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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Bahasa dalam kegiatan berkomunikasi berfungsi sebagai alat penyampai 

pesan atau makna. Bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan 

bahasa tulis. Kedua bahasa tersebut mempunyai hubungan erat antara yang satu 

dengan lainnya. Berbagai media yang beragam yang digunakan sebagai sarana 

penyampaian informasi baik secara lisan maupun tertulis.  

Media diciptakan untuk mempermudah proses berkomunikasi. Media 

tersebut yakni bentuk media cetak dan media elektronik. Dua media ini 

merupakan sarana komunikasi tidak langsung antara penutur dan mitra tutur. 

Penutur dan mitratutur berinteraksi dan mengirimkan pesan tidak langsung saat 

berada di tempat yang berjauhan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh 

penutur dilatarbelakangi maksud dan tujuan tuturan. Dalam hubungan itu, 

bentuk bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk 

menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud 

dapat diutarakan dengan tuturan yang sama (Wijana dan Rohmadi, 2009: 15). 

Opera Van Java menggunakan adegan yang memuat dialog, setting, 

karakter, tokoh, dan konteks yang memuat unsur-unsur pragmatik seperti 

tindak tutur, implikatur, ilokusi, dan efek perlokusi, baik terhadap mitra tutur 

maupun terhadap penonton. Dari unsur prakmatik tersebut yang paling banyak 

terkandung di dalam Opera Van Java yakni tuturan perlokusi. Tuturan 

perlokusi digunakan penutur untuk mempengaruhi lawan tutur sekaligus para 
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penonton yang menyaksikan tayangan tersebut. Hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis untuk menjadikan Opera Van Java sebagai objek 

penelitian bahasa, khususnya dengan tinjauan pragmatik. Pembahasan 

dilakukan dengan mempertimbangkan penutur, lawan tutur dan konteks 

tuturan. 

Penelitian ini berkaitan dengan penggunaan bahasa sebagai media 

berinteraksi para tokoh cerita dalam dialog Opera Van Java. Penelitian ini 

membahas permasalahan dengan menggunakan teori pragmatik sebagai 

landasan teori berdasarkan alasan bahwa pragmatik mempelajari unsur bahasa 

secara eksternal. Artinya, bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam 

komunikasi dan dipelajari dalam pragmatik. Hal ini yang menjadikan 

pragmatik tepat apabila digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

dipertanyakan dalam penelitian ini. 

Opera Van Java merupakan tayangan yang paling banyak diminati oleh 

kebanyakan penonton. Tayangan ini menyajikan acara yang berisi cerita, 

namun banyak mengandung hal-hal yang bersifat lucu sehingga mengundang 

gelak tawa dari penonton. Kelucuan yang disisipkan di dalam cerita, 

dimaksudkan untuk menghibur para penonton. Cerita dalam Opera Van Java 

disampaikan melalui dialog para tokoh yang berperan di dalamnya.  

Penelitian ini meneliti tentang penggunaan bahasa terutama tindak tutur 

perlokusi pada percakapan para tokoh Opera Van Java. Tindak tutur sebagai 

wujud peristiwa komunikasi bukanlah peristiwa yang muncul dengan 

sendirinya, melainkan memiliki fungsi, mengandung maksud, dan tujuan 
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tertentu. Tuturan dalam Opera Van Java banyak mengandung tuturan yang 

diucapkan dengan maksud menimbulkan pengaruh yang kuat kepada mitra 

tutur. Tuturan tersebut diucapkan dengan bermacam-macam jenis, fungsi dan 

pengaruh yang berbeda-beda sesuai keinginan penutur. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan membahas secara rinci tentang jenis, fungsi, dan pengaruh 

ttindak tutur perlokusi terhadap mitra tutur dan penonton. 

Penelitian mengenai tindak tutur pada Opera Van Java sudah banyak 

dilakukan, namun pada tindak tutur perlokusi ini belum ada yang meneliti 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti tindak tutur perlokusi pada percakapan 

para tokoh Opera Van Java di Trans 7. Berdasarkan alasan itu, penulis ingin 

menguraikan tindak tutur perlokusi berdasarkan jenis, fungsi, dan pengaruhnya 

terhadap mitra tutur dan penonton Opera Van Java di Trans7. Oleh karena itu, 

penulis merumuskan judul “Tindak Tutur Perlokusi pada Percakapan Para 

Tokoh Opera Van Java di Trans7”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian, permasalahan perlu dibatasi agar tetap fokus dan tidak 

menyimpang dari topik yang sedang dikaji. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah tindak tutur perlokusi yang terdapat pada 

percakapan para tokoh Opera Van Java di Trans 7. Penelitian ini dibatasi hanya 

pada tanggal 13, 21, dan 22 bulan Desember 2011. Peneliti memakai tayangan 

pada tanggal tersebut karena Opera Van Java ditayangkan secara live. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat tiga 

masalah yang perlu dicari jawabannya. 

a. Jenis tindak tutur perlokusi apakah yang terdapat pada percakapan para 

tokoh Opera Van Java di Trans7? 

b. Apa fungsi tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh Opera Van 

Java di Trans7? 

c. Apa pengaruh tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh Opera Van 

Java di Trans7 terhadap penonton? 

 

D. Tujuan Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai. 

a. Mendeskripsikan jenis tindak tutur perlokusi yang terdapat pada percakapan 

para tokoh Opera Van Java di Trans7, 

b. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur perlokusi pada percakapan para tokoh 

Opera Van Java di Trans7, 

c. Mendeskripsikan pengaruh tindak tutur perlokusi pada percakapan para 

tokoh Opera Van Java di Trans7 terhadap penonton. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoretis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

acuan untuk penelitian sejenis terutama penelitian mengenai tindak tutur 

perlokusi yang menjadi bidang kajian pragmatik. Bagi pembaca penelitian 

ini dapat menambah wawasan mengenai tindak tutur perlokusi yang menjadi 

bidang kajian pragmatik. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang linguistik. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

menyumbangkan pengetahuan dalam kajian pragmatik khususnya dalam 

tindak tutur perlokusi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab I 

merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. Bab II Landasan Teori, terdiri dari kajian teori, kajian 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan rancangan penelitian. Bab III 

Metode Penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

strategi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 



6 
 

Bab IV terdiri dari hasil dan pembahasan, sedangkan pada Bab V berisi 

kesimpulan dan saran. 

 


