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ABSTRAK 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan makna 
tindak tutur direktif bahasa Sasak remaja kepada orang yang lebih tua. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan bentuk dan makna tindak tutur direktif bahasa Sasak remaja kepada 
orang yang lebih tua. Pendekatan penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu pendekatan secara 
teoretis dan pendekatan secara metodologis. Pendekatan secara teoretis dalam penelitian ini 
adalah pendekatan pragmatik. Sedangkan pendekatan secara metodologis yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode simak dengan teknik sadap dan teknik catat. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan intralingual dan metode padan 
ekstralingual dengan teknik hubungan banding membedakan (HBB). Metode penyajian hasil 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal. Hasil analisis data  
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat (1) bentuk tindak tutur direktif langsung 
bahasa Sasak dan bentuk tindak tutur direktif tidak langsung bahasa Sasak dan (2) makna tindak 
tutur direktif yang terdiri atas, makna lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

Kata Kunci: Pragmatik, Tindak Tutur Direktif, dan Bahasa Sasak di Kalangan Remaja. 

 
 

ABSTRACT 

 The problems discussed in this study are the form and the meaning of teenager Sasak 
language directive speech acts. The objectives of this study were to describe the form and the 
function of Sasak language directive speech acts. This research approach is divided into two 
parts, namely a theoretical approach and methodological approach. Theoretical approach in this 
study is a pragmatic approach. While the methodological approach used is a qualitative approach 
that is descriptive. Data collection method used in this study is a method of reading with tapping 
techniques and note-taking techniques. The data analysis method used in this study is the 
intralingual equivalent method and the extralingual equivalent method with the differential 
comparison technique. The method of presenting the results of the data analysis used in this 
study is an informal method. The results of data analysis in this study indicate that there are (1) 
direct directive speech acts in the Sasak language and Sasak language indirect directive speech 
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acts and (2) the meaning of directive speech acts consisting of, the meaning of locution, 
illocutionary, and perlocutionary. 

Keywords : Pragmatics, Directive Speech Acts, and Sasak Language among Teens. 

 

A. PENDAHULUAN 
Bahasa pada dasarnya diciptakan oleh 

manusia untuk berinteraksi dengan 
kelompoknya. Anggota kelompok 
masyarakat akan menentukan tanda dan 
lambang bahasa yang digunakan dalam 
melancarkan interaksi sosial. Tujuan 
masyarakat berinteraksi dengan 
menggunakan bahasa untuk menyampaikan 
maksud dan tujuan tertentu. Mereka akan 
bersepakat dengan bahasa yang digunakan 
selama kepentingan mereka tersampaikan 
dengan baik. Salah satunya dengan tindak 
tutur. Di dalam tindak tutur terdapat 
tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat 
tuturan. Tuturan tersebut berwujud 
pernyataan, permintaan, perintah, dan 
permohonan.  

Tindak tutur sering dilakukan oleh 
masyarakat saat berkomunikasi dalam 
kehidupan sehari-hari. Tindak tutur ini 
dilakukan untuk menyampaikan maksud 
atau keinginan penutur kepada mitra tutur. 
Apabila mitra tutur membentuk sikap yang 
sesuai dengan yang diinginkan penutur, 
penutur telah mencapai efek perlokusi di 
samping keberhasilan ilokusi dalam 
komunikasi. 

Berdasarkan pernyataan di atas, 
terdapat fakta sosial yang berkaitan dengan 
tindak tutur. Fakta sosial tersebut terjadi di 
lingkungan masyarakat, di kampung Sobirin, 
Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, 
Kabupaten Lombok Tengah. Fakta sosial 
yang terjadi berupa penggunaan tindak tutur 
oleh remaja kepada orang tua. Sikap dan 
perilaku remaja di kampung tersebut 
cenderung memerintah orang tua, ketika 
mereka menginginkan sesuatu. Hal ini 

menarik untuk diteliti. Berikut contoh data 
yang diperoleh di kampung Sobirin. 
(1) Remaja : “Inaq belianq kelambi, 

nggaqn doan muqk kadu kelambi nei!” 
   ‘Ibu belikan saya baju, hanya 

ini saja baju yang saya pakai! 
(2) Ibu   : “Ape saq araq wah kadu 

juluq tatiq.” 
   ‘Apa yang sudah ada pakai 
dulu nak (anak laki-laki).’ 

Contoh data di atas,  menunjukkan 
tindak tutur direktif, yang  ditunjukkan oleh 
tulisan bercetak miring. Dialog (1) 
mengekspresikan maksud penutur 
(keinginan, harapan) sehingga ujaran yang 
diekspresikan dijadikan sebagai alasan untuk 
bertindak oleh mitra tutur yang ditunjukkan 
oleh dialog (2). Adapun jenis tindak tutur 
direktif yang diujarkan adalah tindak tutur 
direktif meminta (requestives). Hal ini dapat 
dibuktikan dengan penggunaan kata 
“beliank”’belikan saya’ yang digunakan 
untuk meminta sesuatu. Fungsi dari dilaog 
(1) di atas adalah untuk memerintah mitra 
tutur membelikannya baju. Jika dianalisis 
lebih dalam, maka tuturan pada dialog (1) 
diklasifikasikan ke dalam bentuk tindak 
tutur langsung. Hal ini dilihat dari 
kesesuaian antara struktur kalimat dan 
fungsi komunikasi umum, yaitu kalimat 
imperatif yang berfungsi untuk memerintah. 
Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan konteks 
dari tuturan pada dialog (1) tersebut, penutur 
terkesan meminta bukan memerintah 
ibunya, karena disertai alasan dalam 
tuturannya pada dialog (1). 

Berdasarkan penjelasan di atas, 
terdapat peluang yang besar untuk 
menemukan data yang sejenis dengan data 
pada dialog (1) dan (2) di kampung Sobirin 
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jika dilihat dari tingkat populasi remajanya. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan 
dilakukan untuk mengetahui tindak tutur 
direktif yang diujarkan remaja kepada orang 
tua di kampung Sobirin. Penelitian ini juga 
dilakukan, karena belum adanya penelitian 
yang meneliti mengenai tindak tutur pada 
remaja, meskipun banyak penelitian sejenis 
yang meneliti mengenai tindak tutur.  
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 
penelitian ini dirumuskan dengan judul 
Tindak Tutur Direktif Bahasa Sasak Remaja 
Kepada Orang yang Lebih Tua di Kampung 
Sobirin, Kelurahan Prapen, Kecamatan 
Praya, Kabupaten Lombok Tengah.  

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini berkaitan dengan 
bagaimanakah tindak tutur direktif bahasa 
Sasak di kalangan remaja kepada orang tua 
di Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok 
Tengah. Adapun rincian masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur 

direktif bahasa Sasak di kalangan 
remaja kepada orang yang lebih tua di 
Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok 
Tengah? 

