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ABSTRAK 

 

Leni. 2016. “Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung dalam Novel 

Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia dan Pembelajarannya di 

Sekolah Menengah Atas.” Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, STKIP 

Muhammadiyah KotaBumi-Lampung. Pembimbing: (1) Dra. Masitoh, M. Pd. 

(2) Dewi Ratna Ningsih, S. Pd., M. Pd. 

 

Tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung merupakan tindak tutur 

yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan dipergunakan 

untuk melakukan sesuatu. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedua 

jenis tindak tutur tersebut yakni tujuan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak 

langsung dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia dan alternatif 

bahan pembelajarannya di sekolah menengah atas. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian dideskripsikan 

berdasarkan fakta-fakta yang tampil sebagai mana adanya. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah penggalan tuturan pada percakapan dalam novel Surga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia yang mengandung tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa tindak tutur 

langsung dan tindak tutur tidak langsung yang ada dalam novel Surga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia ditemukan 42 kutipan. Data tindak tutur berdasarkan 

jenisnya, yaitu tindak tutur langsung sebanyak 31 dan tindak tutur tidak langsung 

sebanyak 11 kutipan. Tindak tutur yang lebih dominan ada dalam novel Surga Yang 

Tak Dirindukan adalah tindak tutur secara langsung. Tindak tutur langsung dan 

tindak tutur tidak langsung pada kajian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan  

pembelajarannya di sekolah menengah atas pada kurikulum 2013. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat komunikasi yang dipakai oleh tiap-tiap orang atau individu 

yang berbentuk lambang atau bunyi-bunyi bermakna. Bahasa merupakan  media yang 

paling efektif untuk menyampaikan dan mengungkapkan suatu ide, gagasan,atau 

pikiran seseorang. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan apa yang 

dirasakan dan yang dipikirannya sehingga terbentuk suatu interaksi antarsesama. 

Bahasa adalah alat komunikasi manusia baik lisan maupun tulis. Bahasa berfungsi 

sebagai bahasa lisan maupun tulis apabila terdapat dua orang atau lebih yang 

melakukan proses komunikasi. Dalam setiap komunikasi bahasa ada dua pihak yang 

terlibat, yaitu pengirim pesan (sender) dan penerima pesan (receiver). Ujaran  

digunakan untuk menyampaikan suatu makna kalimat yang berupa gagasan, pikiran, 

saran. Dalam hal ini makna kalimat adalah  sesuatu hal yang ingin disampaikan 

pengirim (penutur) kepada penerima (lawan tutur). 

Tindak tutur merupakan produk dari suatu ujaran kalimat. Dalam kondisi 

tertentu merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi bahasa yang menentukan 

makna kalimat, baik dalam ragam tulis maupun lisan. Seorang penutur yang ingin 

mengemukakan sesuatu kepada lawan tutur maka yang ingin dikemukakanya itu 

adalah makna kalimat. Cara atau penyampaian makna atau maksud ketika melakukan 

sebuah tuturan, seorang penutur harus menuangkannya dalam wujud tindak tutur. 
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Maksud dalam tindak tutur perludipertimbangkan dikarenakan adanya berbagai 

kemungkinan tidak tutur sesuai dengan posisi penutur, situasi tutur, dan kemungkinan 

struktur yang ada dalam bahasa yang dipergunakan untuk bertutur. 

Tuturan manusia dapat diekspresikan dalam bentuk lisan maupun 

tulis.Penggunaan ragam bahasa tulis seringkali terpengaruh oleh penggunaan ragam 

bahasa lisan. Jika seseorang mampu berbicara secara lisan dengan baik hal tersebut 

juga akan berdampak pada cara penggunaan ragam bahasa tulis yang baik pula. 

Penggunaan kalimat yang sesuai dengan fungsinya adalah aturan yang dipakai ketika 

seorang penutur berada pada konteks formal dan aturan tersebut tidak akan berlaku 

pada konteks informal. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan formal 

maupun nonformal penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan modus kalimat 

terkadang justru efektif digunakan untuk berkomunikasi. 

Secara  formal berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi berita 

(deklaratif), tanya (introgatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara konvensional 

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

untuk bertanya, kalimat berita untuk memberitakan, dan kalimat perintah untuk 

memerintah. Bila kalimat berita difungsikan secara konvensional hasilnya untuk 

menyatakan sesuatu (menginformasikan), kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat 

perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon, tindak tutur yang terbentuk adalah 

tindak tutur langsung. Penutur cenderung menggunakan bahasa seperlunya dalam 

berkomunikasi, pemilihan bahasa oleh penutur lebih mengarahkan pada bahasa yang 

komunikatif. Seorang penutur dengan lawan tutur melakukan kegiatan komunikasi 
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sering dijumpai pemakaian kalimat tanya untuk memerintah, kalimat berita untuk 

meminta maka tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur tidak langsung. 

Sebuah kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi antara penulis (petutur) 

dan pembaca (petutur) seharusnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dengan tujuan untuk meminimalisasi kesalahan penafsiran dari pembaca 

(petutur). Penggunaan kalimat dalam situasi formal dan informal yang baik dan 

benar, terletak pada kemampuan seorang penutur menggunakan bahasa Indonesia 

sesuai kaidah yang baik dan benar dalam ragam tulis dan juga ragam lisan.  

Strategi langsung yang digunakan dalam menyampaikan fungsi tindak tutur 

menggunakan tutur dengan makna yang jelas atau yang merealisasikan makna dengan 

memfungsikan tuturan secara konvensional. Hal tersebut dilakukan mengedepankan 

tujuan dari kegiatan berkomunikasi serta untuk mencapai pengetahuan bersama. 

