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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna. 

Akal pikiran merupakan bagian dari manusia yang menunjukkan bahwa 

manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Dengan akal pikiran 

yang dimiliki oleh manusia, ia dapat berfikir secara logika dan dapat 

berkomunikasi dengan sesama menggunakan suatu bahasa.  

Bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sehari-hari 

dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kedua bahasa 

tersebut mempunyai fungsi yang sama, yakni sama-sama sebagai alat 

komusikasi. Bahasa lisan dapat dikatakan sebagai bahasa yang langsung 

diucapkan oleh manusia dengan menggunakan organ wicaranya. Sedangkan 

bahasa tulis merupakan bahasa yang tidak langsung diucapkan oleh manusia, 

melainkan dengan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia tidak akan lepas dari 

sebuah komunikasi dengan menggunakan media yang semakin merajalela. 

Media dalam hal ini merupakan sebuah perantara manusia untuk 

berkomunikasi antar sesama. Pentingnya sebuah komunikasi bagi manusia, 

manusia semakin kreatif menengembangkan media-media yang dapat 

mempermudah jalannya sebuah komunikasi.  

Media yang telah dikembangkan manusia berupa media cetak dan 

media elektronik. Kedua media ini berperan penting dalam kehidupan sehari-

hari manusia, fungsinya selain untuk berkomunikasi juga untuk 

menyampaikan sebuah informasi. Pemberitaan yang ada di sekitar manusia 

sering sekali menyita perhatian. Seperti halnya berita tentang politik dan 

ekonomi pada sebuah negara.  

Berita tentang politik dan ekonomi sering menjadi perhatian umum 

karena keduanya merupakan bagian dari keberlangsungan sebuah negara. Dari 



2 
 

latar belakang inilah, peneliti tertarik mengkaji opini-opini yang berkaitan 

dengan pemberitaan yang ada disekeliling manusia. Opini-opini dan 

pernyataan yang berbeda sangat menarik untuk dikaji dari segi tuturan. 

Tuturan merupakan bagian dari berbahasa yang dilakukan oleh 

manusia. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial, sedangkan tindak tutur 

merupakan gejala individual. Tindak tutur itu sendiri merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan bahasa. Tindak tutur dalam 

kajian pragmatik, dibedakan menjadi tiga, yaitu tindak tutur lokusi, tindak 

tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi.  

Ketiga tindak tutur tersebut mempunyai daya pengaruh yang berbeda-

beda. Tindak tutur  lokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu 

dengan apa adanya. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang tidak 

hanya menyatakan sesuatu, tetapi juga menyatakan sebuah tindakan untuk 

melakukan suatu hal. Adapun tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur 

yang mempunyai pengaruh  terhadap lawan tuturnya. Maka dari itu, penelitian 

ini akan difokuskan pada tindak tutur ilokusi yang ada dalam bahasa opini 

lima surat kabar di Indonesia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur ilokusi pada lima surat kabar di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah perbedaan tindak tutur ilokusi  pada lima surat kabar di 

Indonesia? 

3. Bagaiamanakah identifikasi narasumber pada lima surat kabar di 

Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sangat erat hubunganya dengan perumusan masalah. 

Oleh karena itu, suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui. Adapun tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi bentuk tindak tutur ilokusi pada lima surat kabar di 

Indonesia 

2. Memaparkan perbedaan tindak tutur ilokusi pada lima surat kabar di 

Indonesia 

3. Menjelaskan identifikasi narasumber pada lima surat kabar di Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu manfaat penelitian 

secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis. Penelitian ini diharapkan 

dapat mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai sumbangan ilmu 

pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan analisis tindak tutur, 

identifikasi masalah dan kajian-kajian sejenis lainnya. Adapun, Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memperkaya ranah pengetahuan, terhadap kajian 

bahasa khususnya pada kajian pragmatik dalam bahasa opini pada lima surat 

kabar di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan menjadi sebuah sumber yang dapat memberikan 

pemahaman terhadap pemakaian bahasa dalam surat kabar, terutama dalam 

memahami tindak tutur ilokusi. Bagi peneliti lain, dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan dan sumber informasi sebagai dasar untuk penelitian 

selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian ini. 

 

 

 


