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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa digunakan manusia salah satunya yaitu sebagai alat komunikasi 

dengan lingkungannya. Tuturan manusia dapat diekspresikan melalui media 

massa 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 tulisannya baik lisan maupun tulisan dengan 

memanfaatkan media massa. Media massa yang dapat dimanfaatkan untuk 

tuturanlisan adalah media elektronik, seperti televisi dan radio. Adapun, untuk 

media cetak seperti majalah, tabloid, dan surat kabar merupakan sarana cetak 

yang dapat dimanfaatkan oleh penulis (penutur) untuk disampaikan kepada 

pembaca (mitra tutur) dengan tujuan agar apa yang disampaikannya melalui 

media tulis mendapatkan respon dari para pembacanya (mitra tutur). 

Facebook merupakan salah satu media elektronik yang saat ini paling 

banyak digunakan untuk berkomunikasi.  Facebook atau buku muka merupakan 

salah satu jejaringan sosial dengan beberapa fasilitas yang memungkinkan 

seseorang dapat menjalin pertemanan dan berkomunikasi secara aktif dengan 

orang atau badan organisasi, tanpa dibatasi jarak, ruang dan waktu (http:// 

Mtcdempet's Blog.htm). Facebook merupakan salah satu situs pertemanan yang 
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paling banyak penggunanya dibandingkan dengan situs-situs pertemanan yang 

lainnya seperti misalnya my space, Mig33 dan friendster.  Hal ini dikarenakan 

facebook memberikan kemudahan bagi para pemakainya dalam melakukan 

komunikasi.  

Fitur yang diberikan Facebook dalam rangka memberikan media 

komunikasi adalah status update beserta comment yang biasanya menyertai. 

Status update merupakan fitur yang bisa diisi dengna aktivitas yang sedang 

dilakukan dan uneg-uneg yang sedang dirasakan (Ardana, 2009: 3). Sementara 

sebuah status berhasil diterbitkan, orang lain yang menjadi teman dengan mudah 

dapat mengomentari status yang diterbitkan  seseorang. Dari sinilah terjadi 

komunikasi dalam satu wadah melalui facebook, dengan bahasa tulis sebagai alat 

komunikasi. 

Ketika status seseorang di facebook mendapat komentar dari orang lain 

yang menjadi teman, maka pada dasarnya telah terjadi sebuah komunikasi dalam 

satu wadah, dimana facebook menjadi wadah terjadi komunikasi tersebut. Dalam 

sebuah komunikasi, aspek yang penting dan harus diperhatikan oleh pelaksana 

komunikasi, adalah menjaga kesopanan antara pembicara dan lawan bicara. 

Ungkapan yang menyebutkan bahwa ”berbicara bukan sekedar bersuara” kiranya 

menjadikan perhatian bagi kita semua. Oleh karena itu, sebuah interaksi  akan 

berjalan dengan baik  jika syarat tertentu bisa dipenuhi. Salah satu syarat tersebut 

adalah kesadaran akan adanya bentuk kesantunan yang dalam kegiatan berbahasa 

bisa ditunjukkan dengan adanya penggunaan pronominal tertentu dalam 

menuturkan bahasa. 
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Pengguna facebook baik ketika menuliskan status maupun comment, sering 

menggunakan ungkapan-ungkapan tidak langsung. Ini dilakukan sebagai gaya 

dalam rangka menjaga sopan santun proses komunikasi yang akan berlangsung. 

Demikian ini sesuai dengan pendapat Leech (dalam Rahardi, 2006: 8) yang 

menyebutkan bahwa motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung adalah 

agar ujaran terdengar menjadi lebih santun. 

Pada status dan comment di facebook, banyak terdapat penggunaan tuturan 

–tuturan yang secara tidak langsung dalam menyampaikan maksudnya. 

