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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu wujud interaksi manusia adalah 

berbicara dalam percakapan. Percakapan dibutuhkan minimal dua orang 

didalamnya. Salah satunya menjadi penutur dan pihak yang lain menjadi mitra 

tutur. Dalam melakukan sebuah percakapan penutur dan mitra tutur menggunakan 

bahasa sebagai sarana berkomunikasi yang dipahami oleh keduanya. Penggunaan 

bahasa yang dipahami oleh keduanya adalah syarat terciptanya kelancaran dalam 

berkomunikasi. 

        Dalam sebuah tuturan atau percakapan, akan terlibat interaksi antara penutur 

dan petutur/mitra tutur. Faktor utama dalam keberhasilan sebuah interaksi tutur 

adalah faktor kerjasama. Kerjasama terjadi karena adanya pengetahuan yang sama 

antara penutur dan mitra tutur dalam membicarakan suatu permasalahan. Dari 

faktor kerjasama inilah akan tercipta sebuah interaksi tutur yang koheren, karena 

antara penutur dan mitra tutur akan terjalin sebuah kesinambungan 

tuturan/pemikiran. Kerjasama merupakan bentuk yang sederhana dimana orang-

orang yang sedang terlibat dalam tindak tutur umumnya tidak berusaha untuk 

membingungkan, mempermainkan, atau menyembunyikan informasi antara yang 

satu dengan yang lainnya. Dalam banyak peristiwa tutur, kerjasama merupakan 

titik awal untuk menjelaskan apa yang dituturkan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dikatakan oleh Grice (dalam Yule, 2006: 63) bahwa prinsip kerjasama; buatlah 

percakapan anda sendiri seperti yang diminta, pada taraf di mana percakapan itu 
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terjadi, dengan maksud atau arah pergantian bicara yang dapat diterima di mana 

anda terlibat di dalamnya. 

        Komunikasi manusia didasarkan pada kenyataan bahwa, manusia ingin 

berkomunikasi satu sama lain dengan berhasil dan dengan berkomunikasi itu ingin 

memelihara keserasian sosial. Oleh karena itu, selama komunikasi rutin para 

partisipan yang terlibat dalam interaksi ingin sekali bekerjasama untuk menjamin 

suatu komunikasi yang berhasil. Namun, tidak jarang juga ketika melakukan 

interaksi dalam percakapan, manusia banyak yang melanggar prinsip kerjasama. 

        Jika dilihat dari segi konteks, ada banyak sekali pilihan yang dapat dijadikan 

bahan analisis prinsip kerjasama yang diklasifikasikan ke dalam maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim hubungan dan maksim cara (pelaksanaan). Maksim 

Kuantitas menghendaki penutur untuk menjadikan apa yang dikatakan sesuai 

dengan apa yang diperlukan. Maksim kualitas menghendaki penutur untuk tidak 

mengatakan apa yang menurut penutur salah atau tidak ada bukti yang cukup kuat. 

Maksim relevansi menghendaki penutur membuat pesan kuat yang sederhana dan 

relevan. Maksim cara menghendaki penutur untuk menghindari ungkapan yang 

ambigu dan tidak jelas. Penaatan prinsip kerjasama terjadi apabila penutur dan 

mitra tutur mematuhi maksim-maksim prinsip kerjasama.  

        Penaatan prinsip kerjasama dapat terjadi dalam percakapan acara talkshow 

Hitam Putih. Hitam Putih adalah sebuah acara talkshow yang dibawakan oleh 

mentalis Indonesia, Deddy Corbuzier. Setiap acaranya menyampaikan tema-tema 

inspiratif yang dibawakan secara santai. Bintang tamu seringkali dibuat tidak 

berdaya ketika diberi pertanyaan oleh Deddy Corbuzier yang kritis. Kerjasama 

yang terjadi dapat kita lihat pada tuturan yang dilakukan oleh pembawa acara dan 
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bintang tamu yang hadir dalam episode tersebut. Ketika penutur atau pembawa 

acara memberikan pertanyaan kepada mitra tutur/bintang tamu, maka penutur 

memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Hal ini 

menunjukan adanya kerjasama dalam suatu percakapan yang dilakukan oleh 

peserta tutur. 

        Penjelasan di atas menunjukkan adanya fenomena kerjasama dalam 

komunikasi di acara talkshow Hitam Putih. Hal menarik dari penelitian mengenai 

kerjasama dalam interaksi pada acara Hitam Putih adalah karena telah terjadi 

kerjasama dalam komunikasi yang dilakukan oleh peserta tutur, sehingga dapat 

tercipta interaksi komunikasi yang koheren. Penutur dan mitra tutur melakukan 

kerjasama dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh 

keduanya, sehingga antara penutur dan mitra tutur terjadi kesinambungan 

tuturan/pikiran. Hal itulah yang menjadikan penelitian ketaatan prinsip kerjasama 

menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, yaitu dengan meneliti ketaatan prinsip 

kerjasama dalam tindak tutur acara Hitam Putih di Trans7 dengan menggunakan 

analisis pragmatik. 

        Alasan pemilihan fokus penelitian terhadap acara Hitam Putih karena dalam 

berinteraksi ditemukan fenomena kebahasaan yang berkaitan dengan ilmu 

pragmatik, yaitu berupa ketaatan prinsip kerjasama antara penutur dan mitra tutur. 

