutama remaja. Salah satu novel yang digemari oleh banyak remaja 
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adalah novel karya Pidi Baiq dengan judul Dilan: dia adalah Dilanku tahun 1990 

yang diterbitkan pada tahun 2015. Novel Dilan 1990 telah difilmkan pada tahun 

2018 yang ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia dengan jumlah penonton 

6.243.000 penonton, data tersebut dapat dilihat pada akun Instagram 

@fajarbustomi. Novel Dilan 1990 juga banyak terlihat di rak best seller di toko-

toko buku. 

 

Novel yang diterbitkan Pastel Books ini sangat sukses dan banyak digemari orang, 

tidak lain karena penulisnya ialah Pidi Baiq. Novel Dilan 1990 dengan nomor 

ISBN 978-602-7870-86-4 memiliki tebal dengan 348 halaman. Novel ini 

menceritakan kisah kehidupan anak SMA di Bandung pada tahun 1990, yang di 

dalamnya terdapat percakapan-percakapan yang cukup menghibur. Dalam novel 

ini diceritakan juga tentang kisah percintaan, persahabatan, dan beberapa konflik 

lain yang biasanya terjadi pada anak remaja waktu SMA. 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Dilan 1990. Peneliti memilih novel 

karena novel ini menceritakan konflik antara tokoh utama, yaitu Milea dan Dilan. 

Novel ini juga belum pernah diteliti sebelumnya pada kajian tindak tutur direktif 

dan ekspresif. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti tuturan yang dipakai oleh 

tokoh-tokoh dalam dialog novel Dilan 1990. Dalam dialog antartokoh pada novel, 

tentunya pengarang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh dalam novel tersebut 

dengan konflik yang dihadapi dan tuturan antartokoh tersebut memiliki peranan 

penting untuk menghidupkan suatu cerita. Jadi, sangat memungkinkan akan 

ditemukan penggunaan tindak tutur dalam dialog antartokoh dalam novel ini. 

 

Peneliti memfokuskan penelitian pada tindak tutur direktif dan tindak tutur 

ekspresif pada dialog novel Dilan 1990, karena dialog dalam novel ini terdapat 

banyak tuturan yang berupa tindak tutur direktif dan tindak tutur ekspresif. Selain 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti tindak tutur direktif dan ekspresif dalam novel 

karena tindak tutur tersebut sering digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari 

dan novel merupakan sebuah narasi yang memiliki potensi sebagai pengatur 

tingkah laku dan berkaitan erat dengan psikologis tokoh. Peneliti merasa bahwa 
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penelitian ini penting dan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

pembaca terhadap tuturan yang terdapat dalam novel, sehingga pembaca 

memahami maksud dari penulis. Selain itu, dengan meneliti tindak tutur yang ada 

dalam novel, tentunya kita dapat lebih memahami penggunaan tuturan dalam 

konteks tertentu, dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai contoh atau 

acuan dalam pembelajaran. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, tindak tutur direktif dan ekspresif yang terdapat 

dalam novel Dilan 1990 tentunya memiliki banyak fungsi komunikatif, serta 

kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturannya, sehingga menarik untuk diteliti 

dan dideskripsikan secara jelas. Dialog antartokoh dalam novel Dilan 1990 dapat 

melibatkan tuturan yang bervariasi, tetapi lebih didominasi oleh tindak tutur yang 

menuntut mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan, seperti yang dituturkan 

oleh penutur dan mengekspresikan perasaan penutur kepada mitra tutur. 

Sehubungan dengan itu, peneliti dapat mengimplikasikan hasil penelitian ini 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI. 

 

Materi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan tindak tutur 

direktif dan ekspresif dalam novel ialah teks drama. Pengimplikasian tindak tutur 

direktif dan ekspresif diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

pembelajaran teks drama melalui pemahaman isi dan kebahasaan drama dalam 

tuturan-tuturan tokoh yang terdapat dalam novel. Percakapan dialog yang 

dituturkan dipilih sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Hal ini 

berhubungan dengan kajian mengenai tindak tutur direktif dan ekspresif yang 

akan menjadi fokus penelitian. 

 

Sesungguhnya penelitian tentang tindak ilokusi sudah banyak dilakukan dan 

menjadi bagian dari ilmu bahasa yang sudah tidak begitu asing bagi para peneliti 

bahasa, seperti penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (A’yuni & 

Parji, 2017) “Tindak ilokusi Novel Surga yang Tak Dirindukan Karya Asma 

Nadia (Kajian Pragmatik)”. Hasil penelitiannya ditemukan lima jenis tindak tutur 

dan fungsi tindak tutur tersebut. Tindak tutur tersebut adalah tindak tutur asertif, 
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direktif, ekspresif, dan komisif, tetapi tidak ditemukan tindak tutur deklaratif. 

Jumlah tuturannya sebanyak 176 data, yaitu asertif sebanyak 117 data, direktif 

sebanyak 34 data, ekspresif sebanyak 12 data, dan komisif sebanyak 27 data. 

Teori yang digunakan adalah teori Searle. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif dan  teknik pengumpulan datanya dengan teknik dokumentasi. 

 

Selain itu, penelitian tindak tutur juga pernah dilakukan oleh (Murnandar dan 

Darmayanti, 2021) “Tindak ilokusi dalam Pidato Ridwan Kamil pada Acara 

Bukatalks: Suatu Kajian Pragmatik”. Hasil penelitiannya, ditemukan tiga jenis 

tindak ilokusi, yaitu asertif, direktif, dan ekspresif, sedangkan tindak tutur yang 

tidak digunakan adalah komisif dan deklaratif. Dalam penelitian ini juga 

disebutkan fungsi ketiga tindak tutur tersebut. Jumlah tuturannya sebanyak 44 

data, yaitu asertif sebanyak 19 data, direktif sebanyak 13 data, dan ekspresif 

sebanyak 12 data. Teori yang digunakan adalah teori Searle. Metode yang 

digunakan pada penelitian tersebut adalah metode deskrptif kualitatif dan teknik 

pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. 

 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang jenis-jenis tindak ilokusi dan teori yang digunakan menggunakan 

teori Searle. Perbedaannya adalah fokus tindak ilokusi yang diteliti, fokus sumber 

data yang diteliti, serta kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturan dalam dialog 

antartokoh. Penelitian ini difokuskan pada sebuah novel berjudul Dilan 1990 

karya Pidi Baiq dan jenis tindak ilokusi yang diteliti adalah tindak tutur direktif 

dan ekspresif dengan fungsi komunikatifnya, serta kelangsungan dan 

ketidaklangsungan dari tuturan tersebut. Dengan demikian, judul penelitian ini 

adalah “Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif dalam Novel Dilan 1990 Karya Pidi 

Baiq dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.” 

 

 

 



7 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan peneliti sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah tindak tutur direktif yang terdapat dalam dialog novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq? 

2. Bagaimanakah tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam novel Dilan 1990 

karya Pidi Baiq? 

3. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan tersebut, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan tindak tutur direktif yang terdapat dalam dialog novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq. 

2. Mendeskripsikan tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam dialog novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq. 

3. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

pembaca, serta memberikan manfaat secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman pembaca dalam bidang pragmatik dan khususnya pada kajian 

tindak tutur direktif dan ekspresif dalam novel Dilan 1990. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidik, peserta 

didik, pembaca, dan peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat pada rincian sebagai 

berikut. 

a) Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 

atau alternatif tambahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks 

drama dan dalam memahami tindak tutur. 

b) Bagi peserta didik, penelitian ini dapat menjadi sumber belajar tentang teks 

drama. 

c) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan mengenai tindak ilokusi, khususnya tindak tutur direktif dan 

ekspresif dilihat dari fungsi dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

d) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang serupa, 

yaitu tindak ilokusi khususnya tindak tutur direktif dan ekspresif dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menentukan masalah yang akan 

diteliti. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq 

yang diterbitkan oleh Pastel Books dengan tebal 348 halaman dan nomor ISBN 

978-602-7870-86-4. 

2. Data penelitian ini adalah tindak tutur direktif dan ekspresif dalam dialog novel 

Dilan 1990 karya Pidi Baiq, serta kelangsungan dan ketidaklangsungan tuturan 

dalam dialog antartokoh. Tindak tutur yang menjadi data penelitian adalah 

tindak tutur direktif yang mengandung fungsi memerintah, meminta, mengajak, 

mengkritik, melarang, dan menasihati, serta tindak tutur ekspresif yang 

mengandung fungsi mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, 

meminta maaf, amemaafkan, memuji, dan menyalahkan. 
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3. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan pada Kompetensi Dasar kelas XI 

SMA, 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca ditonton 

dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi 

dan kebahasaan.  

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pragmatik 

Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna yang 

disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Leech (dalam Wijana, 

1996) mengemukakan pemahaman terhadap pragmatik yakni bagaimana bahasa 

itu digunakan dalam komunikasi. Menurut Verhaar (2010) pragmatik merupakan 

cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa 

sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar. Mey (dalam Rusminto, 

2015) menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bahasa seperti 

tampak dalam hubungannya dengan pemakai bahasa. 

 

Secara umum, pragmatik berhubungan dengan penggunaan bahasa, baik tulis 

maupun lisan, dalam situasi penggunaan bahasa yang nyata. Hal ini berarti bahwa 

kajian terhadap penggunaan bahasa dalam pragmatik memperhatikan konteks 

yang seutuh-utuhnya dan selengkap-lengkapnya. Dalam kajian pragmatik, bentuk 

bahasa yang muncul dalam peristiwa komunikasi merupakan hasil perpaduan 

antara maksud, pesan, atau makna komunikasi dengan situasi atau konteks yang 

mendasarinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatik adalah telaah makna 

yang terikat konteks untuk mengkaji maksud penutur sehingga komunikasi dapat 

berjalan dengan lancar. 

 

2.2 Tindak Tutur 

Sarana utama dalam komunikasi adalah tuturan. Tuturan akan memiliki makna 

jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata. Jika tuturan terjadi, maka akan 

menghasilkan tindak tutur. Tindak tutur pertama kali diperkenalkan oleh Austin 

pada tahun 1962 yang kemudian dikembangkan oleh Searle pada tahun 1979. 
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Searle (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori 

yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan 

dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Sedangkan Wijana (2015) 

menyatakan bahwa berbagai bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh penutur 

dalam menggunakan bahasanya disebut tindak tutur (speech act). Dapat 

disimpulkan bahwa tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang 

didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur 

kepada mitra tutur dalam berkomunikasi. Artinya, tuturan akan bermakna jika 

direalisasikan dalam komunikasi nyata. Searle (dalam Wijana, 1996) 

mengklasifikasikan ada tiga jenis tindak tutur, yakni tindak lokusi (locutionary 

act), tindak ilokusi (ilocutionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act). 

 

1. Tindak Lokusi 

Tindak lokusi yang disebut juga the act of saying something adalah tindak tutur 

untuk menyatakan sesuatu. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang hanya 

mengatakan sesuatu tanpa disertai efek terhadap mitra tuturnya. Bentuk tindak 

lokusi adalah tuturan-tuturan yang mengandung pernyataan atau informasi 

tentang sesuatu. Dengan demikian, yang menjadi fokus dalam tindak lokusi 

adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. 

 

2. Tindak Ilokusi 

Tindak ilokusi disebut sebagai the act of doing something. Tindak ilokusi yaitu 

sebuah tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan 

sesuatu dan dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindakan yang 

dilakukan oleh mitra tutur biasanya sesuai dengan rencana atau keinginan 

penutur. Secara khusus, Searle (dalam Rusminto, 2015) mengklasifikasikan 

tindak ilokusi menjadi lima macam, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, 

dan deklaratif. 

 

3. Tindak Perlokusi 

Tindak perlokusi disebut juga dengan the act of affecting someone. Tindak 

tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur 
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disebut juga dengan tindak perlokusi. Tindak perlokusi disebut sebagai sebuah 

tuturan yang memiliki daya pengaruh atau efek akibat tuturan terhadap mitra 

tutur. 

 

2.3 Tindak Ilokusi 

Sebuah tuturan, selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan 

sesuatu, juga dapat digunakan untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan 

tindak ilokusi. Tindak ilokusi merupakan bagian yang paling sentral untuk 

memahami tindak tutur. Menurut Wijana (1996) tindak ilokusi disebut sebagai 

The Act of Doing Something. Rusminto (2015) mengatakan bahwa tindak ilokusi 

adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu 

dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Tindak ilokusi adalah apa yang 

ingin dicapai oleh penuturnya pada saat menuturkan sesuatu dan merupakan 

tindakan seperti pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, 

menawarkan, dan menjanjikan. Tindak ilokusi tindak mudah untuk diidentifikasi. 

Hal ini karena dalam mengidentifkasi tindak ilokusi, berkaitan dengan siapa 

penutur dan mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan itu dilakukan dalam 

penyampaian informasi. Oleh sebab itu, tindak ilokusi menjadi bagian penting 

dalam memahami tindak tutur. Secara khusus, Searle (dalam Rusminto, 2015) 

mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi lima macam, yaitu (1) asertif 

(assertives); (2) direktif (directives); (3) komisif (commissives); (4) ekspresif 

(expressives); dan (5) deklaratif (declaration). 

 

2.4 Jenis Tindak ilokusi 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Searle (dalam Rusminto, 2015) 

mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi lima macam yang akan dijelaskan 

sebagai berikut. 
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1. Asertif (assertives), yakni ilokusi yang bertujuan untuk memberitahu orang-

orang mengenai kebenaran terhadap sesuatu, misalnya menyatakan, 

memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan 

melaporkan. Berikut ini contoh tindak tutur asertif fungsi menyarankan. 

 

(1) “Bagaimana kalau nanti siang kita makan ayam geprek?” 

 

Tuturan tersebut berupa saran untuk memberitahukan kepada mitra tutur bahwa 

penutur menyarankan menu makan siang, yaitu ayam geprek. 

 

2. Direktif (directives), yakni ilokusi yang bertujuan untuk menimbulkan suatu 

efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur. Dengan kata lain, tindak 

tutur ini dipakai oleh penutur untuk menyuruh mitra tutur melakukan sesuatu, 

misalnya memerintah, memesan, memberi saran, memohon, meminta, dan 

memberi nasihat. Berikut contoh tindak tutur direktif fungsi memerintah. 

 

(2) “Buatkan saya secangkir kopi.” 

