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Strategi Kesantunan Dalam Tindak Tutur Direktif Guru Di Kelas 

Rindang Widiningrum 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis 

tindak tutur direktif dan juga strategi kesantunan yang 

digunakan. Data diperoleh dengan cara observasi, untuk 

kemudian di transcribe dan di analisa. Hasil dari penelitian ini 

adalah jenis tindak tutur direktif yang muncul adalah perintah, 

sedangkan strategi kesantunan yang digunakan adalah bald on 

record, strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan 

negatif. 

 

Kata kunci: tindak tutur direktif, strategi kesantunan 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Peran guru dalam proses belajar mengajar di sekolah masih besar. Guru diharapkan 

sebagai role model yang bisa memberikan pemahaman kepada siswa serta memberikan 

instruksi dengan jelas kepada siswa. Instruksi sering ditemukan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam memberikan instruksi, guru menggunakan tindak tutur direktif, yang 

meminta siswa untuk melakukan sesuatu sesuai instruksi yang diberikan. Pola interaksi 

yang terdapat di dalam kelas adalah IRF (Initiation, Response, Follow-up). Model IRF ini 

dikemukakan oleh Sinclair and Coulthard (1975) yang pada saat itu model ini ditemukan 

pada saat proses belajar mengajar pada sekolah dasar (Cutting, 2008).  

 Tindak tutur direktif yang dilakukan guru dalam kelas juga mempertimbangkan 

kesantunan terhadap mitra tutur yaitu siswa. Teori kesantunan yang dikemukakan oleh 

Brown and Levinson (1987) mencakup 4 hal yaitu, ‘bald on record’, ‘positive politeness’, 

‘negative politeness’, and ‘off record’.  

Melihat hal-hal diatas, sangatlah menarik untuk melihat tindak tutur yang dilakukan 

guru di dalam kelas dan juga untuk melihat strategi kesantunan yang digunakan oleh guru. 

Perlu diingat adalah guru memiliki otoritas di dalam kelas, sehingga jenis tindak tutur 
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direktif dan strategi kesantunan yang digunakan pada saat di dalam kelas sangat menarik 

untuk dipelajari. 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk: 

a. Mengetahui sub jenis tindak tutur direktif (yaitu perintah, permintaan, dan saran) 

yang dilakukan oleh guru pada saat memberikan instruksi cara melakukan sebuah 

permainan. 

b. Jenis kesantunan yang dilakukan guru menurut teori Brown and Levinson. 

 

 

2. Kajian Pustaka 

 

2.1.Tindak tutur Direktif 

Tindak tutur atau speech act merupakan bentuk tuturan yang digunakan oleh penutur 

kepada mitra tutur, dan merupakan satuan kajian pragmatic (Sumarlam, 2017). Teori tindak tutur 

pertama kali disampaikan oleh J.L. Austin, dimana Austin (1962) membagi tindak tutur kedalam 

lima kategori, yaitu: Verdictives, Exercitives, Commisives, Behavities, dan Expositives. 

Dalam perkembangannya, Searle mengkritik teori tindak tutur dari Austin. Searle menyatakan: ‘I 

think they form an excellent basis for discussion, but I also think that the taxonomy needs to be 

seriously revised because it contains several weaknesees’. (Searle, 1979; p. 8). Menurut Searle 

dalam taksonomi yang dikemukakan oleh Austin terdapat beberapa kelemahan sehingga perlu 

diperbaiki, salah satunya adalah adanya overlap dalam taksonomi Austin. 

  Teori tindak tutur yang dikemukakan oleh John R. Searle (1979), terdiri dari lima kategori 

yang merupakan revisi dari teori Austin, yaitu: Assertives, Directives, Commisives, Expressives 

dan Declaration. Dalam perkembangannya Charles W. Kreidler (1998) menemukan adanya tujuh 

macam tindak tutur, yaitu: Assertive, Performative, Verdictive, Expressive, Directive, Commisive 

dan Phatic. 