Selanjutnya dalam penggunaan strategi  tindak tutur tidak langsung, mengekpresikan 

tindak tutur dengan cara memfungsikan tuturan secara tidak konvensional dan 

umumnya motivasi serta tujuan pengutaraannya adalah kesopanan, walaupun tidak 

sepenuhnya demikian. Tindak tutur diungkapkan secara tindak tutur langsung agar 

mudah dipahami oleh lawan tutur. Tindak tutur diungkapkan secara tindak tutur tidak 

langsung khusus digunakan bertujuan untuk menghindari konflik, menjalin hubungan 

harmonis, memperluas topik, menjalin kerjasama atau solidaritas sosial, dan 

mengupayakan agar komunikasi dapat menyenangkan. Dalam hal-hal tertentu, dalam 

sosial budaya tertentu, penggunaan strategi dengan tindak tutur langsung bukanlah 

perilaku yang baik karena mungkin akan menyakitkan hati orang lain. Bila perlu, 
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seseorang lebih baik menggunakan strategi dengan tuturan secara tindak tutur tidak 

langsung dan membiarkan peserta tutur mengartikannya sendiri maksudnya.  

Ketentuan yang baik dan benar, dalam ragam tulis maupun lisan masih belum 

dapat dipahami oleh peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas. Ketidak 

mampuan peserta didik menggunakan ragam tulis dalam sebuah dialog yaitu 

kesalahan penulisan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, khususnya pada penggunaan tindak tutur langsung dan tindak tutur 

tidak langsung.Bentuk kesalahan tindak tutur yang terjadi pada tuturan secara tertulis, 

misalnya dalam novel. Tokoh dalam novel menggunakan tuturan untuk berinteraksi 

dengan tokoh lainnya. Dialog dalam novel mampu menyampaikan informasi secara 

efektif dan efisien melalui tindak tutur yang terjadi para tokohnya. Tuturan dalam 

novel bertujuan sebagai alat komunikasi antara penulis dan pembaca novel tersebut. 

Dalam ragam bahasa tulis, tuturan disampaikan oleh penulis (penutur) kepada 

petuturnya, yaitu pembaca. Tuturan yang terjadi melalui bahasa dapat di ekspresikan 

melalui bahasa cetak seperti novel. 

Banyak sastrawan di Indonesia yang menulis novel, salah satu yang terbaik 

adalah Asma Nadia. Asma Nadia lahir di Jakarta Indonesia  pada  tanggal 26 Maret 

1972. Asma Nadia lulus dari SMA 1 Budi Utomo Jakarta, dan melanjutkan kuliah di 

Fakultas Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Ia tidak menyelesaikan 

kuliah yang dijalaninya karena penyakit yang dideritanya. Asma Nadia mempunyai 

obsesi untuk terus menulis. Ketika kesehatannya menurun, ia tetap bersemangat 

untuk menulis. Di samping itu, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keluarga 
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dan orang yang menyayanginya memotivasi untuk terus menulis. Asma Nadia tetap 

aktif mengirimkan tulisannya ke majalah Islam. 

Dipilihnya Asma Nadia  didasari oleh beberapa alasan. Pertama, Asma Nadia 

memunyai prestasi yang cukup membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan salah satu 

karya cerpennya yang berjudul Imut dan Koran Gondrong pernah meraih juara 

pertama tingkat nasional yang diadakan majalah Aninda pada tahun 1994 dan 1995. 

Kedua, Asma Nadia juga mendapatkan penghargaan khusus dari adikarya IKPAPI 

pada tahun 2002. Ia sudah banyak mendapatkan penghargaan novel diantaranya yang 

berjudul Sakinah Bersamamu, terpilih sebagai fiksi terfavorit oleh anugrah pembaca 

Indonesia, Derai Sunyi terpilih sebagai novel terpuji Majelis Sastra Asia Tenggara 

2005. Ketiga, Asma Nadia dinobatkan sebagai tokoh kebanggan Indonesia Versi 

Yahoo 2013 dan terpilih sebagai penulis fiksi terfavorit Goodreads Indonesia 2011. 

Beberapa karya Asma Nadia yang telah diterbit adalah  novel Aisyah Putri 1 

(Syaamil, 2000), Serenade Biru Dinda (Mizan Publishing, 2000), Hari-Hari 

CintaTiara (Mizan Publishing, 2000), Titian Pelangi (Mizan Publishing, 2000), 

Pesantren Impian (Syaamil, 2000), Catatan Hati Bunda (Lingkar Pena Publishing 

House, 2008), Cinta Diujung Sajadah (Lingkar Pena Publishing, 2008), Aisyah Putri 

Chat Of A Date (Lingkar Pena Publishing House, 2008), Aisyah Putri, Jadian Boleh, 

Dong (Asma Nadia Publishing House, 2009), EmakIngin Naik Haji (Asma Nadia 

Publishing House, 2009), Jilbab Traveler (Asma Nadia Publishing House, 2009), 

Sakinah Bersama Mu (Asma Nadia Publishing House, 2010), Dendam Positif (Asma 

Nadia Publishing House, 2011), Rumah Tanpa Jendela (Penerbit Kompas Gramedia, 

2011), 30 Scripts Pintu Surga (Trans TV, 2011), New Catatan Hati Seorang Istri 



6 
 

(Asma Nadia Publishing House, 2011), My Tweet O-graphy (Asma Nadia Publishing 

House, 2011), Abang Apa Salahku (PTS Miliennia SDN.BHD, 2009), Di Dunia Ada 

Surga (PTS Millennia SDN.BHD, 2009), Anggun (Millennia SDN.BHD, 2010), 

Cinta Di Hujung Sajadah (Malaysia PTS Millennia SDN.BHD, 2011), Ammanige 

Haji Bayake (Navakarnata Publications PVT.LTD 2011), Surga Yang Tak 

Dirindukan (Asma Nadia Publishing House, 2015). 

Dari beberapa karya Asma Nadia yang telah disebutkan di atas,  novel Surga 

Yang Tak Dirindukanyang diteliti lebih lanjut. Dipilihnya novel ini sebagai objek 

penelitian didasari oleh beberapa alasan, yakni: (1) novel Surga Yang Tak 

Dirindukanmendapatkan komentar-komentar yang baik dari pembaca maupun para 

sastrawan lain seperti: Putu Wijaya (seniman), Dewie Sekar (penulis Zona @ 

Tsunami, Perang Bintang, dan Zona @Last  trainer);(2) novel Surga Yang Tak 

Dirindukanmenjadi film terlaris tahun 2015 dan meraih dua penghargaan di Festival 

Film Bandung 2015. (3) novelSurga Yang Tak Dirindukansudah best seller dan novel 

terbaik Islamic Book Fair Award. 

