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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bahasa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai alat 

berkomunikasi. Bahasa sendiri juga tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan 

bermasyarakat, bahasa bukan hanya sekedar rentetan huruf atau gabungan dari 

beberapa huruf yang diucapkan oleh manusia dalam berkomunikasi. Bahasa 

merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi (Chaer, 2009: 30), 

sedangkan menurut Upton (2012: 104), bahasa adalah suatu sistem simbol yang 

menjadi sarana penting bagi komunikasi.  

Dalam berkomunikasi, orang menggunakan bahasa yang mengeluarkan 

bunyi-bunyi dan membentuk suatu struktur tertentu. Suatu kelompok masyarakat 

mempunyai penilaian yang sama terhadap kaidah-kaidah pemakaian bahasa yang 

digunakan, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kelompok tersebut merupakan 

masyarakat tutur. Pada dasarnya masyarakat tutur bukan hanya merupakan suatu 

kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan suatu 

kelompok yang memiliki norma atau kaidah yang sama dalam pemakaian bahasa. 

Pemakaian bahasa dapat dijumpai dalam berbagai segi, hal tersebut 

berkaitan dengan aspek dari bahasa yang dikuasai oleh penutur pada mitra 

tuturnya. Saat berkomunikasi, bahasa juga melibatkan tindak tutur di dalamnya. 

Peristiwa tuturan dapat terjadi antara dua belah pihak yang saling berujar antara 

penutur dan juga mitra tutur dalam waktu, tempat dan situasi tertentu (Chaer 

dalam Aslinda dan Leny, 2007: 31). Pada dasarnya, peristiwa tutur merupakan 

serangkaian tindak tutur yang dikelompokkan untuk mencapai suatu tujuan. Jika 
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peristiwa tutur lebih mengarah pada gejala sosial, maka tindak tutur mengarah 

pada gejala individual yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan 

bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur menitik 

beratkan pada makna atau dalam suatu tuturan (Aslinda dan Leny, 2007: 33). 

Wujud dari penggunaan bahasa secara nyata diwujudkan melalui tindak tutur.  

Dalam tindak tutur perlu dipahami mengenai pentingnya konteks ucapan 

dan ungkapan. Tindak tutur sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seorang penutur kepada mitra tutur dengan maksud tujuan tertentu. Makna 

bahasa yang dikaji dalam hubunganya dengan tuturan serta tindakan yang 

dilakukan oleh penutur merupakan teori tindak tutur. Menurut Chaer dan Agustina 

(2010: 50), tindak tutur (Speech Act) adalah tuturan yang memiliki sifat psikologis 

dan kelangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam suatu 

situasi tertentu.  

Menurut Searle (dalam Rahardi 2009: 17), praktik penggunaan bahasa 

dibagi menjadi tiga macam tindak tutur. Ketiga macam tersebut yaitu: (1) tindak 

tutur lokusi (locutionary acts), (2) tindak tutur ilokusi (illocutinary acts), dan (3) 

tindak tutur perlokusi (perlocutionaty acts). Tindak tutur lokusi merupakan 

tindakan penutur yang tuturannya sesuai dengan makna, sedangkan tindak tutur 

perlokusi adalah tuturan yang dituturkan dan mempunyai efek bagi lawan 

tuturnya. Menurut Rustono (1999: 32), jenis tindak tutur diklasifikasikan menjadi 

beberapa yaitu tindak tutur konstantif dan performatif; tindak tutur lokusi, ilokusi 

dan perlokusi; tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, deklarasi; 

tindak tutur langsung dan tidak langsung; tindak tutur literal dan tidak literal.  



3 

 

 
 

Sebagaimana dalam kajian pragmatik, terdapat wujud tuturan yang 

memiliki tujuan sama yaitu tindak tutur performatif dan tindak tutur ilokusi. 

Kedua tuturan tersebut sama-sama bertujuan untuk melakukan tindakan dengan 

mengatakan sesuatu. Tuturan perfomatif sendiri merupakan tindak tutur yang 

penyampaiannya untuk melakukan suatu tindakan (Wijana dalam Mujianto, 2016: 

173), sedangkan tindak tutur ilokusi melakukan tindakan dengan mengatakan 

sesuatu berdasarkan maksud dari penuturnya. Kedua tuturan tersebut saling 

berhubungan, karena dalam mengidentifikasi tindak tutur ilokusi menggunakan 

kalimat-kalimat yang performatif yang berupa tindakan langsung seperti 

berterimakasih, meminta maaf, dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini 

difokuskan pada tindak tutur ilokusi yang merupakan tuturan yang di dalamnya 

terkait dengan fungsi serta maksud lain dari tuturannya. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah erat kaitanya dengan pemilihan tindak 

tutur yang digunakan oleh guru. Tuturan dalam pembelajaran merupakan 

komunikasi nyata yang berlangsung dalam interaksi kelas. Tindak tutur ilokusi 

bisa menjadi salah satu tuturan yang dituturkan oleh guru dalam pembelajaran. 

Dengan menggunakan kalimat-kalimat yang performatif, tindak tutur ilokusi 

berfungsi untuk mengetahui berapa banyak pengetahuan dan pemahaman peserta 

didik baik dalam tindakan maupun perintah yang diberikan. Wujud dari tindak 

tutur ilokusi yang dilakukan oleh guru, dapat dikatakan berhasil jika tuturan 

tersebut mendapatkan respon tindakan dari peserta didik. Sehingga proses 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. 

Selain itu dalam proses belajar mengajar, guru sebagai tenaga pendidik 

juga dituntut memiliki sifat profesional dan beberapa kompetensi. Hal yang perlu 
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diperhatikan atau disesuaikan dalam pengelolaan pembelajaran oleh guru adalah 

tingkat perkembangan peserta didik sesuai dengan karakternya dan penguasaan 

guru terhadap teori. 

Setiap guru harus memiliki kompetensi untuk mampu memahami seluk 

beluk pendidikan serta pengajaran. Dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran, 

diperlukan seorang guru yang berkualitas dan berkompetensi. Memahami peserta 

didik, membimbing, mengarahkan, mendidik, dan mengajar merupakan tugas 

seorang guru yang berkompetensi. Selain itu tugas lain dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, guru juga  dituntut untuk memiliki kemampuan lain yaitu 

kemampuan dalam bertutur dengan baik. Tuturan tersebut juga harus dapat 

mendidik, membimbing, mengarahkan, dan  mengajarkan nilai-nilai positif bagi 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, baik guru maupun peserta 

didik menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dapat 

memunculkan berbagai jenis tindak tutur di dalamnya. Dari peristiwa tersebut, 

penulis ingin meneliti tentang tuturan guru saat proses pembelajaran bahasa 

Indonesia berlangsung di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan kajian pragmatik sebagai ilmu meneliti 

tuturan yang dikaitakan dengan konteks.  

Tindak tutur yang digunakan dalam penelitian ini ialah tindak tutur 

ilokusi dengan memperhatikan bentuk dan juga fungsinya. Penelitian tindak tutur 

ini didasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan di sekolah. Di  SMP 

Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang menunjukkan bahwa guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia lebih banyak memiliki pengaruh terhadap peserta didik. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari tuturan guru bahasa Indonesia yang langsung 

mendapatkan respon balik dari peserta didik. Dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 juga ditemukan adanya fenomena 

kebahasaan, yaitu keberagaman bentuk serta fungsi tindak tutur guru dalam proses 

belajar mengajar di kelas salah satunya tindak tutur ilokusi. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak tutur ilokusi guru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang. 

