
7 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Semantik 

Konsep semantik diperkenalkan pertama kali sekitar abad ke-19, lebih 

dahulu dibandingankan sub bidang linguistik lain mengenai makna yaitu 

pragmatik yang baru dikenal pada abad ke-20. Kata semantik berasal dari bahasa 

Yunani sema yang artinya tanda atau lambang (sign). Menurut Saeed (1997:3) 

“Semantics is study of meaning communicated through language.” yang dapat 

diartikan bahwa, semantik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari tentang makna. Palmer (1976:1) pun berpendapat “Semantics is the 

technical term used to refer to the study of meaning, and since meaning is a part 

of language, semantics is a part og linguistics.” Pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, semantik adalah istilah yang digunakan yang mengacu pada 

ilmu bidang makna, karena makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik 

adalah salah satu cabang ilmu bahasa (linguistik) studi dari cabang ilmu linguistik 

dan analisis tentang makna. 

 Peccei (1999:3) mendefinisikan semantik berkonsentrasi pada makna 

yang berasal dari pengetahuan murni linguistik, “Semantics concentrate on 

meaning that comes from purely linguistic knowledge.”

Pandangan yang bermacam-macam dari para pakar diharapkan dapat 

mengembangkan disiplin ilmu linguistik yang luas cakupnya. Dari kutipan pakar-

pakar tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semantik merupakan 
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cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa manusia, baik 

yang menyangkut makna kata, frasa, klausa maupun kalimat. 

2.2 Pragmatik 

Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang  

dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti 

bila mitra tutur mengetahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan 

pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud 

pembicara, konteks dan keadaan. Wijana (1996:2) menekankan pentingnya 

konteks dalam pragmatik, beliau menyebutkan bahwa pragmatik mengkaji makna 

yang terikat konteks. Ditegaskan pula oleh Searle, Kiefer dan Bierwich (1980:9) 

menyatakan,  “Pragmatics is concerned with the way in which the interpretation 

of syntactically defined expression depends on the particular conditions of their 

use in context”. Pragmatik berkaitan dengan interpretasi suatu ungkapan yang 

dibuat mengikuti aturan sintaksis tertentu dan cara menginterpretasi ungkapan 

tersebut di dalam konteks. Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik 

yang berkaitan dengan tingkah laku berbahasa atau menggunakan bahasa dalam 

berbagai situasi. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Aitchison (2003:104) menjelaskan 

“Pragmatics is the branch of linguistics which studies those aspects of meaning 

which cannot be cuptured by semantics meaning,” Pragmatik juga mempelajari 

aspek-aspek makna yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui makna semantik. 

Di samping itu, pragmatik juga berfokus pada konteks yang terdapat dalam arti 

suatu tuturan. Hal ini dikemukakan oleh Leech (1982:1) “that we cannot really 

understand the nature of language itself unless we understand pragmatics: how 
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language is used in communication.” Pendapat Leech tersebut dapat diartikan 

bahwa sifat dasar dari bahasa tidak akan sepenuhnya dapat dimengerti kecuali 

dengan memahami pragmatik ilmu yang berkaitan dengan bagaimana bahasa 

digunakan dalam berkomunikasi. Dengan kata lain dasar dari bahasa adalah 

konteks yang terdapat dalam bahasa itu sendiri.  

Pada kajian pragmatis penutur atau pembicara sering kali memiliki arti 

yang lebih bahkan bertentangan dengan kata-kata yang diucapkan pada tuturan 

langsung seperti contoh berikut ini: “It’s hot in here!” Tuturan tersebut dapat 

berarti “Please open the window!” atau “Is it all right if I open the window?” atau 

bahkan “You’re wasting electricity!”. Tuturan tersebut dapat kita ketahui makna 

sebenarnya tergantung pada konteks pada saat tuturan tersebut diucap, seperti 

yang dikatakan Thomas (1996:1,2) “The most common definitions of pragmatics 

were: meaning in use or meaning in context”. Menurutnya, definisi pragmatik 

yang paling umum ialah makna didalam konteks. 