Sementara itu dipilihnya tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung 

dalam Novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran di sekolah menengah atas didasarkan pada kompetensi dasar 

yang terdapat dalam kurikulum 2013. Ningsih (2015: 7) Pemilihan jenjang SMA 

dikarenakan siswa pada jenjang ini sudah memunyai tingkat pemikiran yang lebih 

kritis terhadap suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Selain itu, jenjang 

SMA dipilih karena sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa 

SMA. Pada pembelajaran bahasa kelas XII semester genap dengan standar 
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kompetensi, yaitu memahami, menganalisis dan mengevaluasi, seni, budaya, dan 

humaniora, dengan wawasan kemanusian, kebangsaan, kenegaraan, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar pada 3.3 Menganalisis teks 

cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan cerita fiksi dalam novel baik lisan 

maupun tulisan. Dengan demikian masalah tentang tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung dalam sebuah karya sastra dapat dijadikan sebagai objek peneliti 

tentang kegiatan menganalisis makna dari sebuah teks. 

 

1.2 Fokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah 

“Tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam novel Surga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadiadan alternatif pembelajarannya di sekolah menengah 

atas”.  

 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam 

novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadiadan alternatif pembelajarannya 

di sekolah menengah atas?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 



8 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur langsung dan 

tindak tutur tidak langsung dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma 

Nadiadan alternatif pembelajarannya di sekolah menengah atas. 

1.5  Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoretis dan 

praktis 

1. Kegunaan Secara Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang kajian wacana, khususnya 

tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam novelSurga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi guru, siswa, dan peneliti lain. 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya tingkat sekolah menengah atas,tentang tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung dalam novelSurga Yang Tak Dirindukan karya Asma 

Nadiadalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Bagi Siswa  

Bahan masukan bagi siswa sebagai pemakai bahasa Indonesia agar lebih 

mengapresiasi dan menggunakan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak 

langsung dengan baik dan benar. 
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c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan alternatif/bahan rujukan bagi peneliti selanjut-nya yang 

berhubungan dengan  tindak tutur langsung dan 

 

 

 

BAB II 

 KAJIAN TEORI 

 

 

 

2.1 Wacana 

 

Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat. Banyak ahli bahasa 

yang mendefinisikan tentang wacana.Berikut definisi wacana dari beberapa ahli.Alwi 

dkk dalam Zaimar dan Ayu (2009:11) mengemukakan,“Wacana adalah ren-tetan 

kalimat yang bertautan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-

kalimat itu.Ahli bahasa lain, yaituJorgensen dan Louise (2010:1) menge-mukakan, 

“Wacana adalah gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda 

yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam 

domain-domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya dalam domain “wacana 

medis” dan “wacana politik”. 

Tarigan dalam Wijana (2010:67) mengatakan bahwa wacana adalah satuan 

bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan 

koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir 

yang nyata, disampaikan secara lisan atau tulis.Djajasudarma dalam Wijana (2010: 

67) mengemukakan, ”Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu 
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kesatuan. Makna proposisi sebagai isi konsep yang masih kasar yang akan 

menimbulkan pernyataan dalam bentuk kalimat atau wacana.  

Sudaryat (2009:106) mengemukakan, “Wacana adalah produk komunikasi 

verbal.Wacana lisan (ujaran) merupakan produk komunikasi lisan yang melibatkan 

pembicara dan penyimak, sedangkan wacana tulis (teks) merupakan produk 

komunikasi tulis yang melibatkan penulis dan pembaca.Aktivitas penyapa 

(pembicara/penulis) bersifat produktif, ekspresif, atau kreatif, sedangkan aktivitas 

pesapa (pendengar/pembaca) bersifat reseptif.Aktivitas di dalam diri penyapa bersifat 

internal, sedangkan hubungan penyapa dan pesapa bersifat interpersonal. Wacana 

dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan medium, cara pengungkapan, 

pendekatan,dan bentuknya.  

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa wacana merupakan rentetan kalimat 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainsehingga terbentuklah makna yang serasi 

di antara kalimat-kalimat itu, membentuk satu kesatuan.Mempunyai awal dan akhir 

yang nyatadisampaikan secara lisan yang melibatkan pembicara dan penyimak, 

sedangkan secara tertulis melibatkan penulis dan pembaca. 

 

2.2 Peristiwa Tutur  

Bahasa adalah alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Memang 

manusia dapat juga menggunakan alat lain untuk berkomunikasi, tetapi tampaknya 

bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik di antara alat-alat komunikasi 

lainnya. Dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang 
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dapat berupa pikiran, gagasan, maksud,perasaan maupun emosi secara langsung. 

Dalam setiap proses komunikasi ini terjadilah apa yang disebut tindak tutur dalam 

satu situasi tutur. Peristiwa tutur ialah suatu kegiatan para peserta berinteraksi dengan 

bahasa dalam cara-cara konvensional untuk mencapai suatu hasil (Yule,2006:99). 

Peristiwa tutur (speech event) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi 

linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu 

penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan 

situasi tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Dell Hymes dalam Chaer (2010:48) 

bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-

huruf pertamanya dirangkai menjadi akronim SPEAKING. Adapun komponen-

komponen peristiwa tutur adalah sebagai berikut. 

1. Setting and scene, setting berkenaan dengan dengan waktu dan tempat tutur 

berlangsung,sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi 

psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat 

menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. 

 Dengan demikian setting and scene merupakan hal yang sangat penting untuk 

menunjang berlangsungnya suatu komunikasi antara penutur dan lawan tutur. 

Sebelum berkomunikasi antara penutur dan lawan tutur harus  terlebih dahulu 

mengetahui waktu, tempat, dan situasi untuk berkomunikasi. 

2. Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara 

dan pendengar, penyapa dan pesapa,atau pengirim dan penerima (pesan). Status sosial 

partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak 

akan menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda bila berbicara dengan 
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orang tuanya atau gurunya bila dibandingkan  kalau dia berbicara dengan teman-

teman sebayanya. 