2. Bagaimanakah makna tindak tutur 
direktif bahasa Sasak di kalangan 
remaja kepada orang yang lebih tua di 
Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok 
Tengah? 

 
C. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat baik secara teoretis 
maupun manfaat secara praktis. Manfaat 
yang dimaksud adalah sebagai berikut. 
1. Manfaat teoretis, yaitu Dapat 

memberikan pengetahuan mengenai 
studi tentang tindak tutur direktif 

dalam bidang pragmatik, penelitian ini 
diharapkan dapat menambah wawasan 
tentang kebahasaan khususnya dalam 
bidang linguistic, dan sebagai bahan 
referensi penelitian yang relevan 
dengan penelitian selanjutnya. 

2. .Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan 
refleksi dan pedoman guru dalam 
mengajarkan siswa keterampilan 
berbahasa khususnya keterampilan 
berbicara yang baik dan benar, serta 
bertutur kata yang santun kepada 
orang yang lebih tua dalam pelajaran 
muatan lokal bahasa Sasak di SMP. 

D. LANDASAN TEORI 
Sosiopragmatik 

Sosiopragmatik merupakan telaah 
mengenai kondisi-kondisi ‘lokal’ yang lebih 
khusus, ini jelas terlihat bahwa prinsip 
kerjasama dan prinsip kesopanan 
berlangsung secara berubah-ubah dalam 
kebudayaan yang berbeda-beda atau aneka 
masyarakat bahasa, dalam situasi sosial yang 
berbeda-beda dan sebagainya. (Tarigan, 
1986: 26). Penelitian ini menggunakan 
sosiopragmatik karena, adanya kenyataan 
bahwa wujud-wujud bahasa yang digunakan 
berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor 
sosial yang menyangkut situasi pertuturan, 
seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
status sosial ekonomi penutur dan mitra 
tutur yang ada di lingkungan sosial.  
Pragmatik  
         Mengenai definisi pragmatik yang 
bervariasi, Levinson (1983) (dalam Nadar, 
2009:5) mengatakan definisi tidak perlu 
menjadi masalah, sebagaimana sintaksis 
secara tradisional didefinisikan sebagai 
kajian kombinasi kata-kata dan bagian-
bagiannya, serta semantik sebagai kajian 
tentang makna, maka pragmatik adalah 
kajian tentang penggunaan bahasa. Dengan 
kata lain, pragmatik mengkaji tentang 
makna bahasa yang bersifat fungsional. 
Makna yang dikaji pragmatik adalah makna 
yang terkait konteks atau mengkaji maksud 
penutur. Hubungan antara bahasa dengan 
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konteks merupakan dasar di dalam 
pemahaman pragmatik. Pragmatik dapat 
dimanfaatkan oleh setiap penutur yang 
bertujuan memahami maksud lawan tutur. 
Tanpa konteks akan sulit dipahami makna 
eksternal bahasa dan maksud tuturan 
penutur dan lawan tutur.  Berdasarkan 
berbagai pengertian yang dikemukakan oleh 
para ahli linguistik tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa pragmatik merupakan 
ilmu yang mengkaji tindak tutur seseorang 
di dalam hubungannya dengan konteks atau 
situasi ujaran. Oleh karena itu, pragmatik 
tepat digunakan sebagai landasan teori 
dalam penelitian ini. 
Tindak Tutur 

Teori tindak tutur ‘speech act’ berawal 
dari ceramah yang disampaikan oleh filsuf 
berkebangsaan inggris, John L. Austin, pada 
tahun 1955 di Universitas Harvard, yang 
kemudian diterbitkan pada 1962 dengan 
judul “How to do thing with word”. Austin 
(1962) menyebutkan bahwa pada dasarnya 
pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia 
juga sedang melakukan sesuatu (dalam 
Nadar, 2009:11).  

 
Pengertian Tindak Tutur Direktif 
Yule (2006:92), mengklasifikasikan lima 
jenis fungsi umum dalam tindak tutur. Salah 
satunya adalah tindak tutur direktif. Tindak 
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, permintaan, dan 
pemberian saran. Pada waktu menggunakan 
direktif penutur berusaha menyesuaikan 
dunia dengan kata (lewat pendengar).  
Tindak Tutur Direktif Berdasarkan 
Bentuk 

Menurut Parker (dalam Nadar, 
2009:17-18), selain perlunya pemenuhan 
syarat-syarat tertentu agar tuturan dapat 
valid, perlu juga dipahami bahwa tindak 

tutur dapat berbentuk tindak tutur langsung 
maupun tidak langsung. Adapun yang 
dimaksud dengan tindak tutur langsung 
adalah tuturan yang sesuai dengan modus 
kalimatnya, misalnya kalimat berita untuk 
memberitakan, kalimat perintah untuk 
menyuruh, mengajak, ataupun memohon, 
dan kalimat tanya untuk menanyakan 
sesuatu. Sedangkan tindak tutur tidak 
langsung adalah tuturan yang berbeda 
dengan modus kalimatnya, maka maksud 
dari tindak tutur tidak langsung beragam dan 
tergantung pada konteksnya. Contoh tuturan 
“Di mana jaketku?” apabila dituturkan oleh 
seorang ibu rumah tangga kepada 
pembantunya mengandung tujuan menyuruh 
untuk mengambilkan atau mencarikan 
jaketnya. Maka dapat disimpulkan contoh 
kalimat tersebut berdasarkan konteksnya 
merupakan kalimat tanya dengan modus 
menyuruh. 
Tindak Tutur Direktif Berdasarkan 
Makna 
          Searle di dalam bukunya Speech act. 
An Essay in The Philosopy of Language 
(1969) (dalam Rohmadi 2010:32) 
mengemukakan bahwa secara pragmatis 
setidak-tidaknya ditemukan tiga jenis 
tindakan yang dapat diwujudkan oleh 
seorang penutur. Ketiga jenis tindakan 
tersebut, yaitu tindak lokusi (locationary 
act), tindak ilokusi (ilocutonary act), dan 
perlokusi (perlocutionary act) 
Konteks 

Konteks sangat penting dalam kajian 
pragmatik. Konteks ini didefinisikan oleh 
Leech (1983) (dalam Nadar, 2009:6) sebagai 
latar belakang pemahaman yang dimiliki 
oleh penutur maupun lawan tutur sehingga 
lawan tutur dapat membuat interpretasi 
mengenai apa yang dimaksud oleh penutur 
pada waktu membuat tuturan tertentu. 
Berdasarkan definisi tersebut, dengan 
demikian, konteks adalah hal-hal yang gayut 
dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah 
tuturan maupun latar belakang pengetahuan 
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yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan 
lawan tutur dan yang membantu lawan tutur 
menafsirkan makna tuturan. 
Implikatur 

