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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi selalu digunakan oleh manusia setiap saat. Bahasa tidak bisa

lepas dari kehidupan manusia. Manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain

selalu menggunakan media bahasa. Bahasa yang digunakan oleh manusia dalam

kesehariannya dapat dibedakan menjadi dua, yakni bahasa lisan dan bahasa tulis.

Bahasa lisan disebut dengan bahasa secara langsung atau hubungan secara

langsung, sedangkan bahasa tulis dapat dikatakan sebagai bahasa tidak langsung.

Misalnya bahasa tulis ialah seperti berkomunikasi melalui BBM atau SMS.

Hubungan secara langsung bisa menghasilkan suatu percakapan antara individu

ataupun antara kelompok. Percakapan yang terjadi akan mengakibatkan

terjadinya tindak tutur.

Sebagai makhluk hidup manusia perlu berkomunikasi dengan mitra tutur.

Bahasa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sehingga interaksi tidak

mungkin terjadi tanpa adanya media bahasa. Semua yang dilakukan oleh manusia

seperti berkumpul dan menyampaikan pesan semuanya menggunakan media

bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2004: 1).

Melalui bahasa manusia dapat mengekspresikan semua yang ada dalam

benaknya. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi, melalui bahasa manusia

dapat saling berhubungan atau berkomunikasi. Bahasa sebagai kunci yang tidak

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa memungkinkan manusia untuk

saling berkomunikasi, belajar dari yang lain dan mendekatkan diri dengan orang

lain. Sehingga manusia tidak dapat lepas dari bahasa dalam menjalani hidupnya.

Hubungan langsung maupun hubungan secara tidak langsung selalu digunakan

oleh manusia dalam kesehariannya. Manusia lebih dominan menggunakan bahasa

secara langsung dibandingan bahasa secara tidak langsung dalam komunikasi.
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Komunikasi memiliki maksud untuk menginformasikan sesuatu kepada

mitra tuturan dan mengharap mitra tuturnya (pendengar) dapat memahami apa

yang dikomunikasikan. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi.

Dengan bahasa manusia dapat memperoleh informasi, bisa bergaul dengan orang

lain dan bisa memahami kehendak orang lain. Begitu pentingnya fungsi bahasa

sehingga segala sesuatu memerlukan media bahasa.

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tindak tutur direktif pada

masyarakat. Masyarakat yang berlatar belakang khususnya budaya Jawa

cenderung kurang terbuka dalam menyatakan gagasannya. Selain itu masyarakat

Jawa dalam bertutur banyak melakukan basa-basi dalam berkomunikasi. Tindak

tutur direktif dapat dijumpai dalam komunikasi masyarakat Desa Sodong baik

tuturan secara langsung maupun tuturan secara tidak langsung. Penelitian ini

terfokus pada penggunaan tindak tutur direktif dalam wacana rapat RT Desa

Tengklik bahasa pada masyarakat Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu

tepatnya saat melakukan rapat RT. Rapat RT yang ada di masyarakat Desa

Sodong mayoritas setiap empat puluh hari sekali secara rutin. Dengan demikian

peneliti mencoba mendeskripsikan bentuk-bentuk dan maksud tuturan tindak

tutur direktif dalam wacana rapat RT Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu,

Kabupaten Karanganyar.

Kajian pragmatik adalah salah satu kajian yang diambil dari sudut

pandang bahasa dalam konteksnya. Seperti komunikasi secara langsung, sangat

memperhatikan konteks tuturannya. Dimana ruang lingkup pragmatik sangat luas

dan terdapat banyak poin yang dibahas dalam lingkup pragmatik, salah satunya

mengenai tindak tutur. Pragmatik erat sekali hubungannya dengan tindak tutur.

Menurut Yule (2006: 3) prakmatik merupakan studi tentang makna yang

disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Pragmatik adalah

cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu

bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi (Wijana,

2011:4). Dari pendapat yang diungkapkan Putu Wijana dapat disimpulkan bahwa

bahasa adalah alat tutur untuk saling berkomunikasi antara penutur dan mitra

tutur. Selanjutnya dari pendapat Putu Wijana, Rohmadi, (2011:5) menegaskan
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bahwa pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks

memiliki peranan kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi

dengan lawan tutur. Menurut Levinson (dalam Rahardi, 2012: 20) pragmatik

adalah studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Dengan

demikian dapat ditegaskan bahwa hubungan antara bahasa dengan konteks

merupakan dasar dalam pemahaman pragmatik.

