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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra dianggap sebagai bentuk ekspresi dari sang pengarang. Sebuah 

karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, dipahami dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya sastra dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 

dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dengan 

kehidupannya, yang menggunakan bahasa sebagai medianya (Antara, 1985:1). 

Karya sastra mempunyai beberapa manfaat bagi manusia yakni sebagai 

sarana hiburan karena karya sastra mampu memberikan kesenangan dan 

kegembiraan bagi penikmatnya, sebagai sarana untuk mengkritik, sebagai 

penggerak kesadaran dan arti tentang kebenaran-kebenaran hidup. Selain itu, 

karya sastra juga sebagai sarana untuk mendidik karena karyasastra mampu 

memberikan pelajaran bagi para penikmatnya. Berkenaan dengan dunia 

pendidikan, karya sastra memiliki fungsi (1) membantu dalam pengembangan 

keterampilan berbahasa; (2) meningkatkan pengetahuan budaya; (3) 

mengembangkan cipta, rasa, dan karsa; dan (4) menunjang pembentukan watak. 

Pembinaan terhadap keterampilan berbahasa melalui karya sastra 

dimungkinkan karena dalam karya sastra, termasuk juga film, terdapat dialog 

antar tokoh. Dengan adanya karya sastra, penikmat karya sastra mampu mengenal 

berbagai karakter yang sebagian besar merupakan realitas kehidupan sehingga 

dapat memahami motif yang dilakukan setiap karakter baik maupun karakter jahat 

sehingga penikmat mampu memahami alasan tokoh dalam setiap perbuatannya. 
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Demikian pula karya sastra menyajikan dialog-dialog yang variatif sehingga 

menunjukkan pula keberagaman cara bertutur. Novel yang diangkat menjadi film 

tidak saja menonjolkan gambar, tetapi mampu menyuguhkan gambaran kehidupan 

sebagai potret nyata. Alur cerita dalam film mengadopsi dari kehidupan nyata 

yang secara terstruktur diciptakan seakan-akan sama persis dengan gambaran 

kehidupan yang sebenarnya.  

Dengan demikian manusia dapat menyadari masalah-masalah penting dalam 

diri mereka kemudian menyadari bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap 

perubahan pada diri mereka. Untuk itu karya sastra mampu memperluas 

pemikiran dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpikir sehingga 

akan muncul rasa kepedulian, keterbukaan, dan partisipasi dalam pembangunan 

bangsa. Penuturan yang berkaitan dengan kesopanan tidak terlepas dari perilaku 

bahasa sopan dan tidak sopan atau kategori-kategori sopan santun positif dan 

negatif. Bentuk komunikasi itu secara pragmatik disebut tindak tutur yang perlu 

dipahami.  

Tindak tutur muncul karena didalam mengucapkan suatu penutur tidak 

semata-mata menyatakan tuturan, tetapi dapat mengandung maksud dibalik 

tuturan. Tuturan merupakan kalimat yang diujarkan penutur ketika sedang 

berkomunikasi. Searle (dalam Rusminto, 2010:22) mengemukakan bahwa tindak 

tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada 

hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Berkenaan 

dengan tuturan ada tiga jenis tindakan yang bisa diwujudkan seorang penutur , 

yaitu: (a) tindak lokusi, (b) tindak ilokusi, dan (c) tindak perlokusi. Tindak lokusi 
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adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu. Tuturan yang megandung maksud 

dan fungsi atau daya tuturan adalah tindak tutur ilokusi. Tindak tutur yang 

pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur disebut dengan 

tindak perlokusi. 

Penelitian tindak tutur ilokusi difokuskan pada tindak tutur ekspresif. Tindak 

tutur ekspresif yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran tadi. Tindak 

tutur ekspresif meliputi, memuji, mengucapkan terima kasih, mengucapkan 

selamat, menyalahkan, menyanjung, mengkritik, dan mengeluh (Rustono, 1991 : 

39). 