 Didalam berkomunikasi sudah pasti terlibat pihak-pihak penutur dan lawan 

tutur di dalam suatu pertuturan dan status sosial partisipan sangat menentukan bahasa 

yang akan digunakan karena tidak semua tuturan bahasa digunakan, sebaiknya  

terlebih dahulu harus mengetahui siapa lawan tutur. 

3. Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di 

ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara; namun, para 

partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. 

Dengan demikian penutur sebelum berkomunikasi sudah pasti mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu dari tuturan yang akan disampaikan kepada lawan tuturnya agar 

komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. 

4. Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini 

berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan 

hubungan antaraapa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran dalam 

kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Begitu juga 

dengan isi yang dibicarakan.Sebagai penutur sebaiknya terlebih dahulu mengetahui 

ujaran kata-kata apa yang baik untuk digunakan  kepada lawan tuturnya yang sesuai 

dengan topik yang akan dikomunikasikan. 

5. Key, mengacu pada nada, cara, dan semangat. Suatu pesan disampaikan: dengan 

senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan 

sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. 
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 Nada dan cara penyampaian sangatlah berpengaruh ketika berkomunikasi, 

karena jika penutur berbicara dengan rasa semangat, senang hati, serius, lawan tutur 

akan memberi respon atau tanggapan dengan baik pula. Sebaliknya jika penutur 

menggunakan nada atau cara penyampain yang berbeda, lawan tutur belum tentu ia 

memberi respon atau tanggapan dengan baik. 

6. Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, 

tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities ini juga mengacu pada kode 

ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam, atau register.Antara penutur 

dan lawan tutur mengetahui bahasa apa yang digunakan, baik itu berupa  lisan 

maupun tulis  untuk berkomunikasi sewaktu-waktu sesuai dengan konteksnya. 

7. Norm of Interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam 

berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan 

sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan 

bicara.Ketika komunikasi berjalan dengan baik dengan adanya norma atau aturan di 

dalam berinteraksi dan tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap ujaran dari lawan 

tuturnya.  Jadi,ujaran itu sesuai dengan yang diharapkan oleh penutur. 

8. Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, 

doa, dan sebagainya. Didalam berkomunikasi lawan tutur sudah mengetahui 

penyampaian apa yang disampaikan oleh penutur.Dengan demikian, antara penutur 

dan lawan tutur tidak akan terjadi kesalah pahaman ketika berkomunikasi karena 

lawan tutur sudah mengetahui terlebih dahulu jenis apa yang disampaikan oleh 

penuturnya. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan suatu peristiwa tutur harus memiliki kedelapan 

komponen tersebut agar komunikasi yang ingin disampaikan bisa diterima dengan 

baik oleh lawan tutur.Berdasarkan pendapat yang dikemuka-kan Dell Hymes dapat 

dilihat betapa kompleksnya peristiwa tutur yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 

(Chaer,-2010:47—49). Jadi, peristiwa tutur adalah rangkaian dari sejumlah tindak 

tutur yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan tutur. 

 

2.3 Tindak Tutur 

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan komunikasi antarsesama. 

Dalam berkomunikasi,manusia menggunakan bahasa sebagai medianya.Cara 

berkomunikasi ini dalam kajian pragmatik lebih dikenal dengan istilah tindak 

tutur.Tindak tutur itu adalah suatu gejala (symptom),yaitu suatu petunjuk indikasi 

tentang apa yang ada atau apa yang terjadi dalam benaknya. Dari sudut pandang 

pendengar, tindak tutur itu adalah suatu sinyal (signal), yaitu panggilan atau perintah 

kepadanya untuk melakukan suatu tindak. Dari sudut komunikasi itu sendiri tindak 

tutur itu adalah suatu lambang (symbol), yaitu suatu tanda yang menunjukkan apapun 

yang dimaksudkan oleh penutur untuk disampaikan (Buhler dalam ullman, 2009:15). 

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan keber-

langsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur menghadapi situasi 

tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwa,tetapi 

didalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. 

Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan gejala yang terdapat pada suatu proses 
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komunikasi (Chaer, 2010:50). Tindak tutur adalah sepenggal tutur yang dihasilkan 

sebagai bagian dari interaksi sosial (Austin dalam Sumarsono, 2009:323). 

 

 

 

 

2.4 Macam-Macam Tindak Tutur 

Tindak tutur berdasarkan konteks situasi terbagi menjadi dua, yaitu tindak 

tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.Tindak tutur langsung adalah tuturan 

berdasarkan modusnya kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat 

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

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

menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, 

permintaan, atau permohonan. Tindak tutur tidak langsung adalah suatu ujaran secara 

sopan, perintah  yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya. 

Berikut ini macam-macam tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung yang 

akan dijelaskan di bawah ini. 

 

2.4.1 Tindak Tutur Langsung  

Dalam sebuah peristiwa percakapan,penutur tidak selalu mengatakan apa yang 

dimaksudkan secara langsung. Dengan kata lain,untuk menyampaikan suatu maksud 

tertentu penutur sering menggunakan tindak tutur tidak langsung. Berdasarkan 

konteks situasi tindak tutur dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung. 
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Wijana (2010:28) mengemukakan, tindak tutur langsung adalah tuturan 

berdasarkan modusnya kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat 

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

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

menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, 

permintaan, atau permohonan.  

Searle dalam Chaer (2010:50) mengemukakan, tindak tutur langsung adalah 

tindak tutur menurut tata bahasa tradisional ada tiga jenis kalimat yaitu (1) kalimat 

deklaratif, (2) kalimat interogatif), dan (3) kalimat imperatif. Kalimat deklaratif 

adalah kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat 

itu untuk menaruh perhatian saja, tidak melakukan apa-apa sebab maksud si  pengujar 

hanya untuk memberitahukan saja.  Kalimat interogatif adalah kalimat yang isinya 

meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat itu untuk member 

jawaban secara lisan.Jadi, yang diminta bukan hanya sekedar perhatian, melainkan 

juga jawaban.Kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya meminta agar si 

pendengar atau yang mendengar kalimat itu member tanggapan berupa tindakan atau 

perbuatan yang diminta. 

