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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lumajang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur. 

Kabupaten Lumajang mempunyai dua keaneragaman bahasa yaitu bahasa Jawa 

dan bahasa Madura. Pada dasarnya kedua bahasa tersebut sudah menjadi alat 

utama dalam berkomunikasi maupun bertransaksi. Pada waktu berkomunikasi 

antar sesama, tidak semua orang yang dapat berbahasa Madura mengerti bahasa 

Jawa dan juga sebaliknya tidak semua orang yang  dapat berbahasa Jawa mengerti 

bahasa Madura. Terdapat seorang yang mengerti bahasa Madura tetapi dia tidak 

bisa berbicara menggunakan bahasa Madura, begitu pula sebaliknya ada juga 

seorang yang dalam arti kata mahir berbahasa Madura tetapi dia sulit berbicara 

menggunakan bahasa Jawa. Selain itu, terdapat juga seorang yang mampu 

menguasai kedua bahasa tesebut. Menurut Samsuri (1994: 3) mengungkapkan 

bahwa pada hakikatnya sudah menjadi kenyataan bahwa bahasa wajar dimiliki 

oleh setiap manusia, dan kewajaran ini mungkin menyebabkan bahasa dianggap 

sebagai barang sehari-hari yang biasa saja, sehingga tidak perlu mendapat 

perhatian yang selayaknya sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. 

Melalui bahasa manusia dapat menerima dan menyampaikan informasi 

dari sesama secara sempurna dan dapat dimengerti. Bahasa terdiri atas bahasa 

lisan dan tulis. Bahasa lisan digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi 
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dengan sesama setiap hari, sedangkan bahasa tulis banyak digunakan dalam 

wacana tulis. Bahasa ialah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan 

oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Bahasa tidak terpisahkan dari manusia dan 

mengikuti di dalam setiap pekerjaannya. Mulai saat bangun pagi-pagi sampai jauh 

malam waktu ia beristirahat, manusia tidak lepas memakai bahasa, pada waktu 

tidurpun tidak jarang ia “memakai bahasa”. Pada waktu manusia kelihatan tidak 

berbicara, pada hakekatnya ia masih juga memakai bahasa karena bahasa ialah 

alat yang dipakainya untuk membentuk pikiran dan perasaannya, keinginan dan 

perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, dan 

bahasa adalah dasar pertama-tama dan paling berurat-berakar dari masyarakat 

manusia (Samsuri, 1994: 4). 

Di samping bahasa itu milik umum di dalam masyarakat, bahasa 

merupakan milik pribadi seorang. Bahasa merupakan tempat pelarian pada waktu 

kesunyian, bila hati bertempur melawan kehidupan ini, dan bila rasa pikiran 

menjelajahi soal-soal kehidupan, baik di dalam manusia itu sendiri maupun 

kehidupan di sekelilingnya. Bahasa memberikan kepada manusia di samping 

warisan biologisnya suatu garis kelangsungan yang lain, yang menyebabkan 

timbulnya kebudayaan dan akumulasi ilmu pengetahuan. Bagi manusia pada 

umumnya penguasaan bahasa pada umumnya merupakan suatu prestasi yang luar 

biasa dalam hidupnya. Namun, penguasaan tiap bahasa tidaklah di luar 

kemampuan manusia pada umumnya, setiap manusia mempunyai potensi untuk 

menguasai tiap bahasa yang mana pun juga di dunia ini. Keberadaan bahasa pada 
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dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam 

kehidupan bermasyarakat yang menuntut manusia tersebut berhubungan dan 

bekerja sama dengan sesamanya, sehingga untuk memenuhi hasratnya sebagai 

makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain, maka manusia 

memerlukan alat yang disebut bahasa. Bahasa memiliki peranan penting dalam 

kehidupan manusia, dengan bahasa manusia dapat menyampaikan berbagai 

gagasan, pikiran, dan perasaannya (Samsuri, 1994: 7). 

Tarigan (2009: 5) menyatakan bahwa manusia mempergunakan bahasa 

sebagai sarana komuikasi vital dalam hidup ini. Bahasa adalah salah satu ciri 

pembeda utama antara manusia dengan makhluk lainnya di dunia ini. Setiap 

anggota masyarakat terlibat dalam komunikasi linguistik yang mana di satu pihak 

dia bertindak sebagai pembicara dan di pihak lain sebagai penyimak. Dalam 

komuikasi yang wajar dan lancar, proses perubahan dari pembicara menjadi 

penyimak, dari penyimak menjadi pembicara, begitu cepat terasa sebagai suatu 

peristiwa biasa dan wajar, yang bagi kebanyakan orang perlu dipermasalahkan 

apalagi dianalisis dan ditelaah. 

Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi memerlukan dua sarana penting, 

yakni sarana linguistik dan pragmatik. Sarana linguistik berkaitan dengan 

ketepatan bentuk dan struktur bahasa, sedangkan sarana pragmatik berkaitan 

dengan kecocokan bentuk dan struktur dengan konteks penggunaannya. Kendala 

pada sarana linguistik lebih sering dihadapi oleh pelajar bahasa Indonesia pemula, 

sedangkan sarana pragmatik lebih sering menjadi kendala bagi pebelajar tingkat 

menengah dan tingkat lanjut. Dalam studi sosiolinguistik telah dijelaskan bahwa 
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bahasa merupakan sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Di sisi lain bahasa 

juga bersifat dinamis, maksudnya, bahasa itu tidak terlepas dari berbagai 

kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat 

terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. 

Bahasa juga merupakan alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Dalam 

konteks yang terakhir ini, diakui bahwa manusia dapat juga menggunakan alat 

lain untuk berkomunikasi, tetapi tampaknya bahasa merupakan alat komunikasi 

yang paling baik di antara alat-alat komunikasi lainnya. Apalagi bila 

dibandingkan dengan alat komunikasi yang digunakan makhluk sosial lain, yakni 

hewan. Dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang 

dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. 

Maka dari itu dalam setiap proses komunikasi ini terjadilah apa yang disebut 

“peristiwa tutur” dan “tindak tutur” dalam satu “situasi tutur”. 

Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah 

yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Para pakar pragmatik 

mendefinisikan istilah ini secara berbeda-beda. Yule (2006: 178) menyebutkan 

empat definisi pragmatik, yaitu bidang yang mengkaji makna pembicara, bidang 

yang mengkaji makna menurut konteksnya, bidang yang, melebihi kajian tentang 

makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau 

terkomunikasikan oleh pembicara, dan bidang yang mengkaji bentuk ekspresi 

menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan 

tertentu. 
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Tindak tutur adalah salah satu kegiatan fungsional manusia sebagai 

makhluk berbahasa. Karena sifatnya yang fungsional, setiap manusia selalu 

berupaya melakukannya dengan sebaik-baiknya, baik melalui pemerolehan 

(acquisition) maupun pembelajaran (learning). Kegiatan pemerolehan bahasa 

dapat dikembangkan, baik melalui lisan maupun tulisan. Aneka cara tersebut 

memiliki prasyarat berbeda. Kegiatan lisan cenderung bersifat praktis, sedangkan 

kegiatan tulisan bersifat formal (Ibrahim, 1993: 4). 

Tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat merupakan penentu makna 

kalimat itu. Namun, makna suatu kalimat tidak ditentukan oleh satu-satunya 

tindak tutur seperti yang berlaku dalam kalimat yang sedang diujarkan itu, tetapi 

selalu terdapat kemungkinan untuk menyatakan secara tepat apa yang dimaksud 

oleh penuturnya. Oleh sebab itu, sangat mungkin dalam setiap tindak tutur 

penutur menuturkan kalimat yang unik karena berusaha menyesuaikan ujaran 

dengan konteksnya (Ibrahim, 1993: 4). 

Asumsi dasar penelitian ini berawal dari menariknya percakapan antara 

penjual dan pembeli di pasar Pasirian yang sedang melakukan transkasi jual beli 

atau tawar menawar harga. Bahasa pedagang memiliki keunikan tersendiri, 

pemakaian bahasa yang digunakan pedagang di pasar dalam peristiwa tutur 

mempunyai bentuk dan tujuan tertentu tanpa adanya rencana sebelumnya, 

sehingga bahasa yang digunakan keluar secara spontan. Pedagang menggunakan 

tuturan yang dapat menarik perhatian pembeli agar mau membeli dagangannya. 

