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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia 

untuk memperoleh makna dari apa yang diungkapkan. Makna dalam 

berkomunikasi diungkapkan berupa kalimat. Kalimat yang komunikatif  dibagi 

menjadi dua kategori berdasarkan maknanya, yaitu kalimat pelaku dan kalimat 

penyata. Kalimat pelaku merupakan kalimat yang digunakan untuk melakukan 

suatu tindakan yang tidak dapat dikenai salah atau benar, sedangkan kalimat 

penyata yaitu suatu kalimat yang memberikan informasi untuk menyatakan suatu 

informasi salah atau benar. 

Dalam kajian bahasa, tidak hanya mengkaji tentang penggunaan berbahasa, 

juga mengkaji, penggunaan bahasa bisa digunakan  dalam setiap aspek kehidupan. 

Dalam kajian linguistik yang mempelajari linguistik dari  aspeknya yaitu pragmatik. 

Kajian pragmatik ada pembahasan yang mempelajari tentang tindak tutur. Tindak 

tutur merupakan salah satu kajian dalam ilmu pragmatik yang diartikan sebagai 

ujaran yang mengandung tindakan, yaitu tindak tutur yang  terdapat di dalam 

bahasa. Kajian tindak tutur  dalam ujaran kalimat suatu penentu maksud dalam 

kalimat yang diucapkan. Artinya ketika seseorang mengucapkan atau mengatakan 

sesuatu, dia tidak hanya memproduksi kata-kata yang bermakna saja,  tetapi juga 

menunjukan suatu tindakan. tindak tutur diungkapkan memalui bahasa yang 
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disertai dengan gerak dan sikap anggota badan untuk mendukung maksud yang 

diungkapkan. 

 Menurut Yule (2014:5) pragmatik yakni hubungan antara tanda dengan 

penggunaanya. Pragmatik juga membahas tentang  makna suatu ujaran dalam 

situasi kondisional. Hubungan antara tindak tutur dengan pragmatik sangat 

berkaitan erat karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik. 

Dalam mempelajari ilmu pragmatik juga  bisa mengkaitkan pada bidang yang 

lain seperti pada sastra. Bentuk komunikasi yang terdapat di dalam noveljuga bisa 

dimanfaatkan sebagai kajian pragmatik, dikarenakan didalam novel terdapat unsur 

percakapanl yang memenuhi aspek pragmatik. Dibandingkan dengan genre sastra 

yang lainya, novel merupakan genre yang memliki daya tarik yang lebih tinggi bagi 

pembecanya, sebab di dalam novel terdapat unsur-unsur yang menarik, jika dibaca 

terus menerus maka daya tarik akan semakin nikmat. 

Dalam pengkajian dunia sastra bisa berupa pengkajian berupa unsur-unsur yang 

bersifat struktural yaitu unsur-unsur pembentuk karya sastra seperti tema, plot, 

tokoh, dan lain sebagainya. Dapat pula dikaji dari aspek yang bersifat primer yaitu 

berupa linguistik yang terdapat di dalam novel. Dalam kajian ini akan meneliti dari 

unsur bahasanya, sebab bahasa yang digunakan di dalam novel sangat berpengaruh 

dalam karya sastra dan bisa membangkitkan emosional penikmat karya sastra. 

Pada kajian akan diteliti di dalam karya sastra berupa novel yaitu percakapan 

antar tokoh. Percakapan antar tokoh sangat berkaitan erat dengan tindak tutur. 

Percakapan antar tokoh sangat menentukan makna sutua ujaran. Tindak tutur yang 
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terdapat di dalam novel Ramadhan Terakhir, pembaca bisa memahami jalannya 

cerita yang terdapat di dalam novel tersebut.  

Dalam kajian di bidang karya sastra sangat kompleks dan banyak, permasalahan  

tindak tutur dalam penggunaan bahasa itu sangat penting dalam setiap komunikas. 

Komunikasi merupakan penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang kepada 

lawan komunikasi untuk menyampaikan ususlan, maupun memberitahukan.  

Menurut (Nababan, 1987:18) tindak tutur dibagi menjadi tiga jenis yaitu, lokusi, 

ilokusi dan perlokusi. Dalam penelitian ini hanya mengkaji tindak tutur dari aspek 

ilokusi. Ilokusi adalah tindak tutur yang berperan untuk menyatakan sesuatu. 

Tindak tutur ilokusi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu asertif, direktif, komisif, 

ekspresif, dan deklaratif.  

Bentuk tindak tutur asertif banyak ditemukan di dalam karya sastra berupa 

novel, seperti pada novel  Ramadhan Terakhir  karya Mahabb Adib-Abdillah. Novel 

yang digunakan sebagai bentuk komusikasi tertulis. Karena novel merupakan 

media penyampaian bahasa yang efektif. Pengarang juga menggunakan bahasa 

tertulis yang bisa digunakan sebagai tindak tutur asertif.   