 

Tuturan tersebut berupa perintah dari penutur agar mitra tutur menghasilkan 

suatu efek berupa tindakan untuk membuat kopi. 

 

3. Komisif (commissives), yakni ilokusi melibatkan penutur pada suatu tindakan 

di masa yang akan datang, misalnya menjanjikan, bersumpah, dan 

menawarkan. Contoh tindak tutur komisif fungsi menjanjikan sebagai berikut. 

 

(3) “Saya akan menikahimu bulan depan.” 

 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur komisif menjanjikan, bahwa penutur 

akan melakukan suatu tindakan di masa yang akan datang berupa janji untuk 

segera menikahi mitra tuturnya. 
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4. Ekspresif (expressives), yakni ilokusi yang berfungsi untuk mengungkapkan 

sesuatu yang dirasakan oleh penutur terhadap keadaan yang tersirat, misalnya 

mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, meminta maaf, memaafkan, 

menyalahkan, memuji, dan mengucapkan belasungkawa. Contoh tindak tutur 

ekspresif fungsi memuji sebagai berikut. 

 

(4) “Kamu cantik sekali.” 

 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif memuji. Penutur 

mengungkapkan pujian kepada mitra tutur, bahwa si mitra tutur cantik. 

 

5. Deklaratif (declaration), yakni ilokusi yang digunakan untuk memastikan 

kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan, seperti memecat, memberi 

nama, menjatuhkan hukuman, membaptis mengucilkan, menentukan, 

mengangkat, dan memvonis. Contoh ilokusi deklaratif fungsi mengangkat 

sebagai berikut. 

 

(5) “Pada hari ini kamu resmi saya angkat menjadi karyawan tetap di 

kantor ini.” 

 

Tuturan tersebut berupa tindak tutur deklaratif mengangkat, bahwa si penutur 

mengangkat jabatan mitra tuturnya. 

 

2.5 Tindak Tutur Direktif 

Pada bagian ini akan membahas tentang pengertian tindak tutur direktif dan fungsi 

komunikatif tindak tutur direktif. 
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2.5.1 Pengertian Tindak Tutur Direktif 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak tutur direktif 

adalah tindak ilokusi yang bertujuan menimbulkan suatu efek berupa 

tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur (Searle dalam Rusminto, 2015). 

Pendapat tersebut senada dengan Tarigan (2015), yaitu tindak tutur direktif 

dimaksudkan untuk menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang 

penyimak. Begitu juga dengan Yule (2014) mendefinisikan tindak tutur 

yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. 

Tindak tutur direktif juga bisa mengekspresikan maksud seperti keinginan 

atau harapan, sehingga ujaran atau sikap yang diekspresikan dijadikan 

sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. 

 

2.5.2 Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Direktif 

Ibrahim (dalam Wati, 2017) mendefinisikan bahwa tindak tutur direktif 

sebagai ekspresi maksud penutur digunakan untuk membuat mitra tutur 

melakukan sesuatu baik sebagai pengatur tingkah laku maupun sebagai 

pengontrol mitra tutur dalam bertindak. Pelaku dalam tindak tutur ini adalah 

orang kedua meskipun tidak selalu hadir secara eksplisit dalam tuturan. 

Adapun yang termasuk ke dalam tindak tutur direktif adalah meminta, 

memerintah, mengajak, melarang, mengkritik, dan menasihati. 

 

a. Meminta 

Tindak tutur direktif yang mengandung fungsi komunikatif meminta 

merupakan bentuk tuturan yang disampaikan penutur agar mitra tutur 

melakukan tindakan sesuai keinginan si penutur. Berikut contoh tindak 

tutur direktif fungsi meminta dalam novel Dilan 1990. 

 

(6) “Milea, bisa bicara dengan aku?” 
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Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif dengan fungsi meminta 

yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur supaya penutur bisa 

berbicara dengan mitra tutur lewat telepon. Peristiwa tutur tersebut 

terjadi ketika penutur sehabis pulang dari rumah mitra tutur lalu 

menelepon si mitra tutur. 

 

b. Memerintah 

Tindak tutur direktif yang mengandung fungsi komunikatif memerintah 

merupakan bentuk tuturan penutur yang mengandung maksud menyuruh 

atau memerintah mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Berikut contoh 

tindak tutur direktif fungsi memerintah dalam novel Dilan 1990. 

 

(7) “Bilang ke Dilan, tadi aku ke sini.” 

 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif dengan fungsi 

memerintah yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar mitra 

tutur menyampaikan kepada temannya bahwa si penutur mencari 

temannya. Peristiwa tutur ini terjadi ketika penutur mencari temannya, 

lalu bertemu dengan mitra tutur yang diajaknya ngobrol, lalu penutur 

memerintah mitra tutur untuk menyampaikan kepada temannya kalau ia 

tadi mencarinya. 

 

c. Mengajak 

Tindak tutur direktif yang mengandung fungsi komunikatif mengajak 

merupakan bentuk tuturan penutur yang mengandung maksud ajakan 

kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut contoh 

tindak tutur direktif fungsi mengajak dalam novel Dilan 1990. 

 

(8) “Sini, Dilan. Ada Wati.” 

 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif dengan fungsi mengajak 

yang dituturkan oleh penutur bermaksud mengajak mitra tutur untuk 
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datang. Peristiwa tutur ini terjadi ketika penutur sedang sakit dan teman-

temannya menjenguknya di rumah, lalu penutur mengajak mitra tutur via 

telepon untuk datang ke rumah. 

 

d. Melarang 

Tindak melarang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penutur 

untuk melarang atau membatasi mitra tutur dalam melakukan suatu 

tindakan. Berikut contoh tindak tutur direktif fungsi melarang dalam 

novel Dilan 1990. 

 

(9) “Jangan! Ayahku galak!” 

 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif fungsi melarang yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur. Peristiwa tutur ini terjadi 

ketika mitra tuturnya memberi tahu si penutur kalau nanti malam ia akan 

datang ke rumahnya, tetapi penutur melarang mitra tutur untuk datang ke 

rumahnya karena ayahnya galak 

 

e. Mengkritik 

Tindakan mengkritik merupakan tuturan yang bertujuan untuk 

memberikan masukan kepada mitra tutur tentang suatu hal atau tindakan 

yang baik atau buruk. Berikut contoh tindak tutur direktif fungsi 

mengkritik dalam novel Dilan 1990. 

 

(10) “Enggak boleh ngejelekin orang.” 

 

Tuturan tersebut termasuk tindak tutur direktif dengan fungsi mengkritik 

yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar tidak menjelekkan 

orang lain. Peristiwa tutur ini terjadi ketika mitra tutur meminta penutur 

untuk menceritakan kejelekan mitra tutur lainnya, tetapi penutur 

mengkritik kalau tidak boleh menjelekkan orang lain. 
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f. Menasihati 

Tindak menasihati merupakan tindakan ketika penutur memberikan 

nasihat kepada mitra tutur dalam melakukan suatu tindakan. Penutur 

mengungkapkan keyakinan bahwa terdapat alasan bagi mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu dan penutur mengungkapkan maksud agar mitra tutur 

mengambil keyakinan penutur sebagai alasan baginya untuk melakukan 

suatu tindakan. Berikut contoh tindak tutur direktif fungsi menasihati 

dalam novel Dilan 1990. 