Dalam kehidupan manusia, baik budaya Jawa maupun budaya non Jawa

pasti tidak lepas dari tuturan-tuturan yang diujarkan untuk melakukan

komunikasi dengan mitra tutur. Tuturan tidak hanya berfungsi untuk

menginformasikan sesuatu tetapi tuturan juga berfungsi untuk mengajak,

memohon, memerintah, menyarankan, menantang seperti pengertian tindak tutur

direktif yang di ungkapkan oleh Yule, (2006: 93) tindak tutur direkif merupakan

tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar si pendengar

melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu atau mendorong mitra

tutur untuk melakukan sesuatu. Jadi, tindak tutur direktif menyatakan apa yang

menjadi keinginan penutur. Tindak tutur direktif banyak digunakan dalam

kehidupan contohnya dalam memohon, meminta, menyuruh, menyarankan dan

sebagainya.

Tindak tutur direktif yang dapat ditemui dapat wacana rapat RT Desa

Sodong, Tengklik, Tawangmangu sangat bervariasi. Jenis tindak tutur direktif

yang dilakukan oleh penutur saat rapat RT sangat menarik untuk disimak.

Kebanyakan dengan konteks bertanya, tetapi maksud tuturannya untuk

melakukan suatu tindakan. Masyarakat yang berlatar belakang berbudaya Jawa

memiliki ciri dalam berkomunikasi. Masyarakat Desa Sodong, Kelurahan

Tengklik, Kecamatan Tawangmangu memiliki ciri yang berbeda dengan

masyarakat di desa lain dalam mengungkapkan sebuah maksud melalui tuturan.

Mayoritas masyarakat setiap RT di Desa Sodong, Kelurahan Tengklik,

Kecamatan Tawangmangu memiliki ciri yang dominan seperti penggunaan

bahasa Jawa yang kasar atau ngoko. Masyarakat di Desa Sodong sering

manggunakan tuturan yang mengandung tindak tutur direktif.
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Tindak tutur direktif adalah sebuah tuturan yang menuntut mitra tutur

untuk melakukan sebuah tindakan. Dari pengertian tersebut banyak tindak tutur

direktif yang dijumpai dalam wacana rapat RT di Desa Sodong, Kelurahan

Tengklik, Kecamatan Tawangmangu. Rapat yang berlangsung di rumah ketua RT

tidak hanya terdapat tuturan-tuturan yang berupa mengajak saja. Adapun jenis

tuturan yang lainnya seperti tindak tutur direktif menyuruh, memohon, dan

lainnya. Begitu bervariasinya tindak tutur direktif yang ada pada wacana rapat

RT Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu ini sehingga sangat menarik untuk

disimak.

Tuturan yang terdapat pada wacana rapat dinas ke-RT-an di Desa Sodong

dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar di SMA (Sekolah Menengah Atas).

Implikasi yang dimaksud ialah keterlibatan antara tuturan yang terdapat dalam

rapat RT dengan bahan ajar yang ada di sekolah Sekolah Menengah Atas.

Tuturan yang terdapat dalam wacana rapat dinas ke-RT-an akan diimplikasikan

ke dalam bahan ajar Sekolah Menengah Atas kurikulum KTSP. Terlebih dahulu

peneliti melihat kesesuaian SK dan KD pada silabus bahasa Indonesia terlebih

dahulu.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa tuturan pada rapat RT di

Desa Sodong, Kelurahan Tengklik, Kecamatan Tawangmangu dapat dipahami

secara cermat dan terdapat hal-hal menarik terutama pada bahasa yang

diungkapkan. Maka peneliti memilih judul “Tindak Tutur Direktif dalam

Wacana Rapat Dinas ke-RT-an Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar dan Implikasinya sebagai Bahan Ajar Sekolah

Menengah Atas”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini memiliki tiga rumusan

masalah.

1. Bagaimana bentuk tindak tutur direktif dalam wacana rapat dinas ke-RT-an

Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu Kabupaten Karanganyar?
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2. Bagaimana maksud yang terkandung dalam tindak tutur direktif dalam

wacana rapat dinas ke-RT-an Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar?

3. Bagaimana implikasi tindak tutur direktif dalam wacana rapat dinas ke-RT-an

Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagai

bahan ajar Sekolah Menengah Atas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai peneliti.

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif dalam wacana rapat dinas ke-

RT-an Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

2. Mendeskripsikan maksud yang terkandung dalam tindak tutur direktif dalam

wacana rapat dinas ke-RT-an Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar.

3. Mendeskripsikan implikasi tindak tutur direktif dalam wacana rapat dinas ke-

RT-an Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

sebagai bahan ajar Sekolah Menengah Atas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoretis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bidang pragmatik

dalam analisis tindak tutur direktif khususnya dalam wacana rapat dinas ke-

RT-an Desa Sodong, Tengklik, Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan

implikasinya sebagai bahan ajar Sekolah Menengah Atas

2. Secara praktis

Pemahaman tentang tindak tutur direktif ini dapat dijadikan acuan untuk

penelitian selanjutnya.


