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Oleh 

SEPTI MUSTIKA RANI 

 

 

Masalah dalam penelitian ini ialah tindak tutur direktif guru di grup 

whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur direktif langsung dan tidak 

langsung guru di grup whatsapp, fungsi komunikatif tindak tutur direktif 

guru di grup whatsapp dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 

penelitian ini berupa guru yang mengajar di grup whatsapp bahasa 

Indonesia Kelas IX-1, sedangkan data dalam penelitian ini berupa tindak 

tutur direktif di grup whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 

Gadingrejo. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan 

rekaman voice note whatsapp. Teknik analisis data yang digunakan ialah 

analisis heuristik. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak tutur langsung meminta 

sebanyak 8 data, tindak tutur langsung menanya 12 data, tindak tutur 

langsung memerintah 9 data, tindak tutur langsung melarang 3 data, tindak 

tutur langsung mengizinkan 7 data, dan tindak tutur langsung menasihati 3 

data, sedangkan tindak tutur tidak langsung meminta 2 data, tindak tutur 

tidak langsung menanya 4 data, tindak tutur tidak langsung memerintah 1 

data, dan tindak tutur tidak langsung menasihati 1 data. Hasil penelitian 

fungsi komunikatif berupa menanya, meminta, memerintah, melarang, 

mengizinkan, dan menasihati. Penelitian ini dapat diimplikasikan ke dalam 

Kompetensi Dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks 

prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat sesuatu dari berbagai 

sumber yang dibaca dan didengar. Hasil penelitian diimplikasikan sebagai 

materi dalam pembelajaran. 

Kata kunci : tindak tutur direktif, pembelajaran di grup whatsapp  
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ِ َحقٌّ َ   َفٱْصِبْر إِنَّ َوْعَد ٱَّللَّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” 

( QS Ar-Ruum : 60 ) 

 

“Barang siapa yang membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan 

memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan” 

( HR. Abu Daud) 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa dapat menggunakan bahasa 

sebagai suatu alat komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menciptakan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan hasil tujuan yang ingin dicapai. 

Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya suatu peristiwa belaka yang 

terjadi dengan sendirinya, tetapi komunikasi mempunyai fungsi, 

mengandung maksud dan tujuan tertentu yang dirancang untuk 

menghasilkan efek atau akibat pada lingkungan para pembicara dan 

penyimak. 

 

Ketika berkomunikasi penutur memberikan tindak tutur dan peristiwa 

tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik dalam bentuk 

ujaran atau lebih yang mengaitkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan 

tutur. Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis 

dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur 

dalam menghadapi situasi tertentu (Chaer dan Leonie Agustina, 2010). 

Searle (dalam Rohmadi 2004) menerangkan bahwa tindak tutur dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu ; 1) tindak tutur lukosi (locutionary act), 2) tindak 

tutur ilukosi (illocutionary act), dan 3)  tindak tutur perlukosi 

(perlocutionary act). Nadar (2009) menjelaskan bahwa tindak tutur ilokusi 
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dibagi menjadi lima bagian yaitu; 1) tindak tutur komisif, 2) tindak tutur 

direktif, 3) tindak tutur representatif, 4) tindak tutur deklaratif, 5) tindak 

tutur ekspresif. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari 

Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran 

disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) 

adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan 

layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan 

pendidikan dari dampak buruk Covid-19, melindungi warga satuan 

penyebaran dan penularan Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan 

Covid-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan 

psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan selama bulan Januari- Februari 

pembelajaran di SMP N 3 Gadingrejo dilakukan secara online. Pada masa 

pandemi ini di sekolah SMP N 3 Gadingrejo dilakukan dengan 

memanfaatkan media sosial. Salah satu media sosial yang digunakan 

dalam pembelajaran adalah aplikasi whatsapp. Whatsapp memiliki fitur 

chat, voice note, dan video call. Aplikasi ini dipilih sebagai aplikasi yang 

paling mudah dan dimiliki oleh semua siswa. Pada penelitian ini 

pembelajaran dilakukan dengan grup whatsapp melalui fitur voice note. 
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Pembelajaran dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi 

pembelajaran melalui grup whatsapp dengan menggunakan voice note. 

 

Dalam pembelajaran di grup whatsapp guru memilih tuturan yang tepat 

dalam bertindak. Langsung maupun tidak langsungnya tuturan yang dipilih 

merupakan suatu kemampuan guru dalam mengungkapkan tuturan direktif. 

Dalam hal ini guru harus pandai menentukan tuturan yang tepat untuk 

mencapai tujuan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi siswa yang 

kurang aktif dalam pembelajaran berlangsung sehingga jika guru tidak 

selektif menentukan tuturan yang tepat maka berdampak pada tujuan dan 

hubungan sosialnya dengan siswanya. Oleh karena itu, guru memilih 

tuturan direktif langsung agar siswa mampu memahami apa maksud dari 

tuturan gurunya, namun guru juga menggunakan tuturan direktif tidak 

langsung agar tetap menjaga hubungan dengan siswanya.  

 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Gadingrejo. SMP N 3 

Gadingrejo adalah salah satu sekolah SMP yang ada di Kabupaten 

Pringsewu. Peneliti memilih sekolah SMP N 3 Gadingrejo karena siswa di 

SMP N 3 Gadingrejo minat belajarnya masih kurang. Dalam pembelajaran 

selama pandemi SMP N 3 Gadingrejo memiliki kendala respons siswa 

sering tidak aktif ketika pembelajaran. Hal ini berdasarkan informasi dari 

guru saat dilakukan wawancara.  

 

 

 



4 
 

 
 

Sesungguhnya, penelitian tindak tutur direktif sudah banyak dilakukan, 

seperti Nainggolan (2019) yang meneliti dialog para tokoh dalam komik 

“Le Titeuf a La Foiel Tome 13” dan hasil penelitiannya yang 

menunjukkan bahwa tindak tutur direktif para tokoh yang terdapat dalam 

komik “Le Titeuf a La Foiel Tome 13” dominan terjadi pada tuturan 

fungsi komunikatif tuturan seorang anak kecil dan penelitian Wati (2017) 

yang meneliti tindak tutur direktif guru perempuan dan hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa fungsi komunikatif tindak tutur direktif lebih 

dominan digunakan guru perempuan dalam pembelajaran di kelas. 

Perbedaan penelitian ini mengkaji tindak tutur direktif guru di grup 

whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo yang 

dominan terjadi pada tuturan guru secara langsung.  

