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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang,  Rumusan Masalah, 

Tujuan, Manfaat,  Definisi Operasional  

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial selalu berhubungan 

dengan orang lain. Mereka saling berinteraksi dengan orang di sekitarnya maupun 

dengan orang lain yang jauh sekalipun. Karena itu, bahasa memegang peranan 

penting dalam kehidupan kita. Setiap bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. 

Bahasa digunakan sebagai alat penyampaian pesan dari diri seseorang kepada 

orang lain, atau dari pembaca kepada pendengar, dan dari penulis ke pembaca, 

Selain itu, orang juga dapat mengemukakan ide-idenya, baik secara lisan maupun 

secara tulis atau gambar. Yule (2006: 82-83) mengemukakan “tindak tutur adalah 

suatu tindakan yang ditampilkan lewat tuturan”. Missal permintaan maaf, keluhan, 

pujian, undangan, janji dan permohonan  

Dilihat dari sudut penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi 

(disebut juga fungsi emotif). Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap 

apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat 

bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu ketika menyampaikan 

tuturannya. Dalam hal ini, pihak pendengar juga dapat menduga apakah si penutur 

sedih, marah, atau gembira. Dari segi penutur terdapat 3 macam tindak tutur yang 

biasa digunakan oleh penutur dalam menyampaikan tindak tuturnya kepada mitra 
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tutur yaitu : tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi. 

Tindak lokusi adalah tindak tutur yang berhubungan dengan mengatakan sesuatu. 

Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang berkaitan dengan perbuatan dalam 

hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Dan tindak perlokusi adalah tindak 

tutur yang menimbulkan efek atau akibat karena adanya suatu tindakan dalam 

mengatakan sesuatu. Akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada tindak tutur 

ilokusi yaitu tindak tutur yang berusaha melakukan suatu tindakan dalam 

menyatakan sesuatu, yang menurut peneliti lebih menarik untuk dibahas 

dibandingkan tindak tutur lokusi dan perlokusi. 

Tarigan (1986:33) mengungkapkan bahwa telah mengenai bagaimana cara 

kita memanfaatkan kalimat adalah telaah mengenai tindak ujar atau tindak tutur 

(speech act) yang meliputi (a) tindak lokusi (melakukan tindakan untuk 

menyatakan sesuatu), (b) tindak ilokusi (melakukan suatu tindakan dalam 

menyatakan sesuatu), dan (c) tindak perlokusi (melakukan suatu tindakan dengan 

mengatakan sesuatu). Peristiwa tutur tersebut, selain dapat dilihat dari kehidupan 

nyata, juga dapat disaksikan melalui tontonan berupa tayangan TV atau film. 

Layaknya kehidupan nyata, di dalam film juga terdapat dialog-dialog yang berupa 

tuturan yang mencerminkan interaksi antar tokoh di dalamnya, seperti dalam film 

Tanda Tanya karya Titien Wattimena. 

Film bisa berperan sebagai komunikasi bahasa maksudnya film 

mempunyai sifat untuk menyampaikan suatu pesan dengan dialog dan juga 

gambar-gambar sehingga penyimak mampu menjadikan film sebagai pembantu 

memahami maksud dari si pembuat film kepada penonton. Gambar-gambar yang 

disajikan, film mengungkapkan maksudnya, mengungkapkan pesan kepada 
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penonton. Film mempunyai multi fungsi, selain sebagai bentuk hiburan sekaligus 

merupakan media komunikasi untuk menyampaikan pesan pengarang kepada 

penonton baik secara tersurat maupun tersirat. Film merupakan satu bentuk situasi 

artifisial yang kemunculanya diinspirasi dari kehidupan social yang berkembang 

pada masanya. Film merupakan wacana susastra dan termasuk kelompok wacana 

ekspresif (Parera, 2004:224). 

Berangkat dari peristiwa tersebut di atas, penulis ingin mengetahui 

bagaimana makna dialog dalam film, dimana sebuah cerita dalam film terbangun 

melalui dialog-dialog antara pemainnya, apakah hambatan dalam menentukan 

makna dialog dalam film dapat diatasi atau dibahas melalui ilmu kebahasan yang 

sudah dipelajari penulis selama kuliah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

kajian pragmatik sebagai ilmu untuk meneliti makna dialog atau tuturan yang 

dikaitkan dengan konteks. Pemilihan film Tanda Tanya karya Titien Wattimena 

yang di sutradarai  Hanung Bramantyo sebagai objek penelitian dengan 

mempertimbangkan tema film. Tema dari film ini adalah pluralisme agama di 

Indonesia yang sering terjadi konflik antar keyakinan beragama, yang dituangkan 

ke dalam sebuah alur cerita yang berkisar pada interaksi dari tiga keluarga, satu 

Buddha, satu Muslim, dan satu Katolik, setelah menjalani banyak kesulitan dan 

kematian beberapa anggota keluarga dalam kekerasan agama, mereka mampu 

untuk hidup berdamai. 

