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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Tindak Tutur 

 Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan 

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan si penutur dalam menghadapi 

situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, 

tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam 

tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan gejala yang terdapat pada 

suatu proses, yakni proses komunikasi (Chaer dan Agustina 2010: 49-50). 

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). 

 Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik. 

Entitas ini merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain bidang ini seperti 

peranggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerjasama, dan prinsip 

kesantunan. Kajian yang tidak mendasarkan analisisnya pada tindak tutur 

bukanlah kajian pragmatik dalam artian sebenarnya.  
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Gunawan (dalam yani: 2006) menyatakan bahwa mengujarkan sebuah 

tuturan dapat dilihat sebagai melakukan tindakan (act), di samping memang 

mengucapkan (mengujarkan) tuturan itu. Aktivitas mengujarkan atau menuturkan 

dengan maksud tertentu itu merupakan tindak tutur atau tindak ujar (speech act). 

Dari beberapa teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak tutur 

adalah setiap ujaran yang diujarkan oleh penutur. Tindak tutur adalah  proses yang 

dilakukan oleh penutur untuk beromunikasi. Tindak tutur ini ketika digunakan 

lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. 

 

2.2 Jenis Tindak Tutur 

 Searle dalam bukunya Speech Acts: An Essay in the Philisophy of 

Language ( dalam Wijana 1996: 17) mengemukakan bahwa secara pragmatis 

setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang 

penutur yakni tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (ilocutionary act), dan 

tindak perlokusi (perlocutionary act). 

 

2.2.1 Tindak Lokusi 

 Tindak lokusi adalah untuk menyatakan sesuatu (Wijana 1996: 17). 

Pernyataan tersebut sama denga pernyataan Rustono dalam (Yani:2006) bahwa 

lokusi atau lenkapnya tindak lokusi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan 

untuk menyatakan sesuatu. 

 Di dalam tindak lokusi tidak mempermasalahkan maksud atau fungsi tutur. 

Pernyataan yang diajukan berkenaan dengan lokusi ini adalah apakah makna 
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tuturan yang diucapkan itu. Lokusi semata-mata tindak tutur, yaitu tindak 

mengucapkan sesuatu dengan kata-kata. Makna kata dalam makna tuturan lokusi 

itu sesuai dengan makna kata di dalam kamus. 

 Tindak lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk 

diidentifikasi, karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa 

menyertakan tindak lokusi sebenarnya tidak atau kurang begitu penting 

peranannya untuk memahami tindak tutur Parker (dalam Wijana 1996: 18). 

 

2.2.2 Tindak Ilokusi 

 Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi 

atau daya ujar. Tindak tutur ilokusi dapat diidentifikasi sebagai tindak tutur yang 

berfungsi untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu (Wiajan 1996: 

18). 

 Tindak ilokusi meruapakan tindak tutur yang mengandung maksud dan 

fungsi atau daya tuturan Rustono (dalam Yani: 2006). Tindak ilokusi tidak mudah 

diidentifikasi, hal itu terjadi karena tindak ilokusi itu berkaitan dengan siapa 

bertutur kepada siapa, kapan dan dimana tindak tutur dilakukan pada tindak tutur 

ilokusi perlu disertakan konteks tuturan dalam situasi. 

 

2.2.3 Tindak Perlokusi 

 Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai 

daya pengaruh (Perlocutionary Force), atau efek bagi yang mendengarkannya. 

Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja tidak sengaja dikreasikan oleh 
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penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk 

mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Tindak ini disebut 

The Act of Effecting Someone (Wijana 1996:19-20). 

 Tindak tutur perlokusi adalah tuturan atau ujaran yang diucapkan oleh 

penutur yang mempunyai efek atau daya pengaruh terhadap mitra tutur. Tindak 

tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur inilah 

yang merupakan tindak perlokusi. Tindak tutur perlokusi dapat menghasilkan efek 

atau daya ujaran terhadap mitra tutur hasilnya rasa khawatir, cemas, rasa takut, 

sedih, senang, putus asa, kecewa, takut, dan sebagainya. 