 

Penelitian ini diimplikasikan pada teks prosedur di kelas VII KD 3.6 

Menelaah struktur aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan 

dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 

Pada teks prosedur terdapat berbagai kalimat yang menggunakan tindak 

tutur direktif seperti imperatif, deklaratif, dan interogatif. Berdasarkan 

aspek kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur, penelitian ini dapat 

diimplikasikan dengan menjadikan berbagai kalimat imperatif, deklaratif, 

intergotif pada penelitian ini sebagai contoh untuk menjelaskan aspek 

kebahasaan pada teks prosedur. Berbagai kalimat dari penelitian ini yang 

memiliki kesamaan fungsi dengan aspek kebahasaan teks prosedur 
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diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sebagai materi pemelajaran dalam menyatakan teks prosedur.  

 

Jadi, peneliti mengkaji judul “Realisasi Tindak Tutur Direktif Guru Di 

Grup Whatsapp Bahasa Indonesia Kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo dan 

Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah tindak tutur direktif langsung dan tidak langsung guru di 

grup whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo?. 

2. Bagaimanakah fungsi komunikatif tindak tutur direktif guru di grup 

whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingerejo?. 

3. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Mendeskripsikan tindak tutur direktif langsung dan tidak langsung 

guru di grup whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 

Gadingrejo. 

2. Mendeskripsikan fungsi komunikatif tindak tutur guru di grup 

whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo. 

3. Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMP. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan kajian 

pragmatik, khususnya yang menyangkut fungsi komunikatif tindak 

tutur direktif guru di grup whatsapp. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan khususnya masalah 

penelitian kualitatif pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan untuk pembelajaran berikutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tindak tutur direktif langsung dan tidak langsung guru di grup 

whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo. 

2. Fungsi komunikatif tindak tutur direktif guru di grup whatsapp bahasa 

Indonesia kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo. 

3. Implikasi ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 
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II.  LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1.Pragmatik 

 

Pragmatik merupakan suatu ilmu tentang penggunaan bahasa serta arti 

ungkapan berdasarkan kondisi yang melatarbelakanginya dan menjadi 

sebuah cabang linguistik dalam ilmu bahasa. Berhubungan dengan analisis 

tentang apa yang dimaksud orang dengan tuturan-tuturannya dari pada 

dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan 

itu sendiri (Yule, 2006). 

 

Menurut pendapat Mey (dalam Rusminto, 2015) pragmatik merupakan 

suatu ilmu yang mempelajari bahasa seperti tampak hubungannya dengan 

pemakai bahasa. Wijana (1996) berpendapat pragmatik adalah suatu 

cabang studi bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, 

dan bagaimana suatu kebahasaan digunakan dalam komunikasi. 

 

George (dalam Rahardi, 2003) menjelaskan bahwa ilmu bahasa pragmatik 

sesungguhnya adalah ilmu tentang makna bahasa, dalam kaitannya dengan 

keseluruhan perilaku manusia dan tanda-tanda atau lambang bahasa yang 

ada di sekitarnya. 
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Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa 

pragmatik merupakan kajian tentang makna yang terkandung dalam suatu 

bahasa yang berkaitan dengan konteks. 

 

2.2.Peristiwa Tutur 

 

Peristiwa tutur adalah kegiatan para peserta saling berkomunikasi dengan 

bahasa yang menggunakan cara-cara konvensional guna mencapai suatu 

hasil (Yule, 2006). Sementara itu, Chaer dan Agustina (2010) 

mengemukakan bahwa peristiwa tutur adalah proses terjadinya atau 

berlangsungnya interaksi linguistik dalam bentuk ujaran atau lebih yang 

melibatkan dua belah pihak, yaitu penutur dengan lawan tutur, di satu 

pokok tuturan, di dalam  waktu, tempat, dan pada situasi tertentu.  

Menurut pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

peristiwa tutur adalah proses terjadinya interaksi antara penutur dengan 

lawan tutur pada satu pokok tuturan dalam satu bentuk ujaran atau lebih. 

 

2.3.Tindak Tutur 

 

Tindak tutur adalah suatu unsur pragmatik yang melibatkan pendengar, 

pembicara, atau penulis, dan pembaca serta yang dibicarakan. Menurut 

Tarigan (2015) tindak tutur adalah setiap ujaran atau ucapan tertentu 

mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Chaer (2004) menjelaskan 

bahwa tindak tutur adalah gejala individual, yang bersifat psikologis dan 

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 



9 
 

 
 

menghadapi situasi tertentu. Selanjutnya Yule (2006) mendefinisikan 

bahwa tindak tutur sebagai tindakan-tindakan yang ditampilkan melalui 

tuturan. 

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak 

tutur merupakan teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada 

hubungan tuturan oleh penutur dengan tindakan yang dilakukan oleh mitra 

tuturnya dalam berkomunikasi. 

 

 

2.4.Jenis-Jenis Tindak Tutur 

 

Berkenaan dengan bentuk tuturan, maka Austin (dalam Rusminto,2010) 

membagi tindak tutur atas tiga klasifikasi, yaitu 1) tindak tutur lokusi, 2) 

tindak tutur ilokusi, dan 3) tindak tutur perlokusi. 

 

2.4.1  Tindak Tutur Lokusi 

Tindak tutur lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. 

Tindak tutur lokusi hanya memusatkan pada ujaran saja tanpa disertai efek 

yang ditimbulkan terhadap mitra tuturnya. Tindak tutur lokusi adalah 

tindakan proposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu 

(anactsaying somethings). Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang 

hanya menerangkan sesuatu dalam arti  “berkata” atau tindak tutur dalam 

bentuk kalimat yang bermakna dan mudah dipahami (Chaer dan Agustina, 

2010).  

Perhatikan contoh tindak tutur ilokusi berikut. 
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 (a) Andi belajar menulis. 

 (b) Bajumu kotor sekali. 

Kedua kalimat diatas diutarakan penulisnya semata-mata untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa ada tendesi untuk melakukan sesuatu, apa 

lagi untuk mempengaruhi mitra tuturnya. Jadi, dapat disimpulkan tindak 

lokusi merupakan tindakan yang menyatakan sesuatu dalam arti yang 

sebenarnya tanpa disertai efek terhadap mitra tuturnya. 

 

2.4.2  Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu, 

yang mengandung daya untuk melakukann tindakan tertentu dalam 

hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Menurut Chaer dan Agustina 

(2010) tindak ilokusi adalah bagian yang penting dalam memahami tindak 

tutur. Searle dalam Nadar (2009) menjelaskan tindak ilokusioner adalah 

apa yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu 

dan dapat merupakan tindakan, menyatakan, berjanji, minta maaf, 

mengancam, meramalkan, memerintah, meminta, dan sebagainya. 