 

(11) “Iya, berkawan boleh, dengan siapa aja, tapi harus hati-hati, 

lah.” 

 

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur direktif dengan fungsi 

menasihati yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar berhati-

hati dalam memilih teman. Peristiwa tutur ini terjadi ketika penutur 

melihat mitra tutur pulang ke rumah diantar oleh teman laki-laki. 

 

2.6 Tindak Tutur Ekspresif 

Pada bagian ini akan membahas tentang pengertian tindak tutur ekspresif dan 

fungsi komunikatif tindak tutur ekspresif. 

 

2.6.1 Pengertian Tindak Tutur Ekspresif 

Menurut Yule (2014) tindak tutur ekspresif adalah jenis tindak tutur yang 

menyatakan sesuatu yang dinyatakan oleh penutur. Tindak tutur ekspresif 

adalah tindak tutur yang bermaksud ujaran yang disampaikan penutur dapat 

diartikan mitra tuturnya sebagai sesuatu yang sedang dirasakan oleh 

penutur. Tindak tutur ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, 

mengungkapkan, atau memberitahukan sikap psikologis penutur menuju 

suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi. Tuturan tersebut 
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dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan,  kebencian, 

kesenangan, atau kesengsaraan. 

 

2.6.2 Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Ekspresif 

Pada waktu menggunakan tindak tutur ekspresif, penutur menyesuaikan 

tuturannya dengan perasaannya. Adapun yang termasuk tindak tutur 

ekspresif adalah mengucapkan selamat, memuji, meminta maaf, 

memaafkan, dan mengucapkan terima kasih, dan menyalahkan. 

 

a. Mengucapkan Selamat 

Selamat berarti terpelihara dari bencana (yang berarti juga terhindar dari 

bahaya, aman sentosa, tak kurang suatu apapun, sehat, tidak mendapat 

gangguan, beruntung, tercapai tujuannya, tidak gagal) (Purwadarminta 

dalam Tarigan, 2015). Jadi, mengucapkan selamat berarti 

mengungkapkan perasaan turut gembira atas pencapaian atau 

keberhasilan seseorang. Selain itu, tindak tutur ekspresif mengucapkan 

selamat juga dapat digunakan untuk menyapa seseorang. Berikut contoh 

tindak tutur ekspresif fungsi mengucapkan selamat dalam novel Dilan 

1990. 

 

(12) “Selamat ulang tahun, Milea.” 

 

Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif dengan fungsi 

mengucapkan selamat yang dituturkan penutur kepada mitra tutur. 

Peristiwa tutur ini terjadi ketika penutur memasuki ruang kelas mitra 

tutur dan memberikan hadiah atau kado kepada mitra tutur yang sedang 

berulang tahun. 
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b. Memuji 

Memuji atau memberi pujian berarti menyatakan sesuatu yang dianggap 

baik, indah, dan sebagainya. Jadi, tindak tutur ekspresif memuji yang 

diungkapkan oleh penutur dapat digunakan untuk menyenangkan mitra 

tuturnya. Berikut contoh tindak tutur ekspresif fungsi memuji dalam 

novel Dilan 1990. 

 

(13) “Milea, kamu cantik.” 

 

Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif dengan fungsi memuji 

yang dituturkan oleh penutur saat mengungkapkan kekaguman terhadap 

mitra tuturnya. Peristiwa tutur ini terjadi ketika penutur duduk di sebelah 

mitra tutur dan memuji mitra tutur dengan kata cantik. 

 

c. Meminta Maaf 

Menurut KBBI, kata maaf berarti ungkapan permintaan ampun atau 

penyesalan. Mengucapkan maaf dilakukan ketika seseorang melakukan 

kesalahan. Tindak tutur ekspresif dengan fungsi maaf ini bertujuan untuk 

membuat mitra tutur merasa lebih dihargai. Berikut contoh tindak tutur 

ekspresif fungsi meminta maaf dalam novel Dilan 1990. 

 

(14) “Maafin gue, Lia, gue ngaku gue salah.” 

 

Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif fungsi meminta maaf 

yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur melalui telepon. 

Peristiwa tutur ini terjadi ketika penutur menelepon mitra tutur untuk 

meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh penutur. 

 

d. Memaafkan 

Memaafkan berarti memberi ampun atas kesalahan yang diperbuat 

seseorang atau tidak menganggap kesalahan yang diperbuatnya lagi. 

Tindak tutur ekspresif fungsi memaafkan ini merupakan bentuk timbal 
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balik dari tindak tutur ekspresif fungsi meminta maaf. Karena ketika 

penutur meminta maaf kepada mitra tutur, mitra tutur akan melakukan 

timbal balik, yaitu memaafkan perbuatan atau kesalahan penutur. Berikut 

contoh tindak tutur ekspresif fungsi memaafkan dalam novel Dilan 1990. 

 

(15) Penutur : “Maaf.” 

Mitra Tutur : “Gak apa-apa.” 

 

Pada tuturan tersebut, penutur meminta maaf kepada mitra tutur karena 

penutur sudah membohongi mitra tutur, kemudian ada timbal balik dari 

mitra tutur, yaitu dimaafkannya si penutur ditandai dengan tuturan “gak 

apa-apa” atau tidak apa-apa yang berarti mitra tutur tidak menganggap 

kesalahan yang diperbuat oleh penutur lagi. 

 

e. Mengucapkan Terima Kasih 

Terima kasih merupakan tuturan rasa syukur dan bahagia yang biasa 

digunakan seseorang ketika ia menerima kebaikan dari orang lain, bisa 

berupa pujian, ucapan, atau bantuan dari orang lain. Berikut contoh 

tindak tutur ekspresif dengan fungsi mengucapkan terima kasih dalam 

novel Dilan 1990. 

 

(16) “Makasih sudah mau nerima kami.” 

 

Tuturan tersebut termasuk dalam fungsi mengucapkan terima kasih yang 

diungkapkan penutur kepada mitra tutur. Peristiwa tutur ini terjadi ketika 

penutur berkunjung ke rumah mitra tutur dan ketika ingin pulang, 

penutur mengucapkan terima kasih kepada mitra tutur karena sudah 

diterima dengan baik ketika berkunjung ke rumahnya. 

 

f. Menyalahkan 

Menyalahkan berarti menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang 

berbuat yang kurang baik atau melanggar aturan. Menyalahkan juga 
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berarti menyatakan, memandang, atau menganggap seseorang yang 

melakukan kesalahan atau keburukan. Berikut contoh tindak tutur 

ekspresif fungsi menyalahkan dalam novel Dilan 1990. 

 

(17) “Maneh wae, siah!” 

 

Tuturan tersebut termasuk dalam tindak tutur ekspresif dengan fungsi 

menyalahkan yang diungkapkan penutur kepada mitra tutur. Tuturan 

tersebut berarti “Kamu lagi!” yang diucapkan dengan nada jengkel atau 

kesal. Peristiwa tutur ini terjadi ketika mitra tutur membuat keributan di 

kelas dan penutur menyalahkan mitra tutur tersebut karena berbuat ulah 

lagi, lalu memukulnya dengan buku. 

 

2.7 Konteks 

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

Bahasa membutuhkan konteks tertentu dalam pemakaiannya, demikian juga 

konteks baru memiliki makna jika terdapat tindak berbahasa di dalamnya (Duranti 

dalam Rusminto, 2015). Dengan adanya konteks, mitra tutur dapat mengetahui 

dan dapat mengerti makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh penutur. 