 

2.3. Tindak Tutur Direktif 

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, permohonan, pemberian saran, dan bentuknya dapat berupa kalimat 

positif dan negatif (Yule 2006: 93). 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan 

maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan, atau 

berharap lawan tuturnya melakukan sesuatu. Tindak tutur direktif sebagai jenis tindak 

tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis 

tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Leech (dalam etikasari 

2012) tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang bertujuan menghasilkan suatu 

efek berupa tindakan yang dilakukan penutur (Etikasari 2012). 
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 Tindak tutur direktif sering juga disebut dengan tindak tutur impositif 

yaitu tindak tutur  yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan 

tindakan yang disebut di dalam tuturan itu. Adapun yang termasuk ke dalam jenis 

tindak tutur ini anatara lain: memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, 

mendesak, memohon, menyarankan, memerintah, memberikan aba-aba, dan 

menantang (Yani:2006). 

 Dari beberapa teori tentang tindak tutur direktif di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang meminta mitra 

tutr untuk melakukan sesuatu yang dituturkan oleh penutur. Tindak tutur direktif 

ini menyatakan bahwa mitra tutur melakukan apa yang diminta oleh penutur. 

Tindak tutur ini ada beberpa jenisnya, yaitu meliputi perintah, permintaan, 

larangan, pertanyaan, saran, dan pemberian izin. 

Menurut Ibrahim (1993:27) direktif mengekspresikan sikap penutur terhadap 

tindakan yang akan dilakukan oleh mitratutur. Tindak tutur direktif merupakan 

konstantif dengan batasan pada isi proposisinya (yaitu, bahwa tindakan yang akan 

dilakukan ditujukan kepada mitratutur). Tetapi, direktif  juga bisa mengekspresikan 

maksud penutur (kenginan, harapan) sehingga ujaran atau sikap yang diekspresikan 

dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur.  

 

2.3.1 Bentuk Tindak Tutur Direktif 

Tuturan dapat mengandung arti yang sebenarnya, dan berfungsi untuk 

menyatakan informasi secara langsung karena modusnya adalah kalimat berita. 

Akan tetapi, bila tuturan diutarakan oleh seorang ibu kepada anak laki-lakinya, 
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kalimat mungkin saja merupakan pengunkapan secara tidak langsung. Dikatakan 

secara tidak langsung karena maksud memerintah diutarakan dengan kalimat 

berita. 

 

2.3.1.1 Tindak tutur langsung 

Secara formal, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), 

kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara konvensional 

kalimat berita digunakan untuk memberikan sesuatu (informasi), kalimat tanya 

untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, 

ajakan, permintaan, atau permohonan. Bila kalimat berita difungsikan secara 

konvensional untuk menyatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, dan 

kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon, dan sebagainya. Tindak 

tutur yang berbentuk adalah tindak tutur langsung (direct speech act) (Wijana, 

1996:30). 

 

2.3.1.2 Tindak tutur tidak langsung 

Tindak tutur ini dilakukan dengan memanfaatkan kalimat berita atau 

kalimat tanya agar orang yang diperintahnya merasa dirinya diperintah. Contoh: 

kamarmu kotor sekali. Tuturan tersebut mengindikasikan bahwa tuturan tersebut 

hanya menginformasikan mengenai kamar yang kotor, tetapi secara tidak 

langsung neyuruh lawan tuturnya untuk membersihkn kamarnya. 

 

 



18 

 

 

 

2.3.2 Makna Tindak Tutur Direktif 

 Direktif bertujuan mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan yang 

akan dilakukan oleh lawan tutur. Direktif (directives) merupakan konstatif 

(constatives) dengan batasan pada isi proporsinya (yaitu, bahwa tindakan yang 

akan dilakukan ditujukan kepada mitra tutur (Ibrahim, 1993:27). Namun direktif 

juga bisa mengekspresikan maksud penutur (keinginan,harapan) sehingga ujaran 

atau sikap yang diekspresikan dijadikan alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. 

Klasifikasi makna tindak tutur direktif menurut ibrahim (1993: 27-33). 

