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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur
lagi secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sebagian besar
mempergunakan sarana media bahasa. Dalam hal inilah bahasa memegang peranan
penting dalam kehidupan kita sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan,
konsep ataupun perasaan.
Bahasa adalah salah satu alat interaksi sosial. Interaksi sosial akan hidup
berkat adanya aktivitas bicara anggota pemakai bahasa. Memang ada bahasa tulis,
tetapi variasi bahasa itu tidak sedinamis bahasa yang dilisankan. Bahasa lisan hidup
pada interaksi sosial, sebab pada waktu seseorang melaksanakan interaksi sosial
yang berhubungan dengan bahasa, orang tidak lagi berpikir, apakah kata-kata yang
digunakan memenuhi kaidah pemakaian bahasa atau tidak. Kata dan kalimat muncul
secara cepat dan otomatis (Mansoer Pateda, 2001:36). Orang yang lebih aktif akan
mendominasi interaksi. Tidak heran, jika melihat suatu bahasa lebih banyak
digunakan, bahasa itu akan berkembang
Perlu kita sadari bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu
pernyataan yang berlangsung apabila antara komunikator (penutur, pembicara, atau
penulis) dan komunikan (mitra tutur, penyimak atau pembaca) memiliki kesamaan
makna tentang suatu pesan yang dikomunikasikan tersebut Effendy (2002: 04).
Dalam komunikasi ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan (sender) atau
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disebut komunikator dan penerima pesan (receiver) atau disebut komunikan. Bahasa
yang berisi ide atau gagasan komunikator yang disampaikan kepada komunikan
disebut amanat atau pesan (message). Adapun bahasa itu sendiri sepagai saluran
(channel) atau media komunikasi.
Berdasarkan penelusuran melalui www.wikipediaindonesia_blog.net, 05
februari 2008 sebagai berikut.
“Bahasa adalah: 1. satu sistem untuk mewakili benda, tindakan,
gagasan dan keadaan, 2. satu peralatan yang digunakan untuk
menyampaikan konsep riil mereka ke dalam pikiran orang lain, 3. satu
kesatuan sistem makna, 4. satu kode yang yang digunakan oleh pakar
linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna, 5. satu ucapan
yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan,
kalimat, dan lain lain.), 6. satu sistem tuturan yang akan dapat
dipahami oleh masyarakat linguistik”.
Realisasi penggunaan bahasa dalam masyarakat dapat terlihat media-media
komunikasi, baik itu media elektronik seperti radio dan televisi maupun media cetak
seperti koran dan majalah. Penggunaan media massa dapat dipandang sebagai
sarana informasi sekaligus sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan opini
masyarakat dari berbagai kalangan.
Sekarang ini televisi bukan lagi menjadi barang mewah melainkan sudah
menjadi kebutuhan yang primer. Televisi digunakan sebagai hiburan dalam keluarga
setelah melaksanakan aktivitas sehari-hari. Setiap keluarga biasanya memilih acara
yang dianggap menarik. Untuk itu, para pengusaha yang bergelut dalam bidang
penyiaran berlomba-lomba untuk menyajikan program tayangan yang mampu
menyedot perhatian para penontonnya. Banyaknya acara talk show akhir-akhir ini
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adalah salah satu bentuk usaha para produser untuk menarik minat perhatian para
pemirsanya. Acara talk show yang ringan dan menghibur dirasa mampu
menghipnotis orang-orang yang melihatnya.
Salah satu acara talk show yang begitu fenomenal dan diminati oleh
masyarakat adalah ”Empat Mata”. Hal ini dapat diketahui berdasarkan sumber yang
didapatkan dari majalah Gatra edisi 10 th XII yang terbit pada tanggal 18-24 Januari
2007. Melalui majalah tersebut diketahui bahwa acara talk show ”Empat Mata”
mendapatkan rating yang tinggi mulai dari awal penayangannya. ”Empat Mata”
adalah sebuah program bincang-bincang atau talk show yang menggunakan
perspektif komedi dan selalu menghadirkan selebriti di setiap episodenya. Tidak
hanya menawarkan informasi-informasi

