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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh penggunanya pada 

berbagai macam keadaan di dalam masyarakat. Pemakaian bahasa sering digunakan 

saat jual-beli antara pedagang dan pembeli, komunikasi antara orangtua dan anak, 

dokter dengan pasien, dosen kepada mahasiswa, termasuk pewawancara kepada 

narasumber saat menyampaikan materi di dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

masih banyak lagi. Interaksi bahasa yang terjadi pada keadaan-keadaan tersebut 

menghasilkan peristiwa tutur dan tindak tutur. 

Peristiwa tutur adalah proses terjadinya atau berlangsungnya interaksi 

linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua belah pihak, 

yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, 

dan situasi tertentu. Sedangkan tindak tutur merupakan gejala individual yang 

bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si 

penutur dalam menghadapi situasi tertentu (Chaer dan Leonie Agustina, 2004). 

Chaer dan Agustina menunjukkan bahwa peristiwa tutur hanya akan terjadi jika 

terdapat penutur dan petutur. Tindak tutur hanya datang dari seorang penutur yang 

sedang melakukan peristiwa tutur. Artinya peristiwa tutur hadir sebelum adanya 

tindak tutur atau tindak tutur terjadi karena adanya peristiwa tutur. 
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Kedua hal itulah yang menyebabkan adanya beberapa macam peristiwa 

tutur dan tindak tutur. Peristiwa tutur antara penjual dan pembeli akan 

menghasilkan tindak tutur penjual terhadap pembeli atau tindak tutur pembeli 

terhadap penjual. Peristiwa tutur antara kedua orangtua dan anaknya akan 

menghasilkan tindak tutur orang tua terhadap anak atau tindak tutur anak terhadap 

orangtua. Peristiwa tutur antara dokter dan pasien akan menghasilkan tindak tutur 

dokter terhadap pasien atau tindak tutur pasien terhadap dokter. Peristiwa tutur 

antara guru dan murit akan menghasilkan tindak tutur guru terhadap siswa/i atau 

tindak tutur siswa/i terhadap guru. Konteks yang berbeda akan menjadikan tindak 

tutur yang berbeda pula. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa tindak tutur 

menarik untuk diteliti yakni karena hasil yang ditemukan dari masing-masing 

penelitian tidak akan sama sesuai dengan konteksnya. 

Tindak tutur dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu tindak tutur 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pada penelitian ini secara khusus akan membahas 

tentang tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi sendiri kita ketahui terdiri dari 

tindak tutur representatif/asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak 

tutur ekspresif, dan tindak tutur deklarasi. Dalam penilitian ini akan memilih acara 

Catatan Najwa sebagai bahan penelitian, pilihan jatuh kepada wawancara antara 

Najwa Shihab dengan Brian Imanuel Soewarno yang kerap disapa sebagai Rich 

Brian/Rich Chigga dalam acara Catatan Najwa yang diunggah pada akun YouTube 

Najwa Shihab dengan topik “Ngobrol Bareng Rich Brian: Bahasa Indonesia? 

Fasih!”.  
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Acara Catatan Najwa sendiri adalah acara talkshow pada akun YouTube 

resmi milik Najwa Shihab. Setiap video unggahan dari acara Catatan Najwa selalu 

ditampilkan dalam acara Mata Najwa ahkir-ahkir ini dikarenakan pandemik covid-

19. Acara yang dipandu oleh Najwa Shihab ini tayang seminggu sekali yaitu setiap 

Rabu mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 22.00 dengan menampilkan 

narasumber-narasumber berkelas dan ternama di setiap edisinya. Acara Catatan 

Najwa selalu menampilkan judul-judul yang menarik di setiap edisinya, bahasan 

yang up-to-date mengenai isu-isu panas baik dari artis maupun tokoh penting yang 

berasal dari negara Indonesia, dan narasumber-narasumber ternama dan relevan di 

bidangnya, membuat Catatan Najwa menjadi acara talkshow berbasis YouTube 

yang menarik, tidak membosankan, menginspirasi banyak anak-anak muda masa 

kini dan tentunya bermanfaat untuk ditonton. Keasyikan dalam obrolan antara 

Najwa dengan para narasumber selalu ringan dan tidak terkesan kaku. 

Pada unggahan video YouTube  Catatan Najwa Edisi Ngobrol Bareng Rich 

Brian ini, isu yang dibahas adalah tentang kesuksesan Brian Imanuel Soewarno di 

kanca internasional di usia mudanya. Brian Imanuel Soewarno atau dengan nama 

panggung Rich Brian adalah artis sekaligus penyanyi muda asal Indonesia yang 

membanggakan bangsa dengan karir dan ketenarannya sampai ke mancanegara. 

Brian Imanuel dalam edisi sebagai narasumber dalam acara Catatan Najwa, dia 

menceritakan bagaimana kesuksesannya dalam berkarir bahkan sampai Brian 

memutuskan untuk menetap di Amerika untuk mengembangkan sayapnya dalam 

dunia musik internasional. Pada edisi tersebut, baik Najwa dan Brian tidak bisa 

berkomunikasi langsung secara face to face namun mereka melakukannya via 
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internet dikarenakan masa pandemik covid-19 yang melanda Indonesia, dan 

mengingat Brian yang tidak bisa pulang ke Indonesia untuk saat ini. 

Penelitian ini akan difokuskan pada penggunaan bahasa dan tuturan yang 

digunakan oleh Najwa Shihab kepada narasumber yaitu Brian Imanuel/Rich Brian, 

dan juga penggunaan bahasa dari Rich Brian kepada Najwa maupun audience. 

Setiap tuturan-tuturan yang dipilih oleh Najwa Shihab dalam wawancaranya kepada 

Brian Imanuel tentu sudah dipersiapkan secara matang dan profesional. Tuturan-

tuturan yang sudah dipilh bertujuan bisa membuat wawancara berjalan dengan 

sukses yaitu mendapatkan respon yang baik dari lawan tutur. Artinya lawan tutur 

mampu memahami tuturan dari penutur dan mampu menjawab sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki lawan tutur. Brian Imanuel Soewarno sebagai 

narasumber juga mengeluarkan tuturan-tuturan yang dipilihnya agar bisa diterima 

oleh lawan tuturnya secara khusus dan tentu tuturan tersebut juga bisa diterima 

dengan baik oleh masyarakat yang menonton acara tersebut. 

Setiap tuturan yang diucapkan oleh Najwa Shihab dan Brian Imanuel 

dikatakan sebagai tindak tutur karena adanya penutur dan petutur. Maka dengan 

penelitian tindak tutur ilokusi Najwa Shihab dan Brian Imanuel dalam acara 

Catatan Najwa Edisi Ngobrol Bareng Rich Brian ini bisa ditentukan tindak tutur 

ilokusi apa sajakah yang dipakai oleh Najwa Shihab dalam wawancaranya dengan 

Rich Brian sehingga yang menjadi lawan tutur bisa paham atas setiap tuturan dan 

mampu menjawabnya sesuai dengan pengetahuan ataupun pendapat yang 

dimilikinya. Serta mengetahui tindak tutur dari Rich Brian dalam menjawab tuturan 

dari Najwa Shihab sehingga tuturan tersebut bisa diterima oleh lawan tutur. 
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Tuturan-tuturan yang muncul dari wawancara antara Najwa Shihab dan 

Rich Brian sangat menarik untuk diketahui maksud dan tujuannya. Tuturan tersebut 

tentu tidak bisa diartikan dengan semaunya. Tindak tutur ilokusi yang merupakan 

kajian makna tuturan dengan melihat konteks yang menyertainya dapat menjadi 

cara untuk mengetahui maksud dan tujuan dari suatu tuturan. Maka dengan 

penelitian tindak tutur ilokusi pada dialog Najwa Shihab dan Rich Brian ini juga 

bisa diketahui tentang maksud dan tujuan dari tuturan-tuturan Najwa Shihab dan 

Brian Imanuel Soewarno atau yang lebih kerap disebut Rich Brian. 

Alasan memilih acara Catatan Najwa sebagai bahan penelitian sejatinya 

adalah karena sosok Najwa Shihab yang begitu cerdas dan lugas dalam setiap 

kesempatan dimana ia mewawancarai setiap narasumbernya, kali ini berbeda 

dengan acara Mata Najwa yang terkesan kaku, serius, dan menakutkan. Selain itu 

isu yang dibahas dalam edisi kali ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian, 

terutama mengenai Brian Imanuel Soewarno yang merupakan orang Tionghoa-

Indonesia yang sangat berpengaruh dalam mengharumkan nama bangsa, membuat 

saya yang beridentitas Tionghoa-Indonesia bangga dengan prestasi Rich Brian. Dan 

penelitian ini juga menarik untuk menambah wawasan bahwa dalam setiap 

pembicaraan kedua orang pasti dapat diklasifikasikan dan diteliti lebih lanjut 

sehingga tahu makna yang sesungguhnya. Catatan Najwa sendiri dibuat lebih 

santai, ringan, menyenangkan dengan aura bersahabat dari sosok Najwa Shihab 

sebagai wanita cerdas. Brian Imanuel Soewarno kali ini berkesempatan menjadi 

narasumber dalam acara Catatan Najwa, membuat penelitian ini menjadi semakin 
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menarik karena Brian Imanuel/Rich Brian sendiri merupakan artis paling terkenal 

untuk saat ini. 

Contoh tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam wawancara antara Najwa 

Shihab dan Rich Brian adalah “Aku minta tanggapan kamu Brian, tentang fans-

fans Indonesia yang di cap sebagai Overproud Fans diluar sana? Bagaimana 

menurut kamu pribadi? Apa kamu santai dan fine-fine aja sama keberadaan 

mereka dan malah bangga atau sebaliknya? Coba dijawab dulu deh.” Tuturan 

tersebut termasuk tindak tutur ilokusi dan termasuk dalam tindak tutur direktif 

meminta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tindak tutur ilokusi dan makna dialog Najwa Shihab dan 

Rich Brian dalam acara Catatan Najwa Edisi Ngobrol Bareng Rich Brian: 

Kajian Pragmatik? 

2. Fungsi apa saja yang terdapat dalam tindak tutur ilokusi antara Najwa 

Shihab dan Rich Brian dalam acara Catatan Najwa Edisi Ngobrol Bareng 

Rich Brian: Kajian Pragmatik? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur ilokusi dan maknanya dari dialog 

Najwa Shihab dan Rich Brian dalam acara Catatan Najwa Edisi Ngobrol 

Bareng Rich Brian: Kajian Pragmatik. 

2. Mendeskripsikan fungsi yang terdapat dalam tindak tutur ilokusi antara 

Najwa Shihab dan Rich Brian dalam acara Catatan Najwa Edisi Ngobrol 

Bareng Rich Brian: Kajian Pragmatik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini digharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis, sebagai berikut. 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk memperkaya referensi di bidang kebahasaan dan memberikan 

masukan bagi pengembang kajian di bidang pragmatik, khususnya pada 

kajian tindak tutur ilokusi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sarana untuk memahami 

lebih dalam mengenai tindak tutur direktif dalam acara talkshow dan 

membantu masyarakat dalam mengetahui fonemena-fenomena kebahasaan 

yang terdapat dalam wawancara. 

 

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 pragmatik digunakan sebagai kajian penelitian ini untuk memberikan 

batasan penelitian serta mengidentifikasi pengkajian tentang makna, makna 

yang terikat konteks atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur, yang 

terdapat dalam penelitian. 

2. Tindak tutur  

Tindak tutur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 

batasan penelitian dan kata kunci utama. Tindak tutur sendiri merupakan 

gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya 

ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAK TUTUR ILOKUSI... YEREMIA RENALDY JOELIANTO



9 
 

 
 

tertentu yaitu lebih menekankan pada makna atau arti tindakan dalam suatu 

tuturan. 

3.  Tindak tutur ilokusi 

Tindak tutur ilokusi merupakan poin utama dalam kajian penelitian ini dan 

berfungsi untuk memberikan batasan penelitian, tindak tutur ilokusi sendiri 

merupakan tindak melakukan sesuatu yang dituturkan dengan maksud dan 

fungsi tertentu dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya. 

4. Catatan Najwa 

Program talkshow dari Najwa Shihab yang diunggah pada laman YouTube 

resmi miliknya dan menjadi objek dalam penelitian ini, episode yang dipilih 

untuk objek adalah edisi “Ngobrol Bareng Rich Brian: Bahasa Indonesia? 

Lancar! #BertemuIndonesia”. Tema yang diangkat pada Catatan Najwa 

berbeda dari Mata Najwa, lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari 

dan pengalaman hidup public figure secara santai dan ringan. 

5. Rich Brian 

Rich Brian adalah sumber data dari kajian penelitian, dan fokus utama 

dalam topik penelitian.  Brian Imanuel Soewarno lahir di Jakarta, Indonesia, 

3 September 1999; umur 21 tahun, yang lebih dikenal dengan nama 

panggung Rich Brian (sebelumnya Rich Chigga), adalah seorang penyanyi 

rap, produser rekaman, dan penulis lagu dari Indonesia. Ia dikenal melalui 

singelnya yang bertajuk "Dat $tick", yang dirilis pada bulan Maret 2016. 
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1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah pada sumber 

datanya yaitu dari video pada YouTube. Mengingat luasnya cakupan masalah yang 

akan diangkat dalam pembahasan ini, terlebih pada disiplin ilmu pragmatik yang 

menjadi kajian utamanya, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada 

bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi beserta makna dan fungsinya yang terdapat 

dalam percakapan antara Najwa Shihab dan Brian Imanuel Soewarno (Rich Brian). 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini nantinya akan dilengkapi dengan beberapa pokok pikiran yang 

dituangkan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab, lima bab dan 

subbab yang menyertainya tersebut secara umum dan keseluruhannya saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep, 

batasan masalah, dan sistematika penelitian. Bab II merupakan kerangka teori yang 

berisikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori-landasan teori yang dipakai 

dalam penelitan ini. Teori-teori tersebut meliputi pragmatik, peristiwa tutur, tindak 

tutur ilokusi dan jenis-jenis tindak tutur ilokusi, dan konteks. 
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Bab III merupakan metode penelitian. Metode penelitian di dalamnya 

memuat metode pengumpulan data, data dan sumber data, dan metode analisis data. 

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Analisis data dan pembahasan 

dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi yang ditemukan dari wawancara 

antara Najwa Shihab dan Brian Imanuel Soewarno/Rich Brian yang  berupa dalam 

tindak tutur asertif/representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Bab V 

akan berisi simpulan dan juga saran.
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