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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peristiwa tutur merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang 

terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan dan tujuan tersebut merupakan isi 

pembicaraan. Tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat merupakan penentu makna 

kalimat. Makna suatu kalimat tidak hanya ditentukan oleh satu-satunya tindak tutur 

seperti yang berlaku dalam kalimat yang sedang diujarkan itu, tetap terdapat adanya 

kemungkinan untuk menyatakan secara tepat apa yang dimaksud oleh penuturnya. 

Oleh sebab itu, dalam setiap tindak tutur, penutur menuturkan kalimat yang unik 

karena berusaha menyesuaikan ujaran dengan konteksnya. 

Suatu tuturan pasti mempunyai maksud serta faktor yang melatarbelakangi 

penutur dalam menyampaikan tuturannya kepada mitra tutur.  Yule (2006: 82-83) 

mengemukakan “tindak tutur adalah suatu tindakan yang ditampilkan lewat 

tuturan”. Misal permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji, dan 

permohonan. Penutur berharap mitra tutur memahami maksud pendengar atau 

lawan tutur. Penutur dan lawan tutur biasanya terbantu oleh situasi tutur. Searle 

(dalam Wijana dan Rohmadi, 2009: 20) mengemukakan bahwa secara pragmatis 

setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang 

penutur, yakni tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (ilucotionary act), dan 

tindak perlokusi (perlocutionary act). Penelitian ini secara khusus meneliti tentang 

penggunaan bahasa terutama tindak tutur dalam dialog film Dua Garis Biru dalam 

kajian pragmatik. 
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Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yakni cabang linguistik yang 

berfokus pada makna atau maksud penutur (Rahardi, 2007:12). Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia (2005:1195), tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. 

Sedangkan tutur diartikan sebagai ucapan, kata, perkataan (2005:1231). Dari dua 

pengertiaan tersebut tindak tutur dapat diartikan sebagai perbuatan memproduksi 

tuturan atau ucapan. 

Kajian pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa 

yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat 

dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan 

pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud 

pembicara, konteks, dan keadaan dalam sebuah tuturan. Kajian pragmatik dapat 

digunakan dalam menganalisis suatu dialog salah satunya adalah pada dialog film. 

Film merupakan bentuk komunikasi antara pembuat dengan penonton. 

Melalui gambar-gambar yang disajikan, film mengungkapkan maksudnya, 

menyampaikan pesan kepada penonton. Film mempunyai multifungsi, selain 

sebagai bentuk hiburan, sekaligus merupakan media komunikasi untuk 

menyampaikan pesan pengarang kepada penonton baik secara tersurat maupun 

tersirat. Kinneavy mengklasifikasikan film sebagai bentuk wacana susastra selain 

cerpen, lirik, narasi singkat, limerick, nyanyian rakyat, drama, pertunjukan film dan 

lelucon (Parera, 2004:223). Film merupakan satu bentuk situasi artifisial yang 

kemunculannya diinspirasi dari kehidupan sosial yang berkembang pada masanya. 

Film banyak memberi gambaran tentang refleksi dunia nyata. Inilah yang 

menjadikan film menarik untuk dikaji lebih mendalam. Film merupakan wacana 
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susastra dan termasuk kelompok wacana ekspresif (Parera, 2004:224). 

Film merupakan salah satu alat penyampaian pesan dalam komunikasi massa, 

selain surat kabar, radio dan televisi. 

Setiap komunikasi manusia menyampaikan informasi yang dapat berupa 

pikiran, gagasan, maksud, perasaan, atau emosi secara langsung.  Maka, dalam 

setiap proses komunikasi ini terjadilah apa yang disebut peristiwa tutur dan tindak 

tutur.  Tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat merupakan penentu makna kalimat 

tersebut.  Namun, makna kalimat kalimat tidak ditentukan oleh satu-satunya tindak 

tutur seperti yang tepat dalam kalimat yang sedang diujarkan itu, tetapi selalu dalam 

prinsip adalah adanya kemungkinan untuk menyatakan secara tepat apa yang 

dimaksud.  Oleh sebab itu, mungkin dalam setiap tindak tutur, penutur menuturkan 

kalimat yang unik karena berusaha menyesuaikan ujaran dengan konteksnya.  

Dalam pengertian itu, studi tentang makna kalimat dan studi tentang tindak tutur 

dua studi yang terpisah, melainkan satu studi dengan dua sudut pandang yang 

berbeda.  Tindak tutur merupakan analisis pragmatik yaitu cabang ilmu bahasa yang 

mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktuainya.  Leech (1983: 5-6) 

Komunikasi yang terdapat dalam sebuah film adalah melalui dialog antar 

tokoh. Dialog-dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh (pemeran film) yang 

terdapat dalam suatu film dapat digunakan untuk mengekspresikan maksud dan 

tujuan, biasanya disertai dengan gerak tubuh dan ekspresi mimik. Dialog adalah 

komunikasi antara dua orang dalam kesetraan kesesuaian (dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). Kemudian dialog merupakan percakapan yang terjadi antara 

dua orang atau lebih guna bertukar informasi dalam suasana yang selaras. Dalam 
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hal ini dialog-dialog yang akan dikaji sebagai tindak tutur diperoleh dari salah satu 

film drama Indonesia.  