Requestives (meminta, mengemis, memohon, menekan, mengundang, mendoa, 

mengajak, mendorong). Ibrahim (1993: 29) menyatakan bahwa requestives 

mengekspresikan keinginan atau harapan penutur sehingga mitra tutur menyikapi 

keinginan yang mengekspresikan ini sebagai alasan (atau bagian dari alasan) 

untuk bertindak.  

Question (bertanya, berinkuiri, menginterogasi). Ibrahim (1993: 330) 

menyatakan bahwa question (pertanyaan) merupakan requests permohonan di 

dalam kasus yang khusus, khusus dalam pengertian bahwa apa yang dimohon 

adalah, bahwa mitra tutur memberikan kepada penutur informasi tertentu. 

Terdapat perbedaan dianatar pertanyaan-pertanyaan, tetapi tidak semuanya 

penting untuk taksonomi ilokusi. 

Requeriments (memerintah, menghendaki, mengkomando, menuntut, 

mendikte, mengarahkan, menginstruksikan, mengatur, mensyaratkan). Ibrahim 

(1993: 31) menyatakan bahwa requirements (perintah), seperti menyuruh 

(ordering), dan mendikte (dictating), jangan sampai dirancukan dengan request 
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(memohon), meskipun permohonan dalam pengertian yang kuat. Terdapat sebuah 

perbedaan penting di antara kedua perintah dan permohonan. 

Probibitives (melarang, membatasi). Ibrahim (1993:32) menyatakan 

pribibitives (larangan) bahwa larangan termasuk dalam bentuk tuturan direktif 

prihibitives yang artinya larangan, yaitu perintah/suruhan supaya mitratutur tidak 

mengerjakan sesuatu. Biasanya, intonasi dari tuturan ini bersifat lebih tinggi dan 

dengan volume yang keras. Kesantunan pemakaian tuturan larangan yang 

dituturkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas ditandai dengan penanda 

kesantunan jangan. 

Permissives : (menyetujui, membolehkan, memberi wewenang, 

menganugerahi, mengabulkan, membiarkan, mengijinkan, melepaskan, 

memaafkan, memperkenankan). Ibrahim (1993: 32) yang menyatakan bahwa 

permissives (pemberian izin), seperti halnya dengan requirements (perintah) dan 

probibitives (larangan) mempresumsi kewenangan penutur. Permissives 

mengekspresikan kepercayaan penutur dan maksud penutur sehingga Mt percaya 

bahwa ujaran penutur mengandung alasan yang cukup bagi Mt untuk bebas 

melakukan tindakan tertentu. 6)  

Advisiories (menasehatkan, memperingatkan, mengkonseling, mengusulkan, 

menyarankan, mendorong). Ibrahim (1993: 33) yang menyatakan bahwa: 

menyarankan termasuk dalam bentuk advisiories, yaitu menasihatkan, 

memperingatkan, mengkonseling, mengusulkan, menyarankan, dan 

mendorong. Artinya apa yang diekspresikan penutur bukanlah keinginan 

bahwa mitratutur melakukan tindakan tertentu tetapi kepercayaan bahwa 

melakukan tindakan itu merupakan kepentingan mitra tutur. Dalam 

kegiatan pembelajaran menjelaskan konsep materi kepada siswa harus 

dilakukan agar siswa tidak mengalami kesalahan dalam memahami 

pelajaran. 
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2.4  Nilai-nilai Karakter  

Menurut pendapat Djahri (dalam Gunawan 2012: 31) mengatakan bahwa 

nilai adalah suatu jenis kepercayaan, yang letaknya berpusat pada sistem 

kepercayaan sesorang, tentang bagaimana seseorang sepatutnya atau tidak 

sepatutnya dalam melakukan sesuatu, atau tentang apa yang berharga dan yang 

tidak berharga untuk dicapai. Goldon Allfort (dalam Gunawan 2012: 31) seorang 

ahli psikologi kepribadian mengatakan nilai adalah keyakinan yang membuat 

seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Allfort menempatkan keyakinan pada 

posisi yang lebih tinggi ketimbang hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. 

