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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi berfungsi sebagai hubungan antara seseorang dengan 

orang lain untuk mengetahui hal yang terjadi. Keingintahuan tersebut 

menyebabkan perlunya berkomunikasi dalam suatu kehidupan. Setiap 

manusia tidak akan mencapai tujuan dari kehidupannya tanpa berkomunikasi. 

Menurut Keraf (2004:2) bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang 

mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer, 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mempunyai makna tertentu. 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana, 2009:24). Menurut Sugihastuti (2012:28) bahasa merupakan 

alat komunikasi yang efektif antar manusia. Beragam situasi bahasa dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar 

atau penulis kepada pembaca. Menurut Chaer ( 2004:11) fungsi utama bahasa 

adalah sebagai alat komunikasi atau alat interaksi. Melalui kegiatan 

berkomunikasi setiap penutur hendak menyampaikan tujuan atau maksud 

tertentu kepada mitra tutur.  

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu (Nadar, 2009:2). 

Menurut Yule (2006:5) pragmatik adalah studi tentang hubungan antara 

bentuk-bentuk linguistik dan pemakaian bentuk-bentuk itu. Di antara 3 (tiga) 

bagian perbedaan ini hanya pragmatik sajalah yang memungkinkan orang ke 

dalam suatu analisis. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik ialah bertutur 

kata tentang makna yang dimaksudkan seseorang, asumsi, dan jenis tindakan 

(sebagai contoh: permohonan) yang perlihatkan ketika sedang berbicara. 

Kerugian besar adalah semua konsep manusia ini sulit dianalisis dalam suatu 

cara yang konsisten dan objektif. 

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang digunakan penutur untuk 

menyampaikan informasi. Tindak tutur ilokusi selain untuk menyampaikan 
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informasi digunakan oleh penutur untuk menawarkan, menjanjikan, 

menyuruh, memberikan dukungan, dan meminta. Pernyataan tersebut tidak 

hanya disampaikan oleh penutur secara langsung namun disampaikan dalam 

bentuk tulisan, yang bertujuan agar mitra tutur dapat memahami informasi 

yang diungkapkan. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang selain 

berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu juga 

dipergunakan untuk melakukan sesuatu (Rohmadi dan Wijana, 2010:33). 

Tindak tutur ilokusi digunakan oleh manusia untuk menyampaikan 

tuturan kepada mitra tutur. Tindak tutur ilokusi penutur dapat menyampaikan 

tuturan yang menyatakan berjanji, minta maaf, mengancam, meramalkan, 

memerintah, dan meminta. Pernyataan tersebut biasanya digunakan dalam 

keseharian manusia untuk berkomunikasi. Tindak tutur ilokusi penutur tidak 

perlu menjelaskan maksud penutur bahwa ia ingin meminta maaf atau lainnya 

pada mitra tutur. Tuturan yang dilontarkan maka mitra tutur akan memahami 

maksud tuturan. 

Penelitian ini menganalisis mengenai tindak tutur ilokusi. Tindak tutur  

ilokusi dalam komunikasi menarik untuk diperhatikan. Kajian ilokusi dibahas 

sikap dan ekspresi tindakan seseorang dalam berkomunikasi dengan kajian 

tertentu pada penutur dan lawan tutur. Ilokusi yang dipakai oleh penutur 

dapat mempengaruhi lawan tutur untuk melakukan tindakan positif atau 

negatif. Tindak tutur ilokusi, penutur dapat mengajak dan mempengaruhi 

lawan tutur sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Hal ini terjadi di 

masyarakat, orang yang terpengaruh oleh lawan tutur meskipun tidak 

berkomunikasi secara langsung, melainkan berkomunikasi secara tidak 

langsung. Berkomunikasi tidak langsung dapat dicontohkan membaca 

pengumuman atau informasi yang berada di media massa, meskipun belum 

tentu kebenarannya. 

Tuturan manusia tidak diekspresikan dengan media massa baik secara 

lisan dan tulisan. Media lisan yang menggunakan tindak tutur adalah penutur 

(pembicara) dan mitra tuturnya (menyimak), media tulisan yang 

menggunakan tuturan adalah penutur (penulis) dan mitra tuturnya (pembaca). 
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Media massa yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi lisan misalnya 

radio, televisi, dan telepon genggam. Media massa yang dapat dimanfaatkan 

untuk komunikasi tulis misalnya tabloid, majalah, dan surat kabar. Media 

cetak yang dapat dimanfaatkan oleh penutur (penulis) untuk menyampaikan 

gagasan atau informasi kepada mitra tutur (pembaca) agar informasi yang 

dituliskan dapat tersampaikan dengan tujuan dan maksud penulis sehingga 

menghasilkan respon dari pembaca. 

Surat kabar memuat rubrik sehingga informasi yang didapatkan 

dengan membaca. Rubrik dalam surat kabar bisa dijadikan sebagai bahan 

penelitian terutama mengenai kewacanaan. Komunikasi dengan bahasa 

membuat seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tuturan 

yang disampikan oleh penutur untuk menyampaikan informasi, berita, 

membujuk, mempengaruhi, dan mendapatkan respon dari mitra tutur. Hal ini 

penutur harus mampu meyakinkan mitra tutur atas informasi yang 

disampaikan. 

Media sebagai penyampaian informasi tentu bersifat umum dan 

terbuka. Media informasi yang beragam menjadikan suatu pilihan bagi 

masyarakat untuk memilih media informasi yang mereka minati mulai dari 

media elektronik dan media cetak. Media cetak dijadikan sarana 

penyampaian ide atau gagasan masyarakat tentang suatu yang terjadi 

misalnya dalam surat kabar harian Solopos pada tajuk rencana. Hal ini 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana 

dalam surat kabar Solopos edisi Januari 2017 dan implementasinya terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Jenis-jenis tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana dalam surat kabar 

Solopos edisi Januari 2017? 
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2. Fungsi tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana dalam surat kabar Solopos 

edisi Januari 2017? 

3. Implementasi tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana dalam surat kabar 

Solopos edisi Januari 2017 terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana 

dalam surat kabar Solopos edisi Januari 2017. 

2. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana dalam 

surat kabar Solopos edisi Januari 2017. 

3. Mendeskripsikan Implementasi tindak tutur ilokusi pada tajuk rencana 

dalam surat kabar Solopos edisi Januari 2017 terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Merujuk dari tujuan penelitian diatas, ada dua manfaat penelitian yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan 

masukan bagi perkembangan ilmu bahasa, khususnya pragmatik yang 

berkaitan dengan maksud ujaran dalam ucapan, sebagai informasi bagi 

peneliti yang lain. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi penelitian sebelumnya tentang kajian pragmatik. Penelitian 

ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian tentang tindak tutur 

ilokusi pada tajuk rencana dalam surat kabar Solopos edisi Januari 2017 

dan Implementasinya terhadap pembelajaran bahasa indonesia di SMP. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman penulis dalam mempelajari ilmu pragmatik. Bagi khalayak 
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umum khususnya setiap orang yang memiliki kepedulian atau perhatian 

terhadap ilmu pragmatik diharapkan dapat diketahui maksud ujaran yang 

ada pada surat kabar yakni tajuk rencana. Bagi peneliti diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi pendalaman kajian pragmatik, 

khususnya pada aspek tindak tutur.  


