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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemakaian bahasa dalam masyarakat meliputi berbagai bidang 

kehidupan, salah satunya dapat ditemukan dalam media elektronika televisi. 

Televisi sebagai salah satu alat komunikasi mempunyai sistem penyiaran 

gambar yang obyeknya bergerak dan disertai audio yang digunakan untuk 

menyiarkan pertunjukkan berita, informasi, hiburan dan sebagainya. 

Burton (2007: 19) mengungkapkan bahwa televisi adalah medium 

teknis untuk membangun sebuah versi tentang yang real; semua program itu 

‘tidak real’: semua program hanyalah pelbagai versi yang berbeda mengenai 

yang real. Sekarang ini televisi bukan lagi menjadi barang mewah, melainkan 

sudah menjadi kebutuhan yang primer. Manusia selalu membutuhkan karena 

mengingat begitu pentingnya televisi dalam kehidupan manusia. Televisi 

digunakan sebagai hiburan dalam keluarga setelah melaksanakan aktivitas 

seharian. 

Perkembangan pertelevisian di Indonesia sangat pesat, televisi-televisi 

swasta bermunculan melengkapi dan memperkaya TV yang sudah ada. 

Tercatat terlebih dari 17 TV yang ada di Indonesia adalah TVRI, RCTI, 

SCTV, MNC TV, ANTV, Indosiar, Trans TV, TV One, Trans 7, Global TV, 

dan Metro TV ditambah TV-TV lokal seperti TATV Solo, Jogja TV, 

Bandung TV, dan sebagainya. Fenomena itu tentu saja menggembirakan 
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karena  idealnya masyarakat Indonesia memiliki alternatif dalam memilih 

suguhan program acara televisi. 

Program yang ditayangkan dalam televisi-televisi swasta saat ini 

dikemas dalam bentuk bervariasi, misalnya acara komedi Awas Ada Sule 

(Global TV), Pesbukers (ANTV), Sketsa (Trans TV), dan acara komedi yang 

sedang digemari oleh pendengar seindonesia yaitu Opera Van Java (Trans 7), 

Comedy Project (Trans TV) dan masih banyak lagi. Adanya keanekaragaman 

tayangan tersebut menciptakan keragaman bahasa yang dipakai dalam 

penuturan. Bentuk tayangan humor atau komedi biasanya disajikan dalam 

bentuk pementasan di atas panggung yang melibatkan beberapa pemain. 

Rayuan gombal memang membuat wanita mabuk kepayang, padahal 

mereka sudah tahu kalau rayuan tersebut hanya gombal atau omong kosong, 

namun mereka sepertinya menikmatinya. Seperti pertunjukan sulap, penonton 

sudah mengerti dan paham kalau sulap itu tipuan atau trik, kenyataannya 

masih juga ditonton, bahkan memberikan tepuk tangan setelah pemain 

melakukan aksinya. Rayuan gombal juga seperti itu, mau tidak mau sudah 

menjadi bagian dalam dunia percintaan. 

Rayuan adalah ajakan atau bujukan dengan kata-kata yang lemah 

lembut menyenangkan yang mampu menggerakkan diri kita dengan senang 

hati melakukan segala sesuatu yang semula enggan melaksanakannya. 

Gombal (bahasa jawa) artinya semua bahan yang terbuat dari kain, biasanya 

kain dan celana, yang sudah lusuh, robek, jelek serta sama sekali berbeda dari 

wujud dan kegunaan aslinya. Jadi arti kata rayuan gombal adalah ajakan atau 
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bujukan dengan kata-kata yang lemah lembut menyenangkan disertai pujian-

pujian yang seringkali terdengar norak dan sama sekali tidak sesuai dengan 

kenyataannya yang membuai perasaan serta mampu membuat kita dengan 

suka hati menerima dan melakukan segala sesuatu yang sebelumnya tidak 

sukai sama sekali. 

Sebagai insan yang menyukai keindahan, wanita akan berbunga-

bunga hatinya jika dipuji. Walaupun tahu bahwa pujian itu benar-benar 

“gombal” dan tidak sesuai dengan kenyataan pada dirinya tetapi wanita 

sangat menyukainya dan ingin digombali terus. Itu dikarenakan rasio akal 

sehatnya sudah tertutup oleh perasaannya yang sudah melambung tinggi 

akibat rayuan gombal. Rayuan gombal bila disertai kontak mata. Saat 

melontarkan rayuan gombal, bersikap sewajar mungkin. 

Sebagai contoh, rayuan yang digunakan laki-laki untuk 

menyenangkan hati seorang wanita sebagai berikut 

Laki-laki : Bapak kamu pelaut ya? 
Wanita  : Kok tau 
Laki-laki : Karena jangkar cinta kamu sudah menancap di hati aku 

(CP: 15/11/2011) 

Laki-laki : Papa kamu tukang sate ya?  
Wanita  : Kok tau 
Laki-laki : Karena kamu sudah membakar bara cinta di hati aku 

(CP: 15/11/2011) 

Sebuah komunikasi berlangsung dengan baik apabila penutur 

mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan tujuan 

berkomunikasi, yaitu menimbulkan kesan yang baik pada lawan bicaranya. 

Salah satu bentuknya adalah pemilihan kosakata dalam berkomunikasi. 
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Pemilihan kosakata yang kurang tepat akan mengakibat efek tertentu bagi 

lawan bicara dan dapat merusak komunikasi (Budiyanto, 2005: 1).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberi judul penelitian ini 

sesuai dengan objek dan bahan penelitian yaitu “Karakteristik Percakapan 

Rayuan Gombal Di Acara Sitkom Di Televisi (Tinjauan Pragmatik)”    

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada 2 permasalahan dalam 

penelitian ini yang perlu dibahas 

1. Bagaimana karakteristik kebahasaan yang digunakan dalam menciptakan 

kelucuan komedi rayuan gombal? 

2. Bagaimana maksud tuturan rayuan gombal dalam acara SITKOM di 

televisi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, ada 2 tujuan penelitian 

yang ingin dicapai 

1. Mendiskripsikan karakteristik kebahasaan yang digunakan dalam 

menciptakan kelucuan komedi rayuan gombal. 

2. Mendiskripsikan maksud tuturan rayuan gombal dalam acara SITKOM di 

televisi.     
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Peneltian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah ilmu kajian 

linguistik yang berkaitan dengan pragmatik. 

b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penulis buku yang 

membicarakan tindak tutur, bagi peneliti lain untuk melakukan kajian 

tindak tutur terhadap wacana rayuan gombal di televisi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti dan pembaca dapat meningkatkan pengetahuan pembaca 

dan peneliti tentang aspek pragmatik khususnya dalam tindak tutur 

b. Bagi dosen, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan ajar kajian 

pragmatik pada mata kuliah pragmatik. 

c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi dalam melakukan kajian bidang pragmatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 




