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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa sendiri merupakan suatu alat komunikasi yang bersifat arbiter, 

Bahasa berkembangan dengan cepat dan luas. Bahasa dapat digunakan 

manusia untuk saling berkomunikasi, saling memberikan pengalaman, saling 

belajar dengan satu sama lain, dan mampu meningkatkan kemampuan 

intelektual pada masing-masing individu. 

Penutur dalam mengekspresikan sesuatu saat berkomunikasi dapat 

melalui bentuk tuturan dapat diekspresikan secara lisan maupun tulisan. 

Penutur atau pembicara dalam media lisan sebagai tindak tutur dan pendengar 

sebagai mitra tutur, untuk media tulis penutur atau penulis sebagai tindak tutur 

kepada pembaca atau mitra tutur. Sementara untuk tuturan yang melalui media 

penutur dapat diekpresikan baik lisan maupun tulisan dengan cara 

memanfaatkan media massa. Penutur harus selalu berusaha agar penuturannya 

mematuhi prinsip kerja sama, kesantunan, etika, maupun estetika yang 

digunakan. 

Fungsi Bahasa yang paling utama yaitu sebenarnya adalah sebagai 

sarana komikasi anatar individu atau kelompok. Penutus dalam melakukan 

komunikasi, maksud atau fungsi dapat di tuturkan dengan berbagai variasi atau 

bentuk tuturan. Menurut Chaer dan Agustin (2004:50) tindak tutur merupakan 

sebuah gejala  individu, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya 

ditentukan oleh suatu kemampuan bahasa si penutur saat menghadapi situasi 

yang tertentu. 

Sosial media merupakan suatu media online yang mendukung sebuah 

interaksi sosial secara tidak langsung. Sosial media mampu mengubah 

komunikasi menjadi suatu dialog intreaktif dengan menggunakan telnologi 

yang berbasis web seperti halnya Blog, Twitter, Instagram dan masih banyak 

lagi. Menurut Dedi Rianto, Rahardi media sosial merupakan inovasi untuk 
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menyampaikan suatu informasi kepada pidak lain secara efektif dan efisien. 

Ketertarikan masyarakat terhadap media online sangatlah besar seperti halnya 

Instagram, dikarenakan dalam media tersebut terdapat banyak informasi-

informasi yang menarik yang teruptudate yang sedang digemari atau disukai 

dari kalangan remaja hingga dewasa terutama informasi menegenai pendemi 

COVID-19 yang menjadi wabah dunia. 

Caption Instagram terdapat tindak tutur dalam sebuah kalimat yang 

membangun cerita atau suatu maksud tertentu yang disusun oleh sang pemilik 

akun sendiri. Tindak tutur sendiri memiliki fungsi, mengandung maksud, dan 

tujuan tertentu serta dapat menimbulkan pengaruh atau akibat kepada mitra 

tutur dan sebagaimana bentuk kajian yang terdapat dalam bidang pragmatik. 

Pragamtik sendiri merupakan kajian yang mencakup tuturan makrolinguistik. 

Pragmatik dapat dikatakan mengkaji unsur-unsur bahasa yang dikaitkan 

dengan pemakaian bahasa. 

Terdapat tiga macam tindak tutur dalam penggunaan bahasa : pertama 

lokusi; yaitu tindak tutur dalam pengunaan bahasa menurut Searle (dalam 

Rahardi, 2005:36) yaitu sebagai berikut, yang menggunakan kata frasa dan 

kalimat, kedua ilokusi; yaitu tindak tutur untuk melakukan sesuatu dengan 

maksud dan fungsi tertentu, ketiga perlokusi; yaitu tintak tutur yang 

menciptakan pengaruh kepada mitra tutur. Penelitian ini sendiri berfokus pada 

tindak tutur ilokusi. Secara garis besar tindak tutur ilokusi dikelompokkan 

sebagai berikut : 1. Asertif, yaitu bentuk tindak tutur mengikat penutur pada 

kebenaran proposisi yang diungkapkan, 2. Direktif, yaitu bentuk tutur yang 

diamksud penuturnya membuat pengaruh agar para mitra tutur melakukan 

tindakan, 3. Ekspresif, yaitu brntuk tuturan yang berfungsi untuk  menyatat 

atau menunjukan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, 4. 

Deklarasi, yaitu bentuk tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan 

kenyataan, 

5. Komisif, yaitu bentuk tuturan yang berfungsi sebagai untuk menyatakan 
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janji atau penawaran. 

COVID-19 atau singkatan dari “Coronavirus Disease 2019” atau sebuah 

penyakit yang disebabkan oleh virus Corona di tahun 2019. Awal mula virus 

ini berasal dari negara China tepatnya di daerah Wuhan, Tiongkok pada bulan 

Desember 2019. COVID-19 juga telah menyebar ke semua penjuru dunia, 

penularan virus ini sendiri begitu cepat dengan melalui percikan-percikan dari 

hidung atau mulut yang keluar saat orang batuk, bersin, dan berbicara. Gejala 

yang ditimbulkan oleh virus ini sangatlah susah untuk disadari karena seperti 

gejala orang terkena flu biasa. Oleh karena itu protokol kesehatan perlu 

diterapkan dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu 

mencuci tangan setiap habis melakukan aktivitas kegiatan. 

Kajian ini berfokus pada wacana yang terdapat pada caption Instagram 

yang membahas tentang COVID-19. Caption instagram mengenai COVID-9 

ini bisa dikaji menggunakan analisis tindak tutur ilokusi. Caption-caption 

tersebut sangat pantas bila dikaji dengan tindak tutur ilokusi karena COVID-

19 adalah sebuah berita yag sangat mengemparkan negara di seluruh dunia. 

Senada dengan paparan tersebut, Penelti terarik untuk meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul tindak tutur ilokusi dalam wacana COVID-19 dalam 

caption Instagram @kemenkes_ri dan @dr.tirta sebagai pembelajaran bahasa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang, penelitian ini akan mengkaji 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam wacana 

covid-19 pada caption Instagram @kemenkes_ri & @dr.tirta? 

2. Bagaimana fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam wacana 

covid- 19 pada caption Instagram @kemkes_ri & @dr.tirta? 

3. Bagaimana relevansi tindak tutur ilokusi dalam wacana covid-19 

pada caption Instagram @kemenkes_ri & @dr.tirta sebagai bahan 

ajar Bahasa Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dapat dikemukakan dalam tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam 

wacana covid-19 pada caption Instagram @kemenkes_ri & 

@dr.tirta. 

2. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam 

wacana covid-19 pada caption Instagram @kemenkes_ri & 

@dr.tirta. 

3. Mendeskripsikan relevansi tindak tutur ilokusi dalam wacana 

covid-19 pada caption Instagram @kemenkes_ri & @dr.tirta 

sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penilitian ini, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih mendalam 

mengenai kajian pragmatik khususnya mengenai tindak tutur 

ilokusi dalam wacana COVID-19 pada caption Instagram. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai 

kajian pragmatik khususnya mengenai tutur ilokusi dalam 

wacana COVID-19 pada caption Instagram. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

pengetahuan khususnya dalam kajian pragmatik. 