Contoh kalimat tuturan sebagai berikut. 

c) Aku tidak bisa datang. 

Tuturan pada data (c) Aku tidak bisa datang bila diutarakan oleh 

seseorang kepada temannya yang baru saja merayakan ulang tahun, tidak 

hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi untuk melakukan 

sesuatu yakni meminta maaf. Informasi ketidakhadiran penutur dalam hal 
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ini kurang begitu penting karena besar kemungkinan lawan/tutur sudah 

mengetahui hal itu. 

Secara khusus, Searle dalam Tarigan (2015) menggolongkan lima jenis 

tindak tutur ilokusi dengan berbagai kriteria, yaitu tindak tutur asertif, tindak 

tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur 

deklaratif. 

a. Asertif (assertive) merupakan tuturan yang memastikan penuturnya atas 

kebenaran yang diujarkan, contohnya menyatakan, membual, mengeluh, 

mengemukakan pendapat, mengusulkan, melaporkan. 

Berikut adalah contoh ilokusi asertif. 

(1) Bagaimana jika liburan akhir tahun ini kita ke Jogja. 

Tuturan di atas yaitu usulan untuk menginformasikan mitra tutur 

bahwa penutur mengusulkan tempat yang penutur ketahui, dan tempat 

tersebut merupakan sebuah tempat wisata yang sangat indah. 

b. Direktif  (directives) ialah ilokusi yang menghasilkan suatu efek yang 

berupa tindakan mitra tutur. Tindak tutur yang dimaksudkan oleh 

penuturnya agar si pendengar melakukan bentuk tindakan yang disebutkan 

di dalam tuturan tersebut, contohnya meminta, memerintah, larangan, 

mengizinkan, memohon, menuntut, menanya, memberi nasihat. 

Berikut ini adalah contoh ilokusi direktif. 

(2) Sebaiknya kamu minum obat dulu. 

Tuturan (2) Sebaiknya kamu minum obat dulu,adalah kalimat direktif 

menasihati. Dalam tuturan tersebut penutur bermaksud agar mitra 
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tutur memperoleh sesuatu efek yang berupa  tindakan untuk meminum 

obat karena mitra tutur sedang dalam keadaan sakit. 

c. Komisif (commissives) ialah ilokusi yang melibatkan penutur sudah 

terikat pada suatu tindakan di masa depan, contohnya menjanjikan, 

menawarkan, dan berkaul.  

Contoh tindak tutur komisif sebagai berikut. 

(3) Kakak mau dibelikan apa jika adik sudah bekerja nanti? 

Tuturan (3) Kakak mau dibelikan apa jika adik sudah bekerja nanti?, 

berupa komisif penawaran. Pada contoh bentuk tuturan di atas 

penutur terjerat suatu tindakan di masa depan berupa penawaran akan 

membelikan sesuatu untuk sang kakak. 

d. Ekspresif (expressive) ialah tindak ilokusi berfungsi memberikan 

pengungkapan sikap psikologis dari penutur terhadap keadaan yang ada di 

dalam ilokusi, contohnya mengucapkan selamat, mengancam, memuji, memberi 

maaf, mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan terima kasih. 

Berikut contoh dari ilokusi ekspresif. 

(4) Saya turut berduka cita atas meninggalnya kakekmu. 

Tuturan (4) Saya turut berduka cita atas meninggalnya kakekmu, 

terdapat ilokusi ekspresif yang memberikan pengungkapan sikap 

psikologis oleh penutur terhadap keadaan yang ada di dalam ilokusi. 

e. Deklaratif (declaration) adalah berhasilnya pelaksanaan ilokusi yang 

mengakibatkan adanya kesesuaian isi proposisi dan realitanya. Contohnya, 
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mengundurkan diri, membabtis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, 

mengucilkan,mengangkat. 

Berikut contoh dari tindak ilokusi deklaratif. 

 (5) Besok, silakan Anda sudah angkat kaki dari perusahaan ini. 

Tuturan (5) Besok, silakan Anda sudah angkat kaki dari perusahaan 

ini. Pada tindak ilokusi deklaratif, yaitu ilokusi yang digunakan untuk 

kesesuaian antara isi proposisi  dan kenyataan. Tuturan ini merupakan 

tuturan pemecatan yang disampaikan kepala perusahaan kepada 

bawahan. 

Leech (dalam Rusminto, 2010) mengklasifikasikan berdasarkan hubungan 

fungsi tindak ilokusi dengan tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku 

yang sopan dan terhormat menjadi empat jenis,yaitu sebagai berikut. 

a. Kompetitif (competitive), dalam kompetitif tujuan ilokusi ini bersaing 

dengan tujuan sosial misalnya memerintah, meminta, menuntut, 

mengemis.  

b. Menyenangkan (convivial) ialah ilokusi yang tujuannya sejalan dengan 

tujuan sosial misalnya menawarkan mengajak, mengundang, menyapa, 

mengucapkan terimakasih, mengucapkan selamat. 

c. Bekerja sama (collaborative) ialah ilokusi yang tujuannnya tidak 

menghiraukan tujuan sosial misalnya menyatakan, melapor, 

mengumumkan, mengajarkan. 

d. Bertentangan (conflictive) ialah ilokusi yang tujuannya bertentangan 

dengan tujuan sosial misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, 
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memarahi.  

 
2.4.3  Tindak Tutur Perlokusi 

Tindak tutur perlokusi merupakan efek atau dampak yang bisa 

menimbulkan kepada tuturan terhadap mitra tutur, sehingga mitra tutur 

melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan. Searle dalam Nadar (2009) 

menyatakan bahwa tindak perlokusi merupakan suau tindakan yang bisa  

mempengaruhi lawan tutur misalnya memalukan, mengintimidasi, 

membujuk, dan lain-lain. Sementara Chaer dan Agustina, 2010 

menyatakan  bahwa tindak tutur perlokusi ialah tindak tutur yang 

berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan 

perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Wijana (2011) menjelaskan 

bahwa tindak perlokusi ialah tindak tutur yang pengutaraannya 

dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. 

Berikut contoh. 

(6) Waktu itu saya sibuk. 