Masalahnya, tidak semua orang mampu memahami maksud yang ingin 

disampaikan oleh penuturnya, dalam hal ini adalah penulis status maupun 

comment di facebook. Selain itu, kesulitan sering ditemui ketika mengidentifikasi 

penanda-penanda, yang menunjukkan tuturan itu dipersepsikan sebagai tuturan 

yang santun, atau tidak santun oleh mitra tutur. 

Berkenaan dengan bermacam-macam maksud yang terkandung dalam 

berkomunikasi, Leech (1983) berpendapat bahwa sebuah tindak tutur yaitu 

mencakupi: (1) penutur dan mitra tutur; (2) konteks tutur; (3) tujuan tuturan; (4) 

tindak tutur sebagai bentuk tindak atau aktivitas, dan (5) tuturan sebagai 

produk tindak verbal. Tuturan mempunyai tujuan dan maksud tertentu untuk 

menghasilkan komunikasi. Tujuan tuturan merupakan salah satu aspek yang 

harus hadir didalam suatu tuturan. Karena yang dimaksud dalam tujuan tuturan 

tersebut yakni upaya untuk mencapai suatu hasil yang dikehendaki oleh penutur 

kepada mitratutur. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi, 

menyampaikan berita, membujuk, menyarankan, memerintah dan sebagainya. 



 4 

Dalam hal ini seorangpenutur harus mampu menyakinkan mitra tuturnya atas 

maksud tuturannya. Rustono (1999:29) mengemukakan bahwa tujuan tuturan 

adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. 

Tujuan tuturan ini merupakan hal yang melatarbelakangi tuturan. Tuturan 

seseorang memiliki sebuah tujuan. Hal ini berarti tidak mungkin ada tuturan yang 

tidak mengungkapkan suatu tujuan.  

Dipilihnya facebook sebagai sumber data penelitian ini, dikarenakan 

facebook merupakan salah satu situs pertemanan atau jejaring sosial yang saat ini 

paling banyak peminatnya baik kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa 

bahkan orang tua. Cara pengaksesan facebook yang terbilang cukup mudah 

menjadi salah satu keunggulan media ini. Tampilan fiturnya yang terkadang 

mengalami perubahan juga menjadi salah satu faktor mengapa situs ini paling 

banyak followernya. Di dalam facebook juga ini memuat informasi-informasi 

dari masing-masing penggunanya yang berisi tentang kehidupan sehari-hari 

mereka. Penelitian ini mengkhususkan pada status dan comment yang terdapat 

dalam facebook. Hal ini dikarenakan peneliti melihat di dalam comment facebook 

tersebut banyak ditemukan tindak tutur khususnya tuturan ilokusi. Usaha peneliti 

dalam rangka mengungkapkan berbagai jenis tindak ilokusi tersebut berawal dari 

asumsi peneliti bahwa tuturan-tuturan dalam bentuk comment di facebook 

bukanlah tuturan tanpa maksud atau mungkin saja terjadi maksud yang sesuai 

dengan maknanya dan mungkin saja berlainan dengan maknanya. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu dibahas 

dalam penelitian ini. 

1. Jenis tindak tutur ilokusi apa saja yang muncul dalam status dan comment di 

facebook? 

2. Fungsi-fungsi tuturan ilokusi apa saja yang muncul dalam status dan 

comment di facebook? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan jenis tindak ilokusi yang muncul dalam status dan comment 

di facebook. 

2. Mendeskripsikan fungsi-fungsi tuturan ilokusi apa saja yang terdapat pada 

status dan comment di facebook. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini secara praktis dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang linguistik. Penelitian ini juga dapat menyumbangkan 

pengetahuan dalam kajian pragmatik khususnya dalam tindak tutur ilokusi. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis 

yakni penelitian mengenai tindak tutur ilokusi dan fungsi tuturan ilokusi . 

Bagi para pembaca, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

memperluas pemahaman tentang kajian tindak tutur sebagai bagian dari 

bidang pragmatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


