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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semua manusia di dunia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. 

Dalam berinteraksi dengan sesamanya manusia tidak lepas dari bahasa. Bahasa 

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena melalui bahasa 

mereka dapat mengungkapkan maksud kepada lawan bicara agar lawan bicara 

tersebut dapat mengerti. Berbahasa sama halnya dengan aktivitas sosial. Kegiatan 

berbahasa baru terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya.  

Bahasa adalah objek kajian linguistik atau ilmu bahasa. cabang ilmu yang 

mengkaji bahasa berdasarkan konteks adalah pragmatik. Dalam pragmatik makna 

dikaji dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar. Dalam situasi-situasi ujar 

tersebut terdapat suatu peristiwa tutur. Dalam pragmatik, bahasa lisan terwujud 

dalam bentuk tuturan dengan istilah tindak tutur. 

Dalam komunikasi sehari-hari alat yang sering digunakan untuk 

berkomunikasi adalah bahasa baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. 

Bahasa sebagai sarana komunikasi tentunya mempunyai fungsi berdasarkan 

kebutuhan seseorang secara sadar atau tidak sadar yang digunakannya. Bahasa 

merupakan alat untuk mengekspresikan diri, alat komuniksai, dan sarana kontrol 

sosial. 
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Tindak tutur adalah sesuatu yang dikatakan sambil bertindak sesuai 

dengan apa yang dikatakan dan apa adanya reaksi yang diharapkan dari kata-kata 

tersebut. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat 

pada suatu proses komunikasi dalam menyampaikan atau menyebutkan satu 

maksud oleh penutur. Tindak ujar (speech sct) akan berkembang dalam analisis 

wacana dan merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara-

pendengar/penulis-pembaca serta yang dibicarakan (Djajasudarma 2012: 53). 

Tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan biasanya disebut tindak 

tutur dan dalam bahasa inggris secara umum diberi label yang lebih khusus, 

misalnya permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji atau permohonan. 

Istilah-istilah deskriptif untuk tindak tutur yang berlainan digunakan untuk 

maksud komunikatif penutur dalam menghasilkan tuturan. Penutur biasanya 

berharap maksud komunikatifnya akan dimengerti oleh pendengar. Penutur dan 

pendengar biasanya terbantu oleh keadaan di sekitar lingkungan tuturan itu. 

Keadaan semacam ini, termasuk juga tuturan-tuturan yang lain, disebut peristiwa 

tutur (Yule 2006: 82). 

Telaah mengenai bagaimana cara kita melakukan sesuatu dengan 

memanfaatkan kalima-kalimat adalah telaah tindak ujar (speech acts). Dalam 

menelaah tindak ujar ini kita harus menyadari benar-benar betapa pentingnya  

konteks ucapan/ungkapan. Teori tindak ujar bertujuan bertujuan mengutarakan 

kepada kita, bila kita mengemukakan pertanyaan padahal yang dimaksud adalah 

menyuruh, atau bila kita mengatakan sesuatu hal dengan intonai khusus 

(sarktastis) padahal yang dimaksud adalah sebaliknya. 



3 

 

 

 

Para psikolog menganjurkan bahwa pemerolehan konsep tindak ujar 

secara mendasar merupakan prasyatar dari pemerolehan bahasa pada umumnya. 

Di dalam linguistik, pragmatik tindak ujar tetap merupakan praduga  dengan 

implikatur khusus. Implikatur (istilah dalam bagian konversasi, maknanya 

disarikan dari bentuk-bentuk ujaran dengan dasar prinsip koopretif). 

Tindak tutur dibagi menjadi tiga jenis, yang pertama, tindak tutur lokusi 

merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang 

bermakna. Yang kedua, tindak tutur ilokusi membentuk tuturan dengan beberapa 

fungsi di dalam pikiran. Yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi tuturan yang 

dituturkan oleh penutur, yang mempunyai efek atau pengaruh bagi mitra tuturnya. 

Tindak ilokusi mempunyai beraneka ragam fungsi dalam praktik 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bagaimana hubungannya dengan tujuan sosial 

dalam menentukan dan memelihara serta mempertahankan rasa dan sikap hormat, 

maka fungsi-fungsi ilokusi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu (1) 

kompetitif, tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial. Misalnya: memerintah, 

meminta, menuntut, menangis, dan sebagainya, (2) konvivial, tujuan ilokusi 

bersamaan atau bertepatan dengan tujuan sosial, misalnya: menawarkan, 

mengundang, menyambut, menyapa, mengucap terima kasih, mengucap selamat, 

(3) kolaboratif, tujuan ilokusi tidak mengacuhkan atau biasa-biasa terhadap tujuan 