Tuturan (6) Waktu itu saya sibuk. Tuturan tersebut menjelaskan bahwa 

seseorang yang tidak menghadiri undangan rapat kepada orang yang 

mengundangnya. Kalimat ini mengartikan tindak ilokusi memohon maaf, 

dan tindak perlokusi (efek) harapan agar orang yang mengundang dapat 

memakluminya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak perlokusi adalah 

tindak tutur yang dapat mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan 

sesuatu. 
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2.5. Tindak Tutur Direktif 

 

2.5.1 Pengertian Tindak Tutur Direktif 

Wijana (2015) mengemukakan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak 

tutur yang diungkapkan oleh penutur agar lawan tutur melakukan sesuatu. 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu kategori tindak ilokusi yang 

bertujuan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan 

oleh mitra tutur (Searle dalam Rusminto, 2015). 

 

Sementara menurut Tarigan (2015) mengemukakan bahwa tindak tutur 

direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menimbukan efek 

melalui tindakan penyimak. Kemudian Yule (2006) mendefinisikan tindak 

tutur direktif merupakan jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk 

menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Senada dengan pendapat 

tersebut, Lubis (2015) mengemukakan bahwa tindak tutur direktif juga 

biasa digunakan untuk mengatur tingkah laku mitra tutur. 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa tindak tutur direktif adalah 

salah satu tindak tutur yang berfungsi agar mitra tutur melakukan sesuatu 

sesuai kehendak penutur. 

  

 

2.5.2 Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Direktif 

Menurut Ibrahim (1993) tersebut mendefinisikan tindak tutur direktif 

sebagai ekspresi maksud dari penutur yang digunakan untuk membuat 
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mitra tutur melakukan sesuatu baik berfungsi sebagai alasan untuk 

bertindak oleh mitra tutur. Selanjutnya Ibrahim (1993) mengklasifikasikan 

tindak tutur direktif meliputi sebagai berikut. 

 

a. Meminta 

Tindak tutur direktif yang mengandung fungsi komunikatifmeminta 

adalah tindak tutur yang mengekspresikan keinginan penutur sehingga 

mitra tutur melakukan sesuatu. Tindak tutur meminta yang dituturkan oleh 

penutur dapat ditandai dengan adanya tuturan kata minta, tolong, mohon, 

seandainya, semoga, dan partikel–lah. 

Berikut ini contoh tuturan direktif fungsi meminta. 

(7) Guru :Tolong disapu ruang kelasnya. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi meminta yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur menyapu ruang kelas. Peristiwa 

tutur ini terjadi pada pagi hari, saat guru dan siswa bertemu di halaman 

sekolah. Fungsi meminta pada tuturan tersebut meminta sesuatu kepada 

mitra tuturnya berupa sebuah permintaan agar murid tersebut menyapu 

ruang kelas. Dapat ditandai dengan adanya tuturan“minta.” 

 

b. Menanya  

Tindak tutur direktif menanya mengandung arti bahwa penutur meminta 

kepada mitra tutur supaya memberikan jawaban atau sebuah informasi 

terhadap pertanyaan yang dituturkan oleh penutur. Tindak tutur menanya 

yang dituturkan oleh penutur dapat ditandai dengan tanda (?) dan tuturan 
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kata apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, bagaimana, ya, dan partikel–

kah. 

Berikut contoh fungsi tuturan menanya. 

(8) Guru : Sa, apa kabarmu. Sudah lama Ibu tidak melihatmu? 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi menanya yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur menanyakan kabar. Peristiwa 

tutur ini terjadi saat penutur dan mitra tutur bertemu di sekolah. Dapat 

ditandai dengan adanya tuturan ‘apa’. 

 

c. Memerintah 

Tindak tutur memerintah mengandung arti penutur mengekspresikan 

maksudnya sehingga mitra tutur menyikapi keinginan yang diekspresikan 

oleh penutur sebagai alasan untuk bertindak. Apa yang diekspresikan oleh 

penutur ialah kepercayaan bahwa ujarannya mengandung alasan yang  

cukup bagi mitra tutur untuk melakukan tindakan. Tindak tutur 

memerintah yang dituturkan oleh penutur dapat ditandai dengan tanda(!) 

dan tuturan kata ayo, coba, dan partikel–lah. 

Berikut contoh fungsi tuturan memerintah. 

(9) Guru : ”Ayo, cepat kerjakan tugas bahasa Indonesia yang Ibu 

berikan” 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi memerintah yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur untuk segera mengerjakan 

tugas. Peristiwa tuturini terjadi saat penutur dan mitra tutur melakukan 

pembelajaran. Dapat ditandai dengan adanya tuturan ‘ayo’. 
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d. Melarang 

Tindakan melarang merupakan suatu tindakan yang menunjukan bahwa 

ketika mengucapkan sesuatu, ekspresi penutur memberikan larangan atau 

membatasi kepada mitra tutur untuk tidak mengerjakan suatu tindakan. 

Tindak tutur melarang yang dituturkan oleh penutur dapat ditandai dengan 

penanda verba “jangan”,dan“tidak.”. 

Berikut contoh fungsi tuturan melarang. 

(10) Guru : “Jangan mencontek !” 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi melarang yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar jangan mencontek. 

Peristiwa tutur ini terjadi pada saat siswa sedang mengerjakan ulangan 

semester. 

 

e. Mengizinkan 

Tindakan mengizinkan adalah suatu tindakan yang mengekspresikan 

kepercayaan penutur dan maksud penutur sehingga mitra tutur percaya bahwa 

ujaran penutur mengandung alasan yang cukup bagi mitra tutur untuk merasa 

bebas melakukan tindakan tertentu. Alasan yang jelas untuk menghasilkan 

mengizinkan adalah dengan mengabulkan permintaan izin atau 

melonggarkan pembatasan yang sebelumnya dibuat terhadap tindakan 

tertentu. Tindak tutur mengizinkan yang dituturkan oleh penutur dapat 

ditandai dengan penanda verba“silakan, boleh, dan tidak harus”Berikut 

contoh fungsi tuturan mengizinkan. 
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(11) Murid :”Bu bolehkan saya izin ke toilet?” 

Guru : “Ya silahkan nak“ 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi mengizinkan yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar mengizinkan ke toilet. 

Peristiwa tutur ini terjadi ketika mitra tutur izin untuk pergi ke toiket. 

 

f. Menasihati 

Tindak menasihati merupakan tindak ketika mengucapkan suatu ekspresi, 

penutur memberikan nasihat kepada mitra tutur untuk melakukan suatu 

tindakan. Penutur mengekspresikan keyakinan bahwa terdapat alasan bagi 

mitra tutur untuk melakukan tindakan dan penutur mengekspresikan 

maksud agar mitra tutur mengambil keyakinan penutur sebagai alasan 

baginya untuk melakukan suatu tindakan. Apa yang diekspresikan penutur 

merupakan keyakinan akan suatu tindakan yang memberikan kebaikan 

bagi kepentingan mitra tutur. Tindak tutur menasihati yang dituturkan oleh 

penutur dapat ditandai dengan penanda verba “agar, sebaiknya, 

seharusnya, supaya, pastikan, walaupun, dan hendaknya. 