Dalam makalah ini, pembahasan akan difokuskan pada tindak tutur directive. Dalam tindak 

tutur direktif ini, penutur berusaha meminta mitra tutur untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu aksi. Pelaku atau ‘actor’ disini adalah ‘you’ dan berhubungan dengan masa depan atau 

prospective. Ada tiga macam tindak tutur directives, yaitu: ‘commands’ (perintah), ‘requests’ 

(permintaan), dan ‘suggestion’ (saran). Sebuah perintah akan efektif apabila penutur memiliki 
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wewenang atau kendali terhadap tindakan mitra tutur. Sedangkan ‘request’ atau permintaan 

adalah, dimana penutur menginginkan mitra tutur untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Dalam ‘request’, penutur tidak memiliki kendali atau wewenang terhadap mitra tutur. Pemberian 

saran atau ‘suggestion’ adalah dimana penutur memberikan pendapat akan apa yang sebaiknya 

mitra tutur lakukan atau tidak lakukan. Kondisi felisitas dari tindak tutur ini adalah kemungkinan 

dapat dilakukan dan kemampuan mitra tutur (Kreidler, 1998).  

 

2.2.Teori Kesantunan oleh Brown dan Levinson 

Ada 5 macam strategi kesantunan menurut Brown and Levinson (1987), yaitu tidak 

melakukan tindak tutur atau diam saja, ‘bald on record’, ‘positive politeness’, ‘negative 

politeness’, and ‘off record’. Strategi kesantunan ini dapat dikatakan sebagai upaya mencegah 

kehilangan muka atau gambaran citra diri. Berikut adalah gambaran kelima strategi dari Brown 

and Levinson (1987: 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian qualitative dengan pendekatan etnografi. 

Menurut Spradley ‘ethnography contributes directly to both description and explanation of 

regularities and variations in human social behaviour’. (1979: 10). Pendekatan etnografi 

ini digunakan untuk melihat perilaku manusia dalam lingkungannya.  

Data diambil dari you tube yang berjudul ‘Siswa Jenuh-Permainan dikelas-Siswa 

semangat belajar’ dengan alamat : http://www.youtube.com/watch?v=4ngHco)ot_9.  Data 

diambil dari sumber tersebut, karena di dalamnya terdapat situasi kelas riil yang direkam. 

Dalam tayangan yang berdurasi sekitar 10 menit tersebut, guru mengajak para murid 

melakukan permainan untuk melepaskan kejenuhan. Guru banyak melakukan tindak tutur 

Do the FTA 

5.Don’t do the FTA 

On record 

4. off record 

1.without redressive action, baldly 

With redressive action 

2.positive politeness 

3.negative politeness 

http://www.youtube.com/watch?v=4ngHco)ot_9
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direktif, karena guru sedang memberikan instruksi tentang bagaimana cara permainan 

tersebut. Sehingga tayangan dari youtube tersebut cocok untuk dijadikan data dalam 

penelitian ini, karena fokusnya adalah tindak tutur direktif guru. 

Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data: 

a. Mencari tayangan yang berisi tentang interaksi guru dan siswa di dalam kelas yang 

mengandung tindak tutur direktif. 

b. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan tayangan tersebut, adalah menyimak 

dengan tujuan untuk memilih bentuk tuturan direktif yang sesuai dengan fokus makalah 

ini. 

c. Kemudian bentuk-bentuk tuturan direktif yang sudah didapatkan diklasifikasikan 

sesuai dengan sub jenis tindak tutur direktif. 

d. Hal yang terakhir dalam prosedur pengumpulan data adalah ‘coding’. Data-data yang 

sudah dikumpulkan di ‘coding’ untuk mempermudah proses selanjutnya yaitu analisa 

data. 

Setelah mendapatkan data, prosedur berikutnya adalah menganalisa data. Data 

dianalisa berdasarkan sub jenis tindak tutur direktif yaitu perintah, permintaan, dan saran. 