Tindak tutur langsung adalah tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya, 

misalnya kalimat berita untuk memberitakan, kalimat perintah untuk 

menyuruh,mengajak,ataupun memohon, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu 

(Nadar,2009:18). Secara formal, berdasarkan modusnya kalimat dibedakan menjadi 3 

bagian : (1) kalimat berita (deklaratif) adalah kalimat yang isinya meminta pendengar 

atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak melakukan apa-
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apa sebab maksud  si pengujar hanya untuk memberitahukan saja;(2) kalimat tanya 

(interogatif) adalah kalimat yang isinya agar pendengar atau orang yang men-

dengarkan kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan, yang diminta bukan 

hanya sekedar perhatian, melainkan juga jawaban; (3) kalimat perintah (imperatif) 

adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat 

itu memberikan tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Secara 

konvensional kalimat berita digunakan untuk memberikan suatu (informasi), kalimat 

tanya untuk untuk menanyakan sesuatu dan kalimat perintah untuk menyatakan 

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

konvensional untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat 

perintah untuk menyuruh,mengaja, memohon, dan sebagainya.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur langsung 

adalah suatu tindak tutur yang disampaikan penutur kepada lawan tutur, baik itu 

berupa kalimat berita, tanya maupun perintah. Berikut contoh tindak tutur langsung 

berdasarkan macam-macamnya. 

(1) Tindak tutur berdasarkan modus kalimat berita(deklaratif)adalah suatu kalimat  

yang digunakan untuk  memberikan suatu  informasi saja tanpa ada interaksi timbal 

balik dari lawan tutur. 

Contoh: 

“Ali memunyai rumah bagus” 

 Pada sore hari Ali bermain bola bersama teman-teman, sesudah bermain  Ali 

mengajak teman-teman berkunjung kerumahnya. Karena ia ingin menunjukkan 

bahwa memunyai rumah yang bagus, satu persatu Ali menunjukkan fasilitas 



18 
 

rumahnya seperti ruang tamu, kamar, dan kolam renang sehingga teman-teman  

senangketika berkunjung kerumah Ali. 

 Kalimat “Ali mempunyai rumah bagus” merupakan kalimat berita langsung 

dituturkan penutur kepada lawan tuturnya dengan maksud lawan tutur untuk menaruh 

perhatiannya saja tanpa melakukan apa-apa. Penutur hanya bertujuan 

memberitahukan saja sehingga dikatakan kalimat berita (deklaratif) karena penutur 

hanya bermaksud menaruh  perhatian saja terhadap lawan tuturnya tanpa meng-

harapkan respon atau timbal balik dari lawan tuturnya 

(2) Tindak tutur berdasarkan modus kalimattanya (interogatif)adalah suatu kalimat 

yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada pendengar atau lawan 

tuturnya,yang bermaksud orang yang mendengarkan kalimat itu untuk memberi 

jawaban secara lisan. Jadi, yang diminta bukan hanya sekedar perhatian saja 

melainkan juga jawaban. 

Contoh:  

“Siapa nama presiden  Indonesia saat ini?” 

Pernyataan di atas terjadi ketika interaksi belajar mengajar berlangsungGuru ber-

tanya kepada Siswa dan Siswi“siapa presiden Indonesia saat ini?” dan mereka pun 

menjawab “presiden Indonesia saat ini Joko Widodo.” 

 Kalimat “Siapa nama presiden Indonesia saat ini?” merupakan kalimat tanya 

langsung yang dituturkan penutur kepada lawan tuturnya dengan maksud  lawan tutur 

memberi jawaban langsung secara lisan karena yang diminta bukan hanya sekedar 

perhatian, melainkan juga jawaban. Dikatakan kalimat tanya (interogatif) penutur 

mempunyai maksud tertentu terhadap ujaran yang disampaikan terhadap lawan 
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tuturnya,baik secara lisan maupun tulis bukan hanya sekedar perhatian saja melain 

juga jawabannya. 

(3) Tindak tutur berdasarkan modus kalimat perintah (imperatif)adalahsuatu kalimat 

perintah yang digunakan oleh penutur  untuk menyuruh, mengajak maupun memohon 

terhadap lawan tutur. Yang bermaksud si pendengar atau yang mendengar kalimat itu 

memberikan tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. 

Contoh:  

 Ambilkan buku saya ! 

Sore hari ketika Rani belajar di taman, ia lupa membawa salah satu bukunya untuk 

dibaca, sehingga Rani memerintahkan adiknya untuk mengambilkan  buku di kamar. 

Mendengar perintah dari Rani, adiknya segera berlari pulang ke rumah meng-

ambilkan buku yang tertinggal dikamar dan memberikan buku tersebut kepada Rani. 

Kalimat “ambilkan buku saya!” merupakan kalimat perintah langsung yang 

dituturkan penutur kepada lawan tuturnya dengan maksud lawan tutur mengambilkan 

buku sesuai dengan konteks tuturnya.Dikatakan kalimat perintah (imperatif) karena 

penutur mempunyai maksud tertentu dari tuturan yang disampaikan kepada lawan 

tutur baik itu berupa suatu tindakan atau perbuatan yang diminta. 

 

2.4.2 Tindak Tutur Tidak Langsung 

Tindak tutur tidak langsung itu tergantung pada konteks terjadinya 

komunikasi antarpenutur dan lawan tutur.Nadar (2009:19) mengatakan tindak tutur 

tidak langsung adalah tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, maka maksud 

dari tindak tutur tidak langsung dapat beragam dan tergantung pada 



20 
 

konteksnya.Tindak tutur tidak langsung ini mempunyai kedudukan yang amat penting 

dalam kajian tentang tindak tutur karena sebagian besar tuturan memang disampaikan 

secara tidak langsung (Searle dalam Nadar,2009:19). 

