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ABSTRAK   

Widiastutik, Aminin. 2006. Tindak Direktif Anak Usia Lima Tahun. Skripsi, Jurusan 
Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: 
(I) Dr. Sumadi, M. Pd, (II) Dra. Martutik, M. Pd.  

Kata kunci: tindak direktif, wacana, pragmatik   

Penelitian tentang tindak direktif yang dituturkan oleh anak usia lima tahun 
ini didasari oleh ditemukannya beberapa keunikan tuturan dalam wacana percakapan. 
Keunikan tuturan tersebut terletak pada cara anak usia itu pada saat menyampaikan 
keinginannya. Salah satu bentuk keunikan tuturan tersebut adalah kemampuan anak 
usia tersebut dalam menuturkan sebuah keinginan dengan menggunakan kalimat tak 
langsung. Agar mitratutur bisa memahami maksud suatu tuturan, diperlukan 
kemampuan berpikir kritis dari mitratutur terhadap tuturan-tuturan tersebut. Oleh 
karena itu, penelitian ini menggunakan bantuan ilmu pragmatik dan ilmu analisis 
wacana dalam menganalisis tuturan-tuturan tersebut. Kajian analisis wacana 
diperlukan karena kajian tentang tindak direktif dipelajari lebih rinci dalam ilmu ini, 
sedangkan ilmu pragmatik sangat membantu dalam memahami makna suatu tuturan 
berdasarkan konteksnya. Penelitian tentang tindak direktif anak usia lima tahun ini 
hanya terbatas pada tuturan yang termasuk dalam tindak direktif dan yang dilakukan 
oleh anak usia lima tahun saja.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak direktif 
anak usia lima tahun dalam (1) meminta, (2) bertanya, (3) melarang, (4) 
mengingatkan, (5) memohon, dan (6) mengusulkan. Penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk memahami hakikat bahasa dalam kajian pragmatik dan membantu 
memahami komunikasi dengan anak usia lima tahun.  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah anak usia lima tahun. Wujud data 
yang dianalisis adalah berupa teks lisan atau transkripsi rekaman kaset yang 
dilengkapi dengan catatan lapangan. Pengambilan data dilakukan selama kurun waktu 
satu bulan, tepatnya tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 31 Mei 2006. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara (1) merekam data percakapan, (2) mentranskripsi data ke 
dalam teks tulis, (3) memilih dan menentukan data untuk dijadikan korpus data 
penelitian, (4) mengidentifikasi data penelitian sesuai dengan masalah penelitian, dan 
(5) mencatat data ke dalam tabel kodefikasi. Adapun analisis data dilakukan dalam 
dua tahap yaitu (1) analisis data di lapangan dan (2) analisis final.   

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, tindak meminta 
yang dilakukan oleh anak usia lima tahun ada yang dituturkan secara langsung dan 
tidak langsung. Berdasarkan prinsip kerja sama, tindak meminta secara langsung ini 
didukung oleh maksim kuantitas, sedangkan yang dituturkan secara tidak langsung 
berlawanan dengan maksim cara. Berdasarkan prinsip sopan santun, tindak meminta 
secara langsung didukung oleh maksim kebijaksanaan dan maksim penghargaan, 
sedangkan yang dituturkan secara tidak langsung juga didukung oleh maksim 
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kebijaksanaan, maksim kedermawanan, dan maksim penghargaan. Kedua, tindak 
bertanya yang dilakukan oleh anak usia lima tahun dituturkan secara langsung. 
Berdasarkan prinsip kerja sama, tindak bertanya ini didukung oleh maksim kuantitas. 
Berdasarkan prinsip sopan santun, tindak bertanya ini didukung oleh maksim 
penghargaan dan maksim kesederhanaan. Ketiga, tindak melarang yang dituturkan 
oleh anak usia lima tahun  dituturkan secara langsung. Berdasarkan prinsip kerja 
sama, tindak melarang ini didukung oleh maksim kuantitas. Berdasarkan prinsip 
sopan santun, tindak bertanya ini berlawanan dengan maksim kedermawanan. 
Keempat, tindak mengingatkan yang dituturkan oleh anak usia lima tahun dituturkan 
secara langsung. Berdasarkan prinsip kerja sama, tindak mengingatkan ini didukung 
oleh maksim kualitas. Berdasarkan prinsip sopan santun, tindak mengingatkan ini 
didukung oleh maksim kebijaksanaan. Kelima, tindak memohon yang dituturkan oleh 
anak usia lima tahun dituturkan secara langsung. Berdasarkan prinsip kerja sama, 
tindak memohon ini didukung oleh maksim cara dan maksim relevansi. Berdasarkan 
prinsip sopan santun, tindak memohon ini didukung oleh maksim kedermawanan. 
Keenam, tindak mengusulkan yang dituturkan oleh anak usia lima tahun dituturkan 
secara langsung. Berdasarkan prinsip kerja sama, tindak mengusulkan ini didukung 
oleh maksim kuantitas. Berdasarkan prinsip sopan santun, tindak mengusulkan ini 
didukung oleh maksim kebijaksanaan dan maksim penghargaan.                    


