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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada 

suatu proses komunikasi dalam menyampaikan atau menyebutkan satu maksud oleh 

penutur. Tindak tutur adalah peristiwa tutur pada peristiwa sosial yang menyangkut 

pihak-pihak yang bertutur dalam situasi dan tempat tertentu. Tindak tutur merupakan 

fenomena ujaran yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan penutur bahasa tidak 

selalu mengatakan apa yang mereka maksudkan. Tindak tutur juga dapat digunakan 

sebagai alat ukur bagi seseorang.  

Searle (dalam Wijana 2004: 30-31) mengemukakan bahwa secara pragmatis 

setidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, salah 

satunya yaitu tindak ilokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang berfungsi 

untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan dipergunakan untuk 

melakukan sesuatu. Tindak ilokusi disebut sebagai The Act of Doing Something. 

Sebagai contoh kalimat Santoso sedang sakit. Jika diucapkan kepada temannya yang 

menghidupkan radio dengan volume tinggi, berarti bukan saja sebagai informasi tetapi 

juga untuk menyuruh agar mengecilkan volume atau mematikan radionya. Tindak 

tutur ilokusi dapat diidentifikasikan sebagai tindak tutur yang berfungsi untuk 

menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu. 

Talk Show adalah program atau acara yang mengulas sesuatu permasalahan 

melalui perbincangan, diskusi, wawancara dan interaksi dengan narasumber atau 

pemirsa, tanpa kehadiran aktor yang memerankan karakter tertentu. Acara talk show 
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biasanya diikuti dengan menerima telepon dari para pendengar atau penonton yang 

berada di rumah ataupun di tempat lian. Talk show biasanya membahas isu-isu yang 

sedang hangat dibicarakan. Saat ini banyak acara talk show diberbagai stasuin televisi, 

contohnyya antra lain Indonesia Lawyers Club di TV One, Mata Najwa di Metro TV, 

Hitam Putih di Tranz7. Dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah berawal dari 

kegemaran peneliti menonton acara talk show Indonesia Lawyers Club. Dalam acara 

tersebut terdapat tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi acknowledgment 

(pengakuan) sehingga peneliti memilih untuk meneliti Tlak Show Indonesia Lawyers 

Club. 

Pada saat peneliti menyimak acara talk show Indonesia Lawyers Club peneliti 

menemukan tuturan ilokusi. Pada tanggal 1 November 2016 dengan tema “Jessica” 

peneliti menemukan bentuk tindak tutur ilokusi sebagai berikut: 

1. Karni :  Ibunda Jessica selamat malam bu, saya ikut prihatin dengan 

apa yang terjadi sama anak ibu. Filing ibu sendiri mungkin 

engga anak ibu melakukan tuduhan atau putusan yang 

dibacakan hakim. 

2. Imelda :  Engga mungkin pak. 

 

Bentuk tindak tutur ilokusi acknowledgment condole adalah tuturan yang diucapkan 

oleh penutur kepada mitra tutur atau lawan tuturnya atas sesuatu hal yang telah terjadi. 

Pada tuturan (1) penutur menyampaiakn rasa belasungkawa kepada mitra tutur, bahwa 

Karni menyampaikan rasa belasungkawa kepada Imelda atas musibah yang menimpa 

anaknya 

Pada tanggal 1 November 2016, peneliti juga menemukan ilokusi sebagai 

berikut: 

1. Karni : Baik Pak Yudi, sekarang saya ke Pak Muhammad Rum. 

2. M. Rum : Terima kasih, assalamu’alaikum wr.wb. 
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Bentuk tindak tutur ilokusi acknowledgment thank adalah Penutur mengucapkan 

terima kasih kepada mitra tutur atau lawan tuturnya karena sesuatu. Pada tuturan (2) 

penutur menyampaikan ucapan terima kasih kepada lawan tuturnya, bahwa M. Rum 

menyampaikan rasa terima kasih kepada Karni karena telah diberi kesempatan untuk 

berbicara. 

Pada episode selanjutnya, pada ttanggal 8 November 2016 dengan tema 

“Setelah 411” ketika menyimak acara talk show Indonesia Lawyers Club peneliti juga 

menemukan bentuk tindak tuturan ilokusi sebagai berikut: 

1. Karni : ....dan saya akan mulai dengan Jenderal Tito Karnavian. 

Jenderan, apa yang terjadi malam itu yang sesungguhnya 

terjadi dan sejauh mana provokator yang disebut membikin 

kerusuhan pada setelah sholat isya, dan tentu saja saya ingin 

tahu juga bagaimana proses hukum yang dijanjikan oleh 

presiden dan juga oleh kapolri. 

2. Tito :  Baik, bismillahhirahmanirahim assalamu’alaikum wr.wb. 

Bang Karni serta rekan-rekan narasumber, para pemirsa 

dimanapun berada. 

 

Bentuk tindak tutur ilokusi acknowledgment greet (mengucapkan salam) tuturan yang 

diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur atau lawan tuturnya atas dasar kebahagiaan 

karena dapat bertemu dengan mitra tutur. Pada tuturan (2) menyampaikan salam 

kepada lawan tuturnya.  

Dari fenomena tuturan dalam talk show Indonesia Lawyers Club di atas, 

peneliti berasumsi bahwa bentuk tuturan yang ada pada acara tersebut mengandung 

tindak tutur ilokusi acknowlegment.  Peneliti hanya meneliti tindak tutur ilokusi 

acknowledgment. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana jenis tindak tutur 

akcnowledgment dalam acara talk show Indonesia Lawyers Club. Oleh karena itu, 

penelitian dengan judul “Kajian Tindak Tutur Ilokusi Acknowledgment pada Talk 

Show Indonesia Lawyers Club Periode November 2016” penting dilakukan.  Namun 
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demikian baru asumsi peneliti. Untuk mengetahui asumsi tersebut benar atau tidak 

maka perlu dikaji secara eksplisit (jelas). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari urain latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahnya 

sebagai berikut. 

Bentuk tindak tutur ilokusi acnowledgment (pengakuan) apa saja yang ada pada cara 

talk show Indonesia Lawyers Club periode November 2016? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkaan latar belakang dan rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan 

tujuan sebagai berikut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi 

acknowledgment (pengakuan) pada acara talk show Indonesia Lawyers Club periode 

November 2016. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang 

kebahasaan, khususnya pada kajian bahasa dalam bidang pragmatik. 

b. Penelitian ini dapat memberi sumbangan terhadap ilmu bahasa pragmatik 

umumnya dan khususnya tentang kajian tindak tutur ilokusi acknoledgment 

(pengakuan). Pada kajian tindak tutur ilokusi acknolegdment (pengakuan), 
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penelitian ini dapat memperkenalkan atau menyebarluaskan dan mengembangkan 

ilmu pragmatik.  

c. Memberi masukan yang berguna untuk pengembangan bahasa Indonesia. 

 

2. Mafaat Praktis 

a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang tindak tutur ilokusi 

acknowledgment (pengakuan) pada acara talk show. 

b. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan atau 

menerangkan bagaimana tindak tutur ilokusi acknowledgment (pengakuan) yang 

digunakan pada acara talk show. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menganalisis sebuah talk show 

secara pragmatik. 
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