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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan bahasa merupakan bagian dari komunikasi. Manusia tidak 

telepas dari kegiatan berkomunikasi. Manusia berkomunikasi untuk menyampaikan 

sesuatu yang ia inginkan maupun rasakan. Komunikasi adalah sebuah proses, proses 

berbagi ide, informasi, dan pesan dengan orang lain dalam waktu dan tempat tertentu 

(MERI dalam Jumanto, 2017: 21). Penggunaan bahasa merupakan bagian dari 

komunikasi (Jumanto, 2017: 21). Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah 

lepas dari kegiatan komunikasi. Mereka menggunakan bahasa sebagai suatu alat 

untuk berkomunikasi. 

Kegiatan berbahasa pada era modern seperti sekarang ini berkembang pesat 

melalui saluran media massa (Windrasari, 2017:3). Media massa adalah alat penyaji 

informasi yang tidak pernah lekang oleh zaman. Saat ini beberapa media massa yang 

cukup berkembang dengan baik di Indonesia di antaranya adalah koran, majalah, 

radio, dan televisi (Purwanti, 2017: 2). Televisi memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan media massa lainnya. Televisi menyajikan berbagai tayangan yang 

menarik. Informasi maupun hiburan dapat diperoleh dari televisi. Televisi tidah 

hanya berupa visual ataupun audio saja, tetapi gabungan dari keduanya. Pemirsa 

televisi dapat menikmati gambar dan juga suara, sehingga informasi yang 

disampaikan dapat diterima secara jelas. 

Televisi merupakan media massa elektronik yang paling luas dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia (Irfariati, 2015: 162). Baik anak, remaja, dewasa, maupun 

orang tua. Televisi menyiapkan berbagai acara/tayangan yang dibutuhkan 

masyarakat. Baik hanya sekedar hiburan maupun mencari informasi. Salah satu acara 

televisi yang banyak menarik perhatian adalah talk show (gelar wicara). Gelar wicara 

adalah suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi 

seseorang tamu tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipadu oleh 

pemandu gelar wicana (Wikipedia dalam Nisa, 2016: 22). Pemandu gelar wicara 
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lebih sering disebut sebagai pembawa acara oleh khalayak. Banyak acara talk show 

yang ditawarkan oleh stasiun televisi.  

Kick Andy merupakan salah satu acara talk show di Indonesia. Acara ini 

ditayangkan di Metro TV dengan pembawa acara Andy Flores Noya. Acara ini 

mengangkat tema human interest. Acara ini menghadirkan kisah kehidupan nyata 

yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Pada acara talk show pasti ada percakapan 

antara tamu dan pemandu acara. Dalam percakapan yang berlangsung ada hal yang 

dipermasalahkan yaitu kesantunan antara penutur dan lawan tutur. Kesantunan 

merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk menciptakan komunikasi yang 

baik antara penutur dan mitratutur (Kaka, 2017: 116). Apalagi talk show dilihat oleh 

banyak orang, tentu saja kesantunan menjadi hal yang penting. Percakapan antara 

tamu dan pemandu acara dalam talk show akan diperhatikan oleh penonton. Namun, 

seringkali dalam acara talk show terjadi penyimpangan maksim-maksim dalam 

prinsip bersopan-santun. Bisa jadi penyimpangan tersebut terjadi dengan disengaja 

ataupun terjadi tanpa sengaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyimpangan maksim-maksim dalam prinsip  

bersopan santun dalam wacana Kick Andy? 

b. Bagaimanakah strategi bertindak tutur penyimpangan maksim-maksim dalam 

prinsip bersopan santun dalam wacana Kick Andy? 

c. Bagaimanakah kategori penyimpangan maksim-maksim dalam prinsip 

bersopan santun dalam wacana Kick Andy? 

d. Bagaimanakah implementasi penyimpangan maksim-maksim dalam prinsip 

bersopan santun dalam wacana Kick Andy dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan maksim-maksim dalam 

prinsip  bersopan santun dalam wacana Kick Andy. 
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b. Mendeskripsikan strategi bertindak tutur penyimpangan maksim-maksim 

dalam prinsip bersopan santun dalam wacana Kick Andy. 

c. Mendeskripsikan kategori penyimpangan maksim-maksim dalam prinsip 

bersopan santun dalam wacana Kick Andy. 

d. Mendeskripsikan implementasi penyimpangan maksim-maksim dalam 

prinsip bersopan santun dalam wacana Kick Andy dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun 

praktis sebagai berikut. 

a. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan di 

bidang bahasa studi pragmatik, terutama penyimpangan maksim-maksim dalam 

prinsip bersopan santun.  

b. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai 

penyimpangan maksim-maksim dalam prinsip bersopan santun. 

2) Bagi pembaca dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari 

penyimpangan maksim-maksim dalam prinsip bersopan-santun. 

3) Bagi guru dapat digunakan sebagai acuan untuk mengarahkan peserta didik 

untuk berperilaku santun dengan memperhatikan prinsip bersopan santun. 

4) Bagi peserta didik dapat dijadikan acuan untuk membedakan cara bertutur 

dengan sesama siswa dan bertutur dengan guru maupun staf sekolah lainnya 

dengan memperhatikan prinsip bersopan santun. 

 