Menurut Leech (1993:8), Pragmatik adalah studi tentang makna dalam 

hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situations) yang meliputi unsur-

unsur penyapa dan yang disapa, konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan, waktu, 

dan tempat. 

 Menurut Yule (1996:3), there are four studies for defining pragmatics : 

1) The study of speaker meaning 
2) The study of contextual meaning 
3) The study of how more gets communicated than is said 
4) The study of the expression of relative distance which delimits participants 

involve in a certain conversation  
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Umumnya, seseorang tidak selalu mengatakan apa yang sebenarnya 

mereka maksudkan. Seringkali apa yang mereka katakan tersebut mengandung 

makna tersirat. 

 Contoh  

A : Your body is tall enough. 
B : ....... 

Pada saat A mengatakan hal tersebut kepada B, maka terdapat dua 

kemungkinan; penutur mengatakan yang sebenarnya, atau penutur memiliki 

maksud tersembunyi di balik ujarannya tersebut. Bisa saja maksud dari penutur 

tersebut ialah meminta mitra tutur untuk mengambilkan sesuatu yang sulit 

dijangkau olehnya, seperti mematikan proyektor yang terletak di rak yang sulit 

dijangkau. Inilah salah satu bukti adanya proses percakapan yang mengandung 

makna tersirat dibalik suatu ujaran. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pragmatik ialah 

ilmu yang mempelajari makna dalam suatu ujaran. 

Pada pragmatik tindak tutur terbagi menjadi 3 jenis yaitu lokusi, perlokusi 

dan ilokusi. Tuturan lokusi yang dikatakan Austin dalam buku Grundy adalah “

uttering a sentence with determinate ‘sense’ in non ambigous meaning and 

reference” (Austin, 2000:51). Tindak tutur ilokusi seperti yang dijelaskan Austin 

dalam buku Grundy merupakan “performing act by uttering a sentence” (Grundy, 

2000:51) yaitu tuturan yang mewakili tindakan itu sendiri atau tindakan yang 

dilakukan melalui tuturan. Tuturan perlokusi menurut Austin seperti yang 

diungkapkan oleh Grundy dalam Doing Pragmatics (2005:5), yang artinya 

perlokusi merupakan akibat yang disebabkan oleh sebuah tutuan. 
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Penulis memilih tindak tutur ilokusi sebagai objek penelitian. Tindak tutur 

ilokusi dapat dibagi menjadi lima jenis tindak tutur berdasakan fungsinya yaitu, 

direktif, representatif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Sesuai dengan apa yang  

dikemukakan oleh Yule (1996:53) “one general classification system list five 

types of general function performed by speech acts: decalarations, 

representatiaves, expressives, directives, and commisivies”. Dari pernyataan 

dapat disimpulkan bahwa Yule mengklasifikasikan lima jenis fungsi yang 

membentuk tindak tutur yaitu: deklaratif, representatif, ekspresi, direktif dan 

komisif. Makna tuturan membutuhkan lebih dari sekedar interpretasi semantik 

agar dapat dipahami dengan baik. Agar kita memahami tuturan kita harus 

mengerti konteks dan tuturan tersebut. Yule (1996:3) memiliki definisi mengenai 

pragmatik yang senada dengan definisi sebelumnya yaitu “Pragmatics is 

concerned with the study of meaning as communicated by a speaker (or writer) 

and interpreted by a listener (or reader).” Menurut Yule, pragmatik berkaitan 

dengan ilmu yang mempelajari makna tuturan yang dikomunikasikan oleh penutur 

(penulis) dan makna apa yang diinterpretasikan oleh mitra tutur (pembaca). Sesuai 

yang dikatakan oleh Yule di atas, disebutkan bahwa mempelajari pragmatik akan 

berkaitan dengan tuturan dalam konteksnya dan bagaimana penguna bahasa yaitu 

penutur dan mitra tutur menggunakan serta menggartikannya dalam suatu proses 

komunikasi. 

 Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang 

mempelajari tuturan dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan konteks yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan latar belakang dari penutur dan mitra tutur 

untuk dapat memahami makna dan tujuan suatu tuturan secara menyeluruh.  
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2.3 Makna Semantik dan Makna Pragmatik 

Sebagaimana semantik, konsep pragmatik pun kini memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam linguistik, bahkan banyak yang berpendapat bahwa 

kita tidak mampu memahami sifat bahasa itu sendiri jika tidak memahami 

pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. 

