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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pragmatik mempelajari sebuah tuturan yang tidak hanya 

menyampaikan informasi tetapi juga untuk melakukan sesuatu, yang biasa 

disebut dengan tindak ilokusi. Searle (dalam Wijana, 2009:21) tindak 

ilokusi merupakan sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau 

menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan 

sesuatu. Bila hal ini yang terjadi, tindak tutur yang terbentuk adalah tindak 

tindak ilokusi.Seperti pada surat kabar Jawa Pos yang memberikan tempat 

bagi pembaca untuk menyalurkan apa yang ada dipikirannya,sehingga 

surat kabar Jawa Pos ini memiliki rubrik Pembaca Menulis yang 

didalamnya berisikan tulisan-tulisan pembaca.  

Pembaca menulis sama dengan surat pembaca, karena di dalamnya 

yang menulis adalah pembaca surat kabar. Surat pembaca adalah opini 

singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat dalam rubrik khusus surat 

pembaca. Surat pembaca biasanya berisi keluhan atau komentar pembaca 

tentang apa saja yang menyangkut tentang dirinya atau masyarakat. 

Panjang surat pembaca rata-rata 2-4 paragraf. Rubrik surat pembaca lebih 

merupakan layanan public dari pihak redaksi terhadap masyarakat 

(Sumadiria, 2005:16). Keseluruhan isinya yaitu menyampaikan informasi 

tentang sesautu yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga pembaca setia 

surat kabar Jawa Pos mengetahui informasi yang disampaikan.Surat kabar 

sendiri memiliki pengertian, surat kabar adalah media komunikasi yang 

berisikan informasi aktual dari berbagai apek kehidupan, seperti politik, 

ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, olahraga, luar negeri, dalam 

negeri, dan sebagainya. Kelebihan surat kabar antara lain, mampu 

menyajikan informasi atau berita secara komprehensif, bisa dibawa 

kemana-mana, bisa didokumentasikan, bisa dibaca ulang-ulang,  dan 

mudah diperoleh jika diperlukan. Cukup dengan mengeluarkan sejumlah 

uang, pembaca bisa menikmati sajian berita  (Yeri, 2013:79). 
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Informasi yang disampaikan pembaca keseluruhannya berupa 

kekecewaan terhadap layanan umum. Maksud dan tujuan pembaca 

terkadang tidak tersalurkan, karena yang disampaikan hanya informasi 

saja. Penelitian yang berjudul “Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam 

Wacana Pembaca Menulispada Surat Kabar Jawa Pos Edisi September 

2014” ini dilatarbelakangi dengankajian pragmatik yaitu tindak tutur iloksi 

yang tidak hanya memberikan informasi tetapi untuk melakukan 

sesuatu.Yule dalam bukunya mengungkapkan tentang pengertian 

pragmatik, pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk 

linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Di antara tiga bagian perbedaan 

ini hanya pragmatik sajalah yang memungkinkan orang ke dalam suatu 

analisis. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seseorang 

dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi 

mereka, maksud atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan (sebagai 

contoh: permohonan) yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang 

berbicara (Yule, 1996:5). Mengetahui tentang makna yang dimaksudkan 

seseorang dalam tuturan, peneliti tertarik untuk meneliti wacana Pembaca 

Menulisdalam surat kabar Jawa Pos. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat duamasalah yang 

perludibahas. 

1. Siapa saja penutur dan mitra tutur dalam wacanaPembaca 

Menulispada surat kabar Jawa Pos edisi September 2014? 

2. Bagaimana bentuk kriteria-kriteria tindak tutur ilokusi yang 

terdapat dalam wacana Pembaca Menulispada surat kabar Jawa 

Pos edisi September 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat duatujuan yang 

ingindicapai. 
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1. Mendeskripsikan siapa penutur dan mitra tutur yang terdapat 

dalam wacana Pembaca Menulispada surat kabar Jawa Pos 

Edisi September 2014. 

2. Mendeskripsikan bentuk kriteria-kriteria apa saja yang terdapat 

dalam wacana Pembaca Menulispada surat kabar Jawa Pos 

edisi September 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dibuat untuk memberikan masukan pikiran dan 

memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam studi Bahasa Indonesia 

yang menyangkut kajian ilmu Pragmatik. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk 

memperkaya wawasan ilmu Pragmatik khususnya pada kajian tindak tutur 

ilokusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




