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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan segala sesuatu yang 

tersirat dalam pikiran dan perasaan pembicara. Ungkapan pikiran dan emosi 

manusia dapat dipengaruhi oleh dua hal yakni, keadaan mental dan perasaan itu 

sendiri. Ekspresi bahasa lisan berkaitan dengan hasil keseluruhan pemilihan 

kata, intonasi, irama, jeda, tekanan suara, dan gerak anggota badan, sedangkan 

ekspresi bahasa tulis berkaitan dengan pemilihan kata, pemakaian tanda baca, 

dan gaya bahasa dalam kalimat. Bahasa dapat didefinisikan sebagai ujaran yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia (Sudaryanto 1983: 19). Dalam penelitian ini 

tindak tutur di persidangan dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kudus merupakan fenomena baru yang menarik untuk diteliti karena 

ada berbagai variasi tuturan di persidangan tersebut.  

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus 

pada tahun 2020 terhitung dari bulan Januari hingga awal September mencapai 

913 kasus yang didominasi dengan gugatan cerai. Diantaranya untuk cerai gugat 

mencapai 653 kasus dan cerai talak hanya 260 kasus. Dalam kasus perceraian 

ada dua perkara yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah suami yang 

menjatuhkan talak kepada sang istri atau seorang suami yang menggugat 

istrinya, sedangkan cerai gugat adalah permintaan cerai yang diajukan oleh sang 

istri kepada suaminya. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Panitera 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yang diambil dari aplikasi SIIP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara), melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) dapat mempermudah untuk mengetahui tahapan, status, 

serta riwayat perkara. 

Fakta lain ditemukan saat wawancara dengan Panitera Pengadilan 

Agama Kabupaten Kudus yang menyebutkan bahwa per-tahun bisa mencapai 

kurang lebih 1.600 kasus yang didominasi dengan gugatan cerai. Panitera 

adalah seorang pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas sebagai 
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administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan 

adminitrasi lainnya.  Panitera juga menyebutkan bahwa sehari ada sekitar 130 

kasus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabuaten Kudus, bahkan lebih 

dan didominasi dengan pendaftaran cerai gugat yakni permintaan cerai yang 

diajukan oleh sang istri. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kudus termasuk sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, seperti 

Jepara dan Pati. Di Kabupaten Jepara kasus perceraian pada tahun 2019 

mencapai 2.238 kasus, 1.746 kasus yang merupakan cerai gugat yang diajukan 

oleh pihak istri dan 492 kasus yang diajukan oleh pihak suami atau cerai talak. 

Sedangkan, di Kabupaten Pati pada tahun 2019 tercatat 2602 kasus perceraian, 

dimana 1.875 kasus cerai gugat dan 727 kasus cerai talak. 

Angka perceraian di Indonesia selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 

2018 kasus perceraian mencapai 444.358 kasus pada tahun 2019 mencapai 

604.997 kasus. Hasil data tersebut dilihat dari BPS (Badan Pusat Statistik). BPS 

(Badan Pusat Statistik) merupakan suatu lembaga penyedia data utama yang 

ditunjuk Presiden secara resmi. Data digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengoptmalkan kebijakan dalam pemerintahan. Sementara itu, kasus 

perceraian di Indonesia pada tahun 2020  per Agustus jumlah kasus perceraian 

sudah mencapai 306.688 kasus. Jika dilihat dari besar angka perceraian di 

Indonesia pada tahun 2020 sampai bulan Agustus yang sudah mencapai 306.688 

kasus dan di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus pada tahun 2020  per 

Agustus mencapai 884 kasus, maka dapat disimpulkan bahwa angka perceraian 

di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus hanya 3,47% dari jumlah kasus 

perceraian di Indonesia pada tahun 2020 per Agustus. 

Banyak hal yang harus dibicarakan dan disepakati dalam proses 

perceraian. Mulai dari hak asuh anak, harta, dan beberapa hal lainnya. 

Perceraian bisa dikatakan sah jika Negara sudah menetapkan secara hukum. 

Banyaknya ksus perceraian di Indonesia terjadi karena adanya beberapa faktor 

yang mendorong, diantaranya yakni adanya masalah ekonomi, perbedaan 

prinsip, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, Kekerasan Dalam Rumah 
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Tangga (KDRT), dan faktor hubungan yang tidak harmonis atau terlalu sibuk 

fengan media sosial. 

