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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang 

terlintas di dalam pikiran. Namun, secara lebih jauh bahasa merupakan alat untuk 

berinteraksi atau alat berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan 

ataupun perasaan. Bahasa dalam penggunaannya dibagi atas dua, yaitu bahasa 

tulisan dan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis, biasanya digunakan melalui media 

tulis, tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan bahasa lisan, biasanya 

diungkapkan secara singkat dan langsung tergantung dari situasi konteks 

terjadinya peristiwa tutur itu. 

 

Strategi tutur adalah bagian dari pragmatik. Strategi tutur merupakan cara 

seseorang dalam menyampaikan suatu tuturan yang harus disesuaikan, baik dari 

segi kepada siapa, dimana, dan tentang apa. Strategi tutur adalah cara pengujaran 

yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Strategi tutur seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor keluarga, lingkungan, dan 

pendidikan. 

 

Strategi bertutur anak berkomunikasi dalam keluarga di Kenagarian 

Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan perlu untuk diteliti karena 

jika dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang heterogen, baik dari segi ekonomi, 

mata pencaharian, dan tingkat pendidikannya. Mereka ada yang berasal dari 

keluarga yang berpedidikan tinggi, keluarga yang berpendidikan menengah, dan 

juga keluarga yang berpendidikan rendah. Masyarakat di Kenagarian Lunang 

Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dalam kesehariannya 

berkomunikasi menggunakan bahasa Minangkabau yang sering diartikan kasar 

oleh orang yang baru mendengarnya. 

 

Sebagai contoh “kaban jo lah mak” artinya “ kamu saja lah Bu” tuturan 

ketika anak meminta Ibu melakukan sesuatu. Di Kenagarian Lunang Kecamatan 
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Lunang Kabupaten Pesisir Selatan kalimat ini biasa dituturkan oleh seorang anak 

kepada orang tua ketika meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Berbeda 

halnya dengan orang baru mendengarnya kalimat tersebut akan terdengar kasar. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti strategi 

bertutur anak berkomunikasi dalam keluarga di Kenagarian Lunang Kecamatan 

Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, penelitian ini diberi judul “ Strategi 

Bertutur Anak Berkomunikasi dalam Keluarga di Kenagarian Lunang Kecamatan 

Lunang Kabupaten Pesisir Selatan”. 

1.2 Fokus Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, masalah dalam 

penelitian ini difokuskan pada strategi bertutur anak berkomunikasi dalam 

keluarga di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan 

pada aspek strategi bertutur. 
 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah, rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu, bagaimana strategi bertutur yang digunakan anak 

berkomunikasi dalam keluarga di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan strategi bertutur yang digunakan anak berkomunikasi dalam 

keluarga di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Peisisr Selatan. 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 
 

1. Anak, agar mengutamakan strategi bertutur apabila berbicara dengan 

orang yang lebih tua. 
 

2. Orang tua, agar dapat membimbing anak dalam menggunakan strategi 

bertutur kepada siapapun. 

                          3. Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan 

                                penelitian dengan aspek yang berbeda