Wijana (2010:28) mengemukakan tindak tutur tidak langsung adalah suatu 

ujaran secara sopan, perintah  yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau 

kalimat tanyaagar orang yang diperintah tidak merasa diperintah. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak  tutur tidak  langsung adalah suatu 

tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, yang dapat berupa kalimat berita 

dan tanya. Maksud dari tindak tutur tidak langsungpun dapat beragam tergantung 

pada konteksnya.Tindak tutur tidak langsung adalah suatu ujaran secara sopan, 

perintah  yang dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang 

yang diperintah tidak merasa diperintah (Wijana, 2010:29) 

1. Contoh tindak tutur tidak langsung yang berupa kalimat berita: 

 Ada makanan di almari 

Saat Dani pulang sekolah, ia bersama teman-teman pergi ke suatu tempat yang 

menurut mereka nyaman untuk bisa belajar bersama dan bisa bertukar pikiran antara 

satu dengan lain. Sesudah belajar Dani bersama teman-temannya pulang kerumah 

masing-masing dan sampai dirumah ibu lalu memberitahukan Dani bahwa ada makan 

di almari. 

Kalimat “ada makanan di almari” bila diucapkan seorang ibu kepada anaknya  

yang sedang membutuhkan makanan, dimaksudkan untuk memerintahkan lawan 

tuturnya mengambil makanan yang ada dialmari yang dimaksud bukan sekedar 

untukmenginformasikan bahwa dialmari ada makanan. Dapat dikatakan tindak tutur 
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tidak langsung yang berupa kalimat beritakarena maksud dari penutur bukan hanya 

menginformasikan saja melainkan tindakan dari lawan tutur. 

 

2. Contoh tindak tutur tidak langsung yang berupa kalimat tanya: 

Di mana sapunya? 

Saat ibu pulang membeli pakaian ayah, di pasar tanpa sengaja ia melihat halaman 

rumah yang masih kotor dan sampah ada dimana-mana sehingga ibu bertanya kepada 

anaknya di mana  ia meletakkan sapu? 

Kalimat “Di mana sapunya” bila diutarakan oleh seorang ibu kepada anak, 

tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan di mana letak sapu itu, tetapi juga 

secara tidak langsung memerintah sang anak untuk mengambil sapu itu. Dikatakan 

tindak tutur tidak langsung yang berupa kalimat tanya  karena maksud dari penutur 

bukan hanya bertanya saja melainkan  memerintah dari lawan tuturnya. 

 

2.4.3 Konteks Sebuah Tuturan 

Untuk memahami sebuah tuturan penutur dan lawan tutur harus harus 

memperhatikan konteks tindak tutur tersebut berlangsung. Kleden dalam Sudaryat 

(2009:141) menjelaskan bahwa konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik 

dihadapi seseorang atau sekelompok orang. Istilah konteks dan situasi sering pula 

digunakan untuk menerangkan peristiwa bahasa sebagai salah satu petunjuk bahasa 

untuk lebih memahami masalah arti bahasa, situasi itu dapat berupa formal dan 

informal. 
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Kata Konteks dan situasi sering diseiringkan pemakainya, sebaliknya 

diadakan juga pembedaan antara kedua kata itu. Kata konteks lebih luas 

jangkauannya mencangkup situasi, tetapi ditambah dengan pengertian lain, yang 

meliputi seluruh latar belakang sosial budaya dan masyarakat bahasa. Konteks adalah 

satu situasi yang terbentuk dari tiga unsur yakni: 

a. Setting; meliputi waktu dan tempat situasi terjadi; 

b. Kegiatan; merupakan semua tingkah laku yang terjadi dalam interaksi 

berbahasa; 

c. Relasi; meliputi hubungan antara peserta bicara dan tutur. 

Menurut Halliday dalam Yayat Sudaryat (2009:143) memandang bahasa 

sebagai alat dalam proses komunikasi, dalam komunikasi bahasa terlibat adanya 

konteks, teks, dan sistem bahasa. Teks sebagai sesuatu yang memiliki register, 

register teks dipengaruhi oleh konteks. 

Schiffriin dalam Rusminto dan Sumarti (2006:51) mendefinisikan konteks 

sebagai sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan atau 

situasi tentang susunan keadaan sosial sebuah tuturan sebagai bagian konteks 

pengetahuan ditempat tuturan tersebut diproduksi dan diinterpretasi.Konteks tidak 

saja berkenaan dengan pengetahuan tetapi merupakan suatu rangkaian lingkungan 

tempat tuturan dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai realisasi yang didasarkan 

pada aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat pemakai bahasa. 

 

2.4.4 Jenis-Jenis Konteks 
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Secara garis besar konteks berdasarkan  fungsi dan cara kerja, konteks dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yakni (1) konteks bahasa (konteks linguistik atau 

konteks kode), (2) konteks nonbahasa/nonlinguistik. 

1. Konteks Bahasa (Konteks Linguistik atau Konteks Kode) 

Konteks ini berupa unsur secara langsung membentuk unsur lahir, yakni kata, 

kalimat, dan bangun ujaran atau teks. 

2. Konteks Nonbahasa (Konteks Nonlingustik) 

a. Konteks dialectal yang meliputi: usia, jenis kelamin, daerah (regional), dan 

spesialisasi. Spesialisasi adalah identitas seseorang atau sekelompok orang 

dan menunjuk profesi orang yang bersangkutan. 

b. Konteks diatipik mencakup setting, yakni konteks yang berupa tempat, jarak 

interaksi, topic pembicaraan, dan fungsi. Setting meliputi waktu, tempat, 

panjang, dan besarnya interaksi. 

c. Konteks realisasi merupakan cara dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyampaikan pesan. 

Sementara itu, Dell Hymes dalam Chaer (2010:48) merinci unsur-unsur 

konteks adalah sebagai berikut. 

1. Penyampaian, yaitu penutur atau penulis yang menghasilkan ujaran atau 

tulisan. Penerima, yaitu pendengar atau pembaca yang menerima pesan dalam 

ujaran atau tulisa. 

2. Unsur topik, yaitu apa yang dibicarakan oleh penyampai dan penerima. 

Pengetahuan analis tentang topik sangat membantu analisisnya. 
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3. Unsur konteks berikutnya adalah setting yang meliputi waktu, tempat, dan 

peristiwa. 

