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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa mempunyai peranan sebagai alat komunikasi yang digunakan 

setiap manusia dalam kegiatan sehari-hari karena hakikat bahasa itu sendiri 

adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini menunjukkan fungsi sosial bahasa yang 

menganggap bahasa sebagai identitas penutur, baik secara individual maupun 

berkelompok. Bahasa juga digunakan manusia dalam tiap kegiatan mereka 

sebagai alat bantu berinteraksi atau bekerja sama dengan individu-individu yang 

lain. Penjelasan tersebut dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari, contohnya 

individu dalam sebuah universitas, individu dalam pasar-pasar tradisional 

maupun modern, individu dalam sebuah lembaga-lembaga pemerintah dan 

individu dalam kegiatan hidup lainnya. 

Penjelasan demikian itu dapat dipahami bahwa hubungan yang terjalin 

antara bahasa, komunikasi dan masyarakat sangat erat dan saling berpengaruh 

antara satu dengan yang lain dalam tiap-tiap kegiatan maupun situasi yang 

dilakukan. Komunikasi dan bahasa itu sendiri merupakan kesatuan kontak yang 

digunakan manusia dalam berinteraksi antar sesama maupun berkelompok. 

Karena sebagai sarana komunikasi bahasa digunakan untuk mengungkapkan 

perasaan, kemauan, perintah, harapan, atau keinginan kepada anggota masyarakat 

lainnya. Pengungkapannya dapat secara verbal, non verbal maupun gabungan dari 

keduanya.  
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Bahasa memiliki tiga fungsi: penamaan, interaksi, dan transmisi 

informasi. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi 

objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk 

dalam komunikasi. Fungsi interaksi yaitu menekankan berbagai gagasan dan 

emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan 

kebingungan. Fungsi transmisi informasi ini melalui bahasa informasi dapat 

disampaikan kepada orang lain, menerima informasi setiap harinya dari awal 

kegiatan hingga akhir baik secara langsung maupun tidak langsung atau media 

massa (Barker dalam Mulyana, 2007:266). 

Pengertian fungsi bahasa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam setiap kegiatan berkomunikasi tiap individu saling memberikan informasi 

yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara 

langsung. Komunikasi merupakan suatu dampak atau reaksi dari adanya berbagai 

persepsi yang diterima, dan komunikasi yang digunakan sebagian individu ini 

merupakan kegiatan sosial yang melibatkan perasaan seseorang karena tugasnya 

sebagai komunikator. Kesimpulannya dalam kegiatan berkomunikasi inilah 

terjadi peristiwa tutur dan tindak tutur. 

Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungya interaksi linguistik 

dalam satu bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan 

tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. 

Penutur merupakan orang yang menyampaikan atau memberikan informasi 

berupa tuturan kepada mitra tuturnya, sedangkan mitra tutur merupakan orang 

yang bertindak atau berfungsi sebagai penerima pesan tuturan. Pesan yang 
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disampaikan tersebut menggunakan media bahasa, maka penyampaian pesan oleh 

penutur kepada mitra tutur merupakan tujuan utama terjadinya sebuah tuturan. 

Penjelasan tersebut dapat diibaratkan misalnya, interaksi yang 

berlangsung antara seorang dosen dengan mahasiswanya di ruang kuliah pada 

waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah 

merupakan sebuah peristiwa tutur. Pada suatu peristiwa tutur peran penutur dan 

pendengar dapat berubah fungsi. Pihak yang tadinya menjadi pendengar setelah 

mendengar dan memahami ujaran oleh seorang penutur akan segera bereaksi 

melakukan tindak tutur sebagai pembicara atau penutur. Sebaliknya pembicara 

atau penutur  berubah menjadi pendengar. Sebuah percakapan dapat disebut 

sebagai peristiwa tutur apabila memenuhi komponen-komponen dalam peristiwa 

tutur. 

Hymes (dalam Chaer dan Agustina 2010:48) menyebutkan bahwa suatu 

peristiwa tutur harus meliputi delapan komponen antara lain: 1) setting atau latar 

tutur, 2) partisipan tutur, 3) ends atau tujuan tutur, 4) act sequence atau topik 

tutur, 5) key emosi, 6) instrumentalities atau saluran tutur, 7) norma dan 8) genre 

tutur atau bentuk penyampaian. Peristiwa tutur pada dasarnya merupakan 

rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasi untuk mencapai suatu 

tujuan. Pada peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam 

tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti dari tindakan dalam tuturannya. 

