
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam penggunaan bahasa yang  digunakan untuk berkomunikasi,  

terdengar tuturan-tuturan yang diucapkan ketika penutur dan lawan tutur 

berkomunikasi. Biasanya, kita menggunakan bahasa sehari-hari untuk 

berkomunikasi; tuturan formal maupun informal. Biasanya kita menggunakan 

tuturan formal pada pertistiwa tertentu, seperti dalam debat, pidato, dan 

sebagainya. Tuturan yang kita ucapkan sehari-hari disebut juga sebagai tuturan 

informal karena di dalamnya terdapat slang, jargon, dan masih banyak lainnya. 

Apabila lawan bicara paham dengan apa yang dibicarakan oleh penutur, maka 

tuturan formal atau informal menjadi tidak penting. Inti dari berkomunikasi ialah 

timbal balik yang berupa pesan yang disampaikan dari penutur kepada lawan tutur 

yang dapat dipahami satu sama lain. Sehingga, kegiatan proses berkomunikasi 

dapat berjalan tanpa hambatan.  

 Disadari atau tidak, penutur seringkali berkomunikasi dengan 

mengucapkan tindak tutur langsung maupun tidak langsung. Bahkan, yang tidak 

literal (makna yang tidak sesuai dengan yang diucapkan) dan literal (makna yang 

sesuai dengan apa yang diucapkan). Tentu saja, penutur mempunyai tujuan ketika 

mengungkapkan pesan yang akan disampaikan kepada lawan tuturnya yang 

kadangkala dapat berupa tindak tutur literal ataupun tidak literal. Maka, dalam 
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proses berkomunikasi, tidaklah masalah menggunakan tuturan langsung maupun 

tidak langsung. Karena, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa saling 

memahami inti pesan yang disampaikan  satu sama lain merupakan hal terpenting 

dalam berkomunikasi. 

Tindak tutur tersebut banyak digunakan dalam dialog para pemain Harry 

Potter and the Half-Blood Prince. Untuk menganalisis klasifikasi tindak tutur, 

yaitu tindak tutur langsung maupun tidak langsung serta literal dan tidak literal; 

penulis jadikan film ini sebagai sumber data. Film ini merupakan film laris di 

seluruh dunia dalam setiap penayangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa film 

ini diangkat dari novel karya J.K. Rowling yang fenomenal. Novelnya pun 

termasuk salah satu novel terlaris sepanjang masa yang dialihbahasakan ke 63 

bahasa. Kisah Harry Potter diawali dari kisah seorang anak yang satu-satunya 

berhasil selamat dari kutukan Voldemort; penyihir terkejam pada masa itu. 

Orangtuanya dibunuh, namun Harry selamat dan dibesarkan oleh bibinya.  

Dalam film Harry Potter and the Half-Blood Prince,  Voldemort mencoba 

merekrut kembali para pengikut yang selalu setia padanya. Akhirnya diketahui 

bahwa Voldemort memiliki horcrux, tidak hanya satu melainkan tujuh. Horcrux 

adalah sihir hitam yang diharuskan membunuh seseorang. Horcrux merupakan 

suatu benda yang dapat menyimpan jiwa seseorang menjadi beberapa bagian. 

Pada intinya, dia tidak bisa mati karena jiwa dalam benda itu tetap hidup. 

Mulailah perjalanan Harry dan Dumbledore untuk menemukan dan 

menghancurkannya. 
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Pada naskah film ini, penulis mendapat data mengenai klasifikasi tindak 

tutur. Makna yang dikandungnya, konteks yang menyertainya serta memenuhi 

felicity conditions atau tidak. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis 

tindak tutur tersebut dan menjadikannya sebuah penelitian yang berjudul “Tindak 

Tutur pada Naskah Film Harry Potter and the Half-Blood Prince” (Kajian 

Semantis dan Pragmatis).   

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai 

berikut 

1. Tindak tutur apa yang terdapat pada naskah film Harry Potter and the 

Half-Blood Prince? 