4. Unsur laninnya adalah saluran yaitu bagaimana komunikasi antara penyampai 

dan penerima dilakukan, apakah melaui tulisan atau lisan. 

5. Unsur kode adalah bahasa atau dialek mana yang dipakai dalam interaksi. 

6. Unsur hasil akhir dari komunikasi. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa 

unsur-unsur tersebut akan memudahkan seorang analis wacana dalam 

memperkirakan bentuk isi suatu wacana. 

 

2.4.5 Peranan Konteks dalam Komunikasi 

Peranan konteks dalam komunikasi sangat menentukan keberhasilan tindak 

ujar yang dilakukan penutur dan lawan tutur. Schiffrin dalam Rusminto dan Sumarti 

(2006:57) menyatakan bahwa konteks memainkan dua peran penting dalam teori 

tindak tutur, yaitu (1) sebagai pengetahuan abstrak yang mendasari bentuk tindak 

tutur; dan (2) suatu bentuk lingkaran sosial tempat tuturan-tuturan dapat dihasilkan 

dan diinterpretasikan sebagai relasi aturan-aturan yang mengikat. 

Sementara itu, Hymes dalam Rusminto dan Sumarti (2006:59) menyatakan 

bahwa peranan konteks dalam tafsiran tampak pada kontribusinya dalam membatasi 

jarak perbedaan tafsiran terhadap tuturan tersebut. Konteks dapat menyingkiri makna-

makna yang tidak relevan dari makna-makna yang sebenarnya  sesuai dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang layak dikemukaan berdasarkan konteks situasi 

tertentu. 
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Sejalan dengan pandangan tersebut, Kartomihardjo dalam Rusminto dan 

Sumarti (2006:59) mengemukakan bahwa konteks situasi sangat menentukan bentuk 

bahasa yang digunakan dalam berinteksi.Bentuk bahasa yang telah dipilih oleh 

seorang penutur dapat berubah bila situasi yang melatarbelakanginya berubah. 

Berdasarkan peranan konteks bagi pemahaman sebuah tuturan dapat dibuktikan 

dengan contoh berikut: 

Buk, lihat tasku! 

Tuturan pada contoh di atas dapat mengandung maksud meminta dibelikan tas 

baru, jika disampaikan dalam konteks “tas anak sudah dalam kondisi rusak.” 

Sebaliknya, tuturan tersebut dapat mengandung maksud memamerkan tasnya kepada 

sang ibu, jika disampaikan dalam konteks “anak baru membeli tas bersama sang 

ayah” tas tersebut cukup bagus untuk dipamerkan oleh sang ibu dan anak merasa 

lebih cantik dengan memakai tas tersebut. 

 

2.5  Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung dalam 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Sekolah Menengah Atas  

Pembelajaran merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar 

mengajar. Di dalam proses ini siswa akan berinteraksi dengan pendidik dan sumber 

belajar pada lingkungan sekolah. Kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah 

langkah kongkret kegiatan siswa dalam rangka memperoleh dan meningkatkan 

kompetensi. Dengan kata lain, kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses 

aktif bagi siswa yang mengembangkan potensi sehingga siswa mendapatkan 

pengetahuan yang diharapkan dapat melakukan sesuatu (Muslich,2009:71). 
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Berdasarkan standar isi dan standar kompetensi untuk sekolah menengah atas 

kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013, bahwa tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia, yaitu mempersiapkan persertadidik untuk melakukan interaksi yang 

bermakna dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.Siswanto 

(2008:173) mengatakan bahwa pembelajaran sastra hendaknya digunakan peserta 

didik sebagai salah satu kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang 

dilakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. 

Pembelajaran sastra menjadi bagian pembelajaran bahasa Indonesia secara 

keseluruhan. Tujuan pembelajaran secara umum ditekankan demi terwujudnya, 

kemampuan siswa untuk mengapresiasi sastra secara memadai (Nurgiyantoro, 

2010:321). 

Menurut Rahmanto (2005:27—31) ada tiga aspek dalam memilih bahan 

pembelajaran,yaitu aspek bahasa,aspek psikologi,dan aspek latar belakang budaya. 

1. Aspek Bahasa 

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui tahap-

tahap yang nampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan karya sastra 

melewati tahap-tahap yang melewati banyak aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan 

dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang dibahas, tetapi ada 

faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai pengarang, ciri-ciri karya 

sastra, dan kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Oleh karena itu, guru 
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hendaknya selalu berusaha memahami tingkat kebahasaan siswa-siswanya sehingga 

berdasarkan pengalaman itu guru dapat memilih materi yang cocok untuk disajikan. 

2. Aspek Psikologi 

Perkembangan psikologi taraf anak menuju kedewasaan ini melewati tahap-

tahap tertentu yang cukup jelas untuk dipelajari.Pemilihan bahan pengajaran 

sastra,tahap-tahap pengembangan psikologi ini hendaknya diperhatikan karena tahap-

tahap ini besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak 

hal.Tahap perkembangan psikologi ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya 

ingat,kemampuan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan 

pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi. 

 

3. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra ini meliputi hampir semua faktor kehidupan dan 

lingkungannya. Biasanya siswa akan lebih tertarik pada karya-karya sastra dengan 

latar belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka, 

terutama bila karya sastra menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan mereka 

atau  dengan orang-orang di sekitar mereka.Dengan demikian,secara umum, guru 

sastra hendaknya memilih bahan pengajarannya dengan menggunakan prinsip 

mengutamakan karya-karya sastra yang latar ceritanya dikenal oleh para siswa.Guru 

siswa hendak memahami apa yang dinikmati oleh para siswanya sehingga dapat 

menyajikan suatu karya sastra yang tidak terlalu menuntut gambaran di luar 

jangkauan kemampuan pembayangan yang dimiliki oleh para siswanya (Rahmanto, 

2005:27). 
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Berdasarkan pembelajaran sastra di atas, penelitian ini dihubungkan dengan 

pembelajaran sastra di sekolah menengah atas. Analisis tindak tutur langsung dan 

tindak tutur tidak langsung dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma 

Nadia dan alternatif bahan ajarnya di sekolah menengah atas. Dalam analisis tindak 

tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung yang terdiri dari tindak tutur langsung 

berita, tindak tutur langsung tanya, tindak tutur langsung perintah, dan tindak tutur 

tidak langsung berita, tindak tutur tidak langsung tanya. Pembelajaran sastra yang 

dimaksud berupa alternatif bahan ajarnya yang berorientasi pada pendidikan karakter 

siswa, bahan ajar dapat dibedakan menjadi enam jenis yaitu: fakta, konsep atau teori, 

prinsip, proses, nilai, dan keterampilan. Ada tiga aspek penting dalam pemilihan 

bahan pembelajaran sastra, yaitu: pertama dari aspek segi bahasa, kedua aspek segi 

kematangan jiwa (psikologis), dan ketiga aspek latar belakang budaya para siswa. 