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab tingginya angka 

perceraian di Indonesia. Jika kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa terpenuhi 

mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang burujung dalam perceraian. 

Dalam hal ini, masalah ekonomi tidak hanya dialami pada ekonomi rendah saja, 

melainkan pasangan yang sudah mapan. Gaya hidup yang berlebihan dan tidak 

bisa mengatur keuangan dengan baik dapat mengakbatkan masalah ekonomi 

dalam keluarga. Oleh sebab itu, cara yang digunakan untuk bisa mengontrol dan 

mengatur keuangan dengan baik supaya terkendali dan dapat mengontrol 

pengeluaran dan pemasukan agar terhindar dari maslah ekonomi. 

Mulai dari perbedaan prinsip hidup hingga perbedaan keyakinan. 

Seseorang pasti mempunyai prinsip dalam hidupnya yang menurutnya sangat 

ideal atau sangat diyakini. Namun untuk hal ini perbedaan prinsip hidup dapat 

menyebabkan pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan dalam 

rumah tangga. salah satu penyebab tingginya perceraian yang cukup tinggi dan 

banyak terjadi adalah ketika adanya perbedaan keyakinan. Misalnya dulu saat 

menikah dalam keadaan berbeda keyankinan atau salah satu dari pasangan 

berpindah keyakinan, hal itu dilakukan agar bisa melakukan pernikahan. Dalam 

hal ini, pasangan tersebut tidak bisa melakukan dengan sepenuh hati, dan 

dikemudian hari hal-hal seperti ini seing menimbulkan pertengkeran dan 

perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. 

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya 

kasus perceraian, karena adanya rasa sakit hati serta emosi dalam menyikapi 

adanaya perselingkuhan atau munculnya orang ketiga dalam rumah tangga. 

Sikap tersebut tidak dapat dikontrol dan ditoleransi sehingga perceraian 

dijadikan jalan keluar. Faktor terjadinya perselingkuhan atau munculnya pihak 

ketiga dalam rumah tangga yakni, kurangnya kasih saying terhadap pasangan, 

kurangnya kepedulian terhadap pasangan, kurangnya komunikasi dalam 

keluarga, dan adanya masalah dalam pernikahan yang tidak dapat terselesaikan 

sehingga terjadinya perselingkuhan. 
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Penyebab terjadinya perceraian diakibatkan oleh adanya Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam hal ini, pihak perempuan atau istri 

adalah korban yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.  selain 

kekerasan fisik, kekerasan dalam bentuk verbal juga sering terjadi dalam rumah 

tangga. Ucapan dan ancaman terhadap kistri menjadi salah satu contoh 

kekerasan dalam bentuk verbal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Bila 

kondisi seperti ini terus terjadi dapat menyebabkan tekanan dalam berumah 

tangga hingga depresi. Perceraian selalu dianggap sebagai jalan keluar atau 

solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Faktor hubungan yang tidak harmonis atau terlalu sibuk dengan media 

sosial sehingga melupakan tugas sebagai suami atau istri juga dapat 

menyebabkan perceraian. Dimana dalam hubungan yang seharusnya saling 

memperhatikan satu sama lain dan peduli terhadap pasangan, kini menjadi tidak 

harmonis karena kurangnya sikap untuk saling peduli dan memperhatikan satu 

sama lain dalam suatu hubungan atau keluarga. Teknologi dan media sosial 

menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga yang menyebabkan 

pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.  

Banyaknya faktor yang terjadi pada kasus perceraian di Indonesia, faktor 

kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus seringkali terjadi 

yakni, adanya masalah ekonomi dalam keluarga, perselisihan dan pertengkaran 

terus-menerus, adanya pihak ketiga, meninggalkan salah satu pihak, serta faktor 

hubungan keduanya yang tidak harmonis. Faktor masalah ekonomi keluarga 

menempati penyebab tertinggi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kudus yang mencapai sekitar 402 kasus. Kebutuhan rumah tangga 

yang tidak dapat terpenuhi dan tidak bisa mengontrol keuangan dalam 

pemasukan dan pengeluaran menyebabkan terjadinya masalah ekonomi dalam 

keluarga. Disusul dengaan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang 

mencapai sekitar 302 kasus. Faktor tersebut dan beberapa faktor lainnya 

menjadikan alasan daam perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

Pemakaian bahasa terkait dengan fungsi dalam komunikasi menarik 

untuk diteliti khususnya peristiwa tutur dalam persidangan, karena dalam 
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persidangan terdapat variasi tuturan yang dapat dikaji menggunakan 

pendekatan pragmatik. Pragmatik merupakan satuan lingual bahasa yang 

mengkaji sebuah maksud dari penutur. Pragmatik dapat mengkaji satuan makna 

atau sebuah makna baik secara lingual maupun eksternal, dan makna yang 

dikaji dalam ragmatik masih terikat dengan konteks. Pragmatik juga dapat 

diartikan sebagai studi bahasa yang analisisnya terkait dengan konteks (Rahardi 

2005: 50). 