Menurut Mey (dalam Nadar, 2009:60) 
implikatur berarti sesuatu yang 
diimplikasikan dalam suatu percakapan. 
Dalam rangka memahami apa yang 
dimaksudkan oleh seorang penutur, lawan 
tutur harus selalu melakukan interpretasi 
pada tuturan-tuturannya. Tidak berbeda jauh 
dengan pendapat tersebut, Leech (1983) 
menyebutkan bahwa implikasi suatu tuturan 
juga dapat dibentuk dari kata-kata yang 
dipakai oleh penuturnya, misalnya 
penggunaan some dan all. Dari tuturan 
“Alexandra ate some of the raisins” dapat 
diduga Alexandra tidak makan semua kue 
tetapi hanya sebagian saja. Dari tuturan 
tersebut, lawan tutur memahami bahwa kue 
itu masih ada karena pemakaian kata some 
dan bukan all. Berdasarkan contoh dan 
penjelasan tersebut, dapatlah dipahami 
bahwa pemehaman mengenai implikatur 
diperlukan dalam pembahasan pragmatik, 
bahkan Levinson (1983) menyebut bahwa 
implikatur sebagai salah satu gagasan atau 
pemikiran terpenting dalam pragmatik. 
Salah satu alasan penting yang diberikannya 
adalah implikatur memberikan penjelasan 
eksplisit tentang cara bagaimana dapat 
mengimplikasikan lebih banyak dari apa 
yang dituturkan.  
Wacana Lingual 

   Wacana lisan atau spoken discourse 
adalah wacana yang disampaikan dengan 
menggunakan media lisan. Sebagai media 
komunikasi wacana lisan wujudnya berupa 
percakapan dari awal hingga akhir dan 
berupa rangkaian percakapan lengkap yang 
memuat gambaran situasi, dan maksud 
sehingga dalam wacana lisan pengulangan 
informasi sangat dihindari (Djajasudarma, 
2010:7-8). 
E. Metode Analisis Data   

Mahsun (2014:117) menerangkan bahwa 
terdapat dua metode penelitian yang digunakan 

dalam menganalisis data, yakni metode padan 
intralingual dan ekstralingual. Oleh karena itu, 
untuk melakukan analisis data baik secara 
internal maupun eksternal bahasa dalam kajian 
pragmatik ini, peneliti menggunakan metode 
padan intralingual sebagai langkah awal peneliti 
dalam menganalisis data secara internal. 
Kemudian, metode pada n ekstralingual sebagai 
langkah selanjutnya dalam menganalisis data 
secara eksternal.  
F. Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Metode penyajian hasil analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode informal. Metode informal berupa 
pemaparan dari hasil analisis data yang berupa 
kata-kata dan kalimat. 
G. Pembahasan 
1. Bentuk Penggunaan Tindak Tutur 
Direktif Bahasa Sasak Remaja di 
Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok 
Tengah 
A. Bentuk Tindak Tutur Direktif 
Langsung (TTDL) 
 
1. Kalimat Imperatif Menyuruh 

Kalimat imperatif menyuruh adalah 
kalimat perintah untuk menyuruh seseorang 
untuk melakukan sesuatu atau hal yang 
diinginkan. Berikut akan dipaparkan data 
berserta hasil analisisnya. 

 
1. Teks (1)  

Rina : “Inaq, baitank helm tiye!” 
 ‘Ibu, ambilkan saya helm itu!’ 

Ibu : “Baitan diriqm kembek, keqk 
repot nei.” 

 ‘Ambil saja sendiri, saya 
sedang repot ini.’ 

 Apabila diperhatikan data tindak tutur 
direktif langsung pada teks (1) di atas, maka 
akan ditemukan kalimat imperatif 
menyuruh. Kalimat imperatif menyuruh 
dilihat berdasarkan bentuk struktural dalam 
kalimat dasar, tuturan pada teks (1) “Inaq, 
baitank helm tiye!”, ‘Ibu, ambilkan helm 
itu!’, termasuk ke dalam struktur kalimat 
imperatif atau kalimat perintah, yang 
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ditunjukkan oleh kata “baitank”’ambilkan’. 
Kata “baitank”’ambilkan’ menegaskan 
perintah untuk melakukan sesuatu. Kata 
“baitank”’ambilkan’ memiliki kata dasar 
“bait”’ambil’ dengan penambahan akhiran 
“an” dalam bahasa Sasak yang bermakna 
‘kan’ dalam bahasa Indonesia. Berfungsi 
sebagai penegasan maksud dari penutur. 
Sementara, berdasarkan fungsi kalimatnya 
bentuk penggunaan kalimat perintah di atas 
berfungsi untuk menyuruh mitra tutur 
mengambilkan helm. Berdasarkan analisis 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
tuturan pada teks (1) di atas termasuk ke 
dalam bentuk tindak tutur langsung, karena 
terdapat hubungan langsung antara struktur 
dengan fungsinya. 
2. Kalimat Imperatif Meminta 

 Kalimat imperatif meminta adalah 
kalimat perintah yang digunakan untuk 
meminta seseorang melakukan sesuatu atau 
hal seperti yang dinyatakan di dalam 
tuturan. Berikut akan dipaparkan data 
berserta hasil analisisnya. 
3. Teks (7) 

Burhan :”Nak endeng kepeng beli 
manok. Dozen melaiq malem 
ni!” 

‘Bu minta uang beli ayam. 
Dozen akan menikah malam   
ini!’ 

Huriam :”Bareh juluq aneh, bale taok 
kepeng.” 

 ‘Sebentar dulu, uang ada di 
rumah.’ 

 Berdasarkan teks (7) di atas, jika 
dianalisis berdasarkan bentuk struktural 
dalam kalimat dasar, maka tuturan “Nak 
endeng kepeng beli manok. Dozen melaiq 
malem ni!” ‘Bu minta uang beli ayam. 
Dozen akan menikah malam ini!’ termasuk 
ke dalam kalimat imperatif meminta. 
Tuturan yang menunjukkan kalimat kalimat 
imperatif meminta dalam kalimat “Nak 
endeng kepeng beli manok. Dozen melaiq 
malem ni!” ‘Bu minta uang beli ayam. 

Dozen akan menikah malam ini!’ 
ditunjukkan oleh penggunaan kata 
“endeng”’minta’. Sedangkan, berdasarkan 
fungsinya bentuk penggunaan kalimat 
imperatif di atas digunakan untuk meminta 
mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan 
maksud penutur. Berdasarkan analisis 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuturan 
“Nak endeng kepeng beli manok. Dozen 
melaiq malem ni!” ‘Bu minta uang beli 
ayam. Dozen akan menikah malam ini!’  
termasuk ke dalam bentuk tindak tutur 
langsung, karena terdapat hubungan 
langsung antara struktur dengan fungsinya.  
3 Kalimat Imperatif Menagih 

Kalimat imperatif menagih adalah 
kalimat perintah untuk meminta seseorang 
untuk melakukan sesuatu atau hal seperti 
yang dinyatakan di bawah ini.  
1. Teks (8) 

Aya : ”Mak, unim yam keneak 
tante Tetet, ntak yaq sewe  
kebayaq!” 

   ‘Mak, katanya mau 
memberitahukan tante Tetet, 
bahwa saya mau sewa 
kebaya!’ 

Ibu : ”Angkaq aneh bae 
mandiq pire ngoneqk 
yaq lalo.” 
 ‘Ayo saja mandi dulu, 
urusan mudah kalo 
pergi.’ 

 Berdasarkan teks (8) di atas, jika 
dianalisis berdasarkan bentuk struktural 
dalam kalimat dasar, maka tuturan ”Mak, 
unim yam keneak tante Tetet, ntak yaq sewe 
kebayaq!”‘Mak, katanya mau 
memberitahukan tante Tetet, bahwa saya 
mau sewa kebaya!’ termasuk ke dalam 
kalimat imperatif menagih. Kata yang 
menegaskan bahwa tuturan ”Mak, unim yam 
keneak tante Tetet, ntak yaq sewe 
kebayaq!”‘Mak, katanya mau 
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memberitahukan tante Tetet, bahwa saya 
mau sewa kebaya!’ sebagai perintah 
ditunjukkan oleh kata “keneak” 
‘memberitahukan’, karena berasal dari kata 
“kene”’beritahu’ dan mendapat akhiran (-
an) sehingga menegaskan bahwa tuturan 
yang dituturkan tersebut berupa perintah.   
Berdasarkan fungsinya bentuk penggunaan 
kalimat imperatif di atas digunakan untuk 
menagih janji yang dilakukan oleh mitra 
tutur yang ditunjukkan oleh kata 
“unim”’katanya’. Kata “unim”’katanya’ 
menunjukkan bahwa sebelumnya mitra tutur 
telah membuat kesepakatan dengan penutur 
untuk meminjamkan penutur kebaya.  
Tuturan ”Mak, unim yam keneak tante 
Tetet, ntak yaq sewe kebayaq!”‘Mak, 
katanya mau memberitahukan tante Tetet, 
bahwa saya yang mau sewa kebaya!’  
menegaskan bahwa penutur menagih janji 
ibunya untuk menyewakan kebaya, terdapat 
pada kata “unim yam keneak” ‘katanya mau 
memberitahukan’ yang menegaskan janji 
yang telah dituturkan tersebut. Tuturan 
tersebut memiliki kesan mendesak karena 
konteks peristiwa tutur. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan tuturan ”Mak, unim yam 
keneak tante Tetet, ntak yaq sewe 
kebayaq!”‘Mak, katanya mau 
memberitahukan tante Tetet, bahwa saya 
yang mau sewa kebaya!’ termasuk ke dalam 
bentuk tindak tutur langsung, karena 
terdapat hubungan langsung antara struktur 
dengan fungsinya.  

4. Kalimat Imperatif Menyarankan 
Kalimat imperatif menyarankan adalah 

kalimat perintah untuk meminta seseorang 
melakukan sesuatu atau hal seperti yang 
dinyatakan di bawah ini.  
1. Teks 10 

Aya :”Mak, peleng bae bulum ato 
petipisn! Kelengeq ruen 
belo bulum.” 

 ‘Mak, potong aja rambutmu 
atau tipiskan! Jelek sekali 

rupanya kalau rambutmu 
panjang.’ 

Ibu :”Aok. Barehk peleng leq 
bapak E’enm.” 
 ‘Iya. Nanti saya potong di 
bapak E’enmu.’ 

 Berdasarkan teks (10) di atas, jika 
dianalisis berdasarkan bentuk struktural 
dalam kalimat dasar, maka tuturan “Mak, 
peleng bae bulum ato petipisn! Kelengeq 
ruen belo bulum.” ‘Mak, potong saja 
rambutmu atau tipiskan! Jelek sekali 
rupanya kalau rambutmu panjang.’ 
termasuk ke dalam kalimat imperatif. 
Sedangkan berdasarkan fungsi 
komunikasinya, bentuk penggunaan kalimat 
imperatif di atas digunakan untuk 
menyarankan mitra tutur melakukan sesuatu 
sesuai dengan yang dimaksudkan oleh 
penutur dalam keadaan tertentu. Adapun 
tuturan pada teks (10) di atas yang 
menunjukkan saran, terdapat pada tuturan 
“peleng bae bulum”’potong saja 
rambutmu’. Tuturan “Mak, peleng bae 
bulum ato petipisn! Kelengeq ruen belo 
bulum.” ‘Mak, potong aja rambutmu atau 
tipiskan! Jelek sekali rupanya kalau 
rambutmu panjang.’ menegaskan bahwa 
penutur menyarankan ibunya secara 
langsung untuk memotong rambut. Agar 
saran yang dituturkan penutur diikuti oleh 
mitra tutur, pada kalimat “Mak, peleng bae 
bulum ato petipisn!” ‘Mak, potong aja 
rambutmu atau tipiskan!’ ditambahkan 
kalimat “Kelengeq ruen belo bulum.” ‘Jelek 
sekali rupanya kalau rambutmu panjang!’ 
yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan 
sehingga mitra tutur menyetujui saran yang 
disampaikan oleh penutu. Berdasarkan hasil 
analisis tersebut, maka dapat disimpulkan 
tuturan “Mak, peleng bae bulum ato 
petipisn! Kelengeq ruen belo bulum.” ‘Mak, 
potong saja rambutmu atau tipiskan! Jelek 
sekali rupanya kalau rambutmu panjang.’ 
termasuk ke dalam tindak tutur langsung, 
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karena terdapat hubungan langsung antara 
struktur dengan fungsinya. 

B. Bentuk Tindak Tutur Direktif Tidak 
Langsung (TTDTL)  
1. Kalimat Interogatif Menyuruh 

Kalimat interogatif menyuruh adalah 
kalimat tanya untuk menyuruh seseorang 
melakukan sesuatu atau hal seperti yang 
dinyatakan dalam kalimat perintah. Akan 
tetapi, pada bagian ini kalimat perintah 
tersebut dituturkan dengan menggunakan 
kalimat interogatif. Sehingga antara stuktur 
dan fungsi kalimatnya tidak saling 
berhubungan. Untuk lebih jelasnya berikut 
ini akan ditunjukkan data dan hasil 
analisisnya. 
1. Teks (11) 

Fiolina :”Mak, ndekm rikakan 
Oyiq seragem? Baukq 
sodok sekek  doan!” 

 ‘Mak, mamak tidak 
menyetrika seragamnya 
Oyik? Boleh saya titip 
satu saja?’ 

Ibu Bahriah :”Ye mut perhatian 
lemak tan dengan.” 

‘Itu kamu perhatikan besok 
caranya.’ 