Ketika melakukan kegiatan bertutur, setiap orang mempunyai tujuan 

untuk menyampaikan informasi, meminta informasi, memberikan perintah, 

menolak, dan untuk mencapai tujuan tersebut penutur harus menggunakan 
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percakapan atau tuturan agar apa yang dituturkan dapat diterima dan dipahami 

oleh mitra tuturnya. Seseorang yang ingin mengemukakan sesuatu kepada orang 

lain, maka apa yang ingin dikemukakannya itu adalah makna atau maksud dan 

orang tersebut harus menuangkannya dalam wujud tindak tutur. 

Bahasa bukan hanya milik masyarakat tutur tetapi juga bahasa memiliki 

peran penting dalam setiap industri yang ada. Pada dunia modern seperti saat ini 

misalnya industri hiburan telah banyak mengalami kemajuan. Industri hiburan 

mencakup bidang informasi, perfilman, dan lain sebagainya. Bahasa memiliki 

peran yang sangat penting dalam sebuah industri hiburan, karena dengan 

penggunaan bahasa yang menarik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pencitraan industri tersebut dan tidak hanya itu saja penggunaan bahasa yang 

menarik dalam bidang informasi dapat membantu pendengar maupun penonton 

lebih tertarik untuk melihat dan mendengarkan isi informasi tersebut. 

Industri hiburan dibidang informasi adalah hiburan yang memberikan 

informasi berupa pengetahuan, sosial, politik, budaya, musik dan bahkan 

informasi mengenai kehidupan maupun gaya hidup orang ternama. Informasi 

tersebut dirangkum atau disajikan dalam bentuk berita, talkshow dan 

pertunjukkan langsung. Salah satu bentuk informasi berupa talkshow 

menghadirkan beberapa narasumber dan pembahasan yang sesuai dengan fakta 

keadaan yang ada pada saat itu, kemudian disajikan kepada masyarakat atau 

penonton untuk kemudian melihat dan menilai bagaimana permasalahan yang 

muncul tersebut dapat diselesaikan. Bahasa yang digunakanpun disesuaikan 

dengan keadaan situasi yang terjadi di sekitarnya dan disesuaikan dengan fakta 
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yang ada, jika dikaitkan dengan tindak tutur maka bahasa yang digunakan ini 

adalah tuturan asertif karena tuturan asertif ini adalah bentuk tuturan yang 

mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan atau sesuai dengan 

fakta.  

Berkaitan dengan kalimat tuturan, adapun penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan oleh Lisa (2013) dengan judul Analisis Kalimat Efektif pada 

Rubrik Topik Kita dan Koloma dalam Jurnal Ilmiah Bestari Edisi September-

Desember 2009. Penelitian tersebut mengkaji tentang penggunaan 

ketidakefektifan kalimat pada rubrik Topik Kita dan Koloma yang ditinjau dari 

segi kesepadanan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan kalimat. Berikutnya 

penelitian yang sama dilakukan Eni (2005) dengan judul Analisis Struktur 

Kalimat pada Kolom Opini Surat Kabar Harian Malang Post Bulan September 

2004. Penelitian tersebut mengkaji tentang struktur kalimat tunggal dan struktur 

kalimat majemuk pada kolom opini. 

 Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji tentang 

tindak tutur asertif percakapan sebuah program acara talkshow 3 60 yang 

ditayangkan di Metro TV dan tidak dapat ditentukan hanya dalam bentuk 

gramatikalnya tetapi juga dari konteks yang digunakan bahasanya. Penelitian ini 

mengkaji tentang jenis kalimat tuturan asertif, dan makna tuturan asertif yang 

digunakan dalam acara talkshow tersebut. Oleh karena itu, ketika para presenter 

maupun narasumber menggunakan bahasa yaitu menggunakan kata-kata atau 

kalimat, mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata maupun kalimat melainkan 

juga sedang berbuat sesuatu dengan kata-kata atau kalimat yang dituturkan 
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tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada percakapan dialog program acara 

talkshow 3 60 yang ditayangkan di Metro TV.  

Melalui uraian yang ada tersebut, peneliti akan mengkaji tentang 

“Analisis Kalimat Tuturan Asertif pada Program Acara Talkshow 3 60 Metro TV 

Edisi Oktober 2013”. Peneliti menