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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media elektronik merupakan salah satu media yang mampu meyebarkan 

informasi kepada masyarakat. Televisi dianggap sebagai media yang sangat 

efektif untuk meyebarkan informasi kepada masyarakat. Banyak stasiun televisi 

menyuguhkan program dengan menampilkan acara diskusi seperti talkshow. 

Talkshow adalah acara diskusiyang mengahdirkan bintang tamu sebagai 

narasumber dan dipandu oleh pembawa acara. Acara talkshow yang dihadirkan 

menawarkan konsep yang berbeda-beda. Konsep yang dibuat guna untuk menarik 

penonton. Setiap acara talkshow mulai berlomba-lomba membuat acara yang 

kreatif dan inovatif. Hal tersebut dilakukan demi eksistensi stasiun televisi dan 

talkshow. 

Salah satu talkshow yang meghadirkan konsep menarik adalah 

talkshowKick Andy di metro TV. Talkshow Kick Andy tayang 2 kali dalam 

seminggu, yakni setiap hari jum’at pukul 20.05 dan ditayangkan ulang pada hari 

sabtu pukul 13.30. Acara ini dipandu oleh Andi F. Noya sebagai pembawa 

acara.Kick Andy tidak hanya menarik dan lucu, tetapi juga mengedepankan 

kualitas dan konten acara. Kualitas acara dapat dilihat dari bintang tamu yang 

dihadirkan sebagai narasumber, serta pembawa acara yang memandu talkshow.  

Pada saat acara Kick Andy berlangsung terjadi percakapan antara pembawa 

acara dengan bintang tamu. Interaksi tersebut menunjukkan terjadinya kegiatan 

berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur . Dari percakapan tersebut terdapat 

korelasi yang jelas antara pragmatikdengan percakapan yang terdapat dalam acara 
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Kick Andy di Metro TV. Dalam berkomunikasi terkadang mitra tutur menanggapi 

atau memberikan pertanyaan yang tidak sesuai.Hal itu adalah fenomena 

percakapan dalam talkshow yang berarti melanggar prinsip kerja sama. 

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti tuturan dalam 

talkshowKick Andy dengan pendekatan pragmatik. 

Berkenaan dengan kajian pragmatik, Wijana (1996:1) mengemukakan 

bahwa ilmu pragmatik mempelajari struktur bahasa secara eksternal, artinya 

bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi dan dipelajari 

dalam ilmu pragmatik. Sejalan dengan hal tersebut, Leech (1993:22) 

mengemukakan bahwa “pragmatics studies meaning in relatin to speech 

situation. Jadi, pragmatik mengkaji arti (dalam hal ini maksud penutur) dalam 

hubungannya dengan situasi percakapan. 

Prinsip kerja sama dapat dimanfaatkan dalam proses komunikasi antara 

pitutur dan mitra tutur dalam talkshaw. Talkshaw yang berasal dari bahasa inggris 

merupakan suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau 

diskusi seorang atau sekelompok orang tentang suatu topik tertentu dengan 

dipandu oleh gelar wicara. Tamu dalam suatu gelar wicara biasanya terdiri dari 

orang-orang yang telah mempelajari atau memiliki pengalaman luas yang terkait 

dengan isu yang sedang diperbincangkan. Suatu gelar wicara bisa dibawakan 

dengan gaya formal maupun santai dan dapat menerima tanggapan dari pemirsa 

atau orang di luar radio. 

Komunikasi dalam talkshaw memiliki bentuk tuturan yang terdiri dari 

tanya dan jawab. Pertanyaan dibuat oleh penutur, sedangkan jawaban disampaikan 
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oleh mitra tutur. Pertanyaan yang disampaikan ialah untuk mengetahui informasi 

dari mitra tutur. Ketika pertanyaan dan jawaban disampaikan dan diterima secara 

baik, maka terjadilah kegiatan berkomunikasi.Komunikasi yang terjadi selain 

menaati prinsip kerja sama, terkadang terjadi pelanggaran prinsip kerja sama, 

yaitu seringkali masalah yang dibicarakan tidak relevan antar peserta tuturan. 

Misalnya, ketika peserta tutur memberikan pertanyaan kepada mitra tutur, tetapi 

karena pertanyaan tidak bisa ditangkap oleh mitra tutur secara sempurna, maka 

akan memberikan kontribusi jawaban yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian 

mitratutur tersebut berakibat pelanggaran prinsip kerja sama. 

Prinsip kerja sama maupun pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi 

dalam percakapan talkshaw  menarik untuk diteliti. Kesesuaian maupun 

ketidaksesuaian mitra tutur dalam memberikan kontribusi kepada petutur dapat 

terjadi dalam percakapan tersebut. Kesesuaian prinsip kerja sama terjadi jika 

petutur menyampaikan pertanyaan kepada mitra tutur, mitra tutur memberikan 

kontribusi yang baik, jawaban yang disampaikan mitra tutur sesuai dengan 

pertanyaan yang disampaikan. Percakapan dapat dikatakan melanggar prinsip 

kerja sama jika jawaban yang disampaikan mitra tutur tidak sesuai dengan 

pertanyaan yang disampaikan penutur. Maka dari itu, peneliti akan meneliti 

tentang prinsip kerja sama pada percakapan talkshaw. 

B. Fokus Kajian 

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini, 

ialah: 

1. Mendeskripsikan maksim yang dipatuhi pada prinsip kerja sama dalam 

talkshow Kick Andy di Metro TV. 
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2. Mendeskripsikan wujud maksim yang dilanggar dan kontribusinya pada 

prinsip kerja sama dalam talkshowKick Andy di Metro TV. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan maksim yang dipatuhi pada prinsip kerja samadalam 

talkshowKick Andy di Metro TV. 

2. Mendeskripsikan wujud maksim yang dilanggardan kontribusinya pada 

prinsip kerja samadalam talkshowKick Andy di Metro TV. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkenaan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan kebahasaan, dan dalam hal ini bidang 

pragmatik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

penelitian sejenis selanjutnya, serta dapat menjadi pemicu bagi peneliti lain 

agar bersikap kreatif dan kritis dalam menyikapi perkembangan ilmu 

bahasa. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini bagi pembaca dapat memberikan pengetahuan dalam hal 

wujud prinsip kerja sama dalam tuturan talkshow Kick Andy di Metro 

TV. 
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2. Bagi teman sejawat atau peneliti yang lain dapat menjadi acuan referensi 

dan diharapkan dapat menambah penelitian tentang pragmatic 

khususnya bentuk prinsip kerja sama. 

E. Penjelasan Istilah. 

Penjelasan istilah berisi uraian deskripsi istilah dalam penelitian yang 

disusun guna mempermudah dalam memahami hasil penelitian. 

Pragmatik  : ilmu yang mempelajari tentang maksud yang terkandung  

dalam ujaran yang terikat konteks. 

Prinsip kerja sama : digunakan untuk memudahkan penjelasan antara makna  

dan daya. 

 

 

 