 Berdasarkan teks (11) di atas, jika 
dilihat dari struktur kalimatnya tuturan 
“Mak, ndekm rikaqan Oyiq seragem? Baukq 
sodok sekek doan?” ‘Mak, mamak tidak 
menyetrika seragamnya Oyik? Boleh saya 
titip satu saja.’ termasuk kedalam kalimat 
interogatif. Akan tetapi, jika dilihat dari 
modus atau fungsi kalimatnya secara 
keseluruhan maka tuturan “Mak, ndekm 
rikaqan Oyiq seragem? Baukq sodok sekek 
doan!” ‘Mak, mamak tidak menyetrika 
seragamnya Oyik? Boleh saya titip satu 
saja?’ merupakan tuturan yang bermakna 
menyuruh mitra tutur untuk melakukan 
sesuatu. Sehingga tuturan yang berbentuk 
kalimat tanya tersebut berfungsi untuk 

menyuruh. Oleh sebab itu, tuturan “Mak, 
ndekm rikaqan Oyiq seragem? Baukq sodok 
sekek doan?” ‘Mak, mamak tidak 
menyetrika seragamnya Oyik? Boleh saya 
titip satu saja.’ diklasifikasikan ke dalam 
tuturan tidak langsung karena tidak terdapat 
hubungan langsung antara struktur dengan 
modus atau fungsi kalimat yang dituturkan 
oleh penutur. 
2. Kalimat Representatif Meminta 

Kalimat representatif meminta adalah 
kalimat yang memnunjukkan kalimat berita 
untuk meminta seseorang melakukan 
sesuatu atau hal seperti yang dinyatakan 
dengan kalimat berita di dalam tuturan di 
bawah ini. Oleh karena itu, antara struktur 
dan modus kalimatnya tidak memiliki 
hubungan langsung. Data dan hasil 
analisisnya dapat dilihat sebagai berikut. 
1. Teks (12) 

Fiolina :”Kemeletk kandok pindang 
Mak.” 
  ‘Saya ingin sekali makan 
pindang Mak.’ 

Ibu :”Ndeqm pesen onek. Ndek 
meli nani jak.” 

  ‘Tidak kamu pesan tadi. 
tidak saya beli sekarang.’ 

 Berdasarkan teks (12) di atas, tuturan 
“Kemeletk kandok pindang Mak.” ‘Saya 
ingin sekali makan pindang Mak.’ 
digunakan untuk meminta mitra tutur 
melakukan sesuatu yang diinginkan oleh 
penutur. Jika dilihat berdasarkan struktur 
kalimatnya, maka tuturan tersebut termasuk 
ke dalam kalimat berita. Jika dilihat dari 
modus atau fungsi kalimatnya, maka tuturan 
“Kemeletk kandok pindang Mak.” ‘Saya 
ingin sekali makan pindang Mak.’ berfungsi 
untuk meminta mitra tutur untuk memasak 
ikan pindang sebagai lauk yang diinginkan 
oleh penutur. Sehingga, dalam tuturan 
“Kemeletk kandok pindang Mak.” ‘Saya 
ingin sekali makan pindang mak.’ terdapat 
implikatur yang bertujuan untuk 
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menyampaikan maksud yang tersirat. 
Implikatur tersebut  terdapat pada kata 
bercetak tebal “Kemeletk kandok pindang 
Mak.” ‘Saya ingin sekali makan pindang 
mak.’ Dalam implikatur tersebut, penutur 
secara tidak langsung meminta kepada mitra 
tutur  untuk memasakkan dia makanan yang 
diinginkan penutur. Oleh karena itu, tuturan 
“Kemeletk kandok pindang Mak.” ‘Saya 
ingin sekali makan pindang Mak.’ 
diklasifikasikan ke dalam tuturan tidak 
langsung, karena tidak ada hubungan 
langsung antara struktur dengan modus atau 
fungsi kalimat. 

2. Kalimat Imperatif Menyuruh 
Kalimat imperatif menyuruh adalah 

kalimat perintah untuk menyuruh seseorang 
melakukan sesuatu atau hal seperti yang 
dinyatakan di dalam tuturan. Di bawah ini 
terdapat data berupa penggalan teks yang 
dijabarkan beserta analisisnya. 
1. Teks (16) 

Aya : ”Mak Tiara melen 
ngenem!” 

   ‘Mak tiara mau minum!’ 
Ibu : ”Baitan ariqm kembeq.” 
 ‘Ambilkan saja adikmu.’ 

 Berdasarkan teks (16) di atas, tuturan 
“Mak Tiara melen ngenem!” ‘Mak tiara 
mau minum!’ termasuk kalimat imperatif 
jika dilihat berdasarkan struktur kalimatnya. 
Adapun maksud yang disampaikan melalui 
tuturan tersebut adalah penutur menyuruh 
mitra tutur mengambilkan air untuk Tiara. 
Akan tetapi, maksud tersebut dituturkan 
secara tidak langsung dalam bentuk kalimat 
berita. Dalam tuturan “Mak Tiara melen 
ngenem!” ‘Mak tiara mau minum!’  
terdapat implikatur yang bertujuan untuk 
menyampaikan maksud yang tersirat. Oleh 
karena itu, tuturan “Maq Tiara melen 
ngenem!” ‘Maq tiara mau minum!’  
diklasifikasikan ke dalam tuturan tindak 
tutur tidak langsung, karena tidak ada 

hubungan langsung antara struktur dengan 
modus atau fungsi kalimat. 

3. Kalimat Interogatif Menagih 

Kalimat interogatif menagih adalah 
kalimat perintah untuk menagih seseorang 
karena menjanjikan sesuatu atau hal seperti 
yang dinyatakan di dalam tuturan berikut, 
akan tetapi dituturkan dengan menggunakan 
kalimat interogatif. Di bawah ini terdapat 
data berupa penggalan teks yang dijabarkan 
beserta analisisnya. 
1.      Teks (17) 

Aya : “Biq Lia, piran dateng 
sepatuk no?” 

 ‘Biq Lia, kapan datang 
sepatu saya itu?’ 

Lia : “Sabar gih, masih leq 
langan Ya.” 

 ‘Sabar ya, masih di jalan Ya.’ 