Pedagang berupaya meyakinkan pembeli bahwa dagangannya dapat dijamin 

kualitas dan rasanya. Hal tersebut dilakukan agar proses jual-beli dapat 
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berlangsung dengan lancar. Antara penjual dan pembeli, keduanya memiliki 

kemampuan untuk tawar-menawar. Mereka berhak melakukan proses tawar-

menawar selama terjadi kesepakatan. Pedagang selalu berusaha menawarkan 

barang dagangannya kepada pembeli. Biasanya pedagang menggunakan tuturan 

menawarkan, berjanji, berniat dan bersumpah. Beberapa tindak tutur tersebut 

disebut juga dengan tindak interogatif. Dari percakapan antara penjual dan 

pembeli tersebut peneliti dapat merumuskan masalah dimana yang menjadi 

permasalahan utama dalam membahas tindak tutur interogatif.  

Pada percakapan antara penjual dan pembeli di pasar ada yang memakai 

percakapan yang sopan dan ada juga yang tidak. Pedagang cenderung 

menggunakan bahasa Jawa Tulen atau tindak interogatif yang baik dan sopan 

apabila menjumpai pembeli yang belum dikenal atau yang memiliki status sosial 

tinggi di masyarakat, sedangkan pada pembeli yang sudah dikenal, pihak 

pedagang maupun pembeli melakukan proses tindak tutur dengan memakai 

bahasa seadanya atau tindak interogatif yang tidak memenuhi prinsip kesopanan 

yang seharusnya diperhatikan dalam komunikasi seperti halnya bahasa Jawa yang 

cenderung kasar ataupun bisa juga pedangang menggunakan bahasa Madura. Jadi, 

dapat diketahui bahwa status sosial dan keakraban sangat menentukan bahasa 

yang digunakan dalam komunikasi. 

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2014 oleh Nur 

Fita dengan judul Tindak Kesatuan Komisif pada Pedagang di Pasar Tradisional 

Ngawi:Kajian Pragmatik. Berikutnya, pada tahun 2012 oleh Arta Normiani 

dengan judul Kesatuan Berbahasa Banjar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar 
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Kelua Kabupaten Tabalong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Fita 

yaitu terletak pada teori. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Nur Fita 

yaitu terletak pada aspek yang dikaji yaitu tindak tutur. Nur Fita mengkaji tindak 

kesatuan komisif dimana peneliti tersebut mengkaji tentang tindak tutur yang 

mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam 

ujarannya, misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan, 

dan berkaul. Sedangkan Arta Normiani hanya mengkaji tentang kesatuan 

berbahasa dimana peneliti mengkaji tentang dialek.  

Alasan peneliti mengambil judul “Tindak Tutur Interogatif dalam 

Transaksi Jual Beli di Pasar Pasirian Kabupaten Lumajang”. Peneliti tertarik 

untuk meneliti tindak tutur yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli di pasar 

Pasirian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bahasa dalam bertansaksi 

antara pedagang dan pembeli menarik untuk diteliti karena bahasa pedagang 

memiliki keunikan tersendiri. Pemakaian bahasa yang digunakan pedagang di 

pasar dalam peristiwa tutur mempunyai bentuk dan tujuan tertentu tanpa adanya 

rencana sebelumnya, sehingga bahasa yang digunakan keluar secara spontan. 

Pedagang menggunakan tuturan yang dapat menarik perhatian pembeli agar mau 

membeli dagangannya. Peneliti hanya melakukan penelitian pada bagaimana 

bentuk tindak tutur interogatif dalam transaksi jual beli di pasar Pasirian dan 

bagaimana fungsi tindak tutur interogatif dalam transaksi jaul beli di pasar 

Pasirian Kabupaten Lumajang. 

Keunikan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa bahasa pedagang 

memiliki keunikan tersendiri. Pemakaian bahasa yang digunakan pedagang di 

  



8 
 

pasar dalam peristiwa tuturan mempunyai tujuan tertentu tanpa adanya rencana 

sebelumnya, sehingga bahasa yang digunakan keluar secara spontan. Pedagang 

menggunakan tuturan yang dapat menarik perhatian pembeli agar mau membeli 

dagangannya. Selain itu, terdapat juga dua bahasa yang berbeda yaitu bahasa Jawa 

dan Madura pada waktu proses transaksi jual beli di pasar. Adapun keunikan 

lainnya yaitu pedagang mengawali dan menawarkan barang dagangannya pada 

pembeli dengan menggunakan bahasa Madura, sedangkan pembeli mengerti 

bahasa tersebut tetapi dia tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Madura dan 

pembeli menjawab atau menanggapinnya menggunakan bahasa Jawa. Begitu pula 

sebaliknya dengan penjual yang mengerti bahasa Jawa tetapi dia juga tidak bisa 

berbicara menggunakan bahasa Jawa. Keunikan selanjutnya, ketika komunikasi 

atau interaksi dalam proses transaksi jual beli tersebut berjalan tidak lancar, maka 

jalan satu-satunya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah dengan 

menggunakan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia.  