sosial, misalnya: menuntut, memaksakan, melaporkan, mengumumkan, 

menginstruksikan, memerintahkan, (4) konfliktif, tujuan ilokusi bertabrakanatau 

bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya: mengancam, menuduh, mengutuk, 

menyumpahi, menegur, mencerca, mengomeli (Tarigan 2009: 40-41). 
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J. R. Searle (dalam Tarigan 2009: 42-43), mengklasifikasikan tindak 

ilokusi berdasarkan berbagai kriteria yaitu,  (1) asertif, melibatkan pembicara pada 

kebenaran proposisi yang diekspresikan, misalnya: menyatakan, memberitahukan, 

menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, melaporkan, (2) direktif, 

dimaksudkan untuk menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak, 

misalnya: memesan, memerintahkan, memohon, meminta, menyarankan, 

menganjurkan, menasihatkan, (3) komisif, melibatkan pembicara pada beberapa 

tindakan yang akan datang, misalnya: menjanjikan bersumpah, menawarkan, 

memanjatkan (doa), (4) ekspresif, mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, 

mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis sang pembicara menuju 

suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi, misalnya: mengucapkan 

terima kasih, mengucapkan selamat, memaafkan, mengampuni, menyalahkan, 

memuji, menyatakan belasungkawa, dan sebagainya (5) deklaratif, ilokusi yang 

bila performansinya berhasil akan menyebabkan korespondensi yang baik antara 

isi posisional dengan realitas. Contoh: menyerahkan diri, memecat, 

membebaskan, membaptis, memberi nama, menamai, mengucilkan, menjatuhkan 

hukuman, memvonis, dan sebagainya. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tindak tutur 

merupakan realistis komunikasi yang berlangsung dalam interaksi kelas. Guru 

selalu menggunakan bahasa dan tindak tutur untuk memperlancar proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Guru sebagai peranan penting dalam 

kelas, lebih banyak menggunakan tuturan lisan sebagai media untuk 

menyampaikan pesan kepada muridnya. Oleh sebab itu, bahasa memiliki peranan 
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sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan 

merupakan kunci menuju keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi, 

sehingga guru hendaknya menggunakan bahasa lisan yang benar. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat 

istiadat. Bagi Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter juga berarti melakukan 

usaha sungguh-sungguh, sistematik dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan 

menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan 

ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakter 

rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang 

bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa 

kegigihan, tanpa semangat belajar tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung 

jawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa semangat 

berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan 

optimisme. 

Pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengedepankan 

penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan, namun mengabaikan pendidikan 

karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan 

moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini semakin ditinggalkan. Sebagian orang 

mulai tidak memperhatikan lagi bahwa pendidikan tersebut berdampak pada 

perilaku seseorang. Padahal pendidikan diharapkan mampu menghadirkan 
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generasi yang berkarakter kuat, karena manusia sesungguhnya dapat dididik dan 

harus sejak dini. Meski manusia memiliki karakter bawaan, tidak berarti karakter 

itu tak dapat diubah. Perubahan karakter mengandaikan suatu perjuangan yang 

berat, suatu latihan terus menerus untuk menghidupi nilai-nilai yang baik dan 

tidak terlepas dari faktor lingkuangan sekitar. Era keterbukaan informasi akibat 

globalisasi mempunyai faktor-faktor negatif antara lain mulai turunnya nilai-nilai 

kebangsaan yang dianggap sempit seperti patriotisme dan nasionalisme yang 

dianggap tidak cocok dengan nila-nilai globalisasi dan unieversalisasi. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tindak tutur guru 

juga mempengaruhi nilai-nilai karakter pada siswa. Tindak tutur direktif 

merupakan alat yang paling tepat untuk digunakan dalam berkomunikasi terutama 

komunikasi yang digunakan antar guru dan muridnya dalam interaksi belajar 

mengajar. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi 

mempengaruhi penutur atau mitra tutur agar melakukan tindakan seperti yang 

diungkapkan oleh penutur. Tindak tutur inilah yang seringkali digunakan oleh 

guru dalam interaksi belajar mengajar.  