Perbedaannya, semantik mempelajari makna linguistik atau makna bersifat 

internal, sedangan pragmatik mempelajari makna penutur atau makna dalam 

penutur dan bersifat eksternal yang berhubungan dengan konteks. Dengan kata 

lain, semantik mempelajari arti harafiah dari sebuah ide, sedangkan pragmatik 

mempelajari makna tersirat dari ide yang diberikan. “On text dependence” (Bach, 

dalam Turner (1999:70). Pada pragmatik jika dalam pemakaiannya terjadi 

kesalahan pemakaian tata bahasa yang disengaja oleh penutur, maka dikatakan 

bahwa terdapat maksim-maksim tindak tutur yang dilanggar. Sementara itu, 

semantik tidak menganalisis bahasa dari sisi pemakaiannya sehingga jika terjadi 

kesalahan penutur yang disengaja, semantik tidak dapat menentukan makna 

sesungguhnya dari penutur tersebut karena hanya didasarkan atas makna secara 

umum. 

Berikut ini merupakan contoh makna semantik dan makna pragmatik 

menurut Bach dalam Turner (1999) sebagai berikut: 

A  : Siang ini kamu sudah makan? 

B(1) : Saya belum makan. Tapi saya tidak ingin makan. 

B(2)  : Saya sudah makan barusan. (berbohong) 

B(3)  : Saya masih kenyang, kok. 
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Pada kalimat di atas, B menjawab pertanyaan A dengan setidaknya tiga 

kemungkinan cara untuk menyatakan ”belum” atau “tidak ingin makan”. Dalam 

mengatakan maksudnya, B setidaknya dapat mengutarakan dengan tiga tuturan: 

B(1) secara langsung menyatakan maksud dan alasannya; B(2) dengan berbohong, 

secara tidak langsung ia menyatakan tidak ingin makan; B(3) demi alasan 

kesopanan, dan secara tidak langsung juga, mengimplikasikan ia tidak ingin 

makan. Untuk menjawab pertanyaan A, meskipun tidak dapat menjelaskan 

dengan tepat, semantik hanya dapat menganalisis meaning dengan jelas pada 

kalimat B(1) karena kalimat tersebut secara langsung menjawab pertanyaan A, 

namun semantik tidak dapat menjelaskan secara tepat meaning dari B(2) dan B(3) 

karena B menjawabnya secara tidak langsung sehingga memerlukan pemahaman 

terhadap situasi di sekitarnya. 

Berikut ini merupakan contoh penjelasan dari  makna semantik yang kita 

(MS) makna pragmatik(MP) lainnya adalah: 

Jane:   Coffee? 
Steve:  Sure.
Jane:  White? 
Steve:  Black.

( Peccei 1999)

Di sini kita dapat membedakan bahwa dalam makna semantik (SM) jika 

orang mengatakan kopi, bisa sajah ia hanya memberikan informasi bahwa ada 

kopi, tapi dalam makna pragmatik (PM) jika situasinya Steve sedang bertamu, 

kopi di sini akan berubah menjadi makna sebuah tawaran.  

Peccei (1999:3) mengatakan, semantik dan pragmatik adalah dua 

linguistik yang mempelajari pengetahuan yang dilihat dari “the knowledge we use 
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both to extract meaning when we hear or read, and to convey meaning when we 

speak or write (Peccei)”. Peccei menambahkan bahwa: 

“Semantics concentrate on meaning that comes from purely lingguistic 
knowledge, while pragmatics consentrates on those aspects of meaning 
that cannot be predicted by linguistic knowledge alone and takes into 
account knowledge about the physical and social world.” 

Peccei menyatakan dalam bukunya Pragmatics bahwa semantik 

berkonsentrasi pada makna yang berasal dari pengetahuan murni linguistik, 

sedangkan pragmatik berkonsentrasi pada aspek makna yang tidak dapat 

diprediksi dari pengetahuan linguistik semata namun harus mempertimbangkan 

mengambil nilai pengetahuan konteks dari sebuah tuturan.  

