
 
 

 
 

 

 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya bahasa merupakan alat interaksi atau alat komunikasi untuk 

menyampaikan gagasan, pikiran, pikiran, atau juga konsep (Chaer & Agustin, 

2010). Manusia memerlukan adanya komunikasi antarmanusia satu dengan 

lainnya. Komunikasi dapat berupa lisan maupun tulis. Dalam usaha untuk 

berkomunikasi, manusia tidak hanya mengeluarkan bunyi yang terdapat kata-kata 

dan struktur-struktur gramatikal saja, tetapi juga memperlihatkan tindakan melalui 

tuturan itu. Tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan biasanya disebut 

tindak tutur. Tindak tutur yang dilakukan dalam interaksi memiliki maksud dan 

tujuan dari penutur terhadap mitra tutur. Dalam interaksi itu maksud dan 

tujuannya tidak secara langsung diungkapkan secara jelas terhadap mitra tutur. 

Tujuan dan maksud tersebut diungkapkan melalui implikasi-implikasi yang 

mengharuskan mitra tutur untuk memahaminya. 

Dua ahli filosofi, John Austin dan John Searle menyatakan teori tindak tutur 

dari keyakinan dasar bahwa bahasa digunakan untuk melakukan tindakan 

(Ibrahim, 2007). Teori tindak tutur berfokus pada tindakan dan makna yang 

dihubungkan dengan bahasa. Tindak tutur dijadikan sebagai subjek penelitian 

ialah karena tindak tutur masih terdengar asing di telinga masyarakat, khususnya 

peserta didik. Mereka masih belum tahu dan mengerti tentang tindak tutur. 

Pengetahuan mengenai tindak tutur sangat penting bagi pengajaran bahasa. 

Pemberian yang komprehensif dan eksplisit mengenai tindak tutur ini mempunyai 



 
 

 
 

nilai penting bagi pengajar dan pelajar dalam interaksi belajar mengajar (Tarigan, 

2015).  

Tindak tutur terbagi menjadi tiga, yaitu  tindak tutur lokusi, ilokusi, dan 

perlokusi. Tindak tutur lokusi ialah menghasilkan kata dan suara yang memiliki 

makna. Tindak tutur ilokusi ialah masalah dalam suatu tuturan dengan komunikasi 

berdasarkan kesepakatan yang diwujudkan “dalam perkataan”. Tindak tutur 

ilokusi ini merupakan tindak tutur yang tidak hanya berfokus pada ucapan, tetapi 

juga pada sebuah konteks. Dalam tuturannya terdapat maksud dan tujuan yang 

berbeda dari sekadar kalimat yang diucapkan. Selain itu, tindak tutur ilokusi ini 

tidak menimbulkan efek apapun bagi pendengar. Tindak perlokusi ialah efek 

nyata yang berwujud dengan tuturan.  

Searle dalam Rahardi (2008) mengatakan tindakan ilokusi dibagi menjadi 

lima, yaitu asertif, komisif, direktif, deklaratif, dan ekspresif. Penelitian ini akan 

difokuskan pada tindak tutur asertif. Berdasarkan pernyataan tersebut, tindak 

tuturan asertif adalah tindak tutur yang menyatukan penutur pada kebenaran 

proposisi (dapat dipercaya) yang sedang diungkapkannya dalam tuturan itu. 

Pemilihan ini dilakukan dengan alasan dan pertimbangan bahwa tindak tutur 

asertif berkaitan dengan analisis ujaran dalam kaitannya dengan perilaku penutur 

suatu bahasa dengan penuturnya yang langsung berkaitan dengan manusia lain. 

Selain tindak tutur asertif memiliki nilai yang netral dari segi sopan santun karena 

dalam tuturannya terdapat nilai positif dan negatif, sedangkan tindak tutur yang 

lainnya hanya terdapat nilai positifnya saja atau negatifnya saja (Tarigan, 2015). 

Hal ini yang membedakan antara tindak tutur asertif dengan tindak tutur yang 

lainnya.  



