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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bertutur merupakan aktivitas manusia yang setiap hari pasti dilakukan 

yang muncul tanpa disengaja maupun terencana, yang dalam artian ketika berutur 

manusia bisa melibatkan sebuah perencanaan akan tema yang akan mereka 

tuturkan untuk membuat sebuah tuturan menjadi berarti dan bertujuan. Tetapi 

banyak pula tuturan yang muncul secara reflek berdasarkan situasi yang ada pada 

saat peristiwa tutur tersebut terjadi. Jadi, dalam sebuah ilmu kebahasaan ada yang 

disebut dengan konteks saat bertutur yang membuat sebuah situasi dalam bertutur 

dan tuturan tersebut menjadi berbobot. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah tindak 

tutur dalam pragmatik. 

Secara umum manusia akan terlibat dengan yang namanya pragmatik, 

tidak hanya di sekolah, dalam kehidupan setiap haripun manusia akan terlibat 

dengan namanya tindak tutur pragmatik. Banyak fenomena yang diterima dalam 

berbahasa ketika kita bisa memahami tindak tutur lebih dalam, seperti yang 

disebutkan di atas, yaitu dengan mengetahui tujuan, tema, situasi, partisipan 

ketika terjadi proses tuturan. Dalam peristiwa tutur aspek-aspek tersebut tersusun 

dalam SPEAKING (situation, participan, ends, act sequence, key, instrument, 

norms dan genre) dan semua aspek tersebut terdapat aktifitas dan interaksi antara 

dua pihak yaitu penutur dan lawan tutur beserta satu pokok tuturan, waktu, 

tempat, dan situasi (Chaer, 2010: 47). 

Proses tuturan yang terjadi antara penutur dan mitra tutur mempunyai 

makna yang berbeda-beda berdasarkan dari peristiwa dan tujuan yang dituturkan. 

Salah satunya adalah kesantunan dan ketidaksantunan dalam bertutur. Seperti 

yang telah disampaikan oleh Leech dalam Kunjana, dkk (2016: 58) bahwa dalam 

prinsip kesantunan terdapat enam maksim yang harus diperhatikan oleh penutur 

dan mitra tutur yang tujuannya adalah agar proses bertutur terdapat unsur 

kesantunan di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah maksim kebijaksanaan, 

maksim kedermawanan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim 

kesetujuan dan maksim kesimpatian. Maksim-maksim tersebut mengantar sebuah 
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tuturan pada sudut tertata kesantunan yang mana keduanya penutur dan mitra 

tutur akan merasa di untungkan. Selain kesantunan adapula ketidaksantunan yang 

menjadi objek pada penelitian ini, ketidak santunan adalah kesebalikan dari 

kesantunan, yang mana ketika terjadi ketidaksantunan maka akan mengakibatkan 

ketidakuntungan diantara penutur dan mitra tutur. Dalam ketidaksantunan bertutur 

terdapat beberapa kategori yang menjadi kategorinya, yaitu kesembronoan, 

memain-mainkan muka, melecehkan muka, mengancam muka, dan 

menghilangkan muka. Semua kategori tersebut merupakan kesatuan dari dimensi 

wujud dan maksud. 

Penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis menggunakan salah 

satu kategori ketidaksantunan pada salah satu program acara yang identik dengan 

unsur-unsur ketidaksantunan yaitu program acara ILC yang diputar di Tvone salah 

satu tv swasta di Indonesia. Ketidaksantunan yang akan digunakan adalah 

kesembronoan tuturan yang selanjutnya akan digunakan unutk mengkaji 

ketidaksantunan dari para finalis ILC yang muncul secara sengaja maupun tidak 

sengaja. Alasan peneliti tertarik pada judul ini adalah (1)ILC adalah salah satu 

program acara yang identik dengan debat karena memang acara tersebut sangat 

fenomenal karena debat antar finalis yang didatangkan secara sengaja dari dua 

kubu yang bertentangan, (2) ILC selalu mendatangkan para pakar dibidangnya 

yang akan menghasilkan bahasa-bahasa tingkat tinggi yang bagus untuk 

dianalisis, (3) ILC merupakan program acara debat terbaik pada di TV swasta, (4) 

dalam beberapa episode sering ditayangkan ILC secara live tanpa proses editing, 

jadi tuturan masing-masing finalis juga tidak teredit, dan (5) ILC banyak di telitik 

oleh mahasiswa dengan berbagai pendekatan bahasa termasuk fenomena 

ketidaksantunan.  

Alasan peneliti memilih ketidaksantunan adalah (1) bahasa tidak santun 

sering muncul ketika acara debat, (2) Ketidaksantunan merupakan bahasa yang 

sering terjadi di masyarakat, (3) kesembronoan dalam tuturan 

ketidaksantunanhampir tidak pernah diulas dalam beberapa penulisan ilmiah di 

Universitas di Surakarta, (4) orang hanya menganggap kesembronoan adalah 

bagian dari aktifitas manusia yang merupakan tindakan tanpa pikir panjang, tetapi 

pada penelitian ini kesembronoan di bahas dalam bentuk bahasa tidak santun, dan 
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(5) kesembronoan akan menimbulkan dampak tertentu pada pendengarnya entah 

itu negatif maupun positif yang kemudian akan dibahas oleh peneliti pada 

penelitian ini. 

Peneliti menggunakan program acara ILC sebagai objek penelitian 

tujuannya adalah untuk mencari tahu, menggali dan mengulas tentang 

permasalahan yang sedang viral pada saat ini, yang salah satunya adalah debat 

politik CAPRES dan Kasus korupsi Romy. Muncul banyak sekali ketidaksantunan 

yang dituturkan oleh para finalis walau ketidaksantunan tersebut memang sudah 

bukan hal yang taboo lagi pada acara tersebut, tetapi apa yang disebut degan 

ketidaksantunan akan memberikan imbas pada penutur dan mitra tuturnya walau 

tidak muncul secara langsung pada acara tersebut. Peneliti mencoba untuk 

menganalisis bentuk tuturan tidaksantun tersebut dalam sebuah penelitian yang 

berjudul “Kesembronoan dalam Bertutur pada Debat Politik Program Acara 

Indonesian Lawyer ClubEdisi OTT Romy 2019: Fenomena Ketidaksantunan 

Berbahasa Pragmatik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka di dapati permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk kesembronoan dalam bertutur yang muncul pada program 

acara Indonesian Lawyer Club edisi OTT Romy 2019? 

2. Bagaimana implikatur yang muncul akibat dari kesembronoan dalam bertutur 

yang muncul pada program acara Indonesian Lawyer Club edisi OTT Romy 

2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi bentuk kesembronoan dalam bertutur yang muncul pada 

program acara Indonesian Lawyer Club edisi OTT Romy 2019. 

2. Mengidentifikasi implikatur yang muncul akibat dari kesembronoan dalam 

bertutur yang muncul pada program acara Indonesian Lawyer Club edisi OTT 

Romy 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Diharapakan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.  

1. Teoretis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teori kepada 

pembaca tentang bagaimana sebuah tuturan yang diungkapkan dalam sebuah 

acara debat mempunyai banyak arti terutama dalam ketidaksantunan sehingga 

ada makna yang bisa diambil dalam tuturan tersebut. 

2. Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pembaca 

tentang bagaimana bisa menerapkan tuturan secara benar untuk menghindari 

terjadinya ketidaksantunan dalam berbahasa dalam bermasyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