Schiffrin (Rusminto, 2015) 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. Oleh karena itu, 

konteks tidak hanya terkait dengan informasi, tetapi merupakan suatu rangkaian 

lingkungan di mana tuturan dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai realisasi 

yang didasarkan pada standar yang berlaku dalam jaringan berbahasa. 

 

Setiap peristiwa tutur selalu terdapat unsur-unsur yang melatarbelakangi 

terjadinya komunikasi antara penutur dengan mitra tutur. Hymes (Rusminto, 
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2015) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen 

yang disebutnya dengan akronim SPEAKING, yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berbeda 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 dapat dicapai dalam peristiwa 

tutur yang sedang terjadi. 

4. Act sequences, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. 

5. Keys, yaitu cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh penutur 

(serius, kasar, atau main-main). 

6. Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan dibentuk tuturan yang 

dipakai oleh penutur dan mitra tutur. 

7. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang 

berlangsung. 

8. Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. 

 

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

sebagainya. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa tutur sama sekali tidak 

dapat dilepaskan dari konteks yang melatarinya (Rusminto, 2015). Besarnya 

peranan konteks untuk memahami sebuah tuturan dapat dibuktikan dengan adanya 

kenyataan bahwa sebuah tuturan seperti pada contoh (16) berikut dapat memiliki 

maksud yang berbeda jika terjadi pada konteks yang berbeda pula. 

 

(18) “Bu, lihat bajuku!” 

 

Tuturan pada contoh (18) dapat mengandung maksud ‘meminta dibelikan baju 

baru’ jika disampaikan dalam konteks baju penutur dalam kondisi sobek karena 

sudah kekecilan, penutur baru pulang sekolah dan merasa malu dengan keadaan 

baju miliknya dan penutur mengetahui bahwa ibunya sedang memiliki cukup uang 

untuk membeli baju baru. Sebaliknya, tuturan tersebut dapat mengandung maksud 
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‘memamerkan bajunya kepada ibu’ jika disampaikan dalam konteks penutur baru 

membeli baju bersama ayah dan penutur merasa lebih percaya diri memakai baju 

tersebut. 

 

2.8 Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Tuturan 

Dalam sebuah peristiwa tutur, penutur tidak selalu mengatakan apa yang 

dimaksudkannya secara langsung. Dengan kata lain, untuk menyampaikan 

maksud tertentu, penutur sering juga menggunakan tindak tutur tidak langsung. 

Bentuk tuturan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur langsung (direct 

speech) dan tindak tutur tidak langsung (indirect speech). Pada sebuah tuturan, 

tentu saja penutur tidak selalu mengatakan apa yang dimaksudkan secara 

langsung. Dengan demikian, untuk menyampaikan maksud tertentu, penutur 

sering kali menggunakan tindak tutur tidak langsung. Berdasarkan modusnya, 

kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), 

dan kalimat perintah (imperatif). Kalimat berita digunakan untuk mengatakan 

sesuatu, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk 

menyuruh, mengajak, meminta, memohon, dan sebagainya yang membentuk 

tindak tutur langsung. 

 

Adanya penggunaan tindak tutur langsung dan tidak langsung dalam peristiwa 

tutur, sejalan dengan pandangan bahwa dalam peristiwa tutur, penutur tidak hanya 

bermaksud untuk memperoleh sesuatu, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik 

dengan mitra tuturnya. Langsung atau tidak langsungnya tuturan merupakan suatu 

kemampuan penutur dalam mengungkapkan suatu tujuan, sehingga dalam hal ini 

penutur harus selektif dalam menentukan tuturan yang tepat untuk mencapai 

tujuan tersebut. Adakalanya penutur memilih untuk menggunakan tindak tutur 

langsung agar mitra tutur dapat memahami apa maksud dari tuturan penuturnya. 

Namun, adakalanya juga penutur menggunakan tindak tutur tidak langsung untuk 

menjaga hubungan sosial dengan mitra tuturnya. 
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2.9 Novel 

Novel adalah salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel berasal dari bahasa 

Itali, yaitu novella (dalam bahasa Jerman disebut novelle dan novel dalam bahasa 

Inggris), yang secara harfiah berarti sebuah barang baru yang kecil, yang 

kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa (Nurgiyantoro, 

2010). Novel merupakan karya sastra yang di dalamnya menceritakan kehidupan 

sehari-hari dengan berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokohnya dapat 

berasal dari kisah nyata seseorang atau karangan penulis atau fiktif, yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan pendidikan. Menurut 

KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian 

cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat setiap perilaku. Novel merupakan salah satu karya sastra yang 

digemari oleh banyak orang, terutama kalangan remaja. Percakapan yang terdapat 

dalam novel merupakan wujud tuturan tertulis. Dialog yang terdapat dalam novel 

merupakan bentuk tuturan yang diolah menjadi komunikasi sehari-hari. Hal itu 

dimaksudkan agar tuturan tersebut mudah dipahami oleh pembacanya (Yuyun dan 

Patriantoro, 2021). 

 

Dalam novel terdapat unsur-unsur pembangun, yaitu tema, alur, latar, penokohan, 

sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tema 

Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita 

menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, 

kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya (Kosasih, 2012). 

Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap 

berbagai unsur karangan itu. 

2. Alur 

Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan 

sebab akibat. Pola pengembangan cerita suatu novel tidaklah seragam, antara 

lain jalan cerita suatu novel kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga 

kadang sederhana. 
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3. Latar 

Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam 

suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan 

pembaca terhadap jalannya suatu cerita. 

4. Penokohan 

Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. 

5. Sudut Pandang 

Sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan 

cerita. Posisi pengarang terdiri atas dua macam, yaitu berperan langsung 

sebagai orang pertama dan hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai 

pengamat. 

6. Amanat 

Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan 

pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Untuk menemukan amanat, 

tidak cukup dengan membaca dua atau tiga paragraf, melainkan harus 

menghabiskannya sampai tuntas. 

7. Gaya Bahasa 

Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau 

suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan 

hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. 

 

2.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Berdasarkan Kurikulum 2013, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks adalah 

pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar, asas, pangkal, dan tumpuan 

(Sufanti; Suryani, Wendra, dan Suandi, 2014). Dengan menggunakan teks dalam 

pembelajarannya, peserta didik tidak hanya menjadikan bahasa sebagai sarana 

untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Pembelajaran berbasis teks ini diharapkan dapat membawa 
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peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya, serta dapat 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Teks 

dibentuk oleh konteks situasi pengguna bahasa yang di dalamnya terdapat 

berbagai macam bahasa yang melatarbelakangi munculnya teks tersebut. 

 

Dihubungkan dengan pendidikan, penelitian ini dapat diimplikasikan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA) kelas XI semester genap dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.19 

Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton dan 

Kompetensi Dasar (KD) 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan 

memperhatikan isi dan kebahasaan. Drama merupakan salah satu karya sastra 

yang diekspresikan melalui dialog. Drama juga dapat diartikan sebagai cerita 

mengenai kehidupan manusia yang dipentaskan di atas panggung berdasarkan 

naskah, menggunakan percakapan (dialog), gerak-gerik tokoh, unsur pembantu 

(tata busana, tata rias, tata musik, tata lampu, dan-lain-lain),  serta disaksikan oleh 

penonton.  Melalui dialog dan adegan tersebut kita bisa memahami isi dari sebuah 

drama. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat materi yang berkaitan dengan tindak 

ilokusi yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran drama. Guru 

dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai acuan untuk 

bahan ajar dalam pembelajaran drama. Sebelum mendemonstrasikan sebuah 

drama, peserta didik dituntut untuk memahami isi dari naskah drama tersebut. 