Selain itu, alasan pemilihan acara Hitam Putih dikarenakan acara tersebut banyak 

memberikan motivasi kepada masyarakat. Acara Hitam Putih sering mengangkat 

cerita kesuksesan masyarakat kalangan bawah yang bisa sukses dengan usaha dan 

kerja kerasnya. Analisis dengan kajian ilmu pragmatik menarik untuk diteliti, 

karena melibatkan bagaimana orang saling memahami satu sama lain secara 
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linguistik dan pendengar/ mitra tutur diharapkan dapat menyimpulkan tentang apa 

yang dituturkan oleh penutur. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik yaitu, 

agar seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang lain, 

asumsi mereka, makna atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan yang mereka 

perlihatkan ketika mereka sedang berbicara (Yule, 2006: 5). 

        Prinsip kerjasama ini sebelumnya sudah pernah digunakan untuk sebuah 

penelitian, namun dengan sumber data yang berbeda. Penelitian mengenai prinsip 

kerjasama yang pernah dibuat adalah penelitian dari Yulaeha (2012), penelitian ini 

berjudul  “Analisis Prinsip Kerjasama Pada Komunikasi Facebook”. Pada 

penelitian sebelumnya peneliti memfokuskan pada masalah pelanggaran prinsip 

kerjasama dan fungsi pelanggaran prinsip kerjasama. Pada penelitian kali ini, 

peneliti memfokuskan pada bentuk ketaatan prinsip kerjasama dan fungsi tuturan 

dengan sumber data yang berbeda yakni pada acara talkshow Hitam Putih. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Gufron (2010) dengan judul “Telaah Prinsip 

Kerjasama dalam Naskah Sketsa Komedi Karya Bambang Sayno”, dibatasi pada 

hal-hal yang terkait dengan prinsip kerjasama yang mencakup maksim kuantitas, 

kualitas, relevansi dan cara. Sumber data pada penelitian Gufron (2010) diambil 

dari naskah komedi karya Bambang Sayno. Pada penelitian ini, peneliti 

memfokuskan pada bentuk ketaatan prinsip kerjasama dan fungsi tuturan yang 

terdapat pada acara Hitam Putih. Alasan pemilihan bahasan ini adalah 

keingintahuan akan bentuk ketaatan prinsip kerjasama dan fungsi tuturan yang 

digunakan dalam acara Hitam Putih di Trans7. 

        Peneliti mengharapkan, kajian dalam penelitian ini dapat menjadi sumber 

pengetahuan bagi pembaca mengenai prinsip kerjasama yang termasuk dalam 
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kajian pragmatik. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti 

bermaksud membuat sebuah penelitian dengan judul “Telaah Prinsip Kerjasama 

dalam Tindak Tutur Acara Hitam Putih di Trans7”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

       Luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian prinsip kerjasama ini, maka 

peneliti akan membatasi permasalahannya. Fokus permasalahan dalam penelitian 

ini didasarkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan judul dalam 

penelitian. Permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai ketaatan prinsip 

kerjasama dan fungsi tuturan dalam interaksi antara peserta tutur pada acara 

Hitam Putih di Trans7. Alasan pemilihan permasalahan tersebut berdasarkan pada 

objek penelitian bahwa dalam berkomunikasi di acara Hitam Putih terjadi 

kerjasama dalam berkomunikasi, sehingga tercipta tuturan yang koheren. 

Penelitian ini dibatasi pada komunikasi acara Hitam Putih yang tayang pada 

tanggal 02 Januari 2015. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah secara khusus 

yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) Bagaimana wujud prinsip kerjasama dalam tindak tutur acara Hitam Putih di 

Trans7? 

2) Bagaimana fungsi tuturan dalam tindak tutur acara Hitam Putih di Trans7? 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan secara khusus dalam 

penyusunan makalah ini antara lain sebagai berikut: 

1)  Mendeskripsikan wujud  kerjasama  dalam tindak tutur acara Hitam Putih di 

Trans7. 

2) Mendeskripsikan fungsi tuturan dalam tindak tutur acara Hitam Putih di 

Trans7. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan analisis dalam persoalan 

pragmatik terutama mengenai prinsip kerjasama. 

b. Penelitian ini dapat memperkaya data tentang penelitian pragmatik. 

Mengingat penelitian ini memuat data mengenai prinsip kerjasama, 

sehingga sewaktu-waktu data dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan 

penelitian tentang pragmatik terutama mengenai prinsip kerjasama. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat disimpan sebagai dokumen tentang prinsip 

kerjasama dalam acara Hitam Putih di Trans 7. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Guna menghindari kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang diungkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi istilah 

sebagai berikut: 

1) Tindak Tutur 

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan 

keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu (Chaer, 2010: 50). 

2) Prinsip Kerjasama 

Menurut Grice (dalam Budiman, 2004) menegaskan bahwa dalam semua 

komunikasi ada persetujuan umum antara penutur dan pendegar. 

3) Maksim 

Maksim merupakan pernyataan ringkas yg mengandung ajaran atau kebenaran 

umum tentang sifat-sifat manusia (KBBI Luring offline, 2010). 

 




