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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab kesatu penulisan tesis ini merupakan pendahuluan. Di dalam bab 

pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi 

masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Berikut 

ini adalah uraiannya: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

 

Adanya kesamaan dalam memahami tuturan antara penutur dan petutur 

adalah hal penting dalam berkomunikasi karena komunikasi akan terjadi selama 

ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Oleh karena itu, seorang 

penutur harus dapat memilih dan menggunakan bahasa dengan tepat agar maksud 

sebuah tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur. Dalam hal ini, ketepatan 

pemilihan ragam bahasa sangat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi. 

Komunikasi yang baik tentu akan terjadi apabila partisipan yang terlibat dalam 

sebuah komunikasi dapat saling memahami bahasa komunikasi yang digunakan. 

Akan tetapi, sebuah tuturan yang dihasilkan pada saat berkomunikasi tidak 

selalu dapat langsung dipahami oleh mitra tutur. Ada kalanya penutur harus 

mengulang tuturannya atau bahkan menggunakan padanan bahasa yang lebih 

merinci agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh petutur. Kondisi seperti 

ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan komunikasi, sehingga mengakibatkan 

terjadinya kegagalan. Kegagalan peserta komunikasi untuk memahami apa yang 

dimaksud dengan yang dikatakan dalam kajian pragmatik dikenal dengan istilah 

kegagalan pragmatik (pragmatic failure). Istilah kegagalan pragmatik pertama 

kali dikenalkan oleh Jenny Thomas (1983). Thomas mengatakan bahwa kondisi 

kegagalan pragmatik adalah ketika tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan 

dari apa yang dituturkan. Ia juga mengatakan, perkara berkomunikasi bukan 

perkara benar atau salah, tetapi tersampaikan atau tidak maksud dari sebuah 

tuturan.  

Dalam tulisan Thomas, dikutip pendapat Miller (1974) yang mengatakan 

sebagian besar kesalahpahaman kita terhadap orang lain bukan karena 
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ketidakmampuan untuk mendengar, mengurai kalimat, atau memahami kata- kata 

yang mereka katakan, melainkan kita sering gagal memahami maksud dari 

pembicara atau penutur. Pendapat lainnya mengenai kegagalan pragmatik yakni 

menurut Ziran HE (2009: 26). Ia mengatakan bahwa kegagalan pragmatik tidak 

mengacu pada kata-kata umum dan kesalahan kalimat yang muncul dalam 

penggunaan bahasa, tetapi lebih mengacu pada kegagalan mencapai hasil yang 

diharapkan. Penyebab kegagalan pragmatik dalam mengalihkan pesan dalam 

berkomunikasi, termasuk dalam terjemahan, dapat dijelaskan mulai dari aspek 

pragmalinguistik sampai pada aspek sosiopragmatik. Dalam hal ini, Thomas 

(1983: 99) mengklasifikasikan kegagalan pragmatik menjadi dua yakni kegagalan 

pragmalingustik dan kegagalan sosiopragmatik. 

Sebuah situasi tutur akan selalu melibatkan penutur, mitra tutur, dan ujaran 

atau tuturan. Dari tiap tuturan atau ujaran, ada banyak jenis tindakan yang 

berkaitan dengan tuturan tersebut. Austin (1962) membagi tindak tutur menjadi 

tiga macam tindakan yang berbeda, yaitu tindak lokusi (utterance act), tindak 

ilokusi (illocutionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act). Tindak 

ilokusi merupakan bagian sentral dalam kajian tindak tutur. Ilokusi sebuah tuturan 

adalah apa yang tidak diujarkan penutur pada mitra tutur dalam sebuah konteks 

(Allan, 1986: 175). Searle (1979) membagi tindak tutur tersebut menjadi lima, 

yaitu representatif (asertif), direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Dari kelima 

jenis tindak tutur tersebut, penutur tidak selalu mengemas maksud tuturannya 

sesuai dengan modus kalimat yang dituturkan. Pada kenyataannya, penutur lebih 

sering menggunakan tuturan yang tidak sesuai dengan modus kalimat dari 

tuturannya, berikut contoh kalimat: ketika penutur mengatakan pada mitra 

tuturnya “Ambilkan saya jaket” dan tuturan “Dapatkah kamu mengambilkan jaket 

saya?” kedua kalimat tersebut dituturkan dalam bentuk kalimat yang berbeda, 

tetapi maksud yang diinginkan sama yakni sama-sama memiliki tujuan meminta. 

Pada kalimat pertama, antara modus kalimat dengan maksud atau tujuan tidaklah 

berbeda, sedangkan pada kalimat kedua modus kalimat yang digunakan adalah 

kalimat tanya, tetapi maksud dan tujuannya bukanlah sekadar bertanya untuk 

mendapatkan jawaban ya atau tidak. Kedua tuturan tersebut dikemas dengan dua 
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bentuk tuturan yang berbeda yaitu meminta dan bertanya. Akan tetapi, maksud 

dari kedua jenis tuturan tersebut sama-sama meminta diambilkan jaket. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tuturan pertama sesuai dengan modus 

kalimat yang digunakan. Dalam teori tindak tutur, tuturan ini dikenal dengan 

istilah tindak tutur langsung (direct speech act), sedangkan pada tuturan kedua 

menunjukkan bahwa tuturan yang digunakan berbeda dengan modus kalimatnya. 