Guru sebagai pendidik perlu menyadari selayaknya tidak memperlihatkan 

kecenderungan dan kebiasaan negatif, misalnya menyampaikan materi dengan 

tuturan yang kurang dapat dipahami oleh siswanya. Guru juga selayaknya tidak 

menggunakan tindak tutur yang tidak baik ketika menyuruh atau meminta siswanya 

untuk melakukan sesuatu. Hal ini dapat mempengaruhi penanaman karakter pada 

siswa. Dengan menggunakan tuturan direktif yang baik kepada siswa maka akan 

memberikan dampak yang baik juga untuk penanaman karakter terhadap siswa. 
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SMP Muhammadiyah 2 Malang adalah sekolah yang berbasiskan 

keilmuan dan keimanan. Para siswa di sekolah ini selalu dibekali dengan ilmu 

agama yang cukup, selain dengan ilmu pengetahuan umum. Sekolah ini juga 

menyediakan layanan internet sehingga siswa dapat mengakses berbagai macam 

informasi dari berbagai tempat. Sekolah ini berada di bawah pembinaan 

Muhammadiyah sehingga keimanan menjadi harga mati yang harus dimiliki oleh 

siswa. Tujuan pendidikan di SMP ini yaitu mewujudkan seorang muslim yang 

bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, cinta tanah air, berguna 

bagi masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah, serta 

memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk 

kemajuan umat dalam pembangunan bangsa dan negara. 

Setelah adanya penelitian diharapkan sekolah ini dapat lebih 

meningkatkan mutu pendidikan dan guru yang mengajar khususnya pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. Alasan mengambil kelas VII adalah karena di 

kelas ini guru sudah lebih menanamkan nilai-nilai katakter pada siswa. Pada tahap 

ini adalah tantangan seorang guru untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai 

karakter pada siswa. 

Penelitian tentang tindak tutur direktif guru ini sudah banyak diteliti. Salah 

satunya adalah yang diteliti oleh Khotimah Aprilianti. Pada penelitian ini 

Khotimah meneliti tentang “Tindak Tutur Guru dalam Interaksi Kelas Bahasa 

Indonesia SMP Negeri 6 Malang “. Persamaannya adalah penelitian ini sama-

sama meneliti tentang tindak tutur guru dalam kelas. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 
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adalah penelitian yang dilaksanakan di SMP 6 hanyalah terfokus pada tindak tutur 

gurunya saja, Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah adalah tentang tindak tutur guru dalam penanaman nilai-nilai 

karakter pada siswa. Dengan harapan bahwa penelitian tindak tutur guru dalam 

kelas dapat menumbuhkan nilai karakter pada siswanya. Untuk itu penelitian 

tentang “Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Penanaman Nilai-nilai Karakter 

pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIIB SMP Muhammadiyah 2 

Malang”. 

 

1.2 Fokus Permasalahan 

Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindak tutur 

direktif guru dalam proses pembelajaran terkait penanaman nilai-nilai karakter 

pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIIB SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah bentuk tindak tutur direktif guru dalam penanaman nilai-

nilai karakter siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIIB SMP 

Muhammadiya 2 Malang? 

b. Bagaimanakah makna tindak tutur direktif guru dalam penanaman nilai-

nilai karakter siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIIB SMP 

Muhammadiyah Malang?  
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1.4 Tujuan 

a. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif guru dalam penanaman nilai-

nilai karakter siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIIB SMP 

Muhammadiyah Malang. 

b. Mendeskripsikan makna tindak tutur direktif guru dalam penanaman nilai-

nilai karakter siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIIB SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. 

 

1.5 Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

a. Secara teoritis penelitian diharapkan menjadi bahan teoritis untuk 

pembelajaran tindak tutur guru yang dapat menanamkan nilai-nilai 

karakter pada siswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih positif terhadap perkembangan ilmu pragmatik dan 

pendidikan di sekolah. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada guru-guru di SMP Muhammadiyah 2 Malang untuk menggunakan 

tuturan direktif yang tepat agar dapat menanamkan nilai-nilai karakter 

pada siswa. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Guna menghindari kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang diungkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi istilah 

sebagai berikut: 

1) Tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan 

biasanya disebut tindak tutur dan dalam bahasa Inggris secara umum 

diberi label yang lebih khusus, misalnya permintaan maaf, keluhan, pujian, 

undangan, janji atau permohonan (Yule 2006: 82). 

2) Tindak tutur direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur 

untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini 

menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini 

meliputi; perintah, pemesanan, pemberian saran, dan bentuknya dapat 

berupa kalimat positif dan negatif (Yule 2006: 93). 

3) Bentuk tindak tutur adalah bentuk dari tuturan yang ditampilkan oleh 

penutur. 

4) Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang berbentuk (direct speech 

act) (Wijana, 1996:30). 

5) Tindak tutur tak langsung adalah tindak tutur yang tidak sesuai dengan 

fungsi kalimat yang membentuknya. 

6) Makna tindak tutur adalah arti yang digunakan oleh penutur untuk 

mempengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan. 

7) Nilai-nilai karakter adalah nilai-nilai perilaku siswa yang meliputi rasa 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
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rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan tanggung jawab. 