Berikut ini merupakan contoh penjelasan mengenai makna semantik dan 

makna pragmatik yang dijelaskan oleh Peccei (1999:3) 

a) Mike and Annie are in the living room. Mike askes Annie whether 
she’d like to eat dinner in the living room or the kicthen. Annie replies: 
It’s cold in here. 

b) The queen and her butler. James, are in the drawing room. The 
window is open. The queen says: It’s cold in here. 

Berikut analisis tuturan di atas kalimat berdasarkan “It’s cold in here” 

dilihat dari makna semantik (MS) The temparture in this place is frigid sedangkan 

dari makna pragmatik dapat diartikan (MP) Let’s eat in the kitchen sebagai ajakan 

untuk pindah tempat karena dingin. 

Contoh ke2 berdasarkan “It’s cold in here” dilihat dari makna semantik The 

temperature in this place is frigid, sedangkan dari makna pragmatik dapat 

diartikan James, shut the window sebagai suruhan untuk menutup jendela karena 

dingin. 
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Melalui penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik lebih 

memfokuskan arti si pembicara dibandingan arti dalam kata atau kalimat itu 

sendiri. Hal ini sesuai yang di katakan oleh Leech (1983,p.x)  “Pragmatics can be 

usefully defined as the study of how utterances have meanings in situations.”

Artinya bahwa pragmatik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana ujaran memiliki makna dalam situasi-situasi tertentu.  

2.4 Tindak Tutur 

Topik pembahasan dalam pragmatik tindak tutur (speech act) Saeed 

(2000) menyebutkan bahwa Austin adalah orang pertama pencetus konsep tindak 

tutur melalui bukunya How to do things with words. Selanjutnya, Searle (Nadar, 

2009:12) mengungkapkan bahwa unsur yang paling kecil pada proses komunikasi 

adalah tindak tutur seperti menyatakan, membuat pernyataan, memberi perintah, 

menguraikan, menjelaskan, minta maaf, berterima kasih, dan mengucapkan 

selamat. 

 Dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu kegiatan yang 

diungkapkan melalui tuturan yang mengandung arti tindakan yang menjelaskan, 

maksud penutur terhadap mitra tuturnya. 

2.4.1 Jenis Tindak Tutur 

Jenis tindak tutur terbagi menjadi dua yaitu,  tindakan (action), dan  

ucapan. Ucapan dapat digolongkan kepada tiga kategori, yaitu ilokusi, lokusi, dan 

perlokusi (lihat Austin dalam Saeed 2000). 
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2.4.1.1 Tindak Lokusi 

Tidak tutur lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

menyatakan sesuatu, tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat 

sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut 

kaidah sintaksisnya (Gunarwan dalam Rustono, 1999: 37). Austin dalam How to 

do things with words (1962:100) menyatakan tindak lokusi adalah “The act of 

saying something” maksudnya tindak lokusi adalah tuturan yang disampaikan 

oleh penutur sesuai dengan keadaan situasi yang sesungguhnya tanpa ada indikasi 

untuk mencapai tujuan lain dari tuturannya tersebut.  

Contoh tindak tutur lokusi adalah ketika seseorang berkata “badan saya lelah 

sekali”. Penutur tuturan ini tidak merujuk kepada maksud tertentu kepada mitra 

tutur. Tuturan ini bermakna bahwa si penutur sedang dalam keadaan lelah yang 

teramat sangat, tanpa bermaksud meminta untuk diperhatikan oleh si mitra tutur. 

Penutur hanya mengungkapkan keadaannya yang tengah dialami saat itu.  

Contoh: “Sandy is playing the gitar”. Kalimat ini dituturkan semata-mata untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu 

apalagi untuk memengaruhi lawan tuturnya. 

