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BAB I 

PEN DAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya hidupnya hampir tidak pernah lepas dari 

berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi juga memerlukan ide, 

gagasan, pemikiran, maksud, dan realitas yang akan di utarakan. Pada 

penelitian ini saya mengambil judul Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu karya Tere-Liye, karena terinspirasi untuk menggali bentuk 

tindak tutur apa saja yang terkandung di dalam novel tersebut. Dengan 

demikian dapat belajar bentuk tindak tutur yang baik dan yang tidak 

baik. Penggunaan tindak tutur pada kehidupan manusia sekarang sudah 

tidak ada sikap yang santun dan baik dengan lawan tutur. 

Novel ini dapat dibilang sebagai proses penyadaran yang 

membukakan mata. Betapa pentingnya hidup jalinan yang saling 

membutuhkan antara satu individu dan individu yang lain. Buku ini 

menyadarkan bahwa tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Tuhan di 

dunia ini tanpa maksud. Pada dasarnya kata-kata pada novel ini sedikit 

membingungkan, jadi untuk mengerti dan mengetahui maksud dari 

setiap kata-kata di novel ini meski berulang-ulang untuk membaca dan 

memahami isi dari novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya 

Tere-Liye. 

Cerita pada novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-

Liye ini sangat menyentuh perasaan namun banyak manfaat yang dapat 
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diambil hikmahnya. Pada awalnya sedikit membosankan pada awak 

ceritanya karena belum menangkap apa yang akan diceritakan. 

Dimulai dari orang tua yang membawa Ray mencari jawaban kepada 

lima persoalan utama dalam hidupnya. Kemudian barulah ceritanya 

tampak menarik dan saling berkait antara satu sama yang lain. 

Kehidupan dalam bermasyarakat tentunya banyak memiliki 

berbagai macam tindak tutur yang digunakan pada kehidupan sehari-

hari. Penggunaan tindak tutur pada setiap tutur kata tentunya memiliki 

maksud dan tujuan tertentu, untuk itu dalam bermasyarakat tentunya 

lebih berhati-hati dalam bertutur kata pada setiap orang, supaya tidak 

menyinggung hati atau perasaan yang mendengarkan atau yang diajak 

bicara. Pada dasarnya setiap masyarakat bahkan di dalam lingkungan 

sekitar penggunaan Bahasa Indonesia tidak akan pernah lepas dari 

tuturan yang diucapkan, tidak cuma beberapa kata saja yang digunakan 

tetapi hampir menggunakan kalimat bahasa Indonesia dalam bertutur 

kata. Kemenarikan bahasa dan kalimat yang digunakan pada novel  ini 

bagi saya sangat lah menarik untuk diteliti bagaimana pula kalimat-

kalimat yang digunakan berupa nasihat. 

Faktanya setiap hari melakukan komunikasi. Bentuk komunikasi 

dengan teman, keluarga, dosen, dan masyarakat.  Komunikasi yang 

digunakan merupakan interaksi timbal balik yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi menggunakan bahasa 

sebagai pengantarnya. Agar orang yang ajak berkomunikasi mampu 
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menangkap dan memahami maksud maka harus menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami. Begitu pula yang digunakan Tere Liye 

menggunakan komunikasinya dengan membuat novel dengan saling 

berinteraksi. 

Tuturan manusia dapat diekspresikan melalui media masa, baik 

lisan maupun tulis. Tindak tutur sebagai wujud peristiwa komunikasi 

bukanlah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya, melainkan 

mempunyai fungsi, maksud dan tujuan tertentu serta dapat 

menimbulkan pengaruh atau akibat pada mitra tutur.  

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis bentuk tindak tutur pada novel Tere Liye. Peneliti novel 

dengan menggunakan kajian pragmatik untuk mengetahui bagaimana 

tindak tutur yang digunakan penutur untuk menyampaikan maksud dan 

tujuan yang ada di novel tersebut. 

B. Pembatas Masalah 

Penelitian ini menitikberatkan pada masalah tindak tutur lokusi, 

tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi Novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas ada tiga masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk Tindak Tutur lokusi pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye? 
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2. Bagaimana bentuk Tindak Tutur ilokusi pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye? 

3. Bagaimana bentuk Tindak Tutur Perlokusi pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu  karya Tere-Liye? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada dua tujuan yang  dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur lokusi pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye. 

2. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye. 

3. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur perlokusi pada novel 

Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik teoretis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada peminat bahasa untuk 

menambah ilmu dengan berbagai sumber. Dengan adanya penelitian 

ini dapat mengetahui bentuk bahasa yang ada pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye. 

b. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan sejauhmana dapat 

meneliti bentuk tutur kata yang terdapat di sekitar dan terutama dapat 

menambah bentuk tutur kata mana yang baik dan mana yang tidak baik 
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untuk digunakan, seperti halnya pada novel Rembulan Tenggelam Di 

Wajahmu karya Tere-Liye.  Pada novel ini dapat sebagai pelajaran buat 

untuk berbicara dengan baik dan sopan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting, artinya dengan adanya 

sistematika penyusun penulisan penelitian dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah dalam menyusun atau 

penulisan laporan penelitian, sekaligus permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian. Dalam usaha mempermudah melakukan analisis, 

maka dalam penulisan skripsi ini penulis telah menyusun urutan-urutan 

masalah yang harus penulis bahasa. 

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sisitematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari penelitian relevan dan 

landasan teori. 

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang menyajikan bentuk 

gambaran umum dan Bentuk Tindak Tutur pada novel Rembulan 

Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye. 
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BAB V Penutup berisi simpulan dan saran, pada bagian akhir 

berisi daftar pustaka dan lampiran. 

 

 