Berikut contoh fungsi tuturan menasihati. 

(12) Guru :”Anak-anakku, dengarkan baik baik, kalau nanti tugasnya 

sudah selesai sebaiknya buku tugasnya dipisah ya. Biar ibu gak repot 

mengoreksinya”. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi menasihati yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar memisahkan buku tugas. 

Peristiwa tutur ini terjadi pada saat buku mitra tutur dikumpulkan. 
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2.6 Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung 

 

Beberapa ahli mengemukakan bahwa tindak tutur dapat berbentuk 

langsung dan tidak langsung. 

1. Tindak Tutur Langsung 

Paker dalam Nadar (2009) mengemukakan bahwa tindak tutur langsung 

adalah tuturan yang sesuai dengan  modus kalimatnya,  misalnya kalimat 

berita, kalimat perintah, mengajak, ataupun memohon, kalimat tanya. 

Menurut (Djajasudarma 2017) menunjukkan fungsinya dalam keadaan 

(tindakan) langsung dan literal (penuturan sesuai kenyataan). 

 

Yule (2006) tindak tutur langsung terjadi apabila adanya hubungan 

langsung antara struktur dan fungsinya. 

 Contoh tindak tutur langsung sebagai berikut. 

A :Aku udah selesai nyapu depan lho buk. Aku maen tempat    

Ayu ya Buk.(sambil membawa sepeda) 

 B : Sampahnya udah dibuang? 

 A : Udah, sapunya juga udah ditaro belakang ko. 

 B :  Ya udah, tapi jangan lama-lama udah sore.  

Tindak tutur langsung di atas menunjukkan tindak tutur langsung dengan 

alasan / argumentasi adalah tindak tutur yang digunakan secara langsung 

untuk mengajukan permintaan kepada mitra tutur yang disertai dengan 

pernyataan-pernyataan untuk meyakinkan dan mempengaruhi mitra tutur 

agar mengabulkan permintaannya. 
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2. Tindak tutur tidak langsung 

Paker dalam Nadar (2009) mengemukakan bahwa tindak tutur tidak 

langsung adalah tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, maka 

maksud dari tindak tutur tidak langsung dapat beragam dan tergantung 

pada konteksnya. 

Contoh tindak tutur tidak langsung sebagai berikut. 

A : Bu-Bu tas sapinya lucu ya? (sambil memegang-megang tas 

bentuk sapi di toko tas dan sepatu) 

 B  : Ya udah ga jadi beli sepatu. 

 A  :Hi kok gitu? 

 B  : Makanya ga usah, uangnya gak cukup. 

A : Tapi ini lucu banget lho Bu, temen-temen belum ada yang 

punya, nti kalo udah punya uang lagi beliin ya Buk. 

B  : Iya, udah taro. 

 

Tindak tutur di atas menunjukkan tindak tutur tidak langsung dengan 

modus bertanya yaitu tindak tutur untuk mengajukan permintaan dengan 

menggunakan kalimat tanya dan adanya perasaan ragu-ragu terhadap 

kelayakan permintaan yang diajukan. 

 

2.7 Whatsapp 

 

1). Pengertian Whatsapp 

Whatsapp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah 
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komunikasi di tengah perkembangan teknologi. Whatsapp adalah bagian 

dari media sosial yang memudahkan penggunanya untuk berbagi 

informasi. Jumiatmoko (2016) mengemukakan whatsapp merupakan 

aplikasi berbasis internet yang memudahkaan pengguna dalam 

berkomunikasi dengan fitur-fitur yang tersedia serta merupakan media  

sosial yang paling popular dalam berkomunikasi. Suryadi (2018) 

menyatakan whatsapp merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan 

saling bertukar informasi baik pesan gambar, teks, video bahkan telepon. 

Jadi, whatsapp dapat memberikan keeektifitasan dalam berkomunikasi, 

berinteraksi dengan mudah dan cepat terutama dalam menyampaikan 

informasi pembelajaran.  

 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan whatsapp adalah aplikasi instan 

berbantuan internet dan mampu mempermudah penggunaannya dengan 

fitur yang dihadirkan. Penggunaan whatsapp menjadi salah satu alat 

komunikasi yang banyak digunakan dikalangan masyarakat karena 

penggunaannya yang mudah, terutama penggunaannya dalam 

pembelajaran. 

 

2). Fitur pada whatsapp  

Whatsapp dilengkapi dengan berbagai fitur dengan keunggulan yang 

dimiliki yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan 

internet. Fungsi media whatsapp dapat dimanfaatkan, diantaranya bisa 

mengirim pesan, chat grup, voice note (audio), berbagi foto, video, dan 
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dokumen. 

Miladiyah (2017) menyatakan whatsapp memiliki fitur-fitur yang 

digunakan oleh para penggunanya yaitu: 

a. Foto, yang diperoleh dari kamera, file manager dan media galeri. 

b. Video, berupa gambar bergerak yang direkam. 

c. Audio, pesan yang direkam langsung seperti video, file manager atau 

musik 

d. Location, berupa pesan keberadaan pengguna. 

e. Contact, dapat mengirim kontak yang tersedia dari buku telepon. 

f. Avatar, foto profil pengguna. 

g. Group chat, pengguna bisa membuat kelompok percakapan. 

h. Smile icon, pilihan emocition seperti ekspresi manusia, cuaca, hewan, 

alat music, dan lain-lain. 

i. Call, panggilan untuk melakukan panggilan suara dengan pengguna 

lain. 

j. Video call, pengguna dapat melakukan panggilan video dengan 

pengguna lain. 

k. Block, untuk memblokir nomor milik orang lain. 

l. Status, berfungsi untuk pemberitahuan kepada kontak lainnya bahwa 

pengguna tersebut bersedia atau tidak dalam melakukan obrolan. 

 

c). Kelebihan dan kekurangan whatsapp 

Whatsapp menyediakan keuntungan atau kemudahan dalam 

berkomunikasi seperti biaya murah dan mempermudah penggunanya. 

Whatsapp sebagai aplikasi yang efektif dan bermanfaat bagi penggunanya. 

Keberadaan aplikasi whatsapp dapat memudahakan kegaiatan komunikasi 

baik jarak dekat maupun jarak jauh dan menjadi alat komunikasi lisan 

maupun tulisan, mampu menyimpan pesan dan sangat praktis (Suryadi, 
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2018).  

