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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa merupakan alat utama dalam berkomunikasi yang memiliki daya 

ekspresi dan informatif yang penting. Bahasa sangat dibutuhkan oleh manusia, 

karena dengan bahasa manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara 

berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Menurut Fitrah (2016: 32) Bahasa 

itu merupakan alat pikir dan alat ekspresi maka bahasa itu bersistem, Oleh 

karena itu orang yang  berbahasa perlu menaati kaidah dan aturan bahasa yang 

berlaku.  

Chaer dan Agustina (2004: 11)  mengungkapkan bahwa fungsi utama 

bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau interaksi yang hanya dimiliki 

manusia. Komunikasi dengan bahasa memungkinkan manusia untuk saling 

berhubungan, saling belajar, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ingin 

dikemukakannya. Ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan 

masyarakat, manusia tidak pernah lepas dari penggunaan bahasa lisan berupa 

tindak tutur; karena itu tindak tutur merupakan bagian yang sangat penting 

dalam berkomunikasi.  

Tindak tutur adalah berlangsungnya interaksi manusia yang melibatkan 

dua unsur pokok yaitu penutur dan mitra tutur. Penutur adalah seseorang yang 

melakukan  tindak verbal, sedangkan mitra tutur adalah seseorang yang menjadi 

lawan dari penutur. Selain itu,  Soemarsono (2007: 2) mengemukakan tindak 

tutur adalah sepenggal tutur yang dihasilkan dari interaksi sosial. Komunikasi 

dan kegiatan berbahasa lainnya yang melibatkan penutur dan mitra tutur 
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tersebut menghasilkan aspek yang disebut dengan tuturan. Tuturan yang terjadi 

dalam sebuah interaksi berbahasa memiliki bermacam-macam maksud yang 

ingin disampaikan. Berkenaan dengan bermacam-macam maksud tersebut. 

Leech (1993:19-20) menyatakan bahwa sebuah tindak tutur mencakup (1) 

penutur dan mitra tutur (2) konteks tuturan (3) tujuan tuturan (4) tindak tutur 

sebagai bentuk tindak atau aktivitas (5) tuturan sebagai produk tindak verbal. 

 Salah satu ilmu yang mengkaji bahasa  dalam bentuk tuturan adalah 

ilmu pragmatik, Wiryotinoyo(2010: 14) memaparkan bahwa pragmatik 

menelaah makna dalam ujar yang terdiri atas unsur-unsur penyapa dan yang 

disapa, konteks tujuan tindakan ilokusi dan tuturan juga dapat ditambahkan 

unsur waktu dan tempat, dapat dikatakan bahwa pragmatik adalah makna 

eksternal atau makna yang terikat dengan konteks. Penelitian pragmatik dapat 

dilakukan dengan segala macam tuturan yang ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan kampus. 

Kajian pragmatik tentang tindak tutur sangat menarik untuk dilakukan, 

khususnya tindak tutur ilokusi, tindak tutur ilokusi merupakan sebuah tuturan 

selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga 

digunakan untuk melakukan sesuatu. Berkaitan dengan hal tersebut, Wijana 

(1996: 18)  mengungkapkan bahwa tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang 

digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak ilokusi dapat dikatakan sebagai 

tindak terpenting dalam kajian dan pemahaman tindak tutur (Nadar, 2009: 14). 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang tindak tutur ilokusi mahasiswa 

dalam bimbingan skripsi Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi 

khususnya  mahasiswa angkatan 2016.  
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 Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan, mahasiswa semester 

akhir akan mengikuti mata kuliah skripsi, skripsi merupakan karangan ilmiah 

yang memaparkan suatu pokok soal yang cukup penting dalam suatu cabang 

ilmu penelitian pustaka yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berdasarkan 

penugasan akademik dari perguruan tinggi untuk menjadi salah satu syarat 

kelulusan sebagai sarjana, yang mana dalam prosesnya memerlukan 

pembimbing skripsi dengan dosen yang akan mengarahkan setiap hal yang 

dikerjakan dan ditulis berkaitan dengan skripsi, dalam hal itu seorang 

mahasiswa perlu untuk memperhatikan tindak tuturnya. 

Tindak tutur  yang digunakan mahasiswa dalam bimbingan skripsi 

sangat bervariasi karena setiap tuturan ataupun persoalan mengenai skripsi yang 

akan disampaikan mahasiswa terhadap pembimbing skripsi sangat beragam.  

      Contoh:  

Mila :  Begini buk, Saya mila buk mahasiswa bimbingan ibu, yang judul 

skripsi saya tentang tindak tutur. 

             Tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi menyatakan yang diujarkan 

oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing skripsi  bahwasanya ia merupakan 

mahasiswa bimbingan dosen tersebut,selain itu tuturan tersebut diujarkan 

mahasiswa bertujuan agar dosen pembimbingnya bersedia untuk membimbing 

skripsinya tentang tindak tutur. 

1.2 Batasan Masalah  

Pada penelitian ini ruang lingkup yang dibahas hanya tindak tutur ilokusi 

dalam bimbingan skripsi Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi 

khususnya angkatan 2016, sumber data dalam penelitian ini khusus pada 
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Mahasiswa angkatan 2016 yang sedang mengontrak skripsi dan aktif dalam 

bimbingan skripsi.  

1.3 Rumusan Masalah  

Persoalan yang akan dikaji dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan. 

Berikut pertanyaan tentang permasalahan yang akan dikaji: 

1. Apa saja jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan mahasiswa dalam 

bimbingan skripsi Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi angkatan 

2016? 

2.  Bagaimana penggunaan Tindak tutur ilokusi mahasiswa dalam 

bimbingan skripsi Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi angkatan 

2016?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan  jenis tindak tutur ilokusi apa saja yang digunakan 

mahasiswa dalam bimbingan skripsi mahasiswa Prodi Sastra Indonesia 

Universitas Jambi angkatan 2016. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan tindak tutur ilokusi  mahasiswa 

dalam bimbingan Skripsi Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi 

angkatan 2016. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memperoleh dua manfaat yaitu manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan diperoleh 

dari  penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:   
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a. Manfaat Teoretis 

        Secara teoretis, penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan dan 

Pengalaman bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam mempelajari ilmu 

pragmatik khususnya tentang tindak tutur ilokusi mahasiswa dalam 

bimbingan skripsi, agar lebih memperhatikan bagaimana bertindak tutur 

yang baik dalam bimbingan skripsi. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis  peneitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan 

atau pun sebagai pedoman bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan mengontrak 

skripsi atau pun yang sedang mengontrak skripsi tentang kajian pragmatik  

khususnya tindak tutur ilokusi. 

 

 