Dari uraian di atas dapat disimpulan bahwa penelitian terhadap film 

dilakukan peneliti ini terkait dengan penggunaan bahasa sebagai media 

berinteraksi tokoh-tokoh cerita yang tertuang dalam dialog - dialognya. Penelitian 

ini akan menggunakan teori tindak tutur pragmatik sebagai acuhan. Pemilihan 
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tindak tutur pragmatik sebagai landasan berdasarkan alasan bahwa ilmu pragmatik 

adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa eksternal, yaitu 

bagaimana satuan kebahasan itu digunakan di dalam komunikasi ( Wijana dan 

Rohmadi, 2009: 4). Dalam hal ini penulis mencoba mengkaji aspek tindak tutur 

(speech act), yaitu tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam sebuah film. Objek 

yang akan dikaji adalah naskah film Tanda Tanya karya Titien Wattimena yang di 

sutradari Hanung Bramantyo, yang sangat kontroversi di kalangan umat islam 

Indonesia, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut film 

Tanda Tanya ini khususnya dialog yang berhubungan dengan tindak tutur ilokusi 

dengan alasan seperti yang telah peneliti sampaikan di atas. 

 

1.2 Masalah 

1.2.1 Fokus Penelitian dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya, penelitian 

ini berfokus pada kajian terhadap aspek tindak tutur yaitu tindak tutur ilokusi, 

karena tindak tutur ilokusi adalah tindak ujar yang bertujuan untuk melakukan 

suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu atau sebuah tuturan yang berfungsi 

mengatakan sesuatu dan dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu 

dengan maksud dan fungsi tertentu, sehingga peneliti sangat tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh tindak tutur tersebut. Sementara objek dalam penelitian ini 

adalah naskah film Tanda Tanya karya Titien Wattimena. 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan 

satu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud tindak tutur ilokusi dalam naskah film Tanda Tanya 

karya Titien Wattimena? 

2) Bagaimana fungsi tindak tutur ilokusi dalam naskah film Tanda Tanya 

karya Titien Wattimena? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi yang jelas 

mengenai tindak tutur (speech act) dalam film Tanda Tanya karya Titien 

Wattimena. Lebih khusus lagi, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan wujud tindak tutur ilokusi dalam naskah film Tanda 

Tanya karya Titien Wattimena. 

2) Menganalisis fungsi tindak tutur ilokusi dalam naskah film Tanda Tanya 

karya Titien Wattimena. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk 

mengetahui gambaran yang jelas mengenai tindak tutur lokusi, ilokusi, dan 

perlokusi yang terdapat dalam naskah film Tanda Tanya karya Titien Wattimena. 

Penelitian ini juga dapat digunakan peneliti lain dalam memahami kajian 

linguistik, terutama yang mengkaji tentang tindak tutur (speech act).  
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Manfaat praktis dari penelitian ini yang diharapkan berguna bagi lainnya, 

sebagai berikut. 

1) Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu landasan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap naskah film yang 

berbeda, terutama dari penggunaan tindak tutur;  

2) Pembelajaran Bahasa Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

alternatif pemilihan sumber belajar dan media, khususnya pengajaran 

tindak tutur. 

3) Penikmat film dan penonton umum, hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan mengenai penggunaan tindak tutur dalam naskah film Tanda 

Tanya karya Titien Wattimena. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap istilah dalam 

penelitian ini, perlu diadakan penegasan istilah atau definisi operasional. Istilah-

istilah tersebut disajikan berikut ini. 

1) Tindak tutur menurut Austin (dalam Tarigan, 1986:37) meliputi tindak 

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

(tindak ujar yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan dalam 

mengatakan sesuatu), dan (3) tindak perlokusi (melakukan suatu tindakan 

dengan mengatakan sesuatu). 

2) Tindak tutur ilokusi adalah tindak ujar yang bertujuan untuk melakukan 

suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu, yaitu sebuah tuturan yang 

berfungsi mengatakan sesuatu dan dapat juga dipergunakan untuk 
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melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Tindak tutur 

ilokusi dilakukan penutur dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, penutur 

bukan hanya mengatakan sesuatu saja tetapi juga dipengaruhi oleh 

tindakan pendengar untuk melakukan sesuatu, dan dapat merupakan 

tindakan menyatakan, berjanji, minta maaf, mengancam, meramalkan, 

memerintah, meminta dan sebagainya (Austin dalam Tarigan, 1986:37).  