tentang fenomena yang terjadi dalam

masyarakat, tapi juga sekaligus menjadi komedi yang segar bagi para pemirsanya.
Tema yang diangkat pun bukanlah suatu tema yang berat melainkan tema-tema
yang ringan tetapi berkarakter atau unik. Bahasa yang dipakai dalam acara ini
terkesan serius tapi santai, cenderung informal namun tetap situasional. Penggunaan
bahasa daerah pun mewarnai acara ini serta menambah keakraban di antara
partisipannya.
Apabila dua orang atau lebih terlibat dalam sebuah perbincangan, maka jumlah
tuturan yang terjadi akan menjadi banyak. Hal inilah yang terjadi dalam acara talk
show ”Empat Mata”, ketika Tukul Arwana sang pembawa acara berbincang-bincang
dengan para pendukung acara talk show ”Empat Mata”. Berbagai tuturan yang
terjadi pada sebuah percakapan bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran prinsip
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percakapan. Grice menyebut prinsip yang terjadi dalam sebuah percakapan itu
dengan sebutan prinsip kerja sama. Dalam penelitian ini, pelanggaran yang
dimaksud adalah pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh Tukul Arwana
beserta para pendukung acara talk show ”Empat Mata”, ketika mereka melakukan
perbincangan.
Sebuah komunikasi akan 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. Pemilihan kosakata yang kurang
tepat akan mengakibatkan efek tertentu bagi lawan bicara dan dapat merusak
komunikasi (Arif Budiyanto, 2005:1). Kegiatan komunikasi tidak hanya melibatkan
satu orang saja, melainkan partisipan-partisipan yang lain juga ikut dilibatkan.
Maksud dari tuturan yang dikemukakan harus saling dipahami oleh penutur dan
mitra tuturnya sehingga dihasilkan sebuah kerja sama yang baik. Jika para partisipan
dalam peristiwa tersebut tidak dapat memahami maksud dari tuturan yang
disampaikan, maka tuturan tersebut dapat menimbukan interpretasi yang
menyimpang. Akibat dari penyimpangan tersebut akan menghasilkan maksud atau
pesan yang disampaikan penutur tidak dapat diterima dengan baik.
Menurut I Dewa Putu Wijana (2004 : 53), prinsip kerja sama perlu dilakukan
oleh penutur dan mitra tutur agar proses komunikasi menjadi lancar. Namun bila
terjadi penyimpangan, ada implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh
penuturnya. Bila implikasi itu tidak ada, maka penutur yang bersangkutan tidak
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melaksanakan kerja sama atau tidak bersifat kooperatif. Pernyataan ini memberi
asumsi bahwa penutur dan mitra tutur di dalam interaksi verbal satu sama lain
memiliki pengharapan bahwa mereka selalu terikat pada presumsi komunikatif,
yakni ada sesuatu yang ingin disampaikan dan mengaharap mitra tuturnya
memahaminya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberi judul penelitian ini
sesuai dengan objek dan bahan penelitian yaitu Pelanggaran Prinsip Kerja Sama
dalam talk show ”Empat Mata” di Trans 7.

B. Pembatasan Masalah
Penelitian mengenai pelanggaran prinsip kerja sama yang digunakan dalam
percakapan atau dialog pada talk show ”Empat Mata” ini menggunakan pendekatan
pragmatik. Aspek pragmatik yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada bentuk
pelanggaran prinsip kerja sama dan mengenai wujud pengungkapan implikatur
percakapan dari pelanggaran prinsip kerja sama yang digunakan oleh para
partisipannya dengan tidak dibatasi oleh media apapun.

C. Perumusan Masalah
Ada dua permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini.
1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat pada
percakapan atau dialog dalam talk show ”Empat Mata”?
2. Bagaimana wujud pengungkapan implikatur percakapan dari pelanggaran
prinsip kerja sama dalam talk show "Empat Mata”?
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D. Tujuan Penelitian
Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.
1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat
pada

percakapan atau dialog dalam talk show ”Empat Mata”.

2. Untuk mendeskripsikan wujud pengungkapan implikatur percakapan dari
pelanggaran prinsip kerja sama dalam talk show ”Empat Mata”.

E. Manfaat Penelitian
Pada hakikatnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat. Manfaat
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua.
1. Manfaat Teoritis
Manfaat

teoretis

merupakan

manfaat

yang

berkenaan

dengan

pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan
mengenai model analisis pragmatik terutama pada bentuk pelanggaran prinsip
kerja sama dalam sebuah talk show di televisi.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis pada penelitian ini adalah memberikan informasi kepada
para pembaca mengenai bentuk pelanggaran prinsip kerja sama, wujud
pengungkapan implikatur dan maksudnya dalam talk show ”Empat Mata”.
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F. Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah penguraian
masalah dalam suatu penelitian, agar cara kerja penelitian menjadi lebih terarah,
runtut, dan jelas. Penulisan yang sistematis banyak membantu pembaca dalam
memahami hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini
tersusun atas lima bab. Kelima bab itu adalah sebagai berikut.
Bab pertama merupakan pendahuluan. Berisi tentang latar belakang
masalah yang menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip kerjasama.
Rumusan masalah tersebut menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat-manfaat yang
dapat diperoleh dari penelitian. Selain itu dipaparkan mengenai sistematika
penulisan yang akan memberi gambaran tentang alur penulisan dalam penelitian ini.
Bab kedua berisi teori-teori yang secara langsung berhubungan dengan
masalah yang hendak diteliti dan dikaji sebagai landasan atau acuan dalam sebuah
penelitian. Selain itu, juga berisi gambaran secara jelas kerangka pikir yang
digunakan untuk mengkaji dan memahami masalah yang diteliti.
Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian,
data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, dan metode dan teknik
analisis data.
Bab empat merupakan analisis data. Dari analisis ini akan didapatkan hasil
penelitian yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab
pertama.
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Bab kelima berisi simpulan dari hasil penelitian serta cara-cara yang
diharapkan dari hasil penelitian ini dan kemungkinan-kemungkinan untuk penelitian
selanjutnya.