Film Habibie dan Ainun pada waktu itu relatif digemari oleh masyarakat 

Indonesia khususnya penikmat film romantis, biografi maupun kisah percintaan. 

Film Habibie dan Ainun menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Habibie dan  

cinta antara Habibie dan Ainun yang menginspirasi, didalamnya banyak terdapat 

dialog-dialog yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengungkapkan makna yang terkandung di dalam dialog tersebut. Hal ini 

merupakan salah satu alasan kenapa penelitian ini membahas dialog-dialog pada 

film Habibie dan Ainun. 

Film ini merupakan salah satu film yang ditunggu oleh para penikmat film 

tanah air, ini dibuktikan selama 5 hari penayangan di bioskop Film ‘Habibie dan 

Ainun’ berhasil menyedot 706.000 penonton. Fakta tersebut tentunya 

menggembirakan. Sejumlah studio bioskop di Jakarta bahkan memutar film 

'Habibie dan Ainun'. Seperti keistimewaan yang biasanya diterima film-film 
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Hollywood, belum dua minggu dirilis di bioskop, film tersebut sudah masuk 

jajaran lima besar box office tanah air. 

Alasan dipilihnya film Habibie dan Ainun sebagai sumber data penelitian ini 

didasari alasan sebagai berikut, yang pertama dalam observasi yang sudah 

dilakukan film Habibie dan Ainun ditemukan banyak tindak tutur ekspresif, yang 

kedua film ini banyak ditunggu dan digemari oleh penikmat film tanah air karena 

selama lima hari penayangannya di bioskop film ini sudah mencapai tujuh ratus 

enam ribu penonton, yang ketiga film ini merupakan kisah perjalanan hidup dari 

salah satu presiden Indonesia, lebih tepatnya presiden RI yang ke tiga. 

B. Ruang Lingkup 

Film merupakan sebuah karya seni berupa rangkaian gambar hidup yang 

diputar sehingga menghasilkan sebuah ilusi gambar bergerak yang disajikan 

sebagai bentuk hiburan. Ilusi dari rangkaian gambar tersebut menghasilkan 

gerakan kontinyu berupa video. Film sering disebut juga sebagai movie atau 

moving picture. Film merupakan bentuk seni modern dan populer yang dibuat 

untuk kepentingan bisnis dan hiburan. Pembuatan film kini sudah menjadi sebuah 

industri besar yang cukup populer di seluruh dunia, film layar lebar selalu 

dinantikan kehadirannya di bioskop-bioskop. 

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. Sebagai media komunikasi bahasa dalam film dituntut 

komunikatif dan  hidup. Bahasa sastra atau bahasa seni tidak sekadar berfungsi 

komunikatif tetapi bahasa seni sangatlah penuh dengan makna, maksud dan 
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informasi. Bahasa film yang berupa percakapan dikuatkan dengan gambar-

gambar. Untuk itu bahasa film berupa tindak tutur yang relatif konkret dan 

lengkap. Kajian penggunaan bahasa dalam seni khususnya film sangat cocok 

untuk didekati dengan kajian eksternal seperti kajian pragmatik karena pragmatik 

merupakan studi yang membahas tentang maksud penutur. Makna yang dikaji 

dalam pragmatik adalah makna terikat konteks atau dengan kata lain mengkaji 

maksud penutur. Dalam pragmatik dijabarkan mengenai aturan-aturan yang harus 

dipatuhi oleh para penutur agar yang dituturkan dapat diterima dengan efektif oleh 

lawan bicaranya. Aturan-aturan tersebut disebut dengan prinsip kerja sama atau 

maksim kerja sama. Selain prinsip kerja sama, terdapat pula prinsip kesopanan 

yang  harus dipatuhi oleh para penutur.  

Kajian pragmatik merupakan kajian yang relatif luas. Hal itu terlihat dari 

topik-topik bahasannya dapat berupa dialog antara penutur dan mitra tutur yang di 

dalam ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu. 

Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu penutur dan mitra tutur terlibat dalam 

suatu tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Dari uraian ini dapat 

ditegaskan bahwa kajian ini dibatasi pada kajian tindak tutur. 

Analisis aspek kebahasaan dalam dialog film Habiie dan Ainun dapat diteliti 

menggunakan beberapa kajian misalnya kajian sosiolinguistik, kajian 

psikolinguistik, dan kajian pragmatik. Penelitian ini difokuskan pada kajian 

pragmatik. Analisis pragmatik dapat berupa tindak tutur, prinsip kerja sama, 

prinsip kesantunan, praanggapan, deiksis, dan penentu tindak komunikatif.   



7 
 

 
 

Penelitian tindak tutur dalam pembahasan ini hanya di fokuskan pada tindak 

ilokusi. Wijana (1996:18) menyatakan bahwa tindak ilokusi adalah sebuah tuturan 

selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga 

dipergunakan untuk melakukan sesuatu. 

Penelitian tindak tutur ilokusi ini difokuskan pada tindak tutur ekspresif. 

Secara teori tindak tutur ekspresif yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan 

maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan 

dalam ujaran tadi. Tindak tutur ekspresif meliputi memuji, mengucapkan terima 

kasih, mengucapkan selamat, menyalahkan, menyanjung, mengkritik, dan 

mengeluh (Rustono, 1991 : 39). 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah di fokuskan pada pembahasan data 

bentuk tindak tutur ekspresif serta fungsi tindak tutur ekspresif dalam film 

Habibie dan Ainun. Data tersebut berupa dialog yang dituturkan oleh tokoh dalam 

film Habibie dan Ainun.  

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah bentuk tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam dialog film 

Haibie dan Ainun? 

2. Bagaimanakah fungsi tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam dialog film 

Haibie dan Ainun?  
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran secara 

jelas dan lengkap mengenai bentuk tindak tutur ekspresif dan fungsi tindak tutur 

ekspresif dalam dialog film Habibie dan Ainun. Sedangkan secara khusus tujuan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam dialog 

film Habibie dan Ainun. 

2. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam dialog 

film Habibie dan Ainun. 

E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian dikatakan berhasil apabila memiliki dua manfaat, yaitu 

manfaat praktis dan manfaat teoritis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya referensi ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu bahasa yang berkenaan tentang bentuk tindak tutur 

dalam makna pragmatis dari suatu ujaran dan mengembangkan penelitian bidang 

pragmatik, khususnya tentang tindak tutur ekspresif. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut. 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi dalam pengembangan 
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penelitian agar lebih kritis dan kreatif dalam penelitiannya. Selain itu diharapkan 

mahasiswa semakin jeli dalam memilih teori khususnya yang akan menganalisis 

tindak tutur ekspresif dalam dialog film Habibie dan Ainun, untuk sarana 

memperoleh kebenaran, keyakinan dan kepercayaan melalui penganalisisan tindak 

tutur ekspresif. 

b. Bagi Guru 

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah atu referensi bagi 

guru atau pendidik tentang pembahasan tindak tutur ekspresif yang terdapat pada 

sebuah dialog film layar lebar maupun film pendek, sehingga dapat memudahkan 

para pendidik dalam mencari materi dalam melakukan KBM. 

c. Bagi Siswa 

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau materi 

belajar bagi siswa tentang tindak tutur ekspresif pada khususnya serta materi 

tentang pragmatik pada umumnya bagi siswa.  

d. Bagi Masyarakat  

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi sedikit wawasan 

kepada masyarakat dalam memahami sebuah film dari segi memaknai sebuah 

percakapan dalam dialog film, serta dapat memberi wawasan serta pengalaman 

tentang apa itu tindak tutur ekspresif dalam sebuah dialog film. 

 