Dengan demikian, peserta didik dapat memahami maksud tuturan tiap tokoh 

melalui tindak ilokusi dan dapat menyimpulkan isi dari naskah drama atau novel 

yang disajikan tersebut. Selain itu, peserta didik diharapkan dapat menggunakan 

tuturan-tuturan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal 

ini dilakukan karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi 

komunikatif tindak tutur direktif dan ekspresif dalam novel Dilan 1990 karya Pidi 

Baiq. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2016) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati. Penulis 

menggunakan metode penelitian deskripstif kualitatif (qualitative descriptive 

research) karena menekankan interpretasi dalam meneliti. Hal-hal yang diteliti 

tidak diukur dengan angka, melainkan uraian atau deskripsi. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dapat memberikan sekumpulan informasi dari pengamatan yang dilakukan. 

Data dalam peneltian ini berupa penggalan tuturan dalam dialog novel Dilan 1990 

karya Pidi Baiq yang mengandung tindak tutur direktif dan ekspresif. Novel Dilan 

1990 karya Pidi Baiq sebagai sumber data penelitian yang nantinya akan diambil 

tuturan-tuturan para tokoh yang mengandung tindak tutur direktif dan ekspresif. 

 

Berikut identitas novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq. 

1. Judul Buku  : Dilan: dia adalah Dilanku tahun 1990 

2. Penulis  : Pidi Baiq 

3. Kategori Buku : Novel 

4. Penerbit  : Pastel Books (PT Mizan Pustaka) 

5. Tahun Terbit : 2015 
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6. Cetakan  : Cetakan I, Desember 2015 

7. ISBN  : 978-602-7870-86-4 

8. Tebal Buku  : 20,5 cm 

9. Halaman  : 348 halaman 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik baca yaitu 

pengambilan data kebahasaan yang dilakukan dengan membaca secara cermat 

untuk menemukan tuturan yang digunakan pada dialog dalam novel Dilan 1990. 

Selanjutnya, teknik lanjutan dari teknik baca adalah teknik catat. Teknik catat 

dilakukan untuk mencatat tuturan yang disampaikan penutur kepada mitra 

tuturnya yang terdapat dalam dialog novel Dilan 1990. Peneliti akan mencatat 

tuturan yang mengandung tindak tutur direktif dan ekspresif, kemudian peneliti 

melakukan penafsiran terhadap tuturan yang disampaikan oleh penutur pada mitra 

tuturnya dalam novel tersebut. 

 

Pada penelitian ini, adapun tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Membaca tuturan pada dialog novel dengan cermat dan teliti untuk memahami 

cerita dalam novel. 

2. Menandai tuturan yang termasuk ke dalam tindak tutur direktif dan ekspresif. 

3. Mencatat tuturan yang mengandung tindak tutur direktif dan ekspresif 

termasuk konteks yang melatarinya. 

4. Mengklasifikasikan tuturan tersebut ke dalam fungsi komunikatif tindak tutur 

direktif dan ekspresif. 

5. Menyajikan dan mendeskripsikan hasil analisis tindak ilokusi yang terdapat 

dalam novel Dilan 1990 berdasarkan jenis dan fungsinya. 

6. Menyimpulkan hasil penelitian terhadap tindak ilokusi dalam novel Dilan 

1990. 

7. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

heuristik. Dalam heuristik, sebuah tindak tutur langsung dan tidak langsung 

diinterpretasikan dengan berbagai kemungkinan dan dugaan sementara oleh mitra 

tutur, kemudian disesuaikan dengan realitas pendukung di lapangan. Analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini berupa mengidentifikasi tindak tutur direktif 

dan ekspresif yang mengandung fungsi komunikatif pada penggalan percakapan 

dengan merumuskan hipotesis-hipotesis dan kemudian mengujinya berdasarkan 

data-data yang tersedia. Apabila hipotesis tidak teruji, akan dibuat hipotesis yang 

baru. Hipotesis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praanggapan atau 

dugaan sementara (Leech, dalam Octarine, 2020). Proses ini dapat berlangsung 

secara berulang sampai diperoleh hipotesis yang berterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Leech (Rusminto, 2015) 

 

Bagan 3.4.1 Analisis Heuiristik 

 

 

 

 

 

 

 1. Problem 

 2. Hipotesis 

 3. Pemeriksaan 

 4.a. Pengujian Berhasil  4.b. Pengujian Gagal 

 5. Interpretasi Default 
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Berikut contoh analisis konteks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.4.2 Contoh Penggunaan Analisis Heuristik 

 

Berdasarkan contoh tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis yang berhasil adalah 

hipotesis kedua, sedangkan hipotesis pertama gagal. Hal ini dilihat dari konteks 

tuturan yang terjadi bahwa dua orang yang sedang duduk di taman dan salah 

satunya, yaitu laki-lakinya memandang gadis lain yang kebetulan lewat. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa penutur menggunakan tindak tutur tidak 

langsung pada contoh tersebut. 

 

Data penelitian yang diperoleh menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Membaca tuturan pada dialog novel Dilan 1990. 

2. Mengidentifikasi dan mencatat data yang termasuk tindak tutur direktif dan 

ekspresif. 

3. Menganalisis data dengan menggunakan analisis heuristik. 

 
Masalah 

(interpretasi tuturan) 

“Dia cantik, ya?” 

Hipotesis 

1. Penutur memberi tahu mitra tutur bahwa dia memang melihat 

perempuan cantik. 

2. Penutur menyindir mitra tutur yang sedang melirik perempuan 

cantik yang lewat karena penutur cemburu. 

Pemeriksaan 

1. Penutur dan mitra tutur merupakan kekasih. 

2. Penutur seorang perempuan dan mitra tuturnya laki-laki. 

3. Mereka sedang duduk di taman dan banyak orang yang lewat. 

Pengujian Hipotesis 2 berhasil Pengujian Hipotesis 1 Gagal 

Interprestasi Default 
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4. Mengklasifikasi tuturan ekspresif dan direktif berdasarkan fungsi komunikatif 

tindak tutur tersebut. 

5. Memeriksa atau mengecek kembali data yang sudah ada. 

6. Menarik kesimpulan akhir. 

7. Mendeskripsikan implikasi penelitian pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA. 

 

Agar lebih mudah dalam menganalisis data penelitian, maka diperlukan indikator 

untuk menentukannya. Indikator tersebut diambil dari pengertian mengenai tindak 

ilokusi, jenis-jenis tindak ilokusi, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan 

deklaratif. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4.1 Indikator Jenis-jenis Tindak Ilokusi 
 

No. 
Jenis-Jenis 

Tindak Ilokusi 
Deskriptor 

1. Asertif 

Penutur terikat pada kebenaran proposisi yang 

diungkapkan. Artinya, pernyataan tersebut harus sesuai 

fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. 

