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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupaka seseorang menyampaikan sebuah ujaran didalam 

bentuk ujaran tersebut berupa kata-kata. komunikasi disebut juga sebagai 

pengiriman atau penerimaan pesan antara orang satu dengan orang lain. Dalam 

berkomunikasi tersebut mengandung maksud dan tujuan. Sumarlam (2009:1) 

menjelaskan bahwa secara garis besar sarana komunikasi dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu komunikai bahasa lisan dan komunikasi bahasa tulis. 

Komunikasi bahasa lisan adalah proses penyampaian dan penerimaan 

informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi tanpa 

menggunakan perantara. Komunikasi bahasa tulis adalah proses penyampaian 

dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi 

dengan menggunakan perantara (media) salah satunya wacana.  

Tindak tutur merupakan gejala individu yang bersifat psikologis dan 

ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi peristiwa 

tertentu (Aslinda dan Syahyahya, 2007: 33-14) . Tindak tutur merupakan 

kemampuan berbahasa untuk menghadapi peristiwa tertentu. Bertutur adalah 

kegiatan yang berdimensi sosial. Seperti lazimnya kegiatan-kegiatan sosial 

lain, kegiatan bertutur dapat berlangsung dengan baik apabila peserta 

pertuturan itu semuanya terlibat aktif dalam proses bertutur tersebut (Keith 

Allan dalam Rahardi, 2005: 52). Jadi bertutur merupakan dalam tuturan 

tersebut terdapat aktif dalam proses bertutur dan dapat berlangsung dengan 

baik. 

Tuturan manusia tidak diekspresikan melalui media masa lisan maupun 

tulisan. Tuturan itu sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi. 

Sebuah tuturan dapat diekspresikan melalui media lisan maupun tulisan. Dalam 

media lisan yaitu tindak tutur, tindak tutur disini ada penutur dan mitra tutur. 

Sedangkan dalam media tulis, tuturan disampaikan oleh penutur kepada mitra 

tutur yaitu membaca, salah satu contoh menghasilkan sebuah karya berupa 
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bacaan. Jadi bacaan tersebut dapat dibaca oleh mitra tutur.  

Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan 

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

ilokusi berkaitan dengan siapa penutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak 

tutur itu dilakukan dan sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan bagian yang 

penting dalam mamahami tindak tutur (Wijana, 2011:24). Tindak ilokusi 

merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Dalam 

menganalisis tindak tutur ilokusi yang sulit untuk diidentifikasi. 

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang tindak tutur Ilokusi dalam 

rubrik pos pembaca pada surat kabar solopos edisi januari 2017 dan 

penggunaan bahasa terutama tindak tutur dalam rubrik pos pembaca pada surat 

kabar solopos edisi januari 2017. Pada surat pos pembaca ini didalam ada 

informasi yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, 

olahraga, kesehatan, ataupun isu-isu lain yang terjadi di masyarakat.  Dalam 

hal ini, surat kabar adalah sebagai media perantara informasi tersebut agar bisa 

sampai tujuan disampaikannya informasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis 

mengangkat judul “Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Wacana  Rubrik Pos 

Pembaca pada Surat Kabar Solopos Edisi Januari 2017  dan 

Diimplementasikan sebagai Bahan  Ajar Bahasa Indonesia Di SMA  

Wacana pos pembaca mempunyai keterkaitan dengan materi ajar, yaitu teks 

argumentatif yang dipelajari oleh siswa SMA saat duduk di kelas X11. 

Keterkaitan pos pembaca. dan teks argumentatif yaitu mengandung, ide dan 

sebuah gagasan pendapat dituliskan dengan bahasa yang tidak formal. Ide yang 

dikembangkan yang nantinya bisa berbentuk sebuah paragraph .Hasil 

penelitian ini akan diimplementasikan ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

terkhusus di SMA/SMK kelas X11 sebagai bahan ajar mengenai materi teks 

argumentatif. Dengan menggunakan Pos Pembaca, siswa dapat menulis 

gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf argumentatif. 

Selain itu siswa dapat memanfaatkan pos pembaca surat kabar Solopos edisi 

Januari 2017 sebagai acuan dalam pembelajaran 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Wujud Tindak Tutur Ilokusi pada Pos Pembaca dalam Surat 

Kabar Solopos Edisi Januari 2017?    

2. Bagaimana Makna Tindak Tutur Ilokusi pada Pos Pembaca dalam  Surat 

Kabar Solopos Edisi Januari 2017? 

3. Bagaimana Wujud Implementasi dalam Pelajaran Bahasa Indonesia 

SMA/SMK kelas X11? 

 

C. Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini  

1. Mendeskripsikan Wujud Tindak Tutur Ilokusi pada Pos Pembaca dalam 

Surat Kabar Solopos Edisi Januari 2017.    

2. Mendeskripsikan makna Tindak Tutur Ilokusi pada Pos Pembaca dalam 

Surat Kabar Solopos Edisi Januari 2017.   

3. Memaparkan Implementasi dalam Pelajaran Bahasa Indonesia SMA/SMK 

kelas X11. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian, yaitu untuk memberikan informasi berupa 

ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai tindak tutur Ilokusi pada 

wacana rubrik pos pembaca dan Diimplementasikan Sebagai Bahan  Ajar 

Bahasa Indonesia di SMA Pada Surat Kabar Solopos Edisi Januari 2017”. 

2. Manfaat Praktis  

Mealaui penelitian ini akan memperoleh gambar mengenai tindak tutur 

Ilokusi pada pos pembaca yang nantinya akan diimplementasiakan sebagai 

bahan ajar di SMA. 

3. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: (a) memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai tindak tutur ilokusi pada wacana rubrik pos pembaca, 
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(b) memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai fungsi bahasa 

pada tindak tutur ilokusi yang terdapat pada rubrik pos pembaca, (c) 

digunakan sebagai acuan pembelajaran pada pembelajaran bahasa 

indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak tutur ilokusi pada 

rubrik pos pembaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