Selain memberikan kelebihan whatsapp memiliki kekurangan. Menurut 

Yensy (2020) menytaakan kekurangan whatsapp yaitu keberadaan lokasi 

yang berbeda menjadi pengaruh kekuatan sinyal, banyaknya chat masuk di 

whatsapp mengakibatkan  memory penuh, chat yang menumpuk sulit 

diakses karena harus menscroll. 

 

2.8 Konteks 

 

1). Pengertian konteks 

Konteks merupakan latar belakang pengetahuan yang dimiliki dan 

disetujui oleh pembicara dan penyimak seta yang menunjang interpretasi 

penyimak terhadap apa yang dimaksud oleh pembicara dengan ucapan 

tertentu. Durandi (dalam Rusminto 2015) menyatakan bahwa bahasa dan 

konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Schiffrin 

(Rusminto 2015) menyatakan bahwa konteks ialah sebuah dunia yang diisi 

orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan. Orang-orang yang 

memiliki komunitas sosial, kebudayaan, identitas pribadi, pengetahuan, 

kepercayaan tujuan, keinginan, dan yang berinteraksi satu dengan yang 

lain dalam berbagai macam situasi yang baik yang bersifat sosial maupun 

budaya. 

 

2). Unsur-unsur konteks 

Hymes dalam Chaer dan Agustin (2010) menyatakan bahwa unsur-unsur 

konteks mencakup berbagai komponen yang disebut dengan akronim 
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SPEAKING. 

a. Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang 

berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur. 

b. Participants, meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam 

peristiwa tutur. 

c. Ends, yaitu tujuan atau hasil yang dapat dicapai dalam peristiwa tutur 

yang sedang terjadi. 

d. Act sequence, bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. 

e. Key, cara berkenaaan dengan sesuatu yang dikatakan oleh penutur. 

f. Instrumentalitie, saluran yang digunakan dan bentuk tuturan yang 

dipakai oleh penutur dan mitra tutur. 

g. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang 

sedang berlangsung. 

h. Genres, kategori tuturan dalam bentuk sebuah puisi, narasi, pepatah, 

doa, surat, artikel, dan lain sebagainya yang dipakai dalam peristiwa 

tutur. 

 

2.9 Teks Prosedur 

 

1) Pengertian Teks Prosedur 

 

Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk 

menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Kosasih 

(2014) menjelaskan teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan 

langkah-langkah secara jelas, lengkap, dan terperinci tentang cara 
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melakukan sesuatu. Teks prosedur menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) adalah teks yang menjelaskan tahap kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara 

pasti dalam memecahkan masalah. 

 

2) Ciri-Ciri Teks Prosedur 

 

a. Menggunakan pola kalimat perintah. 

b. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 

c. Menggunakan kata kerja aktif. 

d. Menggunakan konjungsi (kata hubung). 

e. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang 

dilakukan, 

f. Menggunakan kata keterangan rincian waktu, tempat, dan cara yang 

akurat. 

g. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. 

h. Jenis kalimatnya imperatif, deklaratif, dan interogatif. 

 

3) Struktur Teks Prosedur 

 

Ada empat bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah,  dan 

kesimpulan/ penutup. 

a. Tujuan  

Berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan dari teks prosedur disesuaikan 

dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat 

makanan, minuman, kerajian atau melakukan sesuatu. 

b. Alat dan bahan 
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Struktur teks prosedur memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. 

Bedanya alat dan bahan ialah alat berkaitan dengan benda yang tidak 

akan habis atau berkurang ketika dipakai. Sementara itu, bahan 

merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika dipakai. 

c. Langkah-Langkah 

Berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan 

untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks 

prosedur bisa tercapai. 

d. Simpulan / Penutup 

 

4) Menggunakan Kalimat Saran/ Larangan 

Teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar 

tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata/ frase hubung: sebaiknya, 

hindari, jangan, jika tidak. 

 

5) Menggunakan Kata Penghubung, Pelepasan, Kata Acuan 

Dalam teks prosedur, konjungsi terdiri atas dua macam, yaitu: Konjungsi 

persyaratan dan konjungsi temporal. Langkah dalam panduan dapat 

dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, 

setelah ini. Pelepasan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan 

sudah disebutkan sebelumnya. 

 

 

2.10  Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran yang 

wajib dilaksanakan pada pendidikan di Indonesia. Dalman (2012) 
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menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai empat 

keterampilan dalam berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006) 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. Dalam kurikulum 2013, terdapat kompetensi isi (KI) dan 

kompetensi dasar (KD).  

Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 24 tahun 2016 bab II pasal 2, kompetensi inti merupakan 

kamampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus 

dimiliki seorang peserta didik di setiap kelas. Sedangkan, pada kompetensi 

dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang 

harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing 

satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupkan pembelajaran yang berbasis 

teks. Pada setiap teks terdapat KD yang harus dicapai selama proses 

pembelajaran. Salah satu teks yang terkait dengan tindak tutur direktif 

adalah teks prosedur. Teks ini terdapat pada kelas VII. Kompetensi dasar 

pada teks ini adalah 3.6 Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks 
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prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai 

sumber yang dibaca dan didengar. Berdasarkan kompetensi dasar yang 

terdapat pada teks prosedur, penelitian pada tindak tutur direktif dapat 

diimplikasikan untuk pembelajaran teks prosedur. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak 

tutur direktif guru dan siswa di grup whatsapp, Berdasarkan rumusan 

tersebut maka desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan fungsi komunikatif tindak tutur direktif dan realisainya 

pada tindak tutur direktif langsung dan tidak langsung yang digunakan 

dalam tindak tutur direktif guru di grup whatsapp kelas XI-1 SMP N 3 

Gadingrejo. Metode dekriptif kualitatif betujuan untuk menggambarkan, 

melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab lebih rinci 

permasalahan yang diteliti yaitu berupa tindak tutur direktif guru dalam 

grup whatsapp. 

 

 

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa tindak tutur direktif guru 

yang mengajar di grup whatsapp bahasa Indonesia Kelas IX-1 SMP 

Negeri 3 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tahun pelajaran 2020/ 2021. 

Subjek penelitian adalah guru SMP N 3 Gadingrejo, yang juga merupakan 

mahasiswa pascasarjana pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di 
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Universitas Lampung. Guru tersebut mengajar di kelas IX SMP N 3 

Gadingrejo. Adapun data dalam penelitian ini, berupa tindak tutur direktif 

yang digunakan guru di grup whatsapp bahasa Indonesia kelas IX-1 SMP 

N 3 Gadingrejo. Peneliti mengobservasi proses pembelajaran dengan 

mentranskrip voice note antara guru dan siswa saat proses pembelajaran. 

