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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR  BELAKANG  

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang 

lain. Dalam mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan sesamanya, 

manusia memerlukan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi tersebut 

digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun pendapat. Alat 

komunikasi itu disebut bahasa: Blomfield (dalam Sumarsono dan Paina 

Pertana, 2002: 18) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang bersifat arbitrer yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk saling 

berinteraksi dan berhubungan. 

Bahasa sebagai alat komunikasi. Apapun dan bagaimanapun bahasa 

pada akhirnya pada proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses 

informasi antara individu ditukarkan melalui sistem simbol, tanda-tanda dan 

tingkah laku manusia pada ukuran tertentu bersifat komunitatif dalam 

pengertian bahwa seorang akan mendapat sesuatu (informasi) kendati pun 

seorang itu tidak menyadari atau tidak berkomunikasi dengan si pengamat 

tadi.  

Penutur cenderung menggunakan bahasa seperlunya saja dalam 

komunikasi, pemilihan bahasa oleh penutur lebih mengarah pada bahasa yang 

komunitatif. Dengan konteks situasi yang jelas, di mana komunikasi tersebut 

terjadi, siapa lawan bicaranya, tujuan pembicaraan, norma, pesan, serta alat 
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 yang digunakan (lisan/tulis) suatu peristiwa komunikasi dapat berjalan 

dengan lancar. Dell Hyemss dalam Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 

48) mengungkapkan bahwa dalam peristiwa tutur yang disingkat dengan 

speaking, yaitu setting, participant, ends, act, key, instrumentalities, norms, 

genre. 

Bahasa sebagai gejala sosial yang sangat kompleks baik masalah 

sosialnya, kulturnya, maupun situasionalnya. Dengan demikian, mendekati 

bahasa dari pandangan linguistik belumlah cukup sebab studi bahasa juga 

memperhitungkan faktor sosial dan situasionalnya. Dalam penelitian ini, 

pendekatan pragmatik digunakan untuk mengkaji satuan analisis tindak ujaran 

atau tindak tutur. Dengan objek satuan analisis tersebut, dapat diketahui apa 

fungsi tindak tutur itu atau maksud tindak tutur itu diujarkan (oleh 

penuturnya). 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Sebuah 

fungsi bahasa dapat diwakili oleh beberapa bentuk ujaran atau kalimat. Begitu 

sebaliknya, sebuah kalimat atau ujaran dapat mewakili beberapa fungsi 

bahasa. Apa yang diujarkan penutur bisa saja mengandung berbagai makna, 

tergantung pada konteksnya.  

Pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang makna yang 

berhubungan dengan situasi ujar (Leech, 1993: 8). Pragmatik mengkaji 

mengenai makna tuturan yang dikehendaki oleh penutur dengan menurut 

konteksnya. Konteks dalam hal ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan 
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dalam mendeskripsikan makna tuturan dalam rangka penggunaan bahasa 

dalam komunikasi. Salah satu ujaran pagmatik yaitu tindak tutur.  

Tindak tutur atau speech act merupakan suatu tindakan yang 

diungkapkan melalui bahasa yang disertai dengan gerak dan sikap anggota 

badan untuk mendukung pencapaian maksud pembicara. Tindak tutur 

ditentukan adanya beberapa aspek situasi ujar, antara lain: (1)  yang menyapa 

(penyapa, penutur) dan yang disapa (petutur); (2)  konteks sebuah tuturan 

(latar belakang); (3)  tujuan sebuah tuturan; (4)  tuturan sebagai bentuk tindak 

kegiatan; (5)  tuturan sebagai produk tindak verbal (Leech, 1993: 19-20). 

Pragmatik antara lain mempelajari maksud tuturan atau daya (force) tuturan. 

Dapat juga dikatakan ”Pragmatik itu termasuk dalam fungsionalisme 

linguistik, yang satuan analisisnya bukan kalimat (karena kalimat adalah 

satuan tata bahasa) melainkan tindak tuturan atau tindak tutur (speech  act )” 

(Purwo, 1994: 84 ). Oleh karena itu, pola yang menyusun sebuah  tuturan 

tidak harus lengkap yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan.     