2. Konteks dan makna apa yang terkandung pada tindak tutur tersebut? 

3. Apakah tindak tutur tersebut memenuhi felicity conditions? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, data yang akan dibahas sesuai dengan kajiannya; 

yaitu kajian semantik dan pragmatik. Seperti yang sudah diketahui bahwa 

semantik dan pragmatik erat kaitannya dalam bahasan penulis. Oleh karena itu, 

penulis mengkaji dari sudut pandang keduanya. Masalah yang diteliti mengenai 

tindak tutur pada naskah film Harry Potter and the Half-Blood Prince. 
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  Sumber data yang penulis gunakan adalah naskah film Harry Potter and 

the Half-Blood Prince. Film ini dirilis pada awal tahun 2009 dan naskahnya 

ditulis oleh Steve Kloves. Data yang penulis gunakan dapat dengan mudah 

diunduh dari situs internet, yaitu www.simplyscripts.com. Penulis menggunakan 

teori Parker (1986) dan Wijana (1996) sebagai landasan untuk menganalisis data 

dalam skripsi ini.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penulis meneliti kajian tindak tutur adalah sebagai berikut 

1. Menganalisis tindak tutur yang terdapat pada naskah film Harry Potter 

and the Half-Blood Prince; 

2. Mendeskripsikan konteks dan makna yang terkandung pada tindak tutur 

tersebut; 

3. Mendeskripsikan tindak tutur tersebut memenuhi felicity conditions atau 

tidak. 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat membantu menambah 

pengetahuan mengenai tindak tutur langsung dan tidak langsung serta literal dan 

tidak literal; yang menurut beberapa orang bahasan ini sangat asing. Maka dari 

itu, penulis menganalisis tindak tutur. Sehingga, bahasan penulis dapat bermanfaat 

dalam mengetahui dan memahami jenis-jenis tindak tutur; yang seringkali kita 

ucapkan dalam percakapan sehari-hari.  

      

http://www.simplyscripts.com/
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1.5 Objek dan Metode Penelitian  

Objek penelitian dalam skripsi yang penulis kaji adalah tindak tutur yang 

sangat berkaitan dengan makna, konteks serta felicity conditions. Seperti yang kita 

ketahui bahwa dalam setiap tuturan pasti ada makna yang terkandung di dalamnya 

dan konteks ketika tuturan tersebut diucapkan. Agar tuturan tersebut dapat 

terlaksana, setiap tuturan harus memenuhi felicity conditions. Dalam film Harry 

Potter and the Half-Blood Prince banyak tindak tutur yang dapat dianalisis. 

Maka, menurut penulis naskah film ini sangat pantas untuk dianalisis lebih lanjut.    

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Penulis 

menggunakan teori Sudaryanto (1992: 62), yaitu: 

“Istilah deskriptif itu menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan 

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomen yang 

memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang 

dihasilkan atau dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya 

seperti potret: paparan seperti adanya.” 

 

Maka, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif berupaya 

menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, hal-hal atau peristiwa secara 

aktual dan akurat. Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tersebut 

diperlukan pengumpulan data, pengelompokkan data dan analisa. Metode ini 

disebut dengan metode pendekatan secara deskriptif. Dengan metode ini, dapat 

menjelaskan data apa adanya.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini terdapat Bab I yang membahas pendahuluan yang 

meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang terdapat landasan teori 

yang digunakan untuk mengkaji penelitian penulis. Penulis menggunakan teori 

Parker (1986) dalam mengkaji tindak tutur dan definisi menurut Lyons (1981) 

untuk mengkaji makna, definisi konteks menurut Mey (1993) dan teori felicity 

conditions menurut Austin (1962).  

Dalam Bab III penulis menganalisis data yang berhubungan dengan 

kajian penulis. Makna yang terkandung dalam setiap tuturannya, konteks dan 

felicity conditions untuk lebih memahami dalam menganalisis tindak tutur 

langsung, tidak langsung maupun literal serta tidak literal.  

Bab IV mengenai hasil penelitian berdasarkan masalah yang penulis kaji. 

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca atau mahasiswa/i.  

  