 Novel Ramadhan Terakhir  karya Mahabb Adib-Abdillah layak dijadikan objek 

penelitian karena dilihat dari penggunaan bahasa cukup mengandung percakapan. 

Keunikan tindak tutur asetif dalam novel Ramadhan Terakhir  karya Mahabb Adib-

Abdillah yaitu terdapat tuturan asertif,  sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti. 

Di dalam novel  juga menyampaikan permasalahan yang terjadi antartokoh 

disampaikan secara komplek. Di dalam percakapan diharapkan banyak 

mengandung tindak tutur asertif, sehingga novel Ramadhan Terakhir karya Mahabb 
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Adib-Abdillah layak dijadikan sebagai subjek penelitian. Oleh sebab itu, judul 

penelitian in adalah “ Analisis Tindak Tutur dalam novel Ramadhan Terakhir karya 

Mahabb Adib-Abdillah”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk tindak tutur asertif yang terdapat di novel  Ramadhan 

Terakhir  karya Mahabb Adib-Abdillah? 

2) Bagaimana fungsi tindak tutur asertif yang terdapat di novel Ramadhan 

Terakhir  karya Mahabb Adib-Abdillah.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendiskripsikan bentuk asertif yang terdapat di novel  Ramadhan 

Terakhir  karya Mahabb Adib-Abdillah. 

2) Mendiskripsikan fungsi asertif  yang terdapat di novel  Ramadhan Terakhir  

karya Mahabb Adib-Abdillah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis  

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru terhadap 

penelitian yang akan dilakukan, terutama kajian pragmatik. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberi wawasan atau manfaat 

kepada para pembaca, yang meneliti tentang tindak tutur. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberi pengetahuan tindak tutur terutama tindak 

komunikatif dalam kajian pragmatik.  

 



 

5 
 

1.5 Penelitian yang Relevan  

Sebelum melakukan penelitian, penulis terinspirasi oleh beberapa artikel 

ilmiah,jurnal, skripsi maupun tesis, salah satunya artikel ilmiah  yang berjudul 

Tindak Tutur Asertif Dalam Acara “DR.OZ Indonesia Di Trans TV yang ditulis 

oleh Shindya Risma Pradita, Rusdhianti Wuryaningrum, dan Anita Widjajanti.  

Penelitian ini mengkaji mengenai tindak tutur asertif di dalam salah satu acara 

televisi. 

Penulis juga terinspirasi dari salah satu jurnal yang berjudul Tindak Tutur 

Asertif dalam gelar Wicara Mata Najwa di Metro TV yang ditulis oleh Yulia Sri 

Hartati pada tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas mengenai tindak tutur 

yang dikemukana oleh Searle.  

Penulis juga terinspirasi pada salah satu skripsi yang berjudul Analisis Tindak 

Tutur Asertif dalam Novel Tembang Perawan Karya Yuni Retno dan Relevansi 

Pada Pemeblajaran Bahasa Indonesia Di SMP  yang ditulis oleh Dia Eko Sari. 

Dalam penelitian ini membahas bentuk dan fungsi tindak tutur asertif di dalam 

novel. 

Penulis juga terinspirasi dari salah satu skripsi yang berjudul Tindak Tutur 

Asertif Dalam Novel Pawestr Tanpa Idhentiti karya Suparto Brata  yang ditulis 

oleh Sulistiyadi pada tahun 2013. Dalam penelitian ini membahas bentuk dan fungsi 

tindak tutur asertif di dalam novel. 

Penulis juga terinspirasi oleh tesis yang berjudul analisis teknik dan kualitas 

tindak tutur asertif dalam novel stelting home karya Sherly woods  yang ditulis oleh 

Irta Fitriana pada tahun 2014. Dalam penelitian ini menbahas mengenai jenis tindak 

tutur ekpresif pada novel terjemaham. 
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Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian ini. Penelitian ini meneliti bentuk, fungsi, dan latar belakang dan 

sasaran dari penelitian ini yaitu novel Ramadhan Terakhir  karya Mahabb Adib-

Addillah. 

1.6 Defenisi Operasional 

1) Pragmatik adalah bidang yang menkaji suatu makna yang dikomunikasikan 

oleh pembicara. 

2) Tindak tutur adalah suatu  kalimat yang diucapkan penutur ketika sedang 

berkmunikasi. 

3) asertif  adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengemukakan atau 

menyatakan fakta atau pengetahuan.  

4) Bentuk tindak tutur asertif adalah Berdasarkan kategori gramatikal, bentuk 

asertif ada tiga yaitu berita, tanya, dan perintah. 

5) Fungsi asertif adalah  melaporkan, menuntut, mengeluh, menyombongkan, 

membanggakan, menyarankan, memberitahukan, dan menyatakan. 