Data diambil sebanyak lima kali pertemuan. Peneliti berhenti mengambil 

data saat tidak ditemukan lagi data baru atau data sudah jenuh. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, smartphone untuk mengikuti pembelajaran jarak 

jauh, lembar observasi, dan lembar verifikasi korpus tindak tutur direktif. 

Peneliti mengamati proses pembelajaran daring bahasa Indonesia di grup 

whatsapp kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo. 

 

Peneliti mencatat hasil observasi di lembar observasi yang telah disediakan 

oleh peneliti saat menyimak proses pembelajaran di grup whatsapp. Selain 

mencatat secara langsung di dalam lembar observasi, peneliti juga telah 

mentranskip voice note pembelajaran daring. Lembar verifikasi korpus 

tindak tutur direktif  digunakan oleh peneliti untuk mengkonfirmasi tindak 

tutur direktif yang dilakukan oleh guru saat melakukan proses 

pembelajaran.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara analisis yang dilakukan 

peneliti terhadap data yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik 

observasi dan mentranskrip voice note yang merupakan fitur dari 

whatsapp, karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring. 

a. Observasi (pengamatan). Pada penelitian ini, observasi telah dilakukan 

oleh  peneliti secara online melalui grup whatsapp. Peneliti masuk ke 

dalam grup dan mengamati proses pembelajaran serta mencatatnya 

dalam lembar observasi, dan tidak ada keterlibatan sama sekali dalam 

proses pembelajaran. 

b. Fitur Voice Note, voice note adalah alat perekam suara. Pada penelitian 

ini voice note menjadi alat perekam proses pembelajaran yang 

kemudian ditranskrip oleh peneliti sebagai data hasil penelitian. 

c. Peneliti memilih poin-poin yang menggambarkan tindak tutur direktif. 

d. Mengklasifikasikan tindak tutur direktif dalam pembelajaran 

berdasarkan langsung dan tidak langsung. 

e. Menyajikan analisis data yang diperoleh dalam tindak tutur direktif 

guru di grup whatsapp kelas. 

f. Menyimpulkan tindak tutur direktif guru dan siswa. 
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Maka, tolok ukur analisis fungsi komunikatif tindak tutur direktif 

menggunakan kajian teori (Yule, 2006, Wijana, 1996) berikut ini tolok 

ukur analisis fungsi komunikatif sebagai berikut. 
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Pedoman Analisis Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Direktif Guru di Grup Whatsapp  

No Fungsi 

Komunikatif 

Deskriptor 

Langsung Tidak Langsung 

1. Meminta 1. Tindak tutur langsung meminta ditujukan 

langsung oleh penutur kepada mitra tutur yang  

tidak memiliki maksud lain selain meminta. 

Struktur kalimat meminta berupa kalimat 

imperatif. Kalimat imperatif berfungsi 

menekankan agar mitra tutur melakukan 

sesuatu sesuai keinginan penutur. 
 

Tindak tutur tidak langsung meminta ditujukan 

kepada mitra tutur melalui kalimat yang memiliki 

makna tersirat. Tindak tutur ini bermaksud 

meminta mitra tutur melakukan sesuatu, namun 

permintaan tersebut tidak disampaikan dengan 

menggunakan tuturan langsung. Dengan kata lain, 

modus dan tujuan dari penutur berbeda. Struktur 

kalimatnya deklaratif dan interogatif. 

 
 

2. Menanya 1. Tindak tutur menanya dimaksudkan oleh 

penutur kepada mitra tutur secara langsyng 

dengan tujuan menanya. Struktur kalimat tindak 

tutur direktif menanya berupa struktur 

interogatif. Maksud dari kalimat interogatif 

adalah penutur memberikan tuturan berupa 

kalimat tanya. 
 

Tindak tutur tidak langsung pada tuturan menanya 

menggunakan struktur kalimat interogatif dimana 

kalimat pertanyaan tidak langsung menuju pada 

apa yang ditanyakan atau modus dan tujuannya 

tidak sama. 
 

3. Memerintah 1. Tuturan langsung memerintah menggunakan 

struktur imperatif yang berfungsi untuk 

memerintah mitra tutur melakukan sesuatu 

sesuai dengan apa yang dituturkan oleh penutur. 

Tindak tutur tidak langsung memerintah memiliki 

struktur interogatif yang disampaikan kepada 

mitra tutur dengan makna tuturan yang tidak sama 

dengan modus. Sehingga mitra tutur perlu 

memahami makna tersirat dari perintah yang 
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disampaikan oleh penutur. 

4. Melarang 1. Tuturan mitra tutur pada tindak tutur direktif 

melarang memiliki struktur imperatif. Struktur 

imperatif berisi kalimat larangan yang ditujukan 

secara langsung kepada mitra tutur agar mitra 

tutur tidak melakukan sesuatu yang tidak 

diinginkan oleh penutur. 
 

Tuturan tidak langsung melarang memiliki 

struktur deklaratif interogatif. Struktur deklaratif 

interogatif berfungsi menjelaskan sesuatu yang 

dilarang disertai dengan penegasan kalimat 

interogatif untuk memastikan mitra tutur tidak 

melakukan hal yang dilarang oleh penutur.  

5. Mengizinkan 1. Tindak tutur mengizinkan langsung memiliki 

struktur imperatif. Kalimat imperatif pada 

tindak tutur mengizinkan berfungsi untuk 

memberikan izin kepada mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu. 
 

Tindak tutur tidak langsung mengizinkan 

mempunyai struktur interogatif dan deklaratif. 

Struktur deklaratif berfungsi untuk memberikan 

pernyataan tentang suatu kondisi yang diperjelas 

dengan struktur interogatif berfungsi untuk 

menanyakan sesuatu yang tujuannya member izin 

kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 
 

6. Menasihati  1. Tindak tutur menasihati secara langsung 

menggunakan struktur imperatif yang berfungsi 

untuk menasihati. 

1. Tindak tutur direktiftidak langsung menasihati 

memiliki struktur deklaratif interogatif. Struktur 

deklaratif berfungsi untuk memberikan informasi 

tentang topik yang dibahas, sedangkan struktur 

interogatif berfungsi mempertegas maksud dibalik 

pernytaaan yang telah diungkapkan oleh penutur 
2.  

