BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahasa merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah milik
manusia yang telah menyatu dengan pemiliknya. Bahasa sebagai penyampai
pemikiran manusia yang dikeluarkan melalui bahasa verbal dapat dimengerti
apabila dalam penyampaianya terstruktur dan baik. Perbedaan kondisi
beberapa orang dapat menyebabkan adanya perilaku berbahasa yang
bermacam-macam. Hal ini terlihat apabila sesorang bertutur kata dengan
orang lain. Bentuk bahasa yang digunakan ditentukan oleh hubungan antara
pembicara dengan mitra bicara.
Kridalaksana (dalam Chaer, 2006: 1) mendefinisikan bahasa sebagai
sistem lambang bunyi yang arbitrer dan digunakan masyarakat untuk
berhubungan, bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.
Seseorang yang dianggap mempunyai kecakapan komunikasi yang
baik dalam suatu bahasa adalah seseorang yang tidak saja mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang sistem kebahasaan itu, tetapi juga
mampu mempergunakan secara spontan sesuai dengan peraturan pemakaian
bahasa tersebut. Jadi, untuk dapat mewujudkan komunikasi yang diinginkan,
sesorang

harus menggunakan bentuk-bentuk yang sesuai agar dapat

menyamakan pengertian yang diiginkan.
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Peneliti dalam hal ini akan mengangkat mengenai strategi bertutur
karena sebagai manusia dalam kehidupan pasti mempunyai maksud dan tujuan
yang ingin disampaikan serta didengar atau dibaca oleh orang lain. Manusia
mempunyai pola pikir yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam
penyampaian pendapat, usulan, pertanyaan pastilah mengunakan cara yang
berbeda pula.
Strategi bertutur yang digunakan seseorang dalam menyampaikan
pendapatnya antara lain dengan kata langsung yang sopan, atau dengan kata
yang kasar. Dalam menyampaikan pendapatnya seseorang bisa lansung
menyampaikan dengan kata-kata atau dengan bahasa tulis. Terkadang ada
seseorang yang dalam menyampaikan pendapatnya secara langsung, tegas
tanpa basa-basi tapi ada juga orang yang menyampaikan pendapatnya dengan
basa-basi atau tidak langsung pada inti namun menggunakan bahasa
pendahuluan. Hal ini menarik untuk diteliti secara mendalam dengan
menggunakan teori pragmatik dan analisis wacana.
Penyampaian informasi, saran, kritik, masukan, tanggapan yang
disampaikan melalui wacana Halo Solopos merupakan bentuk kepedulian
masyarakat terhadap surat kabar Solopos. Penyampaian menggunakan bahasa
tulis tesebut dapat dikaji dan diteliti dengan teori pragmatik serta isi wacana
yang ada. Kajian wacana adalah salah satu garapan linguistik yang dapat
diibaratkan sebagai pintu gerbang memahami bahasa dan dunia pada
umumnya (Mulyana, 2005).

Surat kabar sebagai media cetak yang banyak dibaca masyarakat
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap isu yang ada dalam masyarakat itu.
Masyarakat dalam hal ini mempunyai hak untuk mengemukakan apa yang ada
dalam pikirannya. Penyampaian pesan baik secara tertulis atau lisan yang
disampaikan oleh masyarakat menghendaki untuk ditanggapi oleh pemerintah
atau instansi terkait.
Melihat hal tersebut menjadi menarik apabila dikaji lebih mendalam.
Wacana Halo Solopos di dalamnya merupakan hasil dari antusiasme
masyarakat untuk mengubah kota Solo lebih baik. Melalui media tulis
masyarakat memberikan masukan yang sangat membangun dan memberikan
motivasi terhadap masyarakat yang lain. Sebagai salah satu wacana yang di
dalamnya memuat aspirasi pembaca, wacana ini membantu pemecahan
masalah yang ada di sekitar manyarakat.
B. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah adalah pembatasan mengenai objek penelitian
dan pembatasan mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisis
data yang diperoleh. Penelitian ini membatasi permasalahan pada strategi
bertutur

representatif,

ekspresif,

dan

direktif,

masyarakat

dalam

menyampaikan informasi, saran, dan kritik. Bagaimana isi wacana yang
terdapat dalam wacana Halo Solopos dan keterkaitan isi wacana dengan isu di
kota Solo. Pengakajian data menggunakan teori ilokusi dan teori isi wacana.
Pembatasan masalah berfungsi sebagai pembatas kajian agar tearah.

C. Perumusan Masalah
Penelitian ini ada 3 rumusan masalah.
a.

Bagaimanakah strategi bertutur masyarakat dalam wacana Halo
Solopos?

b.

Bagaimanakah isi wacana yang terdapat dalam wacana Halo Solopos?

c.

Adakah keterkaitan isi wacana dengan isu masalah yang ada di Solo?

D. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai.
a.

Mengetahui strategi bertutur masyarakat dalam menyampaikan
informasi, saran dan kritik malalui media tulis.

b.

Mengetahui isi wacana yang terdapat dalam wacana Halo Solopos.

c.

Mengetahui respon masyarakat terhadap isu yang sedang berlangsung
dan keterkaitan dengan isu di kota Solo.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini tidak saja sebagai pelaksaan tugas akhir,
melainkan lebih dari itu diharapkan lebih mempunyai manfaat, baik
teoretis maupun praktis.
1.

Manfaat Teoretis
a. Menambah

pengetahuan

mengenai

strategi

bertutur

dan

memberikan masukan pada bidang linguistik yang berkaitan
dengan pragmatik.

b. Menambah pengetahuan peneliti mengenai isi wacana.
2.

Manfaat Praktis
a. Menambah wawasan pembaca berkaitan dengan isu yang ada
dalam masyarakat.
b. Memberikan sumbangan informasi bagi penelitian yang akan
datang.

F. Sistem Penulisan
Penulisan penelitian terdiri atas lima bab.
Bab I Pendahuluan, pendahuluan ini berisikan mengenai latar
belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang mengapa
penelitit akan melakukan penelitian ini.
Bab II Landasan Teori, dalam landasan teori terdapat kajian teori
yang berkaiatan dengan penelitian ini, kajian penelitian yang relevan,
kerangaka pemikiran. Bab II membahas mengenai teori apa yang
digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.
Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan mengenai tempat
waktu penelitian, strategi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber
data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data. Dalam bab ini
peneliti menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, strategi apa
yang digunakan dalam penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber
data yang diperoleh, tehnik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini merupakan bab pembahasan dan
penyelesaian mengenai rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini
peneliti menyajikan data yang telah dianalisis dengan teori yang ada.
Bab V Simpulan dan Saran, simpulan berisi mengenai hasil
ringkasan dan isi yang ada dalam penelitian. Saran berisi mengenai
masukan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

