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ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia saling berinteraksi untuk membangun
suatu hubungan sosial. Mereka saling berinteraksi dengan menggunakan bahasa
sebagai alat dalam berkomunikasi sehingga dapat dipahami bahwa komunikasi
merupakan aspek terpenting dalam kehidupan sosial. Ketika mereka
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, terdapat makna yang terkandung
dalam tuturan mereka dimana terkadang tuturan tersebut dapat menimbulkan
dampak bagi mitratuturnya untuk melakukan sesuatu. Hal inilah yang dimaksud
dengan tindak tutur. Ada berbagai macam tindak tutur diantaranya yaitu Tindak
Tutur Direktif (TTD) dimana TTD tersebut dapat disampaikan dengan berbagai
cara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bentuk dan jenis TTD
yang ditemukan dalam novel The Night of the Burning.

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan
beberapa teori yang akan digunakan yaitu teori Austin dan Searle untuk tindak
tutur. Untuk mendeskripsikan bentuk dari TTD, peneliti menggunakan teori Searle
dan Birner tentang Tindak Tutur Langsung dan Tak Langsung. Sedangkan untuk
mengidentifikasi jenis dari TTD, peneliti menggunakan teori Bach dan Harnish
tentang jenis TTD dimana secara keseluruhan dari data yang diperoleh, peneliti
menggunakan pendekatan konteks untuk membantu dalam memahami maksud
dan tujuan dari penggunaan TTD yang digunakan oleh penutur.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemaparan yang ditemukan, dari 66
data, terdapat dua bentuk TTD yang digunakan oleh seluruh karakter dalam novel
yaitu 58 data atau 87,9% TTD Langsung dan 8 data atau 12,1% TTD Tak
Langsung. Untuk jenis dari TTD, terdapat enam jenis TTD yang ditemukan dalam
novel The Night of the Burning yaitu 25 data atau 37,9% termasuk jenis
Requestives, 6 data atau 9,1% jenis Questions, 22 data atau 33,3% jenis
Requirements, 5 data atau 7,6% jenis Prohibitive, 2 data atau 3,0% jenis
Permissives, dan 6 data atau 9,1% termasuk jenis Advisories. Dari hasil tersebut
dapat dilihat pula bahwa dalam novel The Night of the Burning yang memiliki
latar belakang perang dunia pertama, bentuk dan jenis yang paling sering
digunakan yaitu bentuk TTD Langsung dan jenis requestives. Sedangkan bentuk
dan jenis yang jarang digunakan yaitu bentuk TTD Tak Langsung dan jenis
Permissives.

Kata Kunci: Tindak Tutur Direktif, Novel The Night of the Burning, Tindak Tutur
Langsung dan Tak Langsung.
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