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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan kita sehari-hari tidak pernah terlepas dari percakapan. 

Percakapan merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan 

dengan tujuan tertentu yang dilakukan antara penutur dan lawan tuturnya pada 

waktu, situasi dan kondisi tertentu.  

Bentuk komunikasi secara verbal, yang dikeluarkan melalui alat indra mulut 

memberikan sebuah pesan tertentu kepada lawan tutur. Pesan tersebut 

disampaikan dalam bentuk tuturan dengan tujuan tertentu. 

Setiap tuturan diterima oleh lawan tutur sebagai suatu pesan yang dapat 

diartikan berbeda-beda tergantung pada konteks percakapan. Terkadang sebelum 

inti sebenarnya dari pesan tersebut dimengerti oleh lawan tutur, lawan tutur dapat 

lebih dahulu memberikan pemahaman yang berbeda dengan inti dari pesan itu 

sendiri.  

Pemahaman lawan tutur sering dipengaruhi oleh cara penyampaian atau 

pemilihan kata yang digunakan oleh penutur. Suatu tuturan berisi pesan positif 

yang ingin disampaikan oleh penutur dapat berubah menjadi negatif ataupun 

sebaliknya dikarenakan kurang diperhatikannya pemilihan kata untuk menjaga 

kesantunan percakapan tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai tuturan-tuturan itu sendiri. Banyak hal yang mendasari suatu tuturan 
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dapat diartikan berbeda oleh lawan tuturnya dikarenakan pengaruh norma 

kesopanan yang berlaku di masyarakat. Terkadang suatu tuturan dapat digunakan 

untuk melakukan suatu aksi yang disebut sebagai tindak ilokusi. 

Beberapa contoh penggunaan tindak ilokusi diambil dari percakapan di 

dalam film-film berbahasa Inggris yang banyak memuat percakapan, salah 

satunya adalah film The Curious Case of Benjamin Button. Beberapa percakapan 

di dalam film tersebut menunjukkan bagaimana suatu tuturan mengandung 

makna-makna khusus tergantung kepada konteks ketika kalimat tersebut 

diucapkan. 

Data yang digunakan untuk menganalisis tindak ilokusi (illocutionary act) 

tersebut adalah dialog pada film yang sangat laris di penghujung tahun 2008 dan 

menjadi pemenang 3 Academy Awards, The Curious Case of Benjamin Button, 

yang ditulis Eric Roth berdasarkan cerita pendek  yang ditulis oleh F. Scott 

Fitzgerald. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Benjamin yang 

dilahirkan dengan keadaan yang berbeda dari orang normal pada umumnya. 

Benjamin memiliki siklus hidup yang terbalik dari orang normal, yaitu terlahir tua 

dan meninggal dengan fisik yang kembali menjadi bayi yang baru terlahir. Film 

drama ini diwarnai dengan intrik dan permasalahan yang tidak biasa serta seting 

film yang dibuat pada sekitar tahun 1918, hal tersebutlah yang mempengaruhi 

pemilihan kalimat di dalam percakapan-percakapan yang terjadi antar tokoh di 

dalam film The Curious Case of Benjamin Button ini. 

Pada film drama ini, penulis menemukan beberapa tuturan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi tindak ilokusi (illocutionary act) yang 
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berkaitan dengan kesantunan. Tuturan-tuturan ilokusi tersebut kemudian dianalisis 

berdasarkan pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dan penerapan prinsip  

kesantunan untuk mengetahui kaitan antara tindak ilokusi dengan prinsip 

kesantunan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis kalimat-

kalimat percakapan pada naskah film The Curious Case of Benjamin Button 

tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Tindak 

Ilokusi dalam Kaitannya dengan Prinsip Kesantunan pada Naskah Film The 

Curious Case of Benjamin Button: Kajian Pragmatis”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi tindak ilokusi apa yang terdapat di dalam naskah film The 

Curious Case of Benjamin Button yang dapat diperhalus dengan 

penerapan prinsip kesantunan? 

2. Adakah pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan penerapan prinsip 

kesantunan pada tindak ilokusi yang terdapat di dalam naskah film The 

Curious Case of Benjamin Button? 

3. Apa kaitan antara tindak ilokusi dengan penerapan prinsip kesantunan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Fungsi Tindak Ilokusi dalam 

Kaitannya dengan Prinsip Kesantunan pada Naskah Film The Curious Case of 

Benjamin Button: Kajian Pragmatis”, maka data yang digunakan di dalam 

penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi pragmatis. Masalah yang dianalisis yaitu 

fungsi-fungsi tindak ilokusi (illocutionary act) yang berkaitan dengan kesantunan. 

Tuturan-tuturan ilokusi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pelanggaran 

terhadap prinsip kerjasama dan penerapan prinsip  kesantunan untuk mengetahui 

kaitan antara tindak ilokusi yang terdapat di dalam kalimat-kalimat percakapan 

pada naskah film The Curious Case of Benjamin Button dengan prinsip 

kesantunan.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah film The 

Curious Case of Benjamin Button yang ditulis Eric Roth berdasarkan cerita 

pendek  yang ditulis oleh F. Scott Fitzgerald. Naskah film ini di ambil dari situs 

internet, www.dailyscript.com, yang menyediakan naskah-naskah perfilman 

internasional.  

Teori yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian ini adalah teori 

tindak ilokusi Searle (1979), prinsip kesantunan  Leech (1983) dan prinsip kerja 

sama Grice (1975). 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan fungsi tindak ilokusi yang terdapat di dalam naskah 

film The Curious Case of Benjamin Button yang dapat diperhalus dengan 

menerapkan prinsip kesantunan, 

2. mendeskripsikan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan penerapan 

prinsip kesantunan pada tindak ilokusi yang terdapat di dalam naskah 

film The Curious Case of Benjamin Button, 

3. mendeskripsikan kaitan antara tindak ilokusi dengan penerapan prinsip 

kesantunan. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah fungsi-fungsi tindak ilokusi 

(illocutionary act) yang berkaitan dengan kesantunan, pelanggaran terhadap 

prinsip kerjasama, penerapan prinsip kesantunan dan kaitan antara tindak ilokusi 

dengan prinsip kesantunan.  

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil beberapa percakapan yang 

terdapat pada naskah film The Curious Case of Benjamin Button yang 

berhubungan dengan tindak ilokusi. Data-data tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan fungsi-fungsi tindak ilokusi (illocutionary act) yang berkaitan dengan 

kesantunan. Tuturan-tuturan ilokusi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan 

pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dan penerapan prinsip  kesantunan untuk 

mengetahui kaitan antara tindak ilokusi yang terdapat di dalam kalimat-kalimat 



 

 

6

percakapan pada naskah film The Curious Case of Benjamin Button dengan 

prinsip kesantunan.  

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Nazir (2003:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan 

untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Proposal skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas mengenai 

pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II membahas mengenai kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori 

yang digunakan, antara teori tindak ilokusi Searle (1979), prinsip kesantunan 

Leech (1983) dan prinsip kerja sama Grice (1975). 

Pada Bab III, penulis mendeskripsikan analisis data yang berhubungan 

dengan fungsi tindak ilokusi (illocutionary act) yang berkaitan dengan 

kesantunan, pelanggaran terhadap prinsip kerjasama, penerapan prinsip 

kesantunan dan kaitan antara tindak ilokusi dengan prinsip kesantunan.  

Hasil analisis pada Bab III akan diambil simpulan dan saran yang dikaji di 

dalam Bab IV. 


