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ABSTRAK 

 Analisis Nasihat Guru Kepada Murid (Studi Kasus SDN 26 VII Koto Sungai 

Sarik Kabupaten Padang Pariaman), berisikan nasihat yang diberikan oleh Guru 

kepada murid . Nasihat itu diberikan agar tidak terjadinya penyimpangan yang 

dilakukan murid baik pada proses belajar mengajar maupun selama berada di 

lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 

sintaksis dan menjelaskan jenis tindak tutur yang terdapat pada tuturan nasihat yang 

di berikan oleh Guru kepada muridnya. 

Dalam tahap penyediaan data adapun teknik dasar yang digunakan adalah 

teknik sadap yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat, yaitu mencatat 

penggunaan dalam peristiwa tutur, dan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) 

dimana peneliti tidak terlibat dalam peristiwa tutur dan tidak ikut serta dalam proses 

pembicaraan penutur dan lawan tutur. Pada tahapan analisis data ini menggunakan  

metode padan yang alat penentunya benda di luar, terlepas dan tidak terjadi bagian 

dari bahasa yang bersangkutan. Teknik dasar yang dipakai adalah teknik pilah unsur 

penentu (PUP) yang alatnya adalah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki 

oleh penelitiannya, dalam hal ini adalah daya pilih pragmatis. Selanjutnya metode 

dan teknik penyajian hasil analisis data yang penelitinya gunakan adalah metode 

penyajian informal. Metode penyajian informasi ini memiliki seperangkat teknik, 

yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan.  

Berdasarkan hasil analisis dari 23 data ditemukan dua bentuk sintaksis dalam 

nasihat yang diberikan, yaitu (19) data yang mengandung kalimat perintah dan (4) 

data yang mengandung kalimat berita. Kalimat perintah yang dipakai guru 

mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari muridnya karena, sebagai guru 

menginginkan agar nasihat yang di berikan dapat didengarkan dengan baik dan bisa 

dilakukan dengan baik pula oleh muridnya. Selanjutnya  jenis tindak tutur yang 

terdapat dalam Analisis Tindak Tutur Nasihat Guru kepada Murid terdiri dari 2 

jenis tindak tutur , yaitu terdapat ( 21) data yang masuk dalam jenis tindak tutur 

langsung, dan (2) data yang masuk dalam jenis tindak tutur literal. 

Kata kunci : tindak tutur, nasihat.  

 