Proses komunikasi yang efektif dan interaktif pada dasarnya 

melibatkan dua pihak yaitu penutur dan lawan tutur. Penutur berupaya 

menyampaikan informasi kepada mitra tutur, mitra tutur menerima informasi 

tersebut. Oleh karena apa yang ada dalam pikiran penutur tersampaikan, maka 

komunikasi dapat dikatakan berhasil. 

Proses perubahan pembicara terjadi begitu cepat, terasa sebagai suatu 

peristiwa biasa dan wajar sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Tindak 

tutur dapat terjadi dalam semua komunikasi yang berjalan dengan lancar. 
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Tindak tutur dapat terjadi dalam semua komunikasi linguistik. Ada beberapa 

orang yang membagi tindak tutur dalam berbagai jenis. Salah satunya adalah 

Austin (Tarigan, 1990: 37) yang membagi tindak tutur dalam tiga macam, 

yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur perlokusi, dan tindak tutur ilokusi. Searle 

(dalam Purwo, 1994: 85) tidak berhenti pada penggolongan tindak tutur 

menjadi tiga, yaitu representatif, direktif, ekspretif, komisif dan deklarasi. 

Tindak tutur menurut Searle-lah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Penelitian ini mengambil setting bus karena pemakaian bahasa di bus 

tidak memiliki struktur bahasa yang lengkap, namun interaksi antara sesama 

kru bus yang meliputi sopir, kondektur, kernet, antara kru bus dengan 

penumpang, antara kru bus dengan calo, maupun antar penumpang dapat 

berjalan dengan lancar. Komunikasi di lingkungan kegiatan transportasi sangat 

cepat dan efektif. Suhardi (dalam Malikatul Laila dan Atiga Sabardila, 2000: 

156) mengatakan bahwa pemakaian bahasa dalam transportasi di antaranya 

bertujuan untuk penghematan. Hal ini penting dilakukan agar bisa tercipta 

suatu komunikasi yang efektif. Upaya untuk mencapai suatu komunikasi yang 

efektif bisa dilakukan dengan berbagai cara  sebagaimana dikatakan oleh 

Wardaught (dalam Malikatul  Laila dan Atiqa Sabardila, 2000: 156). Cara 

untuk melangsungkan komunikasi yang efektif yaitu dalam penggunaan 

bahasa harus bervariasi menurut peranan yang sedang dimainkan. Oleh karena 

itu, penuturan (speaking) memerlukan pilihan peristilahan tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tindak tutur 

kru bus jurusan Solo–Sragen. Penelitian ini mengkaji bentuk tindak tutur dan 
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faktor apa yang menentukan bentuk kebahasaan dalam tindak tutur di bus. 

Selain itu penulis juga berusaha untuk menentukan pola-pola yang terdapat 

dalam tuturan kru bus.   

B.  RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah wujud tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan sopir) 

jurusan Solo-Sragen? 

2. Fungsi bahasa apakah yang terdapat dalam tuturan bahasa kru bus 

(kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen? 

3. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus jurusan 

Solo-Sragen? 

C.  TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk wujud tuturan kru bus (kondektur, kernet, dan 

sopir) jurusan Solo-Sragen. 

2. Mendeskripsikan fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan bahasa kru 

bus (kondektur, kernet, dan sopir) jurusan Solo-Sragen. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan kru bus 

jurusan Solo–Sragen. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan 

sosiolinguistik dan pragmatik, yaitu dalam peristiwa tutur yang digunakan 

oleh kru bus, calon penumpang, dan penumpang bus jurusan Solo-Sragen. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a) Bagi pengajar, khususnya guru bahasa Indonesia diharapkan dapat 

memberikan pengertian dan pemahaman dengan tepat mengenai 

tuturan dalam linguistik. 

b) Bagi peneliti lain dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

memberikan gambaran analisis percakapan. 

 