2. Direktif 
Mitra tutur melakukan tindakan yang diharapkan oleh 

penutur. 

3. Komisif 
Penutur terlibat pada tindakan di masa yang akan 

datang. 

4. Ekspresif 
Penutur menunjukkan sikap psikologis terhadap situasi 

tertentu. 

5. Deklaratif 
Penutur membawa perubahan baru dari tuturan yang 

dituturkan. 

 

3.5 Pedoman Analisis Data Penelitian 

Sebagai tolok ukur penelitian ini, peneliti menggunakan tabel pedoman untuk 

menganalisis dan memilah data. Berikut tabel pedoman analisis tindak tutur 

direktif dan ekspresif dalam novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq. 
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Tabel 3.5.1 Pedoman Analisis Tindak Tutur Direktif dalam novel Dilan 1990 

Karya Pidi Baiq Berdasarkan Fungsi Komunikatif 

 

No. 
Fungsi 

Komunikatif 
Indikator Deskriptor 

1. Meminta 

Menggunakan 

ungkapan penanda 

kesantunan dengan 

kata minta, tolong, 

mohon, bolehkah, dan 

partikel –lah. 

Penutur mengungkapkan 

keinginan dan maksud agar 

mitra tutur melakukan tindakan 

sesuai yang dimaksudkan oleh 

penutur. 

2. Memerintah 

Ditandai dengan tanda 

(!) dan penggunaan 

kata coba (berpartikel 

–lah). 

Penutur menghendaki mitra 

tutur untuk melakukan sesuatu. 

Penutur mengungkapkan 

maksud agar mitra tutur 

melakukan tindakan (paling 

tidak sebagai dari) keinginan 

penutur.  

3. Mengajak 

Ditandai dengan 

penggunaan kata ayo, 

yuk, dan ikutlah. 

Penutur mengajak mitra tutur 

untuk melakukan sesuatu 

bersama-sama. Dalam hal ini, 

penutur mengharapkan mitra 

tutur untuk menerima ajakan 

yang diungkapkan oleh penutur. 

4. Melarang 

Ditandai dengan 

penggunaan kata 

jangan dan tidak. 

Penutur membatasi atau 

melarang mitra tutur untuk 

melakukan suatu tindakan. 

Mitra tutur diminta untuk tidak 

melakukan tindakan yang 

dibatasi atau dilarang oleh 

penutur. 

5. Mengkritik 

Ditandai dengan 

penggunaan kata 

jangan, tidak, 

seharusnya, dan 

sebaiknya. 

Penutur memberikan masukan 

kepada mitra tutur tentang suau 

hal atau tindakan yang baik atau 

buruk. Mitra tutur diharapkan 

dapat memperbaiki tindakan 

atau sesuatu yang ia lakukan. 

6. Menasihati 

Ditandai dengan 

penggunaan kata 

hendaknya, sebaiknya, 

seharusnya, 

walaupun, supaya, 

dan agar. 

Penutur memberikan nasihat 

kepada mitra tutur untuk 

melakukan suatu tindakan. 

Penutur meyakinkan mitra tutur 

untuk melakukan tindakan atas 

apa yang diyakini oleh penutur, 

biasanya tindakan memberikan 

kebaikan bagi kepentingan mitra 

tutur. 

Sumber (Tarigan, 2015) 
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Tabel 3.5.2 Pedoman Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam novel Dilan 

1990 Karya Pidi Baiq Berdasarkan Fungsi Komunikatif 

 

No. 
Fungsi 

Komunikatif 
Indikator Deskriptor 

1. 
Mengucapkan 

Selamat 

Ditandai dengan 

penggunaan kata 

selamat. 

Penutur mengungkapkan 

perasaan turut gembira atas 

pencapaian atau keberhasilan 

mitra tutur. Selain itu, tindak 

tutur ekspresif mengucapkan 

selamat juga dapat digunakan 

untuk menyapa seseorang. Mitra 

tutur mengekspresikan perasaan 

bahagia atas ucapan dari 

penutur. 

2. Memuji 

Ditandai dengan 

penggunaan kata sifat, 

seperti cantik, tampan, 

dan  bagus. 

Penutur menyatakan sesuatu 

yang dianggap baik, indah, dan 

sebagainya kepada mitra tutur. 

Mitra tutur merespons dengan 

perasaan senang karena diberi 

pujian oleh penutur. 

3. Meminta Maaf 

Ditandai dengan 

penggunaan kata 

maaf. 

Penutur mengucapkan 

permintaan maaf kepada mitra 

tutur ketika melakukan 

kesalahan. Mitra tutur 

melakukan timbal balik, yaitu 

memaafkan dan menerima 

permintaan maaf dari penutur. 

4. Memaafkan 

Ditandai dengan 

penggunaan frasa 

tidak apa-apa. 

Penutur memaafkan kesalahan 

penutur atau melupakan bahwa 

penutur pernah melakukan 

kesalahan. Mitra tutur merasa 

dihargai ketika dimaafkan oleh 

penutur atas kesalahan yang 

diperbuat. 

5. 
Mengucapkan 

Terima Kasih 

Ditandai dengan 

penggunaan frasa 

terima kasih. 

Penutur mengekspresikan rasa 

syukur dan bahagia ketika ia 

menerima kebaikan dari mitra 

tuturnya. Mitra tutur memberi 

pujian, ucapan, atau bantuan 

kepada penutur yang membuat 

penutur mengucapkan terima 

kasih. 

6. Menyalahkan 

Ditandai dengan (!) 

dan penggunaan kata 

dasar dan awas. 

Penutur menyatakan atau 

menganggap mitra tutur yang 

melakukan kesalahan atau 

perbuatan kurang baik. Mitra 

tutur diharapkan tidak 
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mengulangi kesalahannya lagi. 

Sumber (Tarigan, 2015) 

 

Tabel 3.5.3 Pedoman Analisis Kelangsungan Tindak Tutur Direktif Novel 

Dilan 1990 Karya Pidi Baiq Berdasarkan Fungsi Komunikatif 

 

No. 
Fungsi 

Komunikatif 

Modus 

Tuturan 
Deskriptor 

1. Meminta Imperatif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur. 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain meminta 

2. Memerintah Imperatif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain memerintah 

3. Mengajak Imperatif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain mengajak 

4. Melarang Imperatif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain melarang 

5. Mengkritik Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain mengkritik 

6. Menasihati Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain menasihati 

(Sumber: Yule (2006) dan (Wijana, 1996)) 

 

Tabel 3.5.4 Pedoman Analisis Kelangsungan Tindak Tutur Ekspresif dalam 

Novel Dilan 1990 Karya Pidi Baiq Berdasarkan Fungsi 

Komunikatif 

 

No. 
Fungsi 

Komunikatif 

Modus 

Tuturan 
Deskriptor 

1. 
Mengucapkan 

Selamat 
Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain mengucapkan selamat 



36 

 

 

2. Memuji Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain memuji 

3. 
Meminta 

Maaf 
Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain meminta maaf 

4. Memaafkan Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain memaafkan 

5. 
Mengucapkan 

Terima Kasih 
Deklaratif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain memngucapkan terima kasih 

6. Menyalahkan Imperatif 

1. Tindak tutur ditujukan langsung dari 

penutur ke mitra tutur 

2. Tindak tutur tidak memiliki maksud lain 

selain menyalahkan 

(Sumber: Yule (2006) dan (Wijana, 1996)) 