 Terkait dengan penelitian tentang tindak tutur cukup banyak dilakukan 

oleh  peneliti sebelumnya, di antaranya judul penelitian  yang pernah dilakukan 

yaitu oleh Alfarisyi (2007) yang berjudul “Tindak Tutur Guru dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas II MTs. Miftahul Ulum Lenteng 

Sumenep Madura”. Fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu tentang 

bagaimana tindak tutur yang terjadi dalam proses pembelajaran dan bertujuan 

untuk mendeskripsikan kalimat perintah, tanya serta berita. 

Pada penelitian selanjutnya oleh Maulidya (2014) yang berjudul 

“Analisis Tindak Tutur Ilokusi Direktif Ustad dalam Berdakwah pada Acara Islam 

itu Indah di Stasiun Televisi Trans TV Edisi Bulan Agustus 2017” Fokus 

penelitian pada tindak tutur ilokusi direktif Ustad dalam dakwah, dengan 

menggunakan teori tindak tutur ilokusi direktif. 

Kemudia dipenelitian selanjutnya oleh Erviana (2015) yang berjudul 

“Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Media Twitter @farhatabbaslaw”. Fokus 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tindak tutur ilokusi menurut teori 

Searle pada cuitan Farhat Abbas di akun twitternya, dengan menggunakan teori 

tindak tutur ilokusi mengenai bentuk dan fungsi. 



6 

 

 
 

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji 

tentang tindak tutur ilokusi guru saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

fokus pada aspek bentuk dan fungsi ilokusi. Sedangkan, untuk persamaan antara 

penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas yaitu membahas tentang tindak 

tutur. Analisis tindak tutur yang akan diteliti bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi. Fokus pada penelitian ini pada 

proses interaksi guru saat pembelajaran bahasa Indonesia. Sasaran  yang akan 

dikaji adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Aisiyah 

Muhammadiyah 3 Malang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil 

judul penelitian “Tindak Tutur Ilokusi Guru dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini. 

a. Bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang? 

b. Bagaimana fungsi tindak tutur ilokusi guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang. 



7 

 

 
 

b. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP Aisiyah Muhammadiyah 3 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Sebuah penelitian ilmiah diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan 

dan dapat memberikan pengaruh yang positif baik secara teoritis maupun praktis. 

Diharapkan dengan terdeskripsinya tindak tutur ilokusi guru dalam proses 

pembelajaran di kelas dapat memiliki manfaat. Secara teoritis, diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam perkembangan teori pragmatik dan tindak tutur. 

Selain itu juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang serupa secara mendalam. 

Kemudian secara prakmatis, diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasinya terutama saat proses pembelajaran. 

Dengan memanfaatkan tindak tutur sebagai strategi, sehingga peserta didik dapat 

mencerna dengan mudah pelajaran yang diterimanya selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

 

1.5  Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian, maka peneliti akan menjelaskan pengertian istilah-

istilah berikut. 

a. Tindak Tutur 

Tindak tutur merupakan suatu yang dikatakan dengan bertindak sesuai 

dengan apa yang dinyatakan dan diharapkan ada reaksi dari kata-kata tersebut 

(Sherry dkk, 2012). Meliputi (1) tindak tutur lokusi yang mengarah pada 

melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu, (2) tindak tutur ilokusi yang 
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mengarah pada tindak ujar yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan 

dalam mengatakan sesuatu, (3) tindak tutur perlokusi yang megarah pada 

melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu.  

b. Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi (The Act Doing Something) merupakan sebuah tuturan 

yang tidak hanya berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan 

sesuatu, tetapi juga digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan melakukan 

sebuah tindakan. 

c. Bentuk tindak tutur ilokusi merupakan wujud langsung dari tuturan yang 

dinyatakan oleh penutur dalam bentuk asertfif, direktif, komisif, deklaratif, 

dan ekspresif.  

d. Fungsi tindak tutur ilokusi adalah penggunaan tuturan untuk menyatakan 

suatu maksud penutur dalam tuturannya yang berupa kompetitif 

(competitive), menyenangkan (convivial), bekerja sama (collaborative), 

bertentangan (conflictive).   

 