2.4.1.2 Tindak Ilokusi

Bila tata bahasa menganggap bahwa kesatuan-kesatuan statis yang abstrak 

seperti kalimat-kalimat dalam sintaksis dan proposisi-proposisi dalam semantik, 

maka pragmatik menganggap tindak-tindak verbal atau performansi-performansi 

yang berlangsung di dalam situasi-situasi khusus dan waktu tertentu. Pragmatik 

menganggap bahasa dalam tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa. 
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Singkatnya, ucapan dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan: suatu tindak ujar 

(Tarigan, 1986: 36). Austin lebih lanjut mendefinisikan tindak tutur ilokusi 

sebagai “performance of an act in saying something.” Menurut Austin, tindak 

tutur merupakan tindakan melalui tuturan. 

Ketika keluar dari sebuah kendaraan, seseorang berkata “mind your head”

kepada mitra tutur. Tujuan tuturan ini adalah mengingatkan penutur bahwa atap 

kendaraan rendah dan agar mitra tutur membungkuk ketika melewatinya. 

2.4.1.3 Tindak Perlokusi 

Tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya 

pengaruh (perlocutionary force). Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan 

sesuatu itulah yang oleh Austin (1962: 101) dinamakan perlokusi. Efek atau daya 

tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara segaja, dapat pula secara tidak 

sengaja. Tindak tutur yang pengujaran dimaksudkan untuk memengaruhi mitra 

tutur inilah merupakan tindak perlokusi.

Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak perlokusi. Beberapa verba 

itu antara lain membujuk, menipu, mendorong, membuat jengkel, menakut-nakuti, 

menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, dan lain sebagainya (Leech, 

1983). Contoh tuturan yang merupakan tindak perlokusi: 

1. “There’s a gost!” 
2. “sikat saja!” 
3. “dia selamat, Bu.” 

Tiga kalimat tersebut masing-masing memiliki daya pengaruh yaitu menakut-

nakuti,mendorong, dan melegakan (Rustono, 1999) 
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2.4.2 Klasifikasi Tindak Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi menurut Searle (1975: 2) diklasifikasikan kedalam 

lima jenis fungsi yang membentuk tindak tutur yaitu: deklaratif, representatif, 

ekspresi, direktif, dan komisif.  

2.4.2.1 Deklaratif 

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan 

penuturnya utuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. 

Tindak tutur ini disebut juga dengan istilah isbati. Yang termasuk ke dalam jenis 

tuturan ini adalah tuturan dengan maksud mengesankan, memutuskan, 

membatalkan, melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, 

mengangkat, mengampuni, memaafkan. Tindak tutur deklarasi dapat dilihat dari 

contoh berikut ini. 

a) “Ibu tidak jadi membelikan adik mainan.” (membatalkan) 
b) “Bapak memaafkan kesalahanmu.” (memaafkan) 
c) “Saya memutuskan untuk mengajar di SMA almamater saya.” (memutuskan). 

2.4.2.2 Representatif 

Representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada 

kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan 

tindak tutur asertif. Yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan 

menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan 

kesaksian, menyebutkan, berspekulasi. Contoh jenis tuturan ini adalah: “my sister 

is always the smartest in class”. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur 

representatif sebab berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi 
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tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu 

memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa si adik rajin belajar dan 

selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. 

2.4.2.3 Ekspresif 

Tindak tutur ini merupakan tindak tutur yang menyatakan perasaan 

penuturnya. Searle menyatakan “it is to express psychological state specified in 

the sincerity condition about a state of affairs specified in the proportional 

context” (1975:13). Menurut Searle tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang 

digunakan untuk menyatakan kondisi piskologis tertentu dalam keadaan yang 

sebenarnya mengenai sebuah permasalahan yang ditentukan oleh konteks.  

Pada tindak tutur ekspresif penutur menyatakan apa yang ia rasakan, 

seperti yang lebih lanjut dijelaskan oleh Yule “they can be caused by somthimg 

that the speaker does or the hearer does, but they are about the speker 

experience” (1996:53). Menurut Yule, tindak tutur ekspresif dapat disebabkan 

oleh sesuatu yang dilakukan oleh penutur atau yang dilakukan oleh mitra tutur 

namun, secara meneyeluruh adalah mengenai pengalaman penutur. Tuturan 

“Sudah kerja keras mencari uang, tetap saja hasilnya tidak bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga”. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh 

yang dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang dituturkannya, yaitu usaha 

mencari uang yang hasilnya selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga.  
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2.4.2.5 Komisif 

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya bersumpah, 

berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul. Searle (1975: 12) 

berpendapat bahwa tindak tutur komisif adalah tuturan ilikusi yang menitik 

beratkan pada komitmen penutur terhadap tindakannya di masa yang akan datang. 

