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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebagai makhluk sosial, manusia berbeda dengan binatang, yang 

membedakannya adalah bahasa yang dimiliki manusia. Bahasa memiliki peran 

penting dalam kehidupan. Lingkungan dan kebudayaan merupakan sesuatu yang 

akan mempengaruhi bahasa seseorang. Dengan bahasa diharapkan komunikasi 

antara pembicara dengan penyimak dapat berjalan dengan baik. Maka, bahasa 

memiliki peran penting  dalam proses komunikasi. 

Bahasa semakin hari akan berkembang dan tidak selalu sama. Dalam 

berkomunikasi yang diajarkan bukanlah bentuk bahasanya, tetapi penggunaan 

bentuk bahasa yang digunakan. Selain itu, bahasa digunakan untuk mencari 

informasi atau memberikan informasi kepada orang lain. Tentunya dalam 

mendapatkan  informasi manusia menggunakan media baik media cetak, seperti 

surat kabar, majalah, maupun  media elektronik, seperti televisi dan radio ataupun 

Internet. Media cetak maupun media elektronik sangat berpengaruh dalam 

mempengaruhi berbahasa.  

Terkait dengan penggunaan bentuk bahasa tentu akan tergantung siapa 

yang menggunakan bahasa dan kesantunan berbahasanya. Hal ini mengingatkan 

kembali penggunaan bentuk bahasa tulis yang akan digunakan disetiap wacana 

akan berbeda. Seperti wacana politik sangatlah berbeda dengan wacana humor, 

puisi, dan sejenisnya. Maka penggunaan bentuk bahasa ketika penutur 

menggunakan bahasa dalam komunikasi akan terlihat kesantunan berbahasa pada 

konteks tertentu.  

Hal ini kesantunan berbahasa dalam kehidupan sosial sangat penting 

dalam komunikasi. Menurut Brown dan Levinson (Chaer, 2010:49-55) 

mengatakan bahwa teori kesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka (face). 

Muka itu dibagi menjadi dua segi yaitu muka negatif dan muka positif dalam 

kesantunan berbahasa. Dengan adanya kesantunan negatif dan positif akan sangat 
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berpengaruh dalam kesantunan berbahasa. Kesantunan pada paslon gubernur DKI 

Jakarta pada wacana politik akan telihat dalam tuturan bahasa.  

Penggunaan kesantunan berbahasa oleh penutur paslon gubenur DKI 

Jakarta yang berkampanye yang beragam bentuk tuturan untuk menyampaikan 

visi misinya. Misalnya tuturan yang bertujuan menyuruh, memohon, menuntut, 

menyarankan, dan menantang. Setiap tuturan paslon gubernur sangatlah berbeda 

gaya bahasa maupun kesantunannya agar semata-mata menyakinkan masyarakat 

memilihnya. Seperti aktivitas gubernur dalam berkampanye menyampaikan 

suaranya di berbagai tempat. 

Berkaitan dengan tuturan maka tuturan itu memiliki efek atau daya 

pragmatik yakni tuturan yang mempunyai makna tersirat di dalamnya, yang 

mampu merangsang kepekaan seorang mitra tutur untuk melakukan apa yang 

dimaksudkan oleh penutur (Yuliana dkk, 2013:5). Menurut Leech (1993:23) ada 

dua daya yakni daya ilokusi dan daya retorik kedua daya ini secara tidak langsung 

bersama-sama membentuk sebuah daya, yaitu daya pragmatik. Lebih dalam lagi, 

Leech (1993:45) menjelaskan daya juga dapat diperkirakan melalui dengan 

implikatur. 

Penelitian ini membahas tentang kesantunan dan daya pragmatik tindak 

tutur direktif di wacana politik Paslon pemilihan gubernur SKH Nasional. 

implikasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP sesuai dengan 

kompetensi dasar peserta didik. Sehingga peserta didik mampu menyatakan suatu 

tuturan dalam diskusi tertentu.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga masalah yang perlu 

dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif paslon gubernur di 

wacana politik SKH nasional?  

2. Bagaimanakah daya pragmatik paslon gubernur di wacana politik SKH 

nasional? 

3. Bagaimanakah implikasinya tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana 

politik SKH nasional terhadap bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tiga tujuan yang ingin 

dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif paslon gubernur di 

wacana politik SKH nasional. 

2. Mendeskripsikan daya pragmatik paslon gubernur di wacana politik SKH 

nasional. 

3. Mendeskripsikan implikasinya tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana 

politik SKH nasional terhadap bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan 

kepada masyarakat. Hendaknya dalam bertutur memperhatikan sopan santun 

agar komunikasi yang terjadi tidak menyingung lawan tutur. Diharapkan 

dengan adanya penelitian ini menambah pengetahuan pada ilmu bahasa 

terutama bidang pragmatik. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini bagi para pembaca dapat digunakan 

sebagai referensi dalam mempelajari bentuk kesantunan dan bentuk daya 

pragmatik dalam tindak tutur direktif dengan fungsi komunikasi yang terdapat 

di dalamnya. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan bentuk tindak kesantunan tindak tutur direktif dan daya 

pragmatik dan implikasinya tindak tutur direktif Paslon di wacana politik 

SKH nasional sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP. 

 

 

 

 

 