Kemudian di analisa strategi kesantunannya dengan menggunakan teori kesauntunan 

Brown dan Levinson. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Data di dalam makalah ini berupa tuturan ‘direktif’. Penulis hanya fokus pada tindak 

tutur direktif yang dilakukan oleh guru pada siswa.   

 

4.1. Jenis Tindak Tutur direktif 

Seperti yang telah diuraikan di atas, tindak tutur direktif terbagi menjadi tiga, yaitu 

perintah, permintaan, dan saran. Dalam penelitian ini, ditemukan 19 tindak tutur 

direktif, dimana semuanya dikategorikan sebagai perintah. Tindak tutur tersebut 

tersebar dalam unit analisanya yaitu dalam IRF. Karena dalam proses belajar mengajar 

tersebut berpusat pada guru, maka guru lebih sering mengambil inisiasi, sehingga 

tindak tutur direktif yang terbanyak bisa ditemukan dalam pola interaksi inisiatif. 
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Berikut akan dipaparkan beberapa sample data yang didapatkan dalam masing-masing 

unit analisanya. 

 

Extract  1 

Penutur Tuturan Pola 

Guru Kita akan melakukan semacam permainan, namanya itu 

‘369’. (1) 

 Permainan ini nanti, kalian harus mengurutkan, 

menyebutkan angka, dari angka 1 sampai 9. (2) 

Saya ulang ya. 

… 
Tiga angka itu tidak boleh disebutkan tapi diganti dengan 

tepuk, tepuknya sekali. (3) 

… 

Initiative 

Siswa Tiga Response 

Guru Tapi ndak (tidak) boleh disebut, harus ditepuk (sambil 

tepuk tangan). (4) 

… 

Paham? 

 

Follow-up 

 

 

Initiative 

Siswa Paham Response 

Guru Coba nanti, untuk cari jalurnya, biar nanti ndak tabrakan.  

Saya mulai dari Ainun (nama siswa). Di eling-eling 

(diingat-ingat) jalurnya. (5) 

 

Initiative 

 

Konteks dari extract 1 adalah pada saat guru mengajak siswa melakukan sebuah 

permainan. Guru menerangkan bagaimana prosedur dari permainan tersebut. Peristiwa 

tersebut terjadi di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar.  Pada umumnya pola 

interaksi yang terjadi di dalam kelas adalah IRF, tetapi tidak semuanya demikian. 

Dalam cuplikan diatas terlihat pola yang terjadi di dalam kelas pada saat itu yaitu I 

(guru) R (siswa) F (guru) dan I (guru) R (siswa). Pada saat guru menanyakan pada 

siswanya apakah siswanya paham, siswa kemudian menjawab paham. Setelah itu, guru 

tidak memberikan feedback tetapi langsung memulai tahap inisiasi berikutnya. 

Dalam extract 1, terdapat lima (5) tindak tutur direktif yang dilakukan oleh guru. 

Kelima tindak tutur tersebut termasuk ke dalam sub tindak tutur direktif perintah. 

Penanda yang ditemukan dalam masing-masing tindak tutur adalah kata kerja yang 

digunakan pada masing-masing tuturan tersebut. Kata kerja tersebut adalah: 

(1) …melakukan semacam permainan… 

(2) …harus mengurutkan, menyebutkan angka… 
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(3) …tidak boleh disebutkan… 

(4) …ndak (tidak) boleh disebut, harus ditepuk. 

(5) Dieling-eling (diingat-ingat) jalurnya. 

Semua kata kerja di atas merupakan penanda bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan 

direktif, karena dalam kata kerja tersebut, punutur meminta mitra tutur untuk 

melakukan hal-hal tersebut. Disamping itu, ada penanda lain yang dapat dilihat dari 

tuturan-tuturan tersebut, yaitu kata ‘harus’. Kata ‘harus’ ini dimaksudkan untuk mitra 

tutur mau atau tidak mau, melakukan perintah dari punutur. Sehingga, dengan adanya 

penanda ‘harus’, tindak tutur direktif tersebut, bisa digolongkan sebagai sub tindak 

tutur direktif perintah. 