“those illocutionary acts whose point is to commit the speaker to some future 

course of action”

Contoh tindak tutur komisif adalah sebagai berikut:  

Mr. Randy: Okay, fine. I will see you at 13.00 Friday afternoon for your 

interview.

Margaret: Okay, thank you 

 Tuturan di atas merupakan jenis tindak tutur ilokusi komisif karena 

mengikat penutur untuk melaksanakan tuturannya. Mr. Randy menjanjikan bahwa 

ia akan melakukan wawancara terhadap Margaret pada hari jumat pada pukul 

13.00. Tuturan ini diucapkan oleh penutur dan akan dilakukan olehnya namun 

sebenarnya tujuan dari tuturan ini adalah untuk kepentingan mitra tutur, bukan 

untuk kepentingan si penutur.

2.4.2.4 Direktif 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam 

tuturannya. Yang termasuk ke dalam tindak tutur jenis  ini antara lain tuturan 

meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, 
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memerintah, mendesak, memohon, menantang, memberi aba-aba. Contohnya 

adalah “Bantu aku memperbaiki tugas ini”. Contoh tersebut termasuk ke dalam 

tindak tutur jenis direktif sebab tuturan itu dituturkan dimaksudkan penuturnya 

agar melakukan tindakan yang sesuai yang disebutkan dalam tuturannya yakni 

membantu memperbaiki tugas. Indikator dari tuturan direktif adalah adanya suatu 

tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur  setelah mendengar tuturan tersebut.  

2.4.2.5.1 Direktif Imperatif  

Swan(1995: 254) menyatakan “imperative is used, for example, to tell or 

ask people what to do, to make suggestion, to give advise or instruction, to 

encourage and offer and to express wishes for people’s welfare”. Dapat kita 

artikan bahwa imperatif digunakan untuk memberitahu, meminta orang 

melakukan sesuatu, membuat saran, memberi nasehat atau instruksi, untuk 

menyemangati dan menawarkan dan untuk mengekspresikan ucapan selamat 

terhadap orang lain. 

 Kata kerja yang digunakan dalam kalimat imperatif adalah kata kerja 

dasar. Pada akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik(.) atau tanda seru(!) apabila 

melibatkan emosi yang kuat. Atau bisa juga diakhiri dengan tanda tanya untuk 

permintaan dalam bentuk yang lebih sopan “can you please sit down?” (polite 

request). Kalimat imperatif terdiri dari dua jenis yaitu imperatif positif dan 

negatif. Kalimat imperatif negatif dibentuk dengan menambahkan “do not” di 

depan kata kerja pada kalimat positif. Sebagai contoh: 

Imperatif positif:  Imperatif Negatif 

1. “Sit down”  “Don’t sit down” 
2. “Drive that car”  “Don’t drive that car” 
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3. “look at me”  “Don’t look at me” 
4. “open the door”  “Don’t open the door” 
5. “Clean the floor”  “Don’t clean the floor” 

Swan (1995) menyatakan, “Imperative does not ussualy have a subject, but 

we can use noun or prounoun to make it clear who we are speaking to”. Kita 

dapat artikan pernyataan dari Swan yaitu, imperatif biasanya tidak memiliki 

subjek, untuk mengetahui mitra tutur sebagai sebujek yang dimaksud, dapat 

menggunakan nomina atau pronominal untuk mengetahui dengan jelas siapa 

bertutur kepada siapa. Contoh yang kita bisa lihat “go away” apabila diberi 

subjek nomina akan menjadi (1) Farah, go away! Apabila diberi subjek 

pronomina pada kalimat tersebut akan menjadi (2) “you, go away!”