 Berdasarkan teks (17) di atas, tuturan 
“Biq Lia, piran dateng sepatuk no?” ‘Biq 
Lia, kapan datang sepatu saya itu?’ termasuk 
kalimat imperatif. Akan tetapi, jika dilihat 
berdasarkan struktur kalimatnya, maka 
tuturan tersebut termasuk ke dalam kalimat 
interogatif. Jika dilihat dari modus atau 
fungsi kalimatnya, maka tuturan “Biq Lia, 
piran dateng sepatuk no?” ‘Biq Lia, kapan 
datang sepatu saya itu?’ berfungsi untuk 
menagih sesuatu kepada mitra tutur yang 
ditunjukkan oleh kata “piran”’kapan’ yang 
digunakan untuk menanyakan waktu 
datangnya barang yang telah dipesan oleh 
penutur. Sehingga dalam tuturan “Biq Lia, 
piran dateng sepatuk no?” ‘Biq Lia, kapan 
datang sepatu saya itu?” terdapat implikatur 
yang bertujuan untuk menyampaikan 
maksud yang tersirat yaitu untuk menagih 
mitra tutur secara tidak langsung. Oleh 
sebab itu, tuturan “Biq Lia, piran dateng 
sepatuk no?” ‘Biq Lia, kapan datang sepatu 
saya itu?’ diklasifikasikan ke dalam tuturan 
tindak tutur tidak langsung, karena tidak ada 
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hubungan langsung antara struktur dengan 
modus atau fungsi kalimat. 
4. Kalimat Imperatif Larangan 
 Kalimat imperatif larangan  adalah 
kalimat perintah berupa larangan untuk 
meminta seseorang tidak melakukan sesuatu 
atau hal seperti yang dinyatakan di dalam 
tuturan di bawah ini. Akan tetapi, fungsi dari 
kalimat tersebut untuk meminta mitra tutur 
tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, 
antara struktur dan modus kalimatnya tidak 
saling berhubungan, sehingga kalimat 
berikut ini diklasifikasikan ke dalam tindak 
tutur direktif tidak langsung. Di bawah ini, 
akan dipaparkan bentuk data beserta hasil 
analisisnya. 
1. Teks (18) 

Fiolina : ”Mak ngkah tie!” 
   ‘Mak jangan makan 

itu!’ 
Ibu : ”Kembeqn?” 
   ‘Kenapa dengan makanan 

ini?’ 
Fiolina : ”Wah bangsu.” 
   ‘Sudah basi.’ 

 Berdasarkan teks (18) di atas, tuturan 
“Mak ngkah maum tie!” ‘Mak jangan 
makan itu.’ termasuk kalimat imperatif. Jika 
dilihat berdasarkan struktur kalimatnya, 
tuturan tersebut termasuk kedalam kalimat 
perintah. Akan tetapi, dilihat dari modus 
atau fungsi kalimatnya maka tuturan “Mak 
ngkah maum tie.” ‘Mak jangan makan itu.’ 
berfungsi untuk menginformasikan kepada 
mitra tutur agar tidak melakukan sesuatu 
yang ditunjukkan oleh kata 
“ngkah”’jangan’. Dalam tuturan “Mak 
ngkah maum tie.” ‘Mak jangan makan itu.’ 
terdapat implikatur yang bertujuan untuk 
menyampaikan maksud yang tersirat. 
Implikatur tersebut bermaksud untuk 
menghentikan mitra tutur agar tidak 
memakan makanan yang akan dimakan oleh 
mitra tutur.  Bentuk penggunaan kalimat 
berita pada tuturan “Mak ngkah maum tie.” 

‘Mak jangan makan itu.’ di atas, 
dimaksudkan untuk membuat mitra tutur 
tidak marah, sesuai dengan yang 
dimaksudkan oleh penutur. Tuturan “Mak 
ngkah maum tie.”‘Mak jangan makan itu’ 
bertujuan menginformasikan sekaligus 
mengingatkan mitra tutur untuk tidak 
memakan makan itu. Akan tetapi dibalik 
tuturan “Mak ngkah maum tie.” ‘Mak jangan 
makan itu.’ terdapat maksud yang tersirat 
agar mitra tutur tidak jadi memakan 
makanan itu sehingga penutur dapat 
memakannya. Oleh sebab itu, tuturan “Mak 
ngkah maum tie.” ‘Mak jangan makan itu.’ 
diklasifikasikan ke dalam tuturan tindak 
tutur tidak langsung, karena tidak ada 
hubungan langsung antara struktur dengan 
modus atau fungsi kalimat.  
5. Kalimat Imperatif Larangan 
 Kalimat imperatif larangan  adalah 
kalimat perintah berupa larangan untuk 
meminta seseorang tidak melakukan sesuatu 
atau hal seperti yang dinyatakan di dalam 
tuturan di bawah ini. Akan tetapi, fungsi dari 
kalimat tersebut untuk meminta mitra tutur 
tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, 
antara struktur dan modus kalimatnya tidak 
saling berhubungan, sehingga kalimat 
berikut ini diklasifikasikan ke dalam tindak 
tutur direktif tidak langsung. Di bawah ini, 
akan dipaparkan bentuk data beserta hasil 
analisisnya. 
2. Teks (18) 

Fiolina : ”Mak ngkah tie!” 
 ‘Mak jangan makan 
itu!’ 

Ibu : ”Kembeqn?” 
  ‘Kenapa dengan   
makanan ini?’ 

Fiolina : ”Wah bangsu.” 
   ‘Sudah basi.’ 

 Berdasarkan teks (18) di atas, tuturan 
“Mak ngkah maum tie!” ‘Mak jangan 
makan itu.’ termasuk kalimat imperatif. Jika 
dilihat berdasarkan struktur kalimatnya, 
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tuturan tersebut termasuk kedalam kalimat 
perintah. Akan tetapi, dilihat dari modus 
atau fungsi kalimatnya maka tuturan “Mak 
ngkah maum tie.” ‘Mak jangan makan itu.’ 
berfungsi untuk menginformasikan kepada 
mitra tutur agar tidak melakukan sesuatu 
yang ditunjukkan oleh kata 
“ngkah”’jangan’. Dalam tuturan “Mak 
ngkah maum tie.” ‘Mak jangan makan itu.’ 
terdapat implikatur yang bertujuan untuk 
menyampaikan maksud yang tersirat. 
Implikatur tersebut bermaksud untuk 
menghentikan mitra tutur agar tidak 
memakan makanan yang akan dimakan oleh 
mitra tutur.  Bentuk penggunaan kalimat 
berita pada tuturan “Mak ngkah maum tie.” 
‘Mak jangan makan itu.’ di atas, 
dimaksudkan untuk membuat mitra tutur 
tidak marah, sesuai dengan yang 
dimaksudkan oleh penutur. Tuturan “Mak 
ngkah maum tie.”‘Mak jangan makan itu’ 
bertujuan menginformasikan sekaligus 
mengingatkan mitra tutur untuk tidak 
memakan makan itu. Akan tetapi dibalik 
tuturan “Mak ngkah maum tie.” ‘Mak jangan 
makan itu.’ terdapat maksud yang tersirat 
agar mitra tutur tidak jadi memakan 
makanan itu sehingga penutur dapat 
memakannya. Oleh sebab itu, tuturan “Mak 
ngkah maum tie.” ‘Mak jangan makan itu.’ 
diklasifikasikan ke dalam tuturan tindak 
tutur tidak langsung, karena tidak ada 
hubungan langsung antara struktur dengan 
modus atau fungsi kalimat.  