 
 

 
 

 Selain dalam kehidupan nyata, tindak tutur pun terdapat dalam karya 

sastra. Karya sastra dapat berupa drama, novel, dan puisi. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada novel untuk dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah 

menengah atas. Novel merupakan karangan prosa panjang yang memuat kalimat-

kalimat serta paragraf. Kalimat-kalimat yang berkaitan dengan tindak tutur. 

Banyak sastrawan yang mengimplikasikan tindak tutur di dalam karya sastranya 

sebagai sarana untuk berkomunikasi antartokoh. Salah satu sastrawan yang 

mengimplikasikan tindak tutur asertif dalam karya sastra ialah Tere Liye. 

Tere Liye ialah nama pena dari seseorang yang memiliki nama asli yaitu 

Darwis. Tere Liye merupakan salah satu penulis berbakat di Indonesia. Ia terkenal 

sebagai penulis novel, ada beberapa karyanya yang best seller dan pernah 

difilmkan. Ia dapat meraih keberhasilan di dunia literasi dan dijadikan sebagai  

motivator karena ia dapat memotivasi masyakarat melalui kata-katanya. Tere liye 

merupakan penulis yang sangat produktif karena setiap tahunnya selalu 

menerbitkan buku. Novel-novel Tere Liye pun sangat berkarakter, bahasa yang 

digunakan sangat sederhana sehingga banyak digemari masyarakat. Tere Liye 

menulis cerita hanya menjadi hobinya saja karena setiap harinya masih bekerja 

kantoran sebagai akuntan. Karyanya yang masih baru ialah novel Pergi. Novel ini 

merupakan lanjutan dari novel sebelumnya yang berjudul Pulang. Novel Pergi 

terbit pada bulan April tahun 2018. Alasan dipilihya novel tersebut ialah karena 

novel ini banyak digemari oleh masyarakat. Hal ini tertulis pada wikipedia bahwa 

novel tersebut telah dicetak empat kali pada tahun 2018. Selain itu banyak 

pembaca yang menyampaikan kepuasannya setelah membaca novel ini di media 

sosial, seperti facebook atau blog pribadi. 



 
 

 
 

Novel Pergi akan diteliti tindak tutur asertifnya yang kemudian dijadikan 

sebagai alternatif bahan ajar di SMA. Dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia guru memiliki peran untuk merancang pembelajaran dengan baik 

(Ningsih, 2017). Selain itu, seorang pengajar harus mampu memilih dan 

menggunakan media pembelajaran dengan baik (Ratnaningsih, 2020). Dengan 

media pembelajaran yang menarik, minat, dan motivasi peserta didik akan lebih 

meningkat. Bahan ajar merupakan seperangkat alat pembelajaran atau materi yang 

didesain secara menarik dan sistematis oleh guru dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan berbagai 

kompleksitasnya. Bahan ajar termasuk bagian yang penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar dapat mempermudah pendidik dalam 

menjelaskan materi, begitu pun dengan peserta didik. Mereka akan lebih mudah 

memahami materi pembelajaran. Oleh  karena itu, bahan ajar harus disusun dan 

diatur sesuai dengan kaidah instruksional karena akan berguna bagi pendidik 

untuk membantu dan menunjuang proses pembelajaran di sekolah.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, fokus penelitian ini yaitu “Tindak 

tutur asertif dalam novel Pergi karya Tere Liye sebagai alternatif bahan ajar di 

sekolah menengah atas”. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dijelaskan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan adalah “Bagaimanakah, tindak tutur asertif dalam novel Pergi karya 

Tere Liye  sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas?” 



 
 

 
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tindak tutur asertif dalam 

novel Pergi karya Tere Liye sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah 

atas. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Bagi siswa untuk menambah pemahaman dan apresiasi siswa terhadap 

karya sastra khususnya mengenai tindak tutur asertif yang terdapat pada 

novel Pergi karya Tere Liye. 

b. Bagi pendidik untuk mempermudah dalam proses pembelajaran yang 

menjadikan novel sebagai bahan ajarnya, khususnya pembelajaran bahasa  

dan sastra. 

c. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan informasi khususnya 

mengenai tindak tutur asertif yang terdapat pada novel Pergi karya Tere 

Liye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


