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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia selalu berinteraksi dalam kehidupan sosial menggunakan tuturan. 

Tanpa tuturan, manusia akan sulit untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Tuturan 

adalah sesuatu yang dituturkan oleh penutur kepada lawan tuturnya. Dengan 

demikian, tuturan merupakan ucapan yang disampaikan oleh penutur kepada mitra 

tutur yang memiliki makna tertentu untuk dapat berkomunikasi dengan lawan 

bicaranya agar terjalin proses interaksi yang berkesinambungan. 

Sejak dulu hingga sekarang penggunaan tuturan tidak dapat terlepas dari 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat menggunakan 

tuturan dengan baik karena zaman sekarang jika tidak pandai mengolah kata untuk 

menginformasikan sesuatu maka bisa menimbulkan makna yang berbeda dengan apa 

yang dimaksud. Ada pun menurut Lyons dalam (Ariff dan Mugableh, 2013: 248) a 

speech act is “an act performed in saying something”. Consequently, the speech acts 

theory acquires its importance in the area of linguistics for the following reasons. 

Maksud Lyons ialah tindak tutur merupakan seni yang dilakukan dalam mengatakan 

sesuatu. Jadi, teori tindak tutur memperoleh kepentingannya dari area linguistik 

tersebut. Kemudian, menurut Richard dan Allan dalam Prayitno (2009: 135) 

mendefinisikan tindak tutur (TT) sebagai tuturan yang menjadi unit fungsional dalam 

komunikasi. Menurut Baktir (2013: 101) communication is a function of language 

and it is carried out by speech in spoken language. Jadi hal tersebut bermaksud 

bahwa komunikasi merupakan fungsi bahasa utama dalam bertutur. 

Pada proses komunikasi, penggunaan tutur dapat terjadi saat rapat, debat, 

diskusi, tawar menawar,  dan sebagainya. Misalnya pada perbincangan antar 

kandidat pemimpin di Pulau Jawa pada acara Rosi di Kompas TV. Pada wacana 

tersebut, baik pembawa acara (host) maupun narasumber dalam hal ini kandidat 

pemimpin Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah tidak lepas dari adanya tuturan 

pragmatik. Leech (dalam Prasetyo, 2015: 1) mengungkapkan bahwa pragmatik 

mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi dan menyelidiki makna 
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sebagai konteks, bukan sebagai sesuatu yang abstrak. Makna pragmatik di dalam 

sebuah tuturan sesungguhnya tidak selalu didapatkan dari tuturan yang sungguh-

sungguh dituturkan oleh si penutur.  

Banyak tuturan yang didapatkan berdasarkan makna pragmatik yang harus 

pahami terlebih dahulu dari informasi di balik tuturan tersebut. Dengan perkataan 

lain, (Rahardi dalam Prasetyo, 2015: 1) menyatakan bahwa makna yang tersurat pada 

sebuah tuturan tidaklah selalu sama dengan makna yang tersirat dalam pertuturan itu. 

Makna yang tersirat itu dapat diperoleh dengan mencermati konteks yang menyertai 

munculnya tuturan. Tindak tutur sendiri memiliki 3 jenis, yaitu : (1) tindak lokusi 

(melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu), (2) tindak ilokusi (melakukan 

suatu tindakan dalam menyatakan sesuatu), (3) tindak perlokusi (melakukan sesuatu 

tindakan dengan mengatakan sesuatu) (Austin (dalam Sendilatta, 2013: 384)). 

Pada sebuah studi pragmatik, pragmatik memiliki daya atau kekuatan, dalam 

hal ini tindak perlokusi yang menjadi daya pragmatiknya. Namun, menurut Jumanto 

(2017: 73) tindak ilokusioner memiliki daya atau poin tertentu yang disebut daya 

ilokusioner atau poin ilokusioner ( illocutionary forces atau illocutionary points). 

Daya ilokusioner atau poin ilokusioner inilah yang nantinya diacu dengan istilah 

daya pragmatik (pragmatic forces). Namun, penulis kurang setuju dengan pernyataan 

ini. Melihat penuturan Yuliana dkk (2012: 72) daya pragmatik merupakan kekuatan 

pesan atau makna tersirat yang terkandung di balik ujaran, yang mampu 

menggerakkan mitra tuturnya untuk melakukan apa  yang dimaksudkan penutur 

dibalik ujaran yang dituturkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

memiliki daya, daya tersebut adalah tindak perlokusi bukan ilokusi. Wijana  (dalam 

Sendilatta, 2013: 387) berpendapat bahwa tindak perlokusi adalah sebuah kalimat 

atau tuturan yang mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force) atau efek bagi 

lawan tutur atau pendengar. Lebih lanjut Suyono (dalam Sendilatta, 2013: 387) 

mengungkapkan bahwa tindak perlokusi lebih menekankan hasil dalam suatu 

tuturan. 

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti ingin 

meluruskan pemahaman tentang daya pragmatik. Jika tidak segera dibenarkan maka 

akan menjadi kekhawatiran peneliti tentang pemahaman yang keliru. Dengan 
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demikin, peneliti akan mengkaji “Daya Pragmatik dalam Tindak Ujar pada Wacana 

Rosi di Kompas TV”. Peneliti akan mengkaji efek atau pengaruh apa saja yang 

terjadi dari tuturan yang diucapkan baik dari penutur ataupun mitra tutur dalam hal 

ini peneliti memilih 3 episode, yaitu Kandidat Pemimpin Jawa Timur, Kandidat 

Pemimpin Jawa Tengah, dan Kandidat Pemimpin Jawa Barat. Pada wacana tersebut 

banyak mengandung daya pragmatik antara penutur kepada mitra tutur.    

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan dua 

permasalahan. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk daya pragmatik tindak ujar Rosi di Kompas 

TV? 

2. Bagaimanakah maksud daya pragmatik tindak ujar dalam wacana Rosi di 

Kompas TV? 

3. Bagaimanakah strategi daya pragmatik tindak ujar dalam wacana Rosi  di 

Kompas TV? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Ada 3 tujuan yang akan dicapai pada penelitian.  

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk daya pragmatik tindak ujar dalam wacana 

Rosi  di Kompas TV. 

2. Mendeskripsikan maksud daya pragmatik tindak ujar dalam wacana Rosi  di 

Kompas TV. 

3. Mendeskripsikan strategi daya pragmatik tindak ujar dalam wacana Rosi  di 

Kompas TV. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan dapat berhasil dengan baik, yakni dapat 

mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat 

bermanfaat secara umum. Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pada bidang 

pragmatis dan memperkaya penelitian tentang daya pragmatik yang terkandung 

dalam wacana Rosi di Kompas TV. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian 

yang berkenaan dengan kebahasaan pada daya pragmatik dan mengetahui makna 

tersirat, yang terdapat dalam ujaran di acara Rosi di Kompas TV.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Menambah wawasan pembaca dalam memahami daya pragmatik di balik 

percakapan inspiratif yang dilakukan pembawa acara dan narasumber pada 

wacana Rosi  di Kompas TV.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan masyarakat atau 

pengguna bahasa dalam berinteraksi khususnya dalam bidang daya 

pragmatik. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian pada daya pragmatik ini memberikan 

referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar 

mengajar karena berhubungan dengan penyerapan ilmu.  

 

 


