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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa, dengan keunikan yang dimilikinya, tidak pernah terlepas dari 

kehidupan manusia. Bahkan bahasa berperan sentral bagi kegiatan komunikasi 

dalam kegiatan bermasyarakat. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan 

pesan yang ingin disampaikannya kepada orang lain, baik pesan yang 

disampaikan secara lisan dari seorang pembicara kepada pendengar, maupun 

pesan tertulis dari penulis kepada pembaca. 

Hal ini terlihat dari pemanfaatan bahasa sebagai media penyampaian pesan 

pada fenomena penolakan pembangunan bandara di Kulonprogo. Pembangunan 

bandara di Kulonprogo ini mengundang respon negatif dari beberapa kalangan 

yang menolak pembangunan bandara tersebut. Kalangan yang menolak 

pembangun bandara ini ialah komunitas Wahana Tri Tunggal (Wid, 2014:5). 

Penolakan ini disebabkan karena pembangunan bandara tersebut akan 

membutuhkan lahan yang luas. Adapun lahan yang nantinya menjadi tempat 

pembangunan bandara termasuk juga milik warga yang tergabung dalam 

komunitas Wahana Tri Tunggal itu sendiri. 

Pada sisi lain, penolakan Wahana Tri Tunggal terhadap pembangunan 

bandara bertolak belakang dengan rencana pembangunan bandara dari PT. 

Angkasa Pura I. Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Sindutan 

Kecamatan Temon pada Selasa, 16 September 2014, diterangkan bahwa latar 

belakang pembangunan bandara, antara lain: (1) kapasitas terminal sudah tidak 

mampu menampung jumlah penumpang per tahun. Bandara yang hanya didesain 

untuk 1,2 juta penumpang harus menampung hingga 5,7 juta penumpang di 

tahun 2013; (2) pertumbuhan penumpang dalam tiga tahun terakhir semakin 

meningkat drastis, dari jumlah 4,3 juta penumpang pada tahun 2011 menjadi 5,7 

juta penumpang pada tahun 2013; (3) sisi udara yang mengalami kejenuhan 

kapasitas, misalnya area Parkir pesawat yang terlalu penuh mengakibatkan 

keterbatasan area parkir pesawat untuk melayani pesawat tipe tertentu; dan (4) 

menurunnya nilai kepuasan pelanggan dari 3,87 pada tahun 2011 menjadi 3,53 
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pada tahun 2012, sehingga berdampak pada penurunan citra Yogyakarta secara 

keseluruhan. 

Pada sosialisasi tersebut diungkapkan pula bahwa pembangunan bandara 

baru ini direncanakan akan menghabiskan lahan sebanyak 668 Ha. Lahan ini 

tersebar dari 7 desa, antara lain Desa Jangkaran sebanyak 100,4 Ha, Desa 

Palihan sebanyak 175,8 Ha, Desa Sindutan sebanyak 56,9 Ha, Desa Glagah 

sebanyak 270,6 Ha, Desa Kebonrejo sebanyak 62,7 Ha, Desa Temon Kulon 

sebanyak 1,5 Ha, dan Desa Temon Wetan sebanyak 0,1 Ha. Dari pembangun 

yang akan dilaksanakan pada lahan tersebut, komunitas Wahana Tri Tunggal 

yang lahannya turut menjadi sasaran pembangunan membuat protes dengan 

melakukan penolakan. 

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh komunitas Wahana Tri Tunggal 

dilakukan dengan menggunakan media bahasa berupa bahasa tulis. Komunitas 

ini menuliskan kata-kata, frasa, dan kalimat yang menggambarkan bentuk 

penolakan terhadap pembangunan bandara. Bentuk penolakan yang ditulis, 

misalnya: “Anda gusur masyarakat. Anda siap kena azab” atau “Investor yang 

nggusur lemah warisan brati perang”. Dari kalimat tersebut bentuk bahasa 

penolakan jelas terlihat. 

Bila dikaitkan dengan ilmu pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang 

mengkaji mengenai maksud tuturan (Yule, 2006:3-4), bentuk penolakan ini 

berkaitan dengan konsep kesantunan yang digagas, baik oleh Brown dan 

Levinso (1987), maupun Yule (2006). Hal ini berkaitan pula dengan konsep 

skala kesantunan yang digagas oleh Leech (2011). Adapun konsep-konsep 

tersebut berorientasi pada konsep tindak tutur yang telah diungkapkan oleh 

Austin dan Searle (dalam Wijana, 1996:5). 

Berkaitan dengan konsep-konsep di atas, tulisan-tulisan yang dibuat oleh 

komunitas Wahana Tri Tunggal sebagai wujud penolakan mereka atas 

pembangunan bandara di Kulonprogo juga merupakan wujud tindak tutur, yaitu 

tindak tutur yang dibuat secara tertulis. Hal ini merupakan fenomena sosial yang 

baru dan unik. Tulisan-tulisan tersebut menarik bila dikaji secara pragmatik, 

khususnya yang berkaitan dengan konsep kesantunan dan skala kesantunan. Hal 
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ini disebabkan tindak tutur penolakan, terutama penolakan secara santun, sudah 

jarang ditemui seiring dengan lunturnya tindak tutur santun pada anak muda 

dewasa ini. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, peneliti telah melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan bahasa penolakan komunitas Wahana Tri 

Tunggal terhadap pembangunan bandara di Kulonprogo. Adapun fokus yang 

dilakukan ialah pada kesantunan negatif, khususnya tindak mengancam muka 

negatif dan bagaimana skala kesantunan dari tulisan-tulisan yang mencerminkan 

bahasa penolakan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana bentuk tindak mengancam muka negatif ungkapan penolakan di 

kalangan komunitas Wahana Tri Tunggal terhadap pembangunan bandara di 

Kulonprogo? 

2. Bagaimana skala kesantunan ungkapan penolakan di kalangan komunitas 

Wahana Tri Tunggal terhadap pembangunan bandara di Kulonprogo? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan peneltian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi tindak mengancam muka negatif ungkapan penolakan di 

kalangan komunitas Wahana Tri Tunggal terhadap pembangunan bandara di 

Kulonprogo. 

2. Mengindentifikasi skala kesantunan ungkapan penolakan di kalangan 

komunitas Wahana Tri Tunggal terhadap pembangunan bandara di 

Kulonprogo. 
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D. Manfaat  

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis, 

antara lain: 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini, yaitu untuk memberikan informasi dan 

sumbangsih ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai tindak mengancam 

muka negatif dan skala kesantunan pada bentuk-bentuk penolakan komunitas 

Wahana Tri Tunggal atas pembangunan bandara di Kulonprogo. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini, antara lain: (a) hasil penelitian ini dapat 

memberi inspirasi dan menjadi referensi bagi pembaca dan penulis lainnya 

ketika melakukan penelitian; dan (b) penelitian ini dapat menjadi khasanah 

penelitian, khususnya mengenai tindak mengancam muka negatif dan skala 

kesantunan pada bentuk-bentuk penolakan komunitas Wahana Tri Tunggal 

atas pembangunan bandara di Kulonprogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