Sumber:(Yule, 2006,Wijana, 1996) 
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3.Pemeriksaan 

Pemeriksaan 

4.a. Pengujian 

berhasil 

5. Interpretasi 

Default 

4. b. Pengujian 

gagal 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis heuristik. Analisis heuristik sebuah tuturan langsung dan tidak 

langsung diinterpretasikan berdasarkan berbagai dugaan sementara oleh 

mitra tutur. Menurut Leech dalam Rusminto (2015) analisis heuristik 

adalah analisis yang berawal dari masalah yang dilengkapi dengan 

proposisi, informasi latar belakang konteks, kemudian mitra tutur 

merumuskan hipotesis tujuan. 

  

 

1. Masalah 

 

                                               2. Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 1: Bagan Heuristik 
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 Berikut contoh dari analisis konteks. 

 

1.Masalah 

           (Interpretasi tuturan) 

“Apa ada yang sudah 
mengerjakan tugas?” 

 

2. Hipotesis 
 

1. Penutur hanya  bertanya untuk 

memastikan apakah ada siswa yang 

sudah mengerjakan tugas. 

2. Penutur memerintah agar                      

siswa yang sudah mengerjakan   

tugas menjawab. 

 

 

 3. Pemeriksaan 

1. Saat itu pembelajaran sudah dimulai,  

2. Guru bertanya tentang tugas. 

3. Minggu lalu penutur memberikan  

    tugas. 

 

 

 

4. a.Pengujian 2 Berhasil 4. b. Pengujian 1 

   gagal 

 

 

5.Interpretasi Defaul 
 

 

Gambar 2. Bagan Analisis Konteks 
 

Tuturan “Apa ada yang sudah mengerjakan tugas?” memiliki dua hipotesis 

dan kemudia dua hipotesis tersebut diuji berdasarkan fakta berupa data 

yang ada di lapangan.setelah diuji ternyata hasil dari kedua hipotesis 

tersebut adalah hipotesis 1 gagal sedangkan hipotesis 2 berhasil. Hal ini 
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karena dilihat dari konteks pada tuturan yang melatarinya yaitu ‘saat itu 

pembelajaran sudah dimulai’ dan ‘guru bertanya tentang tugas’. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan tindak tutur 

direktif langsung untuk direalisasikan fungsi komunikatif tindak tutur 

direktifnya.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi tindak tutur direktif, fungsi 

komunikatif, dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

grup whatsapp kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo, peneliti memiliki 

simpulan sebagai berikut. 

1. Dari hasil penelitian, tindak tutur langsung dan tidak langsung dapat 

diketahui bahwa tindak tutur direktif langsung guru meminta sebanyak 

8 data, tindak tutur langsung menanya sebanyak 12 data, tindak tutur 

langsung memerintah sebanyak 9 data, tindak tutur langsung melarang 

sebanyak 3 data, tindak tutur langsung mengizinkan sebanyak 7 data, 

dan tindak tutur langsung menasihati sebanyak 3 data, sedangkan tindak 

tutur tidak langsung meminta 2 data, tindak tutur tidak langsung 

menanya sebanyak 4 data, tindak tutur tidak langsung memerintah 1 

data, dan tindak tutur tidak langsung menasihati 1 data. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa dalam pembelajaran grup whatsapp guru 

lebih dominan menggunakan tindak tutur langsung untuk 

merealisasikan tuturannya. Dalam hal ini guru cenderung memiliki 

gaya tutur yang kooperatif atau bersifat kerja sama dan bersedia 

membantu. Selain itu, konteks pembelajaran yang cenderung formal 

guru memerlukan tuturan yang mudah dipahami oleh siswa. Tindak 
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tutur direktif secara langsung menggunakan struktur imperatif dengan 

fungsi meminta, memerintah, melarang, mengizinkan, menasihati, dan 

struktur interogatif dengan fungsi menanya. Sementara itu, tindak tutur 

direktif secara tidak langsung menggunakan struktur deklaratif dan 

interogatif dengan fungsi meminta, memerintah, melarang, 

mengizinkan, menasihati, dan struktur interogatif dengan fungsi 

menanya. 

 

2. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa fungsi komunikatif yang 

lebih dominan digunakan guru dalam pembelajaran di grup whatsapp 

adalah menanya dan meminta. Hal ini dalam proses pembelajaran guru 

memiliki banyak tindak tutur yang menuntut siswa untuk melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan tuturannya. Guru menggunakan tindak tutur 

direktif menanya secara langsung dapat dilihat ketika suasana saat 

pembelajaran siswa tidak merespon maka, guru memberikan tuturan 

menanya agar siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Tuturan meminta terjadi ketika guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan sesuatu yang terkait dengan pembelajaran, seperti 

menyiapkan materi untuk mengirimkan tugas ke grup whatsapp. Tindak 

tutur memerintah dapat dilihat melalui guru yang menyuruh siswa 

untuk melakukan sesuatu secara langsung. Tindak tutur direktif 

mengizinkan dilakukan ketika guru mempersilahkan siswa. Tindak tutur 

menasihati terjadi saat guru mengingatkan sesuatu kepada siswa tentang 
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hal yang harus dikerjakan. Tuturan melarang terjadi saat siswa tidak 

melakukan sesuatu. 

3. Penelitian ini diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMP sebagai RPP di kelas VII yaitu pada materi teks prosedur. 

Materi teks prosedur terdapat pada KD 3.6 Menelaah struktur dan 

aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan 

cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Hasil 

penelitian ini diimplikasikan sebagai contoh dalam materi 

pembelajaran untuk menjelaskan struktur kebahasaan teks prosedur. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi tindak tutur direktif, fungsi 

komunikatif, dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

grup whatsapp kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo, peneliti memiliki saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi guru, penelitian tentang tindak tutur direktif dalam pembelajaran 

di grup whatsapp kelas IX-1 SMP N 3 Gadingrejo dapat menjadi 

bahan acuan untuk menggunakan tindak tutur langsung dalam proses 

pembelajaran yang dimaksudkan agar siswa secara langsung dapat 

memahami maksud dari tuturan guru. 

2. Bagi mahasiswa, hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan 

mengenai bahasa guru khususnya dalam kajian tindak tutur direktif 

agar dalam berkomunikasi mahasiswa dapat menerapkan dan 

memaknai tindak tutur direktif yang disampaikan.  
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3. Bagi peneliti lain, penelitian ini hendaknya dijadikan acuan untuk 

meningkatkan dan mendalami pengetahuan tentang tindak tutur 

direktif pada pembelajaran di grup whatsapp. Dengan adanya 

penelitian ini, peneliti lain dapat terinspirasi untuk mempelajari lebih 

mendalam permasalahan tentang tindak tutur direktif. 
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