Sebagai anggota masyarakat secara langsung kita terlibat dalam proses 

komunikasi dengan anggota masyarakat lain. Beberapa tindak tutur yang 

disebutkan di atas dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan komunikasi di 

dalam masyarakat. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada tindak tutur 

interogatif.  
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1.2 Fokus Masalah 

Untuk melakukan penelitian yang lebih detail maka dalam penelitian ini 

perlu dikemukakan tentang fokus penelitian,  fokus penelitian ini adalah “Tindak 

Tutur Interogatif dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Pasirian Kabupaten 

Lumajang”. 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian, atau sebagai pertanyaan yang lengkap dan terinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan fokus masalah. 

Rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana bentuk tindak tutur interogatif dalam transaksi jual beli di pasar

Pasirian Kabupaten Lumajang?

b. Bagaimana fungsi tindak tutur interogatif dalam transaksi jaul beli di pasar

Pasirian Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dan digunakan untuk mencari 

data. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur interogatif dalam transaksi jual beli di

pasar Pasirian Kabupaten Lumajang.
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b. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur interogatif dalam transaksi jual beli di 

pasar Pasirian Kabupaten Lumajang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian mengacu pada apa yang diberikan penelitian kepada 

bidang ilmu tertentu, instansi, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam 

ilmu-ilmu terapan yang terkait. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menunjang terhadap pengembangan teori 

tindak tutur. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan 

menganalisis kajian tindak tutur. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

dunia bahasa terkait dengan penelitian tindak tutur interogatif dalam transaksi 

jual beli di pasar Pasirian Kabupaten Lumajang. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membantu proses menganalisis suatu kajian tindak tutur khususnya di 

bidang bahasa. 
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b. Untuk memudahkan peniliti dalam menganalisis tindak tutur interogatif.

c. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami kajian pragmatik.

d. Untuk menambah ilmu, pengalaman, dan pengetahuan dalam mengkaji

permasalahan tentang tindak tutur interogatif dalam transaksi jual beli di

pasar.

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap istilah-istilah yang 

ada dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah. Istilah-istilah tersebut 

antara lain sebagai berikut. 

a. Searle (dalam Ibrahim, 1993: 7) menyatakan bahwa tindak tutur adalah unit

dasar dari komunikasi. Ia berpendapat bahwa komunikasi bahasa bukan

sekadar lambang kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut

produk atau hasil lambang, kata atau kalimat yang berwujud perilaku tindak

tutur.

b. Kalimat interogatif adalah kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau

orang yang mendengar kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan

(Ibrahim, 1993: 3).

c. Ibrahim (1993: 3) menyatakan bahwa kalimat interogatif adalah kalimat yang

di dalamnya berisi pertanyaan. Berfungsi untuk bertanya atau meminta

informasi tentang suatu hal pada orang lain. Kalimat interogatif dapat dibagi

menjadi kalimat interogatif yang membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak”

dan kalimat interogatif yang menuntut jawaban berupa informasi.
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Contoh kalimat interogatif yang membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak” : 

“Apakah kamu mengenali orang yang berdiri di depanmu itu?” 

Contoh kalimat interogatif yang membutuhkan jawaban berupa informasi : 

“Berapa harga bawang putih sekilo?”. 

d. Transaksi merupakan suatu proses jual beli yang bisa terjadi kapan dan 

dimana saja. Selain itu, transaksi juga merupakan kesepakatan dalam kegiatan 

jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, 

ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada 

paksaan dari pihak manapun. Selain di pasar transaksi juga bisa terjadi di 

bank, sekolah, pinggir jalan, dan bahkan di dalam toko. Dalam proses 

transaksi jual beli di pasar, penjual yang paling utama dalam mengawali 

proses transaksi dengan cara menawarkan barang dagangannya pada pembeli, 

dan setelah itu pembeli menawar barang dagangan tersebut (Tarigan, 2009: 

158). 

 

 

 

  


