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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuturan manusia dapat diekspresikan melalui media masa baik lisan 

maupun tulisan. Dalam media lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah 

penutur (pembicara) dan mitra tuturnya (penyimak), sedangkan dalam media 

tulis, tuturan disampaikan oleh penulis (penutur) kepada mitra tuturnya, yaitu 

pembaca. Sementara, untuk tuturan melalui media penutur dapat 

mengekspresikan tulisanya baik lisan maupun tulisan dengan memanfaatkan 

media massa. 

Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah 

yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya 

didalam kajian pragmatik adalah deiksis, persuposisi (Inggris: 

preposuposition), dan implikatur percakapan (Inggris: conversation 

alimpticare). Sebagai topik yang meliputi deiksis, presuposisi, dan implikatur 

percakapan, pragmatik lazim diberi definisi sebagai “telaah mengenai 

hubungan diantara lambang dengan penafsiran” (Purwo dalam Chaer dan 

Agustina, 2004: 56). Yang dimaksud dengan lambang di sini adalah satuan 

ujaran, entah berupa satu kalimat atau lebih, yang “membawa” makna tertentu, 

yang didalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. 

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang penggunaan bahasa 

terutama tindak tutur ilokusi dalam dialog film Sang Pencerah karya Hanung 
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Bramantyo. Tindak tutur sebagai wujud peristiwa komunikasi bukanlah 

peristiwa yang terjadi dengan sendirinya, melainkan mempunyai fungsi, 

mengandung maksud, dan tujuan tertentu serta dapat menimbulkan pengaruh 

atau akibat pada mitra tutur. Komunikasi dengan bahasa membuat setiap 

orang dapat menyesuikan diri dengan lingkunganya. Dengan bahasa pula 

orang dapat mempelajari kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan, latar belakang 

peserta komunikasi masing-masing. 

Tujuan tuturan merupakan salah satu aspek yang harus hadir di dalam 

suatu tuturan. Karena yang dimaksud dalam tujuan tuturan tersebut yakni 

upaya untuk mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh penutur kepada mitra 

tutur. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi, menyampaikan berita, 

membujuk, memerintah dan sebagainya. Dalam hal ini seorang penutur harus 

mampu menyakinkan mitra tuturnya atas maksud tuturanya. Yule (2006: 82-

83) tindak tutur adalah suatu tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat 

tuturan dan dalam bahasa inggris secara umum diberi label yang lebih khusus, 

misalnya permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji, atau 

permohonan. Suatu tuturan, penutur biasanya berharap maksud 

komunikatifnya akan dimengerti oleh pendengar/lawan tutur. Penutur dan 

lawan tutur biasanya terbantu oleh keadaan di sekitar lingkungan tuturan itu. 

Keadaan semacam ini, termasuk juga tuturan-tuturan yang lain, disebut 

peristiwa. 

Searle dalam (Wijana dan Rohmadi, 2009: 20) mengemukakan bahwa 

secara pragmatis setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat 
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diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (Locutionary Act), 

tindak ilokusi (Ilocutionary act), dan tindak perlokusi (Perlocutionary act). 

Kajian pragmatik lebih menitikberatkan pada ilokusi dan perlokusi daripada 

lokusi sebab di dalam ilokusi terdapat daya ujaran (maksud dan fungsi 

tuturan), perlokusi  berarti terjadi tindakan sebagai akibat dari daya ujaran 

tersebut. Sementara itu, di dalam lokusi belum terlihat adanya fungsi ujaran, 

yang ada barulah makna kata/kalimat yang diujarkan. 

Film bisa berperan sebagai komunikasi bahasa. Melalui gambar-gambar 

yang disajikan, film mengungkapkan maksudnya, menyampaikan pesan pada 

penonton berhubungan dengannya. Film mempunyai multi fungsi, selain 

sebagai bentuk hiburan, sekaligus merupakan media komunikasi untuk 

menyampaikan pesan dari penggarang kepada pemirsanya, dari sebuah film 

pengarang dapat memunculkan nilai-nilai moral yang dapat dipetik dan sangat 

berguna sebagai sarana untuk menyebarkan dan menumbuhkan kesadaran 

sosial. Dikatakan demikian sebab merupakan suatu bentuk artifisial namun 

film terlahir dan terinspirasi fenomena-fenomena yang terjadi pembicaraan di 

lingkungan sebenarnya. 

Pemilihan film Sang Pencerah Karya Hanung Bramantyo. Sebagai objek 

penelitian dengan mempertimbangkan tema film yang dirasa masih hangat dan 

mendidik. Tema yang diangkat dalam film ini, menjadikan sejarah sebagai 

pelajaran pada masa kini tentang toleransi, koeksistensi (bekerjasama dengan 

yang berbeda keyakinan), kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan 

yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional itu dari 
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sisi yang tidak banyak diketahui publik. Selain mendirikan organisasi Islam 

Muhammadiyah, lelaki tegas pendirian itu juga dimunculkan sebagai 

pembaharu Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang modern, 

terbuka, serta rasional. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap film 

yang dilakukan peneliti ini terkait dengan penggunaan bahasa sebagai media 

berinteraksi para tokoh-tokoh cerita yang tertuang dalam dialog-dialognya. 

Penelitian ini akan menggunakan teori pragmatik sebagai acuan. Pemilihan 

pragmatik sebagai landasan berdasarkan alasan bahwa ilmu pragmatik adalah 

studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur  (atau penulis) dan 

ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih 

banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang 

dengan tuturan-tuturannya dari pada dengan makna terpisah dari kata atau 

frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah studi tentang 

maksud penutur (Yule, 2006: 3). Hal ini yang menjadikan ilmu pragmatik 

tepat apabila digunakan untuk menjawab permasalahan yang dipertanyakan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini diberi 

judul Tindak Tutur Ilokusi Dalam Dialog Film Sang Pencerah karya Hanung 

Bramantyo (Sebuah Tinjauan Pragmatik). 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini menitikberatkan pada masalah tindak tutur ilokusi dan 

maksud-maksud penutur dalam dialog film Sang Pencerah Karya Hanung 

Bramantyo. Penelitian ini menggunakan ilmu pragmatik sebagai landasan 

teori. Hal-hal yang berkaitan dengan maksud yang tersurat serta struktur 

tuturan tidak akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada dua masalah yang perlu dicari jawabannya. 

1. Bagaimana tindak tutur ilokusi dalam film “Sang Pencerah” karya Hanung 

Bramantyo? 

2. Bagaimana maksud penutur dalam kaidah tersebut dalam film “Sang 

Pencerah” karya Hanung Bramantyo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan tindak tutur ilokusi dalam film “Sang Pencerah” karya 

Hanung Bramantyo. 

2. Menggali maksud tindak tutur ilokusi dalam film “Sang Pencerah” karya 

Hanung Bramantyo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan haruslah memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian 

ini baik manfaat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan pengetahuan bahasa tentang tindak tutur pada 

dialog film serta dapat memberikan pemahaman yang mendalam 

terhadap kajian ilmu bahasa tindak tutur di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai kajian pragmatis dalam dialog film Sang 

Pencerah karya Hanung Bramantyo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapakan memberikan sumbangan terhadap penelitian 

berikutnya dan dapat dijadikan pemicu bagi peneliti lainnya untuk 

bersikap kritis dan kreatif dalam menyikapi perkembangan tindak 

bahasa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

perkembangan ilmu bahasa khususnya pragmatik. Peneliti lain dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sumber informasi sebagai 

dasar untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian ini. 

 

 

 


