
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang 

memungkinkan objek-objek faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol 

abstrak. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam berinteraksi dengan manusia 

yang lain memerlukan media berupa bahasa. Oleh karena itu, bahasa 

merupakan alat terpenting dalam melakukan kegiatan komunikasi, yaitu 

sebagai alat penyampai dan bertutur. Pemahaman yang baik dalam melakukan 

kegiatan komunikasi sangat diperlukan oleh penutur dan mitra tutur agar 

komunikasi berjalan dengan lancar. 

Penutur dan mitra tutur dapat memperoleh suatu konsep pemahaman 

yang baik mengenai apa yang telah dituturkan oleh manusia yaitu dengan cara 

melakukan proses penalaran sebelum penutur atau mitra tutur sampai pada 

sebuah kesimpulan terhadap sesuatu yang dituturkan oleh manusia tersebut. 

Dengan demikian, penalaran itu erat dan dekat sekali artinya dengan 

penyimpulan, argumen, dan bukti.  

Widjono (2011: 211) mengatakan bahwa proses bernalar pada 

dasarnya ada dua macam yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif 

adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, 
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dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. 

Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian 

fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus, dan diakhiri simpulan 

khusus yang berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus. Salah satu 

yang tergolong ke dalam penalaran deduktif adalah silogisme. 

Pola penalaran silogisme bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, 

baik yang menyangkut pada wacana yang berbentuk lisan maupun tulisan 

tidaklah begitu tampak, seperti pada realitas pembicaraan sehari-hari, surat 

kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam 

menyimak, mendengarkan, atau menerima pendapat seseorang, penutur atau 

mitra tutur perlu berpikir kritis melihat dasar-dasar pemikiran yang digunakan. 

Dengan demikian, penutur atau mitra tutur dapat menilai seberapa tingkat 

kualitas kesahihan pendapat itu. 

Pola penalaran silogisme pembicaraan yang terdapat pada wacana 

seperti rayuan gombal memiliki pola silogisme yang berbeda dengan pola 

standar. Ini dipengaruhi oleh bentuk dan susunan proposisi-proposisinya, 

ketidakmenentuan letak konklusi, ketidakmenentuan jumlah premis maupun 

kelogisan tuturan yang disampaikan penutur dan mitra tutur.  

Pada hakikatnya, rayuan gombal atau bisa disebut sebagai rayuan 

maut digunakan untuk memberikan efek keromantisan terhadap seseorang. 

Rayuan-rayuan tersebut pastinya dapat meluluhkan hati seseorang yang sedang 

mengalami masalah atau dalam keadaan gelisah. Namun, seiring dengan 
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perkembangan zaman, rayuan gombal juga dimanfaatkan sebagai alternatif 

hiburan bagi masyarakat. Misalnya, rayuan gombal berbentuk dialog yang 

dilakukan antara Andre dengan Jessica Iskandar pada program acara hiburan 

di stasiun televisi swasta. 

Sebagai sebuah hiburan, rayuan gombal telah menjadi ikon pada 

beberapa program acara hiburan di stasiun televisi di Indonesia. Berbagai 

bentuk rayuan gombal yang ditawarkan oleh artis dan pelawak seperti Andre 

dan Jessica juga memiliki pola silogisme yang berbeda dari pola silogisme 

standar yang telah ada. Sehubungan dengan itu, untuk menentukan sah dan 

tidaknya silogisme, perlu ditentukan kelogisan simpulan terhadap sesuatu yang 

disampaikan, mencari dasar-dasar atau alasan yang dikemukakan sebagai 

premis-premisnya, dan menyusun ulang silogisme yang digunakannya. 

Kemudian, melihat kesahihannya berdasarkan ketentuan hukum silogisme. 

Buku yang berjudul Rayuan Gombal Andre vs Jessica koleksi Tauwa 

Antakutsuka yang diterbitkan pada tahun 2012 merupakan buku yang di 

dalamnya terdapat dialog mengenai wacana rayuan-rayuan gombal yang 

dilakukan oleh Andre dan Jessica. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengkaji permasalahan 

dengan judul “Pola Silogisme Wacana Rayuan Gombal Andre vs 

Jessica pada Koleksi Tauwa Antakutsuka”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan untuk mencegah adanya kekaburan 

masalah dan untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih intensif dan efisien 

dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Penelitian ini dibatasi pada dialog antara Jessica dan Andre yang 

mengandung pola silogisme, proposisi yang membangun pola silogisme pada 

wacana Rayuan Gombal Andre vs Jessica pada koleksi Tauwa Antakutsuka. 

 

C. Perumusan Masalah 

Beberapa masalah yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana proposisi yang menyusun silogisme pada wacana Rayuan 

Gombal Andre vs Jessica pada koleksi Tauwa Antakutsuka? 

2. Bagaimanakah pola silogisme pada wacana Rayuan Gombal Andre vs 

Jessica pada koleksi Tauwa Antakutsuka? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas, mengingat penelitian harus 

mempunyai arah atau sasaran yang tepat. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan proposisi yang menyusun silogisme pada wacana Rayuan 

Gombal Andre vs Jessica pada koleksi Tauwa Antakutsuka. 
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2. Mengidentifikasi pola silogisme pada wacana Rayuan Gombal Andre vs 

Jessica pada koleksi Tauwa Antakutsuka. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu 

manfaat teoretis dan praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan linguistik terutama yang berkaitan dengan logika bahasa 

dan penalaran silogisme. 

b. Menambah kepustakaan untuk kelanjutan penelitian di masa yang akan 

datang dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang mengadakan 

penelitian sejenis. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memperjelas pemahaman kepada peneliti lain dan pembaca mengenai 

proposisi, pola silogisme, dan tujuan penutur pada wacana Rayuan 

Gombal Andre vs Jessica pada koleksi Tauwa Antakutsuka. 

b. Penelitian ini dapat membantu dan memberi masukan bagi pihak-pihak 

yang mempunyai kaitan dengan masalah yang sedang dikaji dan 

menumbuhkan sikap kritis bagi penulis, khususnya dan siapa saja yang 

tertarik pada kajian serupa pada umumnya.  