Tuturan ini disebut jenis tindak tutur tak langsung ( indirect speech act) (Nadar, 

2009: 18-19). Penggunaan jenis tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya 

tentu tidak menimbulkan ambiguitas terhadap maksud dari tuturan tersebut. Akan 

tetapi, tuturan yang tidak sesuai dengan modus kalimatnya akan menimbulkan 

banyak persepsi dan hal terburuk yang terjadi adalah kegagalan dalam menangkap 

maksud (ilokusi) dalam sebuah tuturan. Kondisi seperti ini yang sering menjadi 

penyebab terjadinya kegagalan pragmatik. 

Penelitian yang mengkaji kegagalan pragmatik sangat bervariasi. Penelitian 

yang dilakukan Cruz (2013) bertujuan untuk memahami dan mengatasi kegagalan 

pragmatik dalam komunikasi antarbudaya.  Objek penelitian ini adalah siswa yang 

bukan penutur asli suatu bahasa, akan tetapi sebagai pembelajar bahasa kedua. 

Penelitian ini mengupas bahwa seorang pengajar atau guru tidak hanya berperan 

sebagai penyampai pelajaran, tetapi juga sebagai penutur yang tuturannya akan 

diinterpretasikan oleh peserta didik. Penelitian mengenai kegagalan pragmatik 

juga dilakukan oleh Yuan Zhang (2013). Penelitiannya bertujuan menganalisis 

kegagalan pragmatik pada penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi di 

jejaring sosial yakni Facebook. Kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam 

penelitian ini di antaranya, salah memaknai maksud dari tuturan yang berupa 

status di Facebook. Dalam penelitian tersebut, kegagalan pragmatik terjadi karena 

transfer budaya yang salah, kurang memiliki kompetensi pragmatik, dan lain-lain. 

Dalam beberapa penelitian mengenai kegagalan pragmatik, kajian yang sering 

dibahas adalah kegagalan pragmatik yang terjadi dalam proses belajar-mengajar, 

terutama dalam pembelajaran bahasa asing. Transfer bahasa sering menjadi fokus 

penelitian kegagalan pragmatik, biasanya antara pembelajar bahasa asing dengan 

penutur bahasa asli. Meskipun media penelitian kegagalan pragmtaik beragam, 

seperti pada komunitas jejaring sosial di dunia maya, tulisan-tulisan fiksi, dan 
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masih banyak lagi, tetapi fokus penelitian yang dilakukan masih seputar 

kegagalan mentransfer dan menginterpretasikan suatu bahasa yang dilakukan oleh 

bukan penutur asli. Peluang terjadinya kegagalan pragmatik dalam berkomunikasi 

antara penutur asli dan bukan penutur asli tentu sangat besar, tetapi bagaimana 

kegagalan pragmatik bisa terjadi pada sesama penutur asli suatu bahasa, 

bagaimana bentuk tuturan yang menjadi sumber terjadinya kegagalan tersebut, 

dan kegagalan pragmatik seperti apa yang mungkin terjadi pada pengguna bahasa 

yang sama. Tidak dipahami ilokusi dari sebuah tuturan dalam suatu percakapan 

mungkin tidak serta-merta menimbulkan efek pada saat itu juga, terlebih bila 

penutur bersedia menjelaskan kembali atau mengulang tuturannya agar dapat 

dipahami. Akan tetapi, tidak semua penutur mau mengulangi tuturannya agar 

maksud yang diinginkan dipahami oleh mitra tutur. Hal ini tentu akan 

menimbulkan dampak sosial dalam jangka panjang, seperti malas membuka 

percakapan, menghindari percakapan yang sulit dipahami, dan sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap beberapa hal yang 

menjadi sumber kegagalan pragmatik, terutama kegagalan pragmatik pada sesama 

pengguna bahasa yang sama. 

 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

 

Dalam suatu peristiwa tutur, tidak selalu maksud dari tuturan yang 

disampaikan oleh penutur dipahami oleh partisipan yang terlibat. Meskipun 

bahasa yang digunakan dalam percakapan adalah bahasa yang sama. Seperti yang 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa tidak dipahaminya ilokusi dari sebuah tuturan 

dikarenakan struktur kalimat yang digunakan dengan maksud (ilokusi) di dalam 

tuturan tidak sama. Kebanyakan tuturan yang gagal dipahami ilokusinya adalah 

jenis tuturan tak langsung. Hal ini biasanya dilakukan sebagai bentuk kesantunan 

dalam bertutur, tetapi alih-alih mengejar kesantunan justru beberapa kasus 

membuktikan peluang terjadinya kegagalan menangkap daya ilokusi menjadi 

besar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data berupa tuturan tak 

langsung. Dari tuturan tak langsung tersebut akan diidentifikasi mana yang 

termasuk jenis kegagalan pragmalinguistik dan kegagalan sosiopragmatik. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

Dalam penelitian  ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk tuturan tak langsung yang gagal dipahami oleh mitra 

tutur dalam satu kejadian peristiwa tutur? 

