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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tindak tutur terdapat dalam komunikasi bahasa. Tindak tutur merupakan 

produk dari suatu ujaran kalimat dan merupakan satuan terkecil dari komunikasi 

bahasa yang menentukan makna dari kalimat. Seorang penutur yang ingin 

mengemukakan sesuatu kepada mitra tutur, maka yang ingin dikemukakan itu 

adalah makna atau maksud kalimat. Cara menyampaikan makna atau maksud, 

penutur menuangkannya dalam wujud tindak tutur. Tindak tutur yang akan dipilih 

sangat bergantung pada beberapa faktor. Maksud dalam tindak tutur perlu 

dipertimbangkan berbagai kemungkinan tindak tutur sesuai dengan posisi penutur, 

situasi tutur dan kemungkinana struktur yang ada dalam bahasa itu. Penutur 

cenderung meggunakan bahasa seperlunya dalam berkomunikasi. Pemilihan 

bahasa oleh penutur lebih mengarahkan pada bahasa yang komunikatif. Melalui 

konteks situasi yang jelas suatu peristiwa komunikasi dapat berjalan dengan 

lancar. 

 Tindak tutur (specch act) adalah gejala individual yang bersifat psikologis 

dan berlangsungnya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu (Chaer dan Leoni Agustina, 1995: 65). Manusia 

dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa sebagai alat untuk 

berkomunikasi, artinya, semua kegiatan yang dilakukan manusia tidak dapat 

dipisahkan dari bahasa. Bahasa lisan dan tulisan sebagai bentuk penyampaian 

komunikasi verbal digunakan manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan 

maksudnya. Bentuk komunikasi lainnya adalah komunikasi nonverbal yang 

disampaikan melalui sikap seseorang serta simbol-simbol yang terbentuk secara 

konvensional.  

Tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat yang merupakan penentu makna 

kalimat itu, namun makna suatu  kalimat tidak ditentukan oleh satu-satnya tindak 

tutur seperti yang berlaku dalam kalimat yang sedang diujarkan, tetapi 

kemungkinan untuk menyatakan secara tepat apa yang dimaksud oleh penuturnya.  
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Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan 

daya tuturan. Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi, karena tindak ilokusi 

berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu 

dilakukan dan sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan bagian yang penting 

dalam memahami tindak tutur (Wijana, 2009: 22). Tindak ilokusi disebut sebagai 

the act of doing something. 

Sebuah tuturan yang dihasilkan oleh penutur pasti mempunyai maksud dan 

fungsi, yang ditujukan kepada mitra tutur untuk menyampaikan informasi kepada 

mitra tutur. Dalam tindak ilokusi terdapat tindak komisif (Commissives), yakni 

bentuk tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya 

berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, dan berkaul 

merupakan tuturan termasuk ke dalam jenis komisif. Tindak tutur komisif 

merupakan tindak tutur yang mengikat penutur untuk melaksanakan apa yang 

telah dituturkan. Penutur dituntut tulus atau suka rela dalam melaksanakan apa 

yang telah dituturkan.  

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang untuk digunakan pada 

bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi 

dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah 

penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau 

badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit (Iswari, 2007: 74). Salah satu wujud ragam bahasa yaitu ragam bahasa 

yang digunakan jurnalistik/insan kreatif, dalam hal wartawan untuk penerbit pers 

yaitu iklan ( Sumarlan, 2009: 169). Bahasa yang digunakan pada  iklan harus 

mudah diingat, singkat, jelas dan menarik,  kata-kata yang digunakan harus sesuai 

dan mudah dimengerti oleh khalayak pembaca. Jadi iklan merupakan alat 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada calon konsumen  dalam hal 

menawarkan sebuah produk yang dikemas dalam bentuk tulisan dan gambar yang 

menarik yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik. 

Tindak tutur yang banyak digunakan dalam wacana iklan kosmetik pada 

umumnya berbentuk tindak tutur komisif. Manusia dalam komunikasi sehari-hari 

tanpa disadari banyak menggunakan tindak tutur komisif Tindak tutur komisif.     
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Menurut Searle dalam Leech (1993:163), komisif merupakan tindak tutur yang 

mengikat penuturnya sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan. 

Dalam berkomunikasi pemaham mengenai tindak tutur sangat diperlukan, karena 

manusia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan dengan penggunaan 

bahasa yang kurang tepat dan berakibat salah paham, hal ini sering terjadi dalam 

komunikasi masyarakat maupun di dalam dunia periklanan. Maka dari itu 

seseorang dapat bertutur dan melakukan tindakan sesuai makna yang 

dimaksudkan seseorang berdasarkan asumsi, maksud, tujuan serta jenis tindakan 

yang dilakukan. 

Pragmatik merupakan studi tetang makna yang disampaikan oleh penutur 

dan ditafsirkan oleh pendengar ( Yule, 2006:3). Berdasarkan hal tersebut studi ini 

berhubungan dengan analisa tentang maksud tuturan daripada makna terpisah dari 

kata yang digunakan pada tuturan itu sendiri. Tipe studi ini melibatkan penafsiran 

tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam konteks khusus dan bagaimana 

konteks tersebut berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Degan demikian dapat 

disimpulkan pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna 

tuturan dengan cara menghubungkan faktor lingual (bahasa) sebagai lambang 

dengan faktor nonlingual, seperti konteks, pengetahuan, komunikasi serta situasi 

pemakaian bahasa dalam rangka penggunaan tuturan oleh penutur dan mitra tutur 

atau tujuan penutur terhadap tuturannya. 

Berdasarkan latar belakang belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan “Strategi Bertindak Tutur Komisif pada 

Wacana Iklan Kosmetik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat dua rumusan masalah 

yang akan di kaji. 

1. Bagaimana bentuk tindak tutur komisif pada iklan kosmetik? 

2. Bagaimana strategi bertindak tutur komisif pada iklan kosmetik? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang akan dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif pada wacana iklan kosmetik. 

2. Mendeskripsikan strategi bertindak tutur komisif pada iklan wacana 

kosmetik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah yang 

pokok dalam penyusunan penelitian, serta diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini memberikan masukan  terhadap peneliti yang mana hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian. 

b. Penelitian ini menambah jumlah reverensi penelitian bidang kajian pragmatik 

bagi perpustakaan kampus. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan reverensi bagi mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bidang pragmatik.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi peneliti 

maupun mahasiswa yang sedang melakukan penelitian khususnya dalam bidang 

kajian pragmatik dan sebagai reverensi pemecahan masalah tindak tutur. 

 

 

 

 

 