 Dengan contoh di atas kita dapat lihat bahwa (1) dan (2) terdapat 

perbedaan mitra tutur yang dituju oleh penutur, pada tuturan (1) subjek secara 

spesifik disebutkan oleh penutur, sedangkan (2) penutur menunjukan tuturannya 

kepada seseorang tertentu. Kalimat tutur (1) adalah kalimat imperatif vokatif yang 

artinya kalimat perintah yang subjek secara spesifik mengacu pada seseorang. 

Kalimat tutur (2) adalah kalimat imperatif difusi yang artinya kalimat perintah 

yang subjek tuturannya ditujukan kepada siapa saja yang mendengar. 

Kalimat imperatif vokatif   Kalimat imperatif difusi 

1. “Rhudy, look at me!”   “Everybody, keep calm!” 
2. “Cher,close the door!”   “Everybody, silent” 

Penggunaan pronomina pada beberapa contoh berikut ini dapat menyatakan 

ekspresi penutur melalui tuturannya. Pada tuturan “You, go away” 
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Penutur menuturkan perintah secara tegas. Pada tuturan “You have to look at my 

beautiful plants” penutur mengungkapkan rasa kagum terhadap sesuatu yang 

dilihatnya sekaligus menginginkan mitra tutur untuk turut melihatnya juga. 

Berkaitan dengan Searle (1976) menjelaskan direktif dalam question tag

adalah:  

“A directive speech act occurs when the speaker expects the listener to 
do somthing as a response. For example the speaker may ask a question. 
Many directive sentence are posed as questions, so they are easy to 
identify by the presence of a question mark” 

Quick et.al (1999) menyatakan bahwa kalimat imperatif juga diungkapkan 

dengan menggunakan question tag seperti Will you? Can’t you? Wouldn’t you?. 

Quirk menyatakan “tag question” can be appended also to imperatif sentence, 

where they invite the listener’s consent”. Menurut Quirk et.al tag question bisa 

juga ditambahkan pada kalimat imperatif  untuk menarik perhatian pendengar. 

1. Be quite, can’t you? 

2. Don’t do that, will you? 

Kata bantu can’t, wouldn’t, won’t, menunjukan negatif tag, dan will, can, 

would, menunjukan positif tag. Penggunaan negatif berkesan memaksa, sedngkan 

positif berkesan persuasif. 

 Kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas bahwa kalimat imperatif 

tuturan direktif bermaksud untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu dengan 

menyebutkan subjek, tanpa subjek, permintaan sopan, dan permintaan kasar juga 

sekaligus dalam cara tertentu dapat mengekspresikan perasaan penutur kepada 

mitra tuturnya. 

Celce-Murcia (1999) menyatakan ‘Commands are imperatives, also 

known as directives, whose function is to get someone to do somthing” menurut 
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Celce-Murcia perintah merupakan jenis imperatif yang juga dikenal sebagai 

direktif yang memiliki fungsi membuat orang lain melakukan sesuatu. Tindak 

tutur ilokusi direktif imperatif bertujuan mengajak (inviting)  

Contohnya: a. “Well, dinner is served! Right this way”, memerintah 

(commanding)  

b. “Cross your heart. Do it”, memaksa (insisting)  

c. “You’ll have to swear you will tell no one.”, menyarankan 

(suggesting) 

 d. “You’d have to clap your hands three times to lure it in.”,  

meminta izin (asking permit)  

e.  “Can Kevin go with us.”, melarang (prohibition)  

 f. “Don’t touch that.”. Tindak tutur ilokusi direktif introgatif 

dengan tujuan tuturan meminta bantuan (requesting)  

g. “Would you do me a favor and take this”, memohon (begging) 

contohnya “Please let me in.”. 

 Tindak tutur ilokusi direktif deklaratif yaitu tuturan yang bertujuan 

menyarankan (suggesting), melarang (prohibition),  memaksa (insisting), 

memerintah (commanding) dan mengintruksi (instructing). 