Film merupakan salah satu jenis hiburan yang sangat digemari oleh sebagian 

besar masyarakat saat ini.  Dengan film secara mudah dapat dicerna oleh 

masyarakat atas pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut.  Film 

yang akan dikaji dialog-dialognya sebagai tindak tutur adalah film yang berjudul 

Dua Garis Biru karya Gina S.Noer. Dua Garis Biru merupakan sebuah film drama 

remaja Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Gina S.Noer dan diproduksi 

oleh Starvision Plus. Film Dua Garis Biru merupakan film drama yang memilki 

unsur cinta, edukasi, nilai budaya, dan kekeluargaan. Dalam film ini terdapat 

banyak sekali konflik sosial dan konflik batin antar para tokoh sehingga setiap 

ujaran dialognya memiliki maksud yang kuat baik tersirat maupun tidak tersirat 

Dengan demikian, pada bab temuan dan analisis data selanjutnya akan dikaji lebih 

lanjut mengenai tindak tutur yang terdapat dalam dialog- dialog film Dua Garis 

Biru karya Gina S.Noer. 

Bahasa memegang peranan yang penting dalam komunikasi dan interaksi 

manusia dalam kehidupan sosialnya. Setiap komunikasi manusia saling 

menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan 

maupun emosi secara langsung. Dalam setiap proses komunikasi, jika dikaitkan 

penutur dan lawan tutur akan terbentuk peristiwa tutur dan tindak tutur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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(1) Tindak ilokusi dengan modus kalimat apa saja yang terdapat dalam dialog  film 

Dua Garis Biru? 

(2) Bagaimana fungsi-fungsi tindak tutur yang terdapat dalam dialog film Dua 

Garis Biru? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan suatu penelitian adalah teknik mendapatkan data dan mempelajari 

fenomena linguistik sehingga penelitian dapat terarah dan mencapai hasil yang 

baik. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Mendeskripsikan tindak ilokusi dengan modus kalimat yang terdapat dalam 

tindak tutur dialog film Dua Garis Biru. 

(2) Mendeskripsikan fungsi tindak tutur yang terdapat dalam dialog film Dua Garis 

Biru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Tindak Tutur dalam Dialog Film Dua Garis Biru 

karya Gina S.Noer” ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui tindak tutur 

dalam dialog film Dua Garis Biru, serta memahami bahwa rayuan dan maksud 

ujaran dapat digambarkan melalui tindak tutur dengan berbagai jenis fungsi 

komunikatifnya. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek analisis tindak 

tutur ilokusi dalam suatu karya seperti film, buku, karangan dan sebagainya. Selain 
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itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan 

di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan 

sebuah kesimpulan yang mengarah pada rekomendasi, baik untuk penonton atau 

sutradara, tentang tindak tutur seperti apa yang seharusnya khususnya dalam film  

Dua Garis Biru.  Penulis bermaksud agar masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat yang mempunyai ketertarikan dan hubungan dekat dengan dunia film 

dapat mengetahui bahwa film dapat dikaji dalam berbagai ilmu, dengan memahami 

tuturan yang digunakan  sepenuhnya atas dasar kekuasaan sutradara dan 

diinterprestasikan penuh atas dasar kekuasaan penonton. 

1.5 Operasionalisasi Konsep 

Operasional konsep berisi tentang penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian  ini. Selain itu dapat dipakai sebagai dasar untuk 

menentukan arah penelitian sesua dengan permaslahan yang akan diteliti. 

Operasionalisasi konsep digunakan oleh peneliti untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam menafsirkan dan menginterpretasikan hasil penelitian. 

Berikut ini beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan, yaitu: 

1. Tindak Tutur 

Merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara (penutur) dan 

pendengar (mitra tutur), kapandan dimana tindak tutur itu dilakukan serta apa yang 

dibicarakan atau dituturkan juga perlu disertakan konteks tuturan dalam situasi 

tutur. 
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2. Dialog Film 

Dialog film merupakan proses dimana dua orang atau lebih yang sedang 

berkomunikasi dan saling memahami satu dengan yang lain dalam bertukar 

informasi. Dialog-dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh (pemeran film) yang 

terdapat dalam suatu film dapat digunakan untuk mengekspresikan maksud dan 

tujuan, biasanya disertai dengan gerak tubuh dan ekspresi mimik. 

3. Film Dua Garis Biru 

Merupakan serangkaian gambar yang diambil dari obyek bergerak, yang 

kemudian menghasilkan serial peristiwa-peristiwa secara berlanjut serta diiringi 

dengan unsur ekspresif penguat seperti musik, dialog dan juga warna sehingga 

mampu membuat film itu menjadi serealistis mungkin. Contohnya seperti film Dua 

Garis Biru karya Gina S.Noer. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dalam empat bab. Pelaporan hasil penelitian secara 

berturut-turut dibagi menjadi bagian pendahuluan, gambaran umum objek 

penelitian, temuan dan analisis data, serta yang terakhir adalah penutup.Adapun 

pembagiannya adalah sebagai berikut: 

a. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

b. Bab II merupakan kajian pustaka yang meliputi tinjauan pustaka penelitian 

sebelumnya, landasan teori dan operasionalisasi konsep. 
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c. Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode 

penyajian hasil analisis data. 

d. Bab IV merupakan analisis data dan pembahasaan. Analisis data dan 

pembahasan dalam penelitian ini meliputi modus kalimat yang terdapat dalam 

tindak tutur dialog film Dua Garis Biru dan fungsi tindak tutur ilokusi yang 

terdapat dalam dialog film Dua Garis Biru.  

e. Bab V merupakan simpulan dan saran. Simpulan penelitian ini merujuk untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Saran untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 

  