Penelitian ini dijadikan sebagai alternatif bahan pembelajaran sastra tentang novel di 

sekolah menengah atas dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh 

yang positif terhadap perkembangan siswa. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia. Pada metode ini,peneliti menekankan sifat realitas yang 

terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti 

(Noor,2012:33—34).Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini untuk 

menguraikan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung berdasarkan 

kriteria yang terdapat dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. 

 

3.2 Sumber Data   
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 Sumber data dalam penelitian ini adalah novelSurga Yang Tak Dirindukan 

karya Asma Nadia.Sampul berwarna kecoklatan  bergambar seorang laki-laki dan  

dua perempuan, tebal novel 296 halaman, Penerbit AsmaNadia Publishing House, 

tahun terbit Juni 2015. 

 

 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Instrument adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (penelitian) 

yang berupa sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan 

pengolahan.Nasution (dalam Sugiyono, 2012:223) tidak ada pilihan lain dari pada 

menjadikan manusia sebagai instrumen. Peneliti adalah instrumen kunci dalam 

penelitian dan berperan sebagai perencana. Selain itu instrumen yang  digunakan 

adalah kartu data. Kartu data digunakan untuk mencatat tindak tutur langsung dan 

tindak tutur tidak langsung dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma 

Nadia. 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

baca dan pencatatan. Dikatakan teknik baca karena penelitian ini dilakukan dengan 

membaca semua dialog dalam novelSurga Yang Tak Dirindukan.Teknik 

pencatatan,yakni catatan transkip data.Catatan transkip data dilakukan untuk 
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mencatat tuturan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur dari setiap tokoh 

dalam novelSurga Yang Tak Dirindukan.Catatan tersebut terbagi menjadi dua yakni 

catatan (1) deskriptif dan (2) replektif. 

Catatan deskriptif berupa catatan tentang suatu ujaran dari setiap tokoh dalam 

novelSurga Yang Tak Dirindukan.Catatan replektif adalah interpretasi atau penafsiran 

penelitian terhadap tuturan yang diucapkan oleh penutur kepada lawan 

tutur.Pengumpulan data dengan teknik pencatatan ada beberapa langkah yang 

dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Membaca dengan cermat dan teliti  novelSurga Yang Tak Dirindukankarya Asma 

Nadia secara keseluruhan. 

2. Menentukan dialog-dialog percakapan para tokoh dalam novelSurga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia secara keseluruhan. 

3. Menulis dialog-dialog percakapan para tokoh yang berkaitan dengan tindak tutur 

langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam novelSurga Yang Tak Dirindu-

kan karya Asma Nadia. 

 

3.5 Rencana Pengujian Keabsahan Data  

Setelah data terkumpul,selanjutnya menguji keabsahan data tersebut, yang 

berpedoman pada teori mengenai tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak lang-

sung yang telah disampaikan pada BAB II.Data yang terkumpul harus sesuai dengan 

teori yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan antara hasil penelitian dengan teori 
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yang disampaikan. Adapun tim validasi dalam penelitian ini adalah pembimbing satu 

dan dua. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interprestasi. Semi 

(2010:31—32) mengatakan bahwa teknik analisis data dilakukan dengan cara pen- 

deskripsian bagian-bagian yang ditemukan dalam penelitian, selanjutnya dirumuskan 

kesimpulan umum tentang hasil deskripsi data kemudian memaparkan hasil pe- 

nelitian secara lengkap dalam bentuk tertulis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan dialog-dialog percakapan yang mengandung tindak tutur  langsung 

dan tindak tutur tidak langsung yang terdapat dalam  novelSurga Yang Tak 

Dirindukan karya  Asma Nadia. 

2. Mengategorikan dialog-dialog percakapan para tokoh kedalam tindak tutur 

langsung dan tindak tutur tidak langsung. Data yang sudah dikategorikan dialog-

dialog percakapan para tokoh kedalam tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak 

langsung. Data yang sudah dikategorikan ke dalam tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung kemudian dicatat kedalam kartu data. Sebelum dilakukan proses 

pengatagorian, terlebih dahulu dilakukan pengodean. Rumusan pengodean yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Kode yang menunjukkan tindak tutur langsung berita, ditandai kode (TTLB), 

tindak tutur langsung tanya ditandai kode (TTLT), tindak tutur langsung perintah 
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(TTLP),  dan tindak tutur tidak langsung berita, ditandai kode (TTTLB), tindak tutur 

tidak langsung tanya, ditandai kode (TTTLT). 

b. Kode 1,2,3, dan seterusnya digunakan untuk menunjukkan halaman buku. 

c. Kode i,ii,iii, dan seterusnya untuk menunjukkan baris. 

Contoh:  S/TTLB/26/vii artinya tuturan yang mengandung tindak tutur langsung 

terdapat dalam novelSurga Yang Tak Dirindukan pada halaman tiga dan baris 

ketiga. 

3. Menafsirkan temuan penelitian yang terdapat dalam novel Surga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia. 

4. Menghubungkan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung 

dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia, lalu 

menentukan layak atau tidak dijadikan alternatif bahan pembelajaran 

sastra di SMA yang sesuai dengan standar isi Kurikulum 2013 (K13). 

5. Menarik simpulan. 
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