2.4.2.5.2 Direktif Interogatif 

Quirk ( et.al, 1999:804) menyatakan bahwa “question are primarly use to 

seek information on a spesific point” yang artinya pertanyaan pada intinya 

digunakan untuk mencari informasi secara spesifik mengenai sesuatu. Di sini 

terlihat bahwa kalimat interogatif adalah kalimat yang bermaksud menanyakan 
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sesuatu. Quirk et.el menambahkan bahwa question primarily have the 

illocutionary force of inquiries. But they are often use as directives, conveying 

request, offeres, invition, and advise.” Yang artinya bahwa Quirk et.al (1999) 

menyatakan bahwa pertanyaan pada intinya memiliki efek ilokusi atas pertanyaan. 

Tapi pertanyaan juga sering digunakan sebagai direktif, menyempaikan 

permintaan, menawarkan, mengundang, dan menasehati.  

 Kalimat interogatif dalam bahasa Inggris dibentuk menggunakan 5W+1H, 

yaitu What, Who, Why, Where, When, dan How. Kata tersebut digunakan untuk 

kebutuhan penutur atas jawaban atas suatu peristiwa. Kalimat interogatif juga 

dapat dibentuk menggunakan kata bantu seperti do, did, can, could, shall, should, 

may, might, will, would.

 Dengan yang sudah dijelaskan diatas Quirk et.al (1999:807) membagi 

kalimat interogatif menjadi dua, yaitu: 

1. Introgatif terbuka 

Kalimat terbuka mengandung salah satu 5W+1H, sehingga 

jawabannya dapat bermacam-macam tergantung dari pertanyaan yang 

diajukan dan bukan merupakan jawaban ya atau tidak.  

Contoh: 

1. Y: What do you like to drink?
X: I’d like cola 

2. Y: Why is she sad?
X: She broke up with her boyfriend 

3. Y: How tall is he?
X: 180cm 
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2. Interogatif tertutup 

Kalimat interogatif tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya ya 

atau tidak(yes/no question). Mitra tutur tidak memiliki pilihan jawaban lain 

atas pertanyaan yang diberi oleh penutur. 

Contoh : 

1. X: Do you want the book??
Y: No 

2. X: Are you okey?
Y: Yes 

Kalimat interogatif terbuka dan tertutup dalam kaitannya dengan 

tuturan deklaratif adalah: 

 Kalimat interogatif terbuka yang mengandung Why-question dapat 

menjadi kalimat yang berperan deklaratif dan mempunyai arti tuturan 

yang menyarankan. Kalimat interogatif terbuka dalam tuturan direktif 

tidak membutuhkan jawaban yang spesifik dari mitra tutur, melainkan 

dengan tindakan yang diinginkan oleh penutur untuk dilakukan mitra 

tuturannya. 

 Contoh : (a) Why don’t you take this with you? 
   (b) Why not see him this afternoon?

 Kalimat interogatif tertutup menjadi kalimat tuturan direktif apanila 

menggunakan kata bantu seperti, can you, will you, would you mind, 

would you like,menjadi deklaratif menjadi tidak seperti perintah sehingga 

mitra tutur merasa tidak diperintah dan tidak keberatan.

2.4.2.5.3 Direktif Deklaratif 
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Kalimat deklaratif adalah kalimat dalam bentuk pernyataan, hal ini 

dikemukakan oleh Richards, et.al (1985:72) “Declarative sentence is a sentence in 

the form of statement”. Menurut Quirk et.al (1999) pernyataan pada intinya 

digunakan untuk memberi informasi “statments are primarly use to convey 

information”. Quirk et.al juga menambahkan bahwa deklaratif adalah kalimat 

dimana terdapat subjek yang biasanya terletak sebelum verba. Tuturan kalimat 

deklaratif adaah tuturan yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu, memberi 

informasi dari penutur kepada mitra tuturnya. Tetapi Richard et.al menyatakan 

bahwa tuturan deklaratif yang berbentuk pernyataan tidak selalu berfungsi 

menyatakan. 

Pada tuturan “I’d like one cup of tea, please” penutur tidak hanya 

memberitahu melainkan ingin dibuatkan secangkir teh. Tutuan tersebut secara 

sintaksis adalah kalimat tuturan deklaratif tetapi tuturan tersebut merupakan 

perintah berupa saran agar mitra tutur membuatkan secangkir teh. 

Pada tuturan “breakfast is ready” penutur menyatakan untuk makan dan 

sarapannya sudah dihidangkan. 