2. Makna Penggunaan Tindak Tutur 
Direktif Bahasa Sasak Remaja di 
Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok 
Tengah 
A. Makna Lokusi  

Makna lokusi adalah tindak tutur yang 
semata-mata menyatakan sesuatu, misalnya: 
ruangan ini panas sekali. Kalimat tersebut 
hanya sebatas tuturan yang diucapkan. 
Dalam arti, tidak menuntut atau bermakna 

apa-apa. Untuk lebih jelas, berikut akan 
dipaparkan data berupa tindak tutur direktif 
serta hasil analisisnya mengenai makna 
lokusi dalam tindak tutur direktif langsung 
maupun tidak langsung. 
1. Makna Lokusi dalam Tindak Tutur 
Direktif Langsung 

Berdasarkan penjelasan mengenai 
makna lokusi di atas, berikut ini akan 
dipaparkan data berupa penggunaan tindak 
tutur direktif langsung. Data-data yang 
diklasifikasikan ke dalam bentuk tindak 
tutur direktif langsung tersebut akan 
dituliskan kembali, karena semua data 
tersebut termasuk ke dalam makna lokusi. 
Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 
(19) “Inaq baitank helm tiye.” 

‘Ibu ambilkan saya helm itu.’ 
(20) “Kancingank sekali imen kelambik nei 

Mak.” 
‘Kancingkan sekali lengan baju saya 
ini Mak.’ 

(21) ”Nak, keneank Kak Tutik yak sewe 
kebayak.” 

‘Bu, beritahukan Kak Tutik saya mau 
sewa kebayak.’ 

(22) “Nak, beliank kembeq selane konteq 
tiye, arak siqk maen bal.” 

‘Bu, belikan dong saya celana pendek 
itu, ada saya pakai main bola.’ 

 
Berdasarkan 10 data yang ditemukan, 

makna lokusi hanya sebatas tuturan yang 
dituturkan. Dengan kata lain, makna lokusi 
merupakan tindak tutur yang diucapkan oleh 
penutur kepada mitra tutur. Makna lokusi 
berupa tuturan yang dijabarkan dalam 
bentuk kalimat seperti yang tertulis di atas. 
Sehingga semua data yang ditulis dari data 
nomor (1) sampai (10) di atas, termasuk 
makna lokusi dalam tindak tutur direktif 
langsung, karena diucapkan secara langsung. 
2. Makna Lokusi dalam Tindak Tutur 
Direktif Tidak Langsung 

Berdasarkan penjelasan mengenai 
makna lokusi di atas, berikut ini akan 
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dipaparkan data berupa penggunaan tindak 
tutur direktif tidak langsung. Data-data yang 
diklasifikasikan ke dalam bentuk tindak 
tutur direktif tidak langsung tersebut akan 
dituliskan kembali, karena semua data 
tersebut termasuk ke dalam makna lokusi. 
Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 
(23) ”Mak, ndekm rikaqan Oyiq seragem? 

Baukq sodoq sekeq doan?” 
‘Mak, mamak tidak menyetrika 
seragamnya Oyik? Boleh saya titip 
satu saja?’ 

(24) “Kemeletk kandok pindang Mak.” 
      ‘Saya ingin sekali makan pindang 

Mak.’ 
(25) “Mak, meletk kandok mie.” 

 ‘Mak, Saya ingin sekali makan mie.’ 

Semua data yang dipaparkan di atas 
termasuk ke dalam makna lokusi dalam 
tuturan direktif tidak langsung. Perbedaan 
makna lokusi pada tindak tutur direktif 
langsung dengan tindak tutur direktif tidak 
langsung terletak pada informasi yang 
disampaikan penutur. Pada tindak tutur 
direktif tidak langsung, penutur 
menggunakan implikatur untuk 
menyampaikan maksud yang diinginkan. 
Oleh karena itu, makna lokusi pada data 
nomor (11) sampai (18) di atas 
diklasifikasikan berdasarkan penggunaan 
implikatur dalam tuturan tersebut. 
B. Makna Ilokusi 

Makna ilokusi adalah makna yang 
ingin dicapai oleh penutur pada waktu 
menuturkan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, 
berikut ini akan dipaparkan makna ilokusi 
berdasarkan bentuk penggunaan tindak tutur 
direktif tidak langsung. 
1. Makna Ilokusi dalam Tindak 
Tutur Direktif Tidak Langsung 

Berdasarkan penjelasan tentang makna 
ilokusi di atas, dalam hal ini akan 
dipaparkan data dan hasil analisis dari 
makna ilokusi dalam tindak tutur direktif 
tidak langsung. Data berupa tindak tutur 

direktif tidak langsung akan diklasifikasikan 
berdasarkan maksud yang diinginkan 
penutur dalam tuturan berdasarkan 
implikatur, seperti tindakan yang 
menyatakan menyuruh, meminta, menagih, 
dan menyarankan. Maksud atau makna 
ilokusi yang dituturkan penutur tersebut 
akan dijabarkan secara berurutan mulai dari 
data serta hasil analisis makna ilokusinya. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 
berikut. 
(26) ”Mak, ndekm rikaqan Oyiq seragem? 

Bauqk sodoq sekek doan?” 

‘Mak, mamak tidak menyetrika 
sergamnya Oyik? Boleh saya titip satu 

saja?’ 

Berdasarkan data nomor (37) di atas, 
kalimat ”Mak, ndekm rikaqan Oyiq 
seragem? Yak sodoq seragem sekek 
doang.”‘Mak, Mamak tidak menyetrika 
seragamnya Oyik? Saya titip seragam satu 
saja.’ bermakna ilokusi. Kalimat tersebut 
merupakan implikatur yang diucapkan 
remaja kepada ibunya. Adapun tujuan 
remaja tersebut adalah untuk meminta 
ibunya menyetrika baju seragam yang akan 
dipakainya. Tuturan tersebut sengaja 
digunakan oleh remaja tersebut untuk 
membujuk ibunya agar mau menyetrika baju 
seragamnya. Dilihat dari konteksnya, tuturan 
tersebut terjadi di rumah pada pagi hari. 
Akan tetapi, remaja tersebut belum 
menyetrika baju seragam yang akan 
dipakainya. Sehingga remaja itu meminta 
ibunya untuk menyetrika baju seragamnya. 
C. Makna Perlokusi 
1. Makna Perlokusi dalam Tindak 
Tutur Direktif Langsung 
Makna perlokusi dalam tindak tutur 
langsung dilihat dari respon mitra tutur 
terhadap tuturan yang dituturkan. Sehingga 
makna perlokusi diartikan sebagai harapan 
dari penutur dan memiliki dampak atau efek 
bagi mitra tutur. Untuk lebih jelasnya 
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berikut akan dijabarkan data berserta hasil 
analisisnya mengenai makna perlokusi yang 
terdapat dalam tindak tutur direktif langsung 
sebagai berikut: 
1. Teks (45) 

Rina : “Inaq, baitank helm tiye!” 
 ‘Ibu, ambilkan saya helm 

itu!’ 
Ibu : “Baitan diriqm kembek, kek 

repot ni.” 
 ‘Ambil saja sendiri, sedang 

repot ni.’ 
Konteks : Pagi-pagi waktu penutur 

akan berangkat sekolah, dia 
lupa mengambil helm yang 
tertinggal di dalam ruang 
tamu. Sehingga meminta 
tolong kepada ibunya untuk 
mengambilkan helm 
tersebut. 