 

Tabel 3.5.5 Pedoman Analisis Ketidaklangsungan Tindak Tutur Direktif 

dalam Novel Dilan 1990 Karya Pidi Baiq Berdasarkan Fungsi 

Komunikatif 

 

No. 
Fungsi 

Komunikatif 

Modus 

Tuturan 
Deskriptor 

1. Meminta 

Deklaratif 

dan 

Interogatif 

1. Tindak tutur ditujukan tidak langsung dari 

penutur ke mitra tutur, tetapi melalui 

perantara 

2. Tindak tutur meminta ditujukan langsung 

kepada mitra tutur, tetapi secara tidak 

langsung 

3. Tindak tutur memiliki maksud lain selain 

meminta 

2. Memerintah 

Imperatif 

dan 

Interogatif 

1. Tindak tutur ditujukan tidak langsung dari 

penutur ke mitra tutur, tetapi melalui 

perantara 

2. Tindak tutur memerintah ditujukan 

langsung kepada mitra tutur, tetapi secara 

tidak langsung 

3. Tindak tutur memiliki maksud lain selain 

memerintah 

3. Mengajak 
Deklaratif 

dan 

1. Tindak tutur ditujukan tidak langsung dari 

penutur ke mitra tutur, tetapi melalui 
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Interogatif perantara 

2. Tindak tutur mengajak ditujukan langsung 

kepada mitra tutur, tetapi secara tidak 

langsung 

3. Tindak tutur memiliki maksud lain selain 

mengajak 

4. Melarang 

Deklaratif 

dan 

Interogatif 

1. Tindak tutur ditujukan tidak langsung dari 

penutur ke mitra tutur, tetapi melalui 

perantara 

2. Tindak tutur melarang ditujukan langsung 

kepada mitra tutur, tetapi secara tidak 

langsung 

3. Tindak tutur memiliki maksud lain selain 

melarang 

(Sumber: Yule (2006) dan (Wijana, 1996)) 

 

Tabel 3.5.6 Pedoman Analisis Ketidaklangsungan Tindak Tutur Ekspresif 

dalam Novel Dilan 1990 Karya Pidi Baiq Berdasarkan Fungsi 

Komunikatif 

 

No. 
Fungsi 

Komunikatif 

Modus 

Tuturan 
Deskriptor 

1. Memuji 

Deklaratif 

dan 

Interogatif 

1. Tindak tutur ditujukan tidak langsung dari 

penutur ke mitra tutur, tetapi melalui 

perantara 

2. Tindak tutur memuji ditujukan langsung 

kepada mitra tutur, tetapi secara tidak 

langsung 

3. Tindak tutur memiliki maksud lain selain 

memuji 

2. 
Meminta 

maaf 

Deklaratif 

dan 

Interogatif 

1. Tindak tutur ditujukan tidak langsung dari 

penutur ke mitra tutur, tetapi melalui 

perantara 

2. Tindak tutur meminta maaf ditujukan 

langsung kepada mitra tutur, tetapi secara 

tidak langsung 

3. Tindak tutur memiliki maksud lain selain 

meminta maaf 

(Sumber: Yule (2006) dan (Wijana, 1996))



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini ditemukan dua hal, yaitu simpulan hasil penelitian mengenai tindak 

tutur direktif dan ekspresif dalam novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq dan saran 

yang kaitannya dengan hasil penelitian tersebut. Adapun pemaparan kedua hal 

tersebut sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak tutur direktif dan ekspresif dalam 

novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq, dalam tindak tutur direktif ditemukan enam 

fungsi komunikatif dan tindak tutur ekspresif dengan enam fungsi komunikatif 

yang digunakan dalam dialog novel Dilan 1990 dan dituturkan secara langsung 

maupun tidak langsung untuk menyampaikan maksudnya. Penelitian ini 

diimplikasikan pada materi teks drama yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas XI SMA semester genap. Adapun uraian tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

1. Dalam novel Dilan 1990 ditemukan tindak tutur direktif sebanyak 130 data 

berdasarkan fungsi komunikatifnya, yaitu (1) fungsi memerintah sebanyak 27 

data yang berupa tindak tutur langsung sebanyak 20 data dan tindak tutur tidak 

langsung sebanyak 7 data; (2) fungsi meminta sebanyak 39 data yang berupa 

tindak tutur langsung sebanyak 16 data dan tindak tutur tidak langsung 

sebanyak 23 data; (3) fungsi mengajak sebanyak 38 data yang berupa tindak 

tutur langsung sebanyak 22 data dan tindak tutur tidak langsung sebanyak 16 

data; (4) fungsi mengkritik sebanyak 9 data yang berupa tindak tutur langsung; 

(5) fungsi melarang sebanyak 15 data yang berupa tindak tutur langsung 

sebanyak 14 data dan tindak tutur tidak langsung sebanyak 1 data; dan (6) 

fungsi menasihati sebanyak 2 data yang berupa tindak tutur langsung. 
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2. Dalam novel Dilan 1990 juga ditemukan tindak tutur ekspresif sebanyak 113 

data berdasarkan fungsi komunikatifnya, yaitu (1) fungsi mengucapkan terima 

kasih sebanyak 50 data yang berupa tindak tutur langsung; (2) fungsi 

mengucapkan selamat sebanyak 5 data yang berupa tindak tutur langsung; (3) 

fungsi meminta maaf sebanyak 17 data yang berupa tindak tutur langsung 

sebanyak 16 data dan tindak tutur tidak langsung sebanyak 1 data; (4) fungsi 

memaafkan sebanyak 3 data yang berupa tindak tutur langsung; (5) fungsi 

memuji sebanyak 35 data yang berupa tindak tutur langsung sebanyak 29 data 

dan tindak tutur tidak langsung sebanyak 6 data; dan (6) fungsi menyalahkan 

sebanyak 3 data yang berupa tindak tutur langsung. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, temuan ini dapat diimpikasikan pada 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI semester genap pada KD 3.19 

dan 4.19 materi teks drama. Kaitan tindak tutur direktif dan ekspresif dengan 

teks drama, yaitu percakapan yang mengandung fungsi komunikatif tindak 

tutur direktif dan ekspresif yang dapat dijadikan sebagai contoh dialog dalam 

drama dan sebagai rujukan peserta didik apabila akan menyusun atau menulis 

dialog dalam teks drama yang sesuai dengan enam jenis kalimat dari fungsi 

komunikatif tindak tutur direktif dan ekspresif tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut. 

 

1. Bagi guru bahasa Indonesia kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai rujukan atau acuan untuk pembelajaran teks drama. Selain itu, 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang positif dalam bertutur, 

dalam proses pembelajaran sebaiknya guru menggunakan bahasa yang baik 

dan sopan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami tuturan. 
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2. Bagi peserta didik, pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar 

pada materi teks drama dan tindak tutur direktif dan ekspresif juga perlu 

diterapkan baik dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat.. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di bidang kajian 

yang sama, diharapkan dapat memperluas sumber data penelitian selain pada 

karya sastra fiksi seperti novel, agar mengetahui perbedaan penggunaan tindak 

tutur direktif dan ekspresif yang ada pada karya sastra fiksi lain. 
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