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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan atau informasi dari 

satu individu ke individu lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah 

umpan balik. Menurut KBBI, komunikasi merupakan sebuah pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang 

diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Sedangkan menurut Hovlan 

komunikasi dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang (komunikator) 

menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan 

mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). 

Setiap individu tidak akan pernah bisa terlepas dari komunikasi dalam 

kehidupannya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup 

berdampingan satu sama lain, sehingga manusia memerlukan interaksi satu sama 

lain, interaksi inilah yang muncul disertai dengan terjalinnya komunikasi. 

Komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian bahasa melalui kata-kata 

melainkan disertai dengan perilaku atau tindakan. Tindakan manusia saat 

menyampaikan tuturan atau ujaran ini disebut dengan tindak tutur. Tindak tutur 

merupakan perwujudan dari fungsi bahasa. Suatu tuturan terdapat fungsi bahasa 

yang tercermin dalam maksud dari tuturan tersebut. 

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang 

struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana bahasa yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dalam komunikasi terjadi apabila penutur 

dapat memahami apa yang disampaikan dan kemudian terjadi umpan balik positif 

antara penutur dengan mitra tutur. 
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Prayitno (2011) menyatakan bahwa tindak tutur direktif memiliki fungsi 

bermacam-macam. Wujud dari tindak tutur direktif peerintah meliputi 

memerintah, menyuruh, memaksa, mengharuskan, meminjam dan menyilakan. 

Sedangkan wujud tindak tutur direktif ajakan meliputi mengajak, merayu, 

membujuk, mendesak, menuntut, mendorong, mendukung, menantang, menagih, 

dan menargetkan. Kemudian wujud dari tindak tutur direktif nasehat meliputi 

menasehati, mengarahkan, menyarankan, menganjurkan, mengimbau, 

menyerukan dan mengingatkan. Wujud dari tindak tutur direktif kritikan meliputi 

menyindir, menegur, mengecam, mengancam, mengumpat dan marah. 

Tindak tutur seperti Bagi duit sini!, selain dapat ditemukan dalam perstiwa 

sehari-hari, juga dapat ditemukan dalam sebuah karya sastra. Salah satunya yaitu 

dalam film. Film merupakan sebuah gambar hidup yang secara kolektif sering 

disebut sebagai sinema. Kata sinema itu sendiri dapat diartikan sebagai gerak. 

Film dibuat dengan beragam tujuan, salah satunya ialah umtuk menyampaikan 

suatu pesan yang terdapat dalam film tersebut yang diwujudkan dalam proses 

komunikasi oleh para tokoh yang terdapat pada film. Melalui film inilah interaksi 

komunikasi dapat terjadi. 

Menurut Wibowo, 2006, film adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga 

merupakan sebuah medium ekspresi artistik sebagai suatu alat para seniman dan 

insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan dan ide cerita. Secara 

esensial dari substansi film memiliki yang beredar di masyarakat memiliki andil 

besar terhadap masyarakat dan seniman insan perfilman. 

Film merupakan suatu karya sastra yang menggambarkan suatu kejadian 

cerita tentang suatu kehidupan. Dalam film terdapat dialog-dialog yang dituturkan 

oleh para tokoh yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu tuturan yang sring dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak tutur 

direktif. Seperti pada contoh dialog yang terjadi dalam film Comic 8 berikut ini.
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Gambar 1. Seorang AKP sedang memberikan peringatan kepada para perampok 

AKP Wanita : Tolong jangan bertindak bodoh! 

Saya perlu jaminan bahwa semua sandera baik-baik saja. 

Ernest : Eh semua sandera aman. 
 

(Comic 8, 2014) 

 
Kutipan dialog percakapan di atas merupakan dialog yang diujarkan AKP 

wanita terhadap para perampok. Digambarkan dalam adegan film, polisi sedang 

memberikan peringatan kepada perampok. Terjadi dialog antara AKP wanita 

dengan Ernest, (Ernes mrupakan seorang tokoh yang memerankan sebagai 

perampok dalam film Comic 8) kemudian AKP wanita mengucapkan tuturan 

sebagaimana data (1) di atas memerintahkan agar para perampok untuk tidak 

bertindak bodoh, tujuannya agar para sandera baik-baik saja. Ernest menjawab 

bahwa para sandera aman. 

Tuturan direktif ditandai dengan adanya percakapan antara penutur  

dengan mitra tutur yang kemudian muncul reaksi dari mitra tutur setelah 

mendengar tuturan yang diujarkan oleh penutur. Tuturan direktif memiliki jenis 

yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang meliputinya. Seperti pada contoh 

di bawah ini : 



4 

  

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     TINDAK TUTUR DIREKTIF…  DANIARTI AYU WIDIYOWATI 

 

 
 

 
 

Gambar 2. Bintang, Babe dan Fico sedang berdiskusi 

Babe : Ih… Jangan di pegang-pegang! 

Nanti kau silau mata, kau ambil pula selembar dua 

lembar. 

Kau gimana, punya duit? 

Fico : Kalo gua penghasilan pasang surut. 
 

(Comic 8, 2014) 

 
Kutipan dialog percakapan di atas merupakan dialog merupakan dialog 

yang dituturkan oleh Babe terhadap rekannya yaitu Fico dan Bintang. Dalam 

adegan tersebut diceritakan bahwa Babe, Fico dan Bintang sedang berada dalam 

suatu ruangan tertutup dan berdiskusi tentang rencana mereka, tiba-tiba Bintang 

hendak memegang selembar uang yang terletak diatas meja, kemudian Babe 

menuturkan tuturan sebagaimana pada kutipan bercetak tebal di atas. Jika diamati 

kutipan percakapan dialog di atas dapat ditentukan tindak tutur direktif yang 

direalisasikan dalam bentuk larangan. Hal ini diperkuat dengan adanya kata 

jangan yang dituturkan oleh Babe yang melarang Bintang untuk memegang uang 

tersebut. Dalam bahasa Indonesia kata jangan cenderung digunakan untuk 

menyatakan larangan sehingga dapat ditentukan sebagai pemarkah lingual yang 

bertujuan untuk melarang. 

Penelitian ini berfokus pada tindak tutur direktif yang terdapat dalam film. 

Tindak tutur itu sendiri bermaksud agar tujuan atau pesan yang diinginkan oleh 

penutur dapat diterima secara baik dan dilakukan oleh mitra tutur, begitu pula 

dengan yang terdapat dalam film Comic 8. Film Comic 8 ini merupakan film 

betemakan anak muda yang disutradarai oleh Anggy Umbara, diproduseri oleh 
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HB Naveen dan Frederica. Film ini rilis pada tanggal 29 Januari 2014 di bawah 

produksi Falcon Pictures. 

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna 

dialog dalam film, dalam hal ini penulis meneliti dialog-dialog pada film Comic 8 

yang difokuskan pada tindak tutur direktif dan menggunakan kajian pragmatik 

sebagai ilmu untuk meneliti makna dialog atau tuturan yang dikaitkan dengan 

konteks (situasi dan kondisi) kemudian menjelaskan tentang teknik dan strategi 

pada tuturan tersebut. Tuturan dan dialog yang terjadi antar tokoh yang terdapat 

dalam film Comic 8 dijadikan sebagai sumber data bahan penelitian. Data tersebut 

dapat berupa dialog yang dilakukan oleh para tokoh. 

Berdasarkan pada contoh dialog yang telah dijelaskan di atas, tuturan 

seperti pada dialog tersebut banyak ditemukan dalam film Comic 8. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan mengkaji tuturan direktif yang terdapat pada tuturan dan 

dialog yang dilakukan oleh para tokoh-tokohnya dengan menguraikan tindak tutur 

berdasarkan jenisnya sesuai dengan konteks yang meliputi tuturan tersebut. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana wujud tindak tutur direktif langsung yang terdapat dalam dialog 

film Comic 8 karya Anggy Umbara? 

2. Bagaimana wujud tindak tutur direktif tidak langsung yang terdapat dalam 

film Comic 8 karya Anggy Umbara? 

3. Bagaimana fungsi tuturan direktif dalam dialog film Comic 8 karya Anggy 

Umbara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan wujud tindak tutur direktif langsung yang terdapat dalam 

dialog film Comic 8 karya Anggy Umbara 

2. Mendeskripsikan  wujud  tindak  tutur direktif tidak langsung yang terdapat 

dalam dialog film Comic 8 karya Anggy Umbara 

3. Mendeskripsikan fungsi tuturan direktif dalam dialog film Comic 8 karya 

Anggy Umbara 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

mengembangkan penelitian dalam bidang linguistik khususnya dalam bidang 

pragmatik. Kajian pragmatik dalam penelitian ini membahas tentang tindak tutur 

direktif. 

 
2. Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan 

mengenai perfilman terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui 

lebih dalam mengenai tindak tutur direktif dalam film Comic 8 dan membantu 

masyarakat dalam mengetahui fonemena-fenomena kebahasaan yang terdapat 

dalam film. 
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1.5 Operasionalisasi Konsep 

 
Operasionalisasi konsep merupakan konsep yang menjelaskan istilah-

istilah yang digunakan pada sebuah penelitian. Tujuan dari operasionalisasi 

konsep yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan 

menafsirkan hasil penelitian : 

1. Pragmatik  

Ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna, makna yang terikat konteks 

atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur. 

2. Tindak tutur  

 
Tindak tutur merupakan bagian dari kajian pragmatik yang membahas tentang 

komunikasi bahasa antara penutur dan mitra tutur. 

3. Tindak tutur direktif  

 
Bentuk tuturan yang dilakukan oleh penutur terhadap mitra tutur dengan 

maksud agar mitra tutur melakukan sebagaimana yang penutur inginkan. 

4. Film  

 
Potret kehidupan sosial dengan adegan-adegan dan topik tertentu yang 

bertujuan sebagai media penyampaian maksud atau pesan. 

 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 
Penelitian ini terdiri dari lima bab, dalam setiap bab memiliki beberapa 

subbab yang nantinya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

Sistematika penelitian dijelaskan sebagai berikut : 

A. Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat 
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teoretis dan manfaat praktis, batasan masalah, operasionalisasi konsep, dan 

sistematika penelitian. 

B. Bab II merupakan kajian teori yang memuat landasan teori yang terdiri dari 

pragmatik, konsep tindak tutur, tindak tutur direktif, tindak tutur direktif 

langsung dan tindak tutur direktif tidak langsung, dan fungsi tindak tutur 

direktif. 

C. Bab III merupakan metode penelitian yang memuat Pendekatan penelitian 

yang terdiri dari karakteristik pendekatan kualitatif, landasan teoretis 

pendekatan kualitatif, pemanfaatan penelitian kualitatif, Data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode teknik analisis data. 

D. Bab IV merupakan temuan dan analisis data yang memuat wujud tindak tutur 

direktif langsung, wujud tindak tutur direktif tidak langsung, dan fungsi 

tuturan direktif dalam dialog film Comic 8 karya Anggy Umbara. 

E. Bab V merupakan penutup yang memuat simpulan, implikasi, dan saran. 