Berdasarkan teks (45) di atas, makna 
perlokusi yang diharapkan penutur adalah 
mitra tutur mau mengambilkannya helm 
yang tertinggal di dalam ruang tamu.  Akan 
tetapi efek yang di dapat adalah membuat 
mitra tutur kesal, karena disuruh saat sedang 
repot. Sehingga tuturan yang dituturkan 
penutur ditolak. 
1. Makna Perlokusi dalam Tindak 
Tutur Direktif Tidak Langsung 

Makna perlokusi dalam tindak tutur 
direktif tidak langsung hampir sama dengan 
makna perlokusi dalam tindak tutur direktif 
langsung. Akan tetapi, pada makna 
perlokusi tidak langsung tuturannya bersifat 
implikatur. Sehingga tuturan terkesan lebih 
sopan daripada makna perlokusi langsung. 
Implikatur berfungsi menyampaikan maksud 
yang tersirat dari penutur. Untuk lebih 
jelasnya berikut ini akan disajikan data dan 
hasil analisis tindak tutur direktif tidak 
langsung. 
1. Teks (55) 

Fiolina :”Mak, ndekm rikaqan Oyiq 
seragem? Bauqk sodoq 
sekek doan!” 

 ‘Mak, mamak tidak 
menyetrika seragamnya 
Oyik? Boleh saya titip satu 
saja?’ 

Ibu Bahriah :”Ye mut perhatian 
lemak tan dengan.” 

    ‘Itu kamu perhatikan besok 
caranya.’ 

Konteks : Tuturan tersebut 
dituturkan untuk menyuruh mitra 
tutur menyetrika seragam sekolah 
yang akan dipakai oleh penutur. 
Penutur menyuruh mitra tutur karena 
saat itu penutur terlambat bangun, 
dan tidak sempat menyetrika baju. 
Tuturan secara tidak langsung 
tersebut, dituturkan dengan tujuan 
untuk membuat mitra tutur 
menyetrika seragam yang akan 
dipakainya dengan menggunakan 
nama adeknya untuk memancing 
agar ibunya mau melakukannya. 

Berdasarkan teks (55) di atas, makna 
perlokusi ditunjukkan oleh kalimat “Ye mut 
perhatian lemak tan dengan.”‘Itu kamu 
perhatikan besok caranya.’ meskipun tidak 
secara langsung ditunjukkan oleh mitra tutur 
melalui tuturannya.  Akan tetapi, 
berdasarkan konteks dari tuturan tersebut 
mitra tutur menyanggupi permintaan penutur 
untuk menyetrika baju seragamnya. 
Sedangkan kalimat “Ye mut perhatian lemak 
tan dengan.”‘Itu kamu perhatikan besok 
caranya orang.’ bertujuan untuk 
memberikan nasihat kepada penutur agar 
memperhatikan kepentingan sekolahnya. 
Oleh karena itu, pada teks (73) makna 
ilokusi yang disampaikan dapat memberikan 
dampak bagi mitra tutur, dampak tersebut 
yang dinamakan makna perlokusi. 
 
H.Simpulan 

Penelitian ini menganalisis tentang 
bentuk dan makna tindak tutur direktif 
bahasa Sasak remaja kepada orang yang 
lebih tua. Adapun bentuk tindak tutur 
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direktif yang ditemukan ada dua bentuk, 
yaitu: bentuk tindak tutur direktif langsung 
dan bentuk tindak tutur direktif tidak 
langsung. Bentuk tindak tutur direktif 
langsung terdiri atas: (1) kalimat imperatif 
menyuruh, (2) kalimat imperatif meminta, 
(3) kalimat imperatif menagih, dan (4) 
kalimat imperatif menyarankan. Sementara 
bentuk tindak tutur direktif tidak langsung 
terdiri atas: (1) kalimat interogatif 
menyuruh, (2) kalimat deklaratif meminta, 
(3) kalimat imperatif menyuruh, (4) kalimat 
interogatif menagih, dan (5) kalimat 
imperatif larangan.  

Penelitian ini juga membahas tentang 
makna tindak tutur direktif. Berdasarkan 
maknanya, tindak tutur direktif terdiri atas: 
makna lokusi, makna ilokusi dan makna 
perlokusi. Ketiga makna tersebut 
diklasifikasikan berdasarkan bentuk tindak 
tutur direktif langsung dan tindak tutur 
direktif tidak langsung. Dalam tindak tutur 
direktif langsung terdapat pengecualian, 
karena tindak tutur direktif langsung tidak 
memiliki makna ilokusi. Makna ilokusi 
hanya terdapat pada tindak tutur tidak 
langsung. Hal ini karena, tindak tutur tidak 
langsung menggunakan implikatur dalam 
menyampaikan maksud yang diinginkan. 
Implikatur tersebut memberikan kesan yang 
lebih sopan daripada menggunakan tuturan 
langsung. Akan tetapi, berdasarkan hasil 
penelitian ini, remaja di Kampung Sobirin 
cenderung menggunakan tuturan langsung 
untuk menyampaikan maksud yang 
diinginkan. Sedangkan tindak tutur direktif 
tidak langsung digunakan remaja pada saat 
meminta sesuatu yang benar-benar 
diinginkan dan sangat penting baginya. 
Secara garis besar, setiap tuturan yang 
dituturkan penutur dengan kalimat perintah 
memiliki fungsi untuk meminta mitra tutur 
melakukan sesuatu. 
I. Saran 

Berdasarkankan penelitian ini, 
terdapat beberapa saran yang ditujukan 

untuk penelitian berikutnya. Salah satunya 
tentang prinsip kesantunan berbahasa, 
karena dalam penelitian ini hanya mengkaji 
mengenai tindak tutur direktif berdasarkan 
bentuk, fungsi, dan makna, tanpa 
mengaitkannya dengan prinsip kesantunan 
berbahasa. Dalam arti, penelitian ini juga 
berdampak pada prinsip kesantunan terkait 
dengan penggunaan tindak tutur remaja 
kepada orang yang lebih tua. Sehingga 
penelitian berikutnya disarankan untuk 
meneliti tentang kesantunan berbahasa pada 
remaja. Selain hal itu, penelitian berikutnya 
disarankan agar mengkaji tindak tutur 
direktif orang tua kepada anak dalam ranah 
keluarga atau mengkaji tentang tindak tutur 
direktif guru kepada siswa dalam ranah 
pendidikan formal. 
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