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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Bahasa merupakan sarana komunikasi penting bagi kehidupan 

manusia. Manusia tidak akan lepas dari bahasa. Melalui bahasa, manusia 

dapat menyampaikan pesan baik itu berupa ide, gagasan, maupun  informasi. 

Menurut Samsuri (1982:64) manusia tidak lepas dari pemakaian bahasa, 

karena bahasa adalah alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi 

dibentuk oleh pikiran dan perasaan, keinginan serta perbuatannya. 

Perwujudan pikiran dan perasaan manusia dalam bentuk bahasa ini, dapat 

tertuang dalam wadah apapun selama pesan yang disampaikan dapat sampai 

sasaran. Fungsi bahasa menurut Tarigan (1987: 3-4) adalah suatu kenyataan 

bahwa manusia mempergunakan bahasa sebagai sarana komunikasi vital 

dalam hidup ini. Bahasa adalah miliik manusia. Bahasa adalah salah satu 

pembeda utama manusia dengan makhluk lain. 

  Masyarakat sebagai pemakai bahasa dalam berkomunikasi dengan 

orang lain, sebagai bentuk komunikasi mereka menggunakan media yang 

berbeda-beda. Menurut Sumarlam (2003:1) secara garis besar sarana 

komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikai bahasa lisan dan 

komunikasi bahasa tulis. Komunikasi bahasa lisan adalah proses 

penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada 
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penerima informasi tanpa menggunakan perantara. Komunikasi bahasa tulis 

adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi 

kepada penerima informasi dengan menggunakan perantara (media) salah 

satunya wacana.  

 Bahasa selain digunakan alat untuk berinteraksi langsung dengan 

masyarakat, juga digunakan untuk menyampaikan pesan, berita, dan amanat 

pada media komunikasi, seperti media cetak dan media elektronik. Wujud 

komunikasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik dapat 

mempermudah manusia dalam proses komunikasi. Yang termasuk media 

cetak misalnya surat kabar, majalah, tabloid, dan buku, sedangkan media 

elektronik misalnya radio, televisi dan internet. Media cetak dan media 

elektronik merupakan sarana komunikasi yang tidak langsung antara penutur 

dan mitra tutur. 

 Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang 

bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan gabungan dari 

ketiga unsur tersebut. Dari berbagai macam media yang ada, televisi 

merupakan media yang paling diminati oleh publik dan paling memberikan 

pengaruh besar pada masyarakat (Syahputra, 2006:70). Selanjutnya 

Syahputra menjelaskan televisi mempunyai tiga kekuatan media sekaligus. 

Dua kekuatan yang pertama adalah televisi mampu menampilkan gambar 

hidup bergerak dan suara untuk mendalami kekuatan gambar. Kekuatan 

lainnya adalah penggunaan frekuensi milik publik (2006:70). 
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 Media televisi dapat juga dimanfaatkan untuk berdakwah. Salah satu 

stasiun televisi swasta yaitu TransTV mempunyai program acara yang 

berisikan dakwah/ syiar agama islam. Dakwah mengandung arti panggilan 

dari Allah swt dan Rasulullah saw untuk umat manusia agar percaya kepada 

ajaran Islam dan mewujudkan ajarannya dalam segala kehidupan (Saputra, 

2011: 3). Salah satu unsur terpenting dalam dakwah adalah bahasa. Dakwah 

tidak bisa dilepaskan dari bahasa. 

 Bahasa dalam dakwah menarik untuk dibahas, karena kebanyakan 

bahasa yang digunakan dalam berdakwah mempunyai pengaruh bagi 

pendengarnya. Hal tersebut dapat disebut dengan tindak perlokusi. Tindak 

perlokusi merupakan tuturan yang mengandung atau mempunyai daya 

pengaruh (perlocutionary force), atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek 

atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan 

oleh penuturnya. Tuturan ini disebut sebagai The act of affecting someone 

(Wijana dan Rohmadi, 2011: 24). 

 Berdasarkan hal tersebut, penelitian dengan kajian tindak tutur 

perlokusi dalam dakwah menarik untuk dilakukan. Penelitian ini secara 

khusus membahas tentang penggunaan bahasa terutama tindak tutur perlokusi 

dalam dakwah dengan judul: Tindak Tutur Perlokusi dalam Dakwah Ustad 

Maulana pada Acara “Islam itu Indah” di TransTV. 
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B. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan dalam sebuah penelitian perlu dibatasi dimaksudkan agar 

penelitian lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari topik yang 

dikaji. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tindak tutur 

perlokusi. Penelitian ini dibatasi pada masalah pemakaian bahasa dalam 

dakwah yang disampaikan oleh Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah “ 

di TransTV. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Ada dua  masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

1. Jenis serta efek tindak tutur perlokusi apa saja yang terdapat dalam 

dakwah Ustad  Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV ? 

2. Fungsi tindak tutur perlokusi  apa sajakah yang terdapat dalam dakwah 

Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan jenis serta efek tindak tutur perlokusi yang terdapat 

dalam dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di 

TransTV. 

2. Mengkaji fungsi tindak tutur perlokusi yang terdapat dakwah Ustad 

Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkenaan dengan 

pengembangan ilmu dan dalam hal ini ilmu kebahasaan atau linguistik. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah 

pengetahuan mengenai studi tentang tindak tutur, khususnya tindak 

tutur perlokusi dan fungsi perlokusi yang ditimbulkan oleh tindak tutur  

tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi yang 

berarti bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya 

mengenai tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam dakwah yang 

disampaikan oleh Ustad Maulana. Selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian 

sejenis selanjutnya.  

 