 

Extract 2 

Penutur Tuturan Pola 

Guru … 

Yang harus kamu ingat: saya itu jalurnya habis mas 

Rukiyat (nama siswa) mbak iki, nggak usah ngeling-

ngeling sing liyane (tidak usah mengingat yang lainnya). 

(8) 
Coba ini jalurnya (sambil menunjukkan) ke belakang, 

sana, terus Fikri (nama siswa) terakhir kembali lagi ke ? 

 

Initiative 

Siswa Ainun Response 

Guru Ok kita coba, salah nggak papa. (9) 

369 tepuk tangan Adam … (ada siswa yang salah) 

… 

Berarti kelihatan nek orangnya itu tidak konsen. 

Initiative 

Siswa Ini kalau ndak bisa, berdiri Pak? Initiative 

Guru Berdiri , berdiri saja di atas meja.  Response 

 

Konteks dari extract 2 ini adalah pada saat guru setelah menerangkan prosedur, 

mengajak siswa untuk mencoba terlebih dahulu permainan tersebut. Pola interaksi yang 

terjadi dalam extract 2 tersebut adalah I (guru) R (siswa), I (guru) I (siswa) R (guru). 

Pada umumnya, tahap inisiasi dilakukan oleh guru, tetapi dalam hal ini, dilakukan oleh 

siswa, karena siswa tersebut ingin menanyakan sesuatu yang tidak dia ketahui atau dia 

ingin mengkonfirmasi informasi yang ditangkapnya dari keterangan guru tersebut. 

Pada extract diatas, guru juga tidak melakukan follow-up terhadap apa yang telah 

direspon siswa. 



7 

 

Terdapat dua (2) tindak tutur direktif yang dilakukan oleh penutur dalam hal ini adalah 

guru. Tuturan nya adalah: 

(8) Yang harus kamu ingat:…nggak usah ngeling-eling sing liyane (tidak usah 

mengingat yang lainnya)  

(9) Ok, kita coba. 

Penanda yang ada dalam kedua tuturan tersebut adalah kata kerja. Kata kerja dasar yang 

terdapat dalam tuturan tersebut (ingat, coba) bisa sebagai penanda bahwa tindak tutur 

tersebut adalah tindak tutur direktif. Seperti penjelasan diatas, kata ‘harus’ juga 

merupakan penanda bahwa tuturan tersebut adalah tuturan direktif perintah. 

 

4.2.Strategi Kesantunan 

Teori kesantunan yang digunakan dalam makalah ini adalah teori dari Brown dan 

Levinson (1987). Strategi kesantunan yang digunakan oleh guru dalam konteks ini ada 

tiga, yaitu ‘bald on record’, ‘negative politeness’ dan ‘positive politeness’. Sebagian 

besar kesantunan yang digunakan oleh guru disini adalah ‘bald on record’. Berikut 

adalah contoh data yang didalamnya terdapat 3 jenis kesantunan tersebut. 

 

Extract 3 

Guru : …jangan ngitung (dihitung), ndak usah ngitung (tidak usah dihitung). 

Pada saat menerangkan prosedur permainan, ada siswa yang mencoba mempraktekkan 

dengan cara menghitung, kemudian guru berkata, bahwa siswa tidak perlu melakukan 

hal tersebut, karena nanti akan dimulai dari acak. Strategi kesantunan yang dilakukan 

oleh guru adalah ‘bald on record’ karena penggunaan kata kerja langsung dan juga kata 

‘jangan’. 

 

Extract 5 

Guru : Kita akan melakukan semacam permainan,… 

Tuturan ini merupakan ajakan guru terhadap siswa untuk melakukan sebuah 

permainan. Tuturan ini dituturkan oleh guru pada awal pertemuan sebelum 

menerangkan prosedur cara bermainnya. Kesantunan yang dilakukan oleh guru adalah 

‘positive politeness’, strategi 12 ‘include both S and H in the activity’ (menyertakan 
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penutur dan mitra tutur dalam kegiatan). Disini guru menggunakan kata ‘kita’ yang 

berarti mengikutsertakan baik penutur (guru) maupun mitra tutur (siswa) dalam sebuah 

aktivitas yaitu permainan. 

