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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Presuposisi merupakan suatu pandangan, pendapat, atau keyakinan yang 

ada (atau yang melandasi) pandangan lain atau tindakan (pekerjaan dan 

sebagainya). Suatu presuposisi mengandung dari beberapa asumsi. Presuposisi 

dapat disebut sebagai sesuatu yang diasumsikan jadi masalah oleh penutur. 

Istilah presuposisi bisa dibahas dalam kajian pragmatik. Untuk menemukan 

sebuah presuposisi, maka digunakan analisis pragmatik. Pendekatan analisis 

pragmatik didefinisikan sebagai kajian tentang cara para penutur dapat memakai 

dan memahami aturan sesuai dengan konteks situasi yang tepat. Tujuan analisis 

pragmatik yakni untuk menemukan maksud penutur, baik yang diekspresikan 

secara tersurat maupun diungkapkan secara tersirat dibalik tuturan.   

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia 

sehari-hari. Komunikasi yakni suatu proses pernyataan perasaan seseorang 

kepada orang lain. Proses pernyataan perasaan berupa pesan atau informasi dan 

dapat diwujudkan melalui bahasa, isyarat, gerak tubuh, dan sebagainya. 

Komunikasi bisa dilakukan tidak hanya dalam bentuk komunikasi lisan, namun 

bisa juga dalam bentuk tulisan. Salah satu penerapan komunikasi dengan 

menggunakan tulisan adalah komunikasi melalui karya sastra, misalnya, novel. 

Peranan bahasa sangat penting pada sebuah novel. 

Novel sebagai salah satu bentuk komunikasi tulis yang memiliki peranan 

penting yaitu mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang yang 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Suatu komunikasi sering dihadirkan 

presuposisi baik secara lisan maupun tulisan. Dilihat dari perkembangan zaman 

yang semakin maju, wujud novel dan isinya sangat bervariasi. Masalah tuturan 

pada novel merupakan fenomena menarik untuk diteliti dari berbagai aspek. 

Terutama aspek yang dikaji peneliti di dalam novel adalah presuposisi. 

Presuposisi digunakan dalam suatu komunikasi, baik lisan maupun tulisan. 

Demikian halnya dengan novel, sebuah novel tidak terlepas dari penggunaan 
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presuposisi. Ada banyak pernyataan di dalam novel yang mengandung 

presuposisi.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji 

tentang presuposisi. Selain itu, kajian tentang presuposisi dapat menambah 

wawasan pengetahuan ilmu pragmatik. Maka, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian penggunaan presuposisi dalam novel Rengganis Altitude 

3088 karya Azzura Dayana. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Apa saja jenis-jenis presuposisi yang terdapat dalam novel Rengganis 

Altitude 3088 karya Azzura Dayana? 

2. Bagaimanakah wujud presuposisi yang terdapat dalam novel Rengganis 

Altitude 3088 karya Azzura Dayana? 

3. Bagaimana implementasi penggunaan presuposisi dalam novel Rengganis 

Altitude 3088 karya Azzura Dayana pada pembelajaran di SMA ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai. 

1. Memaparkan  jenis-jenis presuposisi yang terdapat dalam novel Rengganis 

Altitude 3088 karya Azzura Dayana. 

2. Mendeskripsikan wujud presuposisi yang terdapat dalam novel Rengganis 

Altitude 3088 karya Azzura Dayana.  

3. Memaparkan implementasi penggunaan presuposisi dalam novel 

Rengganis Altitude 3088 karya Azzura Dayana pada pembelajaran di SMA 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. 
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1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu bahasa khususnya perkembangan studi pragmatik 

pada  novel.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penulis 

novel dalam pembuatan tuturan bahasa pada novel. Bagi pembaca, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan tentang presuposisi atau 

praanggapan dalam tuturan yang terkandung dalam novel. Bagi pendidik dan 

mahasiswa, dapat menambah referensi dalam menganalisis presuposisi pada 

novel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