Leech (1983: 13-15) juga berpendapat tentang pragmatik, yakni ilmu 

linguistik yang di dalamnya terdapat aspek yang dikaji meliputi penutur, mitra 

tutur, konteks, tujuan tutur, tuturan sebagai produk verbal, dan tuturan sebagai 

tindak tutur. Pragmatik juga diartikan sebagai studi tentang keseluruhan bahasa. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

adalah studi tentang maksud penutur. Pragmatik memiliki maksud atau tujuan 

yang disampaikan penutur dan lawan tutur 

Tindak tutur merupakan suatu tindakan yang dilatarbelakangi dengan 

pengungkapan kata-kata atau kalimat, dan didukung adanya ekspresi. Dalam 

usaha mengungkapkan diri mereka, seseorang yang bertutur tidak hanya 

menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata dan struktur gramatikal saja, 

melainkan juga dapat memperlihatkan tindakan melalui tuturan-tuturan 

tersebut. Konsep tutur berhubungan dengan bentuk bahasa dan bentuk lisan. 

Tutur merupakan suatu perbincangan yang didahului atau diakhiri dengan 

kesenyapan pada pihak pembincang atau orang yang bertutur. Sebuah tutur 

adalah sebuah pemakaian atau penggunaan dalam sepengggal bahasa, di mana 

ada sebuah frasa, rentetan kalimat, dan sepatah kata dari seorang pembincang 

pada suatu peristiwa tertentu (Wijana 1996: 17). 

Searle (1996: 17) juga berpendapat tentang tindak tutur yang merupakan 

lambang komunikasi kata atau kalimat yang lebih tepatnya disebut produk atau 

lambang. Dengan kata lain, hasil dari pengungkapan kata atau kalimat yang 

merupakan satuan terkecil dari kondisi tertentu termasuk komunikasi linguistik 

yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaan, perintah, dan lain-lain. Tindakan 

yang ditampilkan melalui kata-kata biasanya disebut tindak tutur, dan biasanya 
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diberikan intruksi yang lebih spesifik dalam bahasa inggris, seperti permintaan 

maaf, keluhan, pujian, undangan, dan janji (Yule 1996: 82). Huang (2018: 320) 

berpendapat bahwa dalam tindak tutur terdapat variasi tuturan yang dihasilkan 

dari tindakan apa yang dilakukan oleh penutur. 

Dari beberapa pengertian di atas tentang tindak tutur, dapat disimpulkan 

bahwa tindak tutur adalah ujaran yang dihasilkan sebagai bagian dari interaksi 

sosial. Bentu-bentuk tuturan yang disampaikan oleh penutur dilatarbelakangi 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Kaitannya dengan tindak tutur, Searle 

(1996: 23-24) dalam bukunya yang berjudul Speech Acts: An Essay in the 

Philosophy of Language menyebutkan bahwa dalam pragmatik ada tiga jenis 

tindakan bahasa yang bewududkan seorang penutur, yitu tindak lokusi, tindak 

ilokusi, dan tindak perlokusi. 

Tindak lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan 

hanya bersifat informatif. Tindak tutur ini termasuk tindakan yang paling 

mudah untuk diidentifikasi karena dalam pengidentifikasiannya tidak 

memperhitungkan konteks tuturannya. Tindak lokusi sering disebut The Act 

Saying Something (Rohmadi 2010: 33). Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang 

tidak berfungsi untuk memberitahukan atau menginformasikan sesuatu, 

melainkan digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak ilokusi sering disebut 

dengan The Act of Doing Something (Rohmadi 2010: 33).  

Pernyataan di atas menunjukkan pengertian dari tindak lokusi dan tindak 

ilokusi sedangkan, tindak perlokusi adalah tindak tutur yang memberikan 

pengaruh atau efek kepada mitra tutur dari pengutaraan yang dimaksudkan. 