 

Exctract 6 

Guru : Ok, kita coba, salah nggak papa (salah tidak apa-apa). 

Dalam tuturan ini, guru mengajak murid untuk mencoba melakukan permainan ini. 

Guru mengatakan bahwa, apabila melakukan kesalahan dalam percobaan ini, tidak apa-

apa. Kesantunan yang digunakan guru adalah ‘negative politeness’ yaitu strategi 4 

‘minimize the imposition’ (minimalkan pembebanan). Dengan berkata ‘salah, nggak 

papa’, guru meminta siswa untuk tidak merasa khawatir dan terbeban akan konsekuensi 

yang diterima apabila siswa melakukan kesalahan dalam permainan tersebut. 

 

 

4.3.Pembahasan 

Dengan memperhatikan hasil perolehan data diatas, dapat dipastikan dalam konteks 

guru dan siswa di dalam kelas, banyak terdapat tuturan direktif yang merupakan 

perintah. Hal tersebut dikarenakan, di Indonesia, dalam proses belajar mengajar masih 

menggunakan ‘teacher centered’ sehingga semua berpusat pada guru. Dikarenakan 

memiliki kendali terhadap siswa, maka semua tindak tutur direktif guru dalam konteks 

ini merupakan perintah. Kreidler (1998) menjelaskan bahwa, ‘ A command is effective 

only if the speaker has some degree of control over the actions of the addressee.’ 

(p.190) Sehingga, apa yang dijelaskan Kreidler bahwa perintah akan berhasil bila 

punutur memiliki kendali terhadap mitra tutur, berlaku pada konteks guru dan siswa, 

dimana guru sebagai penutur dan siswa sebagai mitra tutur. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siritman & 

Meilantina (2020). Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa dominasi tindak tutur 

directive dalam interaksi dosen dan mahasiswa berhubungan dengan power yang 

dimiliki oleh pengajar (Siritman & Meilantina, 2020). 

Sedangkan kesantunan yang terdapat dalam konteks penelitian ini ada 3 yaitu ‘bald 

on record’, ‘positive politeness’, dan ‘negative politeness’. Walaupun ditemukan tiga 
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strategi kesantunan, tetapi strategi terbanyak yang dilakukan guru adalah ‘bald on 

record’. Hal ini disebabkan oleh ‘power’ yang dimiliki oleh guru terhadap siswa. 

Seperti yang dkemukakan oleh Brown and Levinson (1987: 97), ‘…either because S is 

powerful…’. Dalam konteks guru dan siswa di kelas, ‘power’ atau kekuasaan ada 

ditangan guru, sehingga guru dalam memberikan perintah lebih sering menggunakan 

strategi kesantunan ‘bald on record’.  

Strategi kesantunan Off-Record tidak ditemukan dalam data, sedangkan dalam 

penelitian Rahayuningsih et.al. (2020) ditemukan strategi kesantunan off record dalam 

interaksi guru dan murid di dalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa strategi kesantunan 

yang ada dalam penelitian Rahayuningsih berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. 

 

 

5. Simpulan 

 

Dari pembahasan diatas, dapat terlihat bahwa, tindak tutur direktif yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelas termasuk dalam sub tindak tutur direktif memerintah. Sedangkan 

strategi kesantunan yang ditemukan dalam konteks tersebut ada 3, yaitu ‘bald on record’, 

‘positive politeness’ dan ‘negative politeness’. Strategi yang paling sering digunakan guru 

dalam kelas pada saat memberikan instruksi adalah ‘bald on record’. Kedua hal temuan 

tersebut, yaitu sub tindak tutur direktif dan strategi kesantunan guru, dikarenakan adanya 

‘power’. Dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, guru memegang kendali dan 

memiliki ‘power’ tersebut, sehingga hasilnya adalah tindak tutur direktif memerintah 

dengan menggunakan strategi kesantunan ‘bald on record’.  
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