Selanjutnya, Sumantri (dalam Gunawan 2012: 31) menyebutkan bahwa 

nilai adalah hal yang terkandung dalam diri (hati nurani) manusia yang lebih 

memberi dasar pada prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan 

efisiensi atau keutuhan hati. Dari beberapa pengertian tentang nilai di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai adalah merupakan rujukan untuk bertindak. Nilai 

merupakan standar untuk mempertimbangkan dan meraih perilaku tentang baik 

atau tidak baik dilakukan. Maka yang dimaksud nilai-nilai karakter dalam tulisan 

ini, berarti sesuatu nilai yang dapat dilaksanakan karena pertimbangan di atas. 

Richard Eyre dan Linda (dalam Gunawan 2012: 31) menyebutkan bahwa 

nilai yang benar dan diterima secara universal adalah nilai yang menghasilkan 

suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif, baik bagi yang menjalankan 

maupun bagi orang lain. Selanjutnya nilai adalah suatu kualitas yang dibedakan 

menurut, (1) kemampuannya untuk berlipat ganda atau bertambah, meskipun 

sering diberikan kepada orang lain, dan (2) kenyataannya bahwa makin banyak 
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nilai yang diberikan kepada orang lain makin banyak pula nilai serupa yang 

diterima atau “dikembalikan” dari orang lain. 

Indonesian Heritage Foundation (IHF) (dalam Gunawan 2012: 31) 

merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter, 

yaitu; (1) cinta kepada kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggung 

jawab, disiplin dan mandiri: (3) jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, 

peduli, dan kerjasama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 

(7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati: dan (9) toleransi,cinta 

damai dan persatuan. 

Lebih lanjut, Kemendiknas (dalam gunawan 2012:32) melansir bahwa 

berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika 

akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter 

yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu; (1) nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, (2) nilai-nilai perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan diri sendiri, (3) nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama manusia, dan (4) nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan lingkungan, serta (5) nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan kebangsaan. Kemendiknas (2010) dalam buku “Panduan 

Pendidikan Karakter”, kemudian merinci secara ringkas kelima nilai-nilai tersebut 

yang harus ditanamkan kepada siswa, berikut ini deskripsi ringkasnya 

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1  

Nilai-nilai Karakter yang Dikembangkan di Sekolah 

No Nilai Karakter yang 

Dikembangkan 

Deskripsi Perilaku 

1. Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan 

Tuhan Yang Maha Esa 

(Religius) 

Berkaitan dengan nilai ini, pikiran, perkataan, dan 

tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau 

ajaran agamanya. 

2. Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan diri 

sendiri yang meliputi; 

 

 Jujur  Merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. 

Bertanggung jawab Merupakan sikap dan perilaku seseorang utnuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Bergaya hidup sehat Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang 

baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan 

menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat 

mengganggu kesehatan. 

Disiplin  Merupakan suatun tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

Kerja keras Merupakan suatu perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas 

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

 Percaya diri Merupakan sikap yakin akan kemampuan diri 

sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

keinginan dan harapannya. 

Berjiwa wirausaha Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau 

berbakat mengenali produk baru, menentukan 

cara produksi baru, menyusun operasi untuk 

pengadaan produk baru, memasarkannya, serta 

mengatur permodalan operasinya. 

 Berpikir logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan 

atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. 

Mandiri  Suatu sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. 
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No Nilai Karakter yang 

Dikembangkan 

Deskripsi Perilaku 

Ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

Cinta ilmu Cara berpikir, bersikap dan berbuat apa yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

3. Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan 

sesama  

Sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan 

orang lain 

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa 

yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang 

lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang 

lain. 

Patuh paa aturan-

aturan sosial  

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan 

berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan 

umum. 

Menghargai karya dan 

prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Santun Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata 

bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. 

Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang 

menilai sesama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

4. Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi dan selalu ingin memberi bantuan nagi 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

5. Nilai kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

Nasionalis Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsanya. 

Menghargai 

keberagaman 

Sikap memberikan respek/hormat terhadap 

berbagai macam hal baik yang berbentu fisik, 

sifat, adat, budaya, suku, dan agama. 