2. Bagaimana kegagalan pragmalinguistik yang terjadi dilihat dari makna 

leksikal dalam tuturan tak langsung? 

3. Bagaimana kegagalan sosiopragmatik yang terjadi dilihat dari variabel 

sosial penuturnya (peran dan  status, jenis kelamin, usia, dominasi/ 

otoritas, serta latar belakang budaya)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1. Mengungkap bentuk tuturan tak langsung yang gagal dipahami oleh mitra 

tutur. 

2. Mengungkap kegagalan pragmalinguistik dilihat dari aspek makna leksikal 

dalam tuturan tak langsung. 

3. Mengungkap kegagalan sosiopragmatik dari tuturan yang digunakan 

penutur dilihat dari variabel sosial penuturnya (peran dan  status, jenis 

kelamin, usia, dominasi/ otoritas, serta latar belakang budaya). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoretis sebagai 

berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi mengenai 

teori pragmatik mengenai kegagalan pragmatik dalam tindak tutur. 

2. Sebagai penguatan teori linguistik mengenai kegagalan pragmatik. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai 

referensi untuk peneliti lain yang tertarik mengkaji kegagalan pragmatik dalam 
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bertutur serta memberikan bukti empiris kepada masyarakat bahwa kegagalan 

dalam komunikasi bisa terjadi, meskipun menggunakan bahasa yang sama. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini mengkaji mengenai kegagalan pragmatik dalam menanggapi 

ilokusi tuturan tak langsung. Sebagai penegasan terhadap judul penelitian di atas, 

penelitian ini membatasi isi atau lingkup dengan subjek penelitian berupa ilokusi 

tuturan tak langsung. Sedangkan objek penelitiannya adalah mahasiswa Sekolah 

Pascasarjana di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Untuk dapat 

melihat berapa banyak kegagalan pragmatik yang terjadi dalam berkomunikasi, 

peneliti mengambil data dari beberapa peristiwa tutur. Peristiwa tutur  sebagai 

sumber data penelitian ini di antaranya, yaitu (1) kegiatan belajar mengajar, (2) 

pelayanan mahasiswa dan fasilitas umum kampus, (3) diskusi atau belajar 

bersama, (4) kantin dan rumah kontrakan, dan (5) kegiatan kemahasiswaan. Objek 

penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori kegagalan 

pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Adapun variabel sosial yang berkaitan 

dengan kegagalan sosiopragmatik yaitu peran dan status, jenis kelamin, usia, 

dominasi/ otoritas, serta latar belakang budaya. 

 

1.7 Definisi Operasional 

 

1. Tuturan tak langsung 

Tuturan tak langsung adalah tuturan yang antara struktur kalimat dengan 

maksud atau tujuannya (ilokusi) tidak sama. 

2. Kegagalan pragmalinguistik 

Kegagalan pragmalinguistik adalah jenis kegagalan pragmatik yang berkaitan 

dengan pengetahuan gramatikal seseorang, baik itu dari sisi penutur maupun 

mitra tutur. 

3. Kegagalan Sosiopragmatik 

Kegagalan sosiopragmatik adalah jenis kegagalan pragmatik yang berkaitan 

dengan ketidakmampuan seseorang memahami sejumlah aturan-aturan sosial, 

etika, dan kebiasaan sosial budaya dalam proses berkomunikasi terhadap 

mitra tutur. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan laporan disusun ke dalam lima bab. Bab I berisi gambaran 

penelitian secara umum yang terdiri atas tujuh sub-sub yaitu, (1) latar belakang 

masalah penelitian; (2) indentifikasi masalah penelitian; (3) pertanyaan penelitian; 

(4) tujuan penelitian; (5) manfaat penelitian; (6) ruaang lingkup penelitian; dan (7) 

sistematika penulisan. 

Bab II berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori tersebut 

disusun sebagai panduan untuk menganalisis data. Bab II terdiri atas enam sub-

sub bab yaitu, (1) tindak tutur; (2) tindak tutur langsung dan tak langsung; (3) 

konteks dan peristiwa tutur; (4) kegagalan pragmatik; (5) jenis kegagalan 

pragmatik; dan (6) penelitian sebelumnya. 

Bab III berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian  yang terdiri atas (1) 

metode penelitian; (2) data penelitian; (3) teknik pengumpulan data; dan (4) 

teknik analisis data. 

Bab IV medeskripsikan penemuan dan diskusi dari hasil analisis data. Bab IV 

menyajikan deskripsi dan analisis data yaitu, (1) bentuk tuturan tak langsung yang 

gagal dipahami oleh mitra tutur; (2) identifikasi kegagalan pramgalinguistik 

dilihat dari aspek morfosintaksis; dan (3) kegagalan sosiopragmatik dari tuturan 

yang digunakan penutur dilihat dari beberapa variabel sosial, di antaranya: peran 

dan status sosial; jenis kelamin; usia; serta dominasi dan otoritas. 

Bab V berisi simpulan dan saran yang meliputi implikasi penelitian dan 

rekomendasi untuk peneliyian selanjutnya. 