Tindak perlokusi juga sulit diidentifikasi karena harus melibatkan kontes dalam 

tuturan. Tindak tutur ini disebut dengan The Act of Affecting Someone. Daya 

pengaruh (Perlocutionary force) atau efek yang mendengarkan sering kali 

terjadi dalam sebuah tuturan. Daya pengaruh atau efek yang timbul dapat 

sengaja atau tidak sengaja terjadi (Rohmadi 2010: 34). Nadoushan (2014: 4) 

Menyebutkan bahwa tindak tutur dibedakan dari fungsi dan jenis dari tuturan 

yang diutarakan oleh penutur. 



 

7 

Penelitian yang berkaitan dengan tindak tutur sudah banyak dilakukan 

oleh berbagai peneliti. Penelitian yang sudah ada, diantara ditulis oleh Bastian 

(2015) tentang tindak tutur ilokusi hakim dalam persidangan. Hasil dalam 

penelitian tersebut yakni, adanya tindak tutur ilokusi yang digunakan hakim 

dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Bentuk tindak tutur ilokusi 

tersebut diantaranya, tindak tutur memberi informasi, menutup wacana, 

pemeriksaan, meminta informasi, penyimpulan, intruksi, tawaran, 

pemancingan, memberi isyarat, menyumpah, memberi pengakuan dan 

memvonis. Peneliian lainnya dilakukan oleh Purnama (2015) tentang tindak 

tutur hakim berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 

2009 tentang peradilan umum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dan data diambil dari percakapan hakim di Pengadilan Jakarta Timur. Hasil 

yang didapat dalam penelitian tersebut adalah adanay tindak tutur 

representative, tindak tutur deklaratif, dan tindak tutur bold and record yaitu 

melakukan tindakan verbal secara singkat, lugas, langsung, apa adanya, tanpa 

basa basi agar persidangan berjalan dengan lancar. 

Penelitian sebelumnya juga membahas tentang tindak tutur oleh 

Hestiyana (2017) tentang tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus KDRT 

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan di Polresta Banjarmasin. 

Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukan tiga tindak tutur 

penyidik dalam interogasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di 

wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Bentuk tindak tutur dalam penelitian 

tersebut adalah tindak tutur representatif yang berfungsi menyatakan, 

melaporkan, menunutut, memberikan kesaksian, mengakui, dan menunjukkan; 

tindak tutur direktif yang berfungsi mendesak, menyarankan, dan meminta; 

tindak tutur ekspresif yang berfungsi untuck menyalahkan. 

Berdasarkan jumlah penelitian tersebut, kaitannya dengan penelitian ini 

yakni, adapun kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya 

terletak pada kajian yang digunakan dalam penelitian, yakni sama-sama 

menggunakan kajian tindak tutur. Sedangkan, perbedaannya terletak pada kasus 

yang ditelliti. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan sebagai 
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penelitian yang baru berdasarkan objek kajiannya sehingga penelitian ini 

berjudul “Tindak Tutur dalam Persidangan Kasus Perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Kudus”. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena tindak tutur dapat 

mencerminkan sikap psikologis seseorang, karakter seseorang, dan maksud 

tuturan atau tujuan tuturan dari penutur. Dari penelitian-penelitian yang sudah 

ada kajian tindak tutur sudah banyak diteliti, namun tindak tutur yang ada di 

persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus belum 

diteliti, sehingga dilakukan penelitian ini sebagai rujukan kebahasaan atau 

kajian baru karena di dalam persidangan kasus perceraian terdapat konteks dan 

variasi tuturan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Konteks apa saja yang terdapat dalam persidangan kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus?  

2. Wujud tindak tutur apa saja yang terdapat dalam persidangan kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis hal-hal sebagai berikut. 

1. Menganalisis konteks tindak tutur dalam persidangan kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

2. Menganalisis wujud tindak tutur dalam persidangan kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis, peneliti lain, dan para 

pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoretis 

a. Menambah khasanah tentang telaah pragmatik dalam persidangan kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang konteks dan wujud tindan 

tutur dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kudus 

2) Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian terutama 

dalam kajian pragmatik. 

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca untuk mengetahui 

konteks dan wujud tindak tutur yang terdapat dalam persidangan kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi petugas atau hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus untuk mengetahui bahasa dan tindak 

tutur yang sering digunakan dalam persidangan. Selain itu, dapat digunakan 

untuk meningkatkan pelayanan dalam persidangan. 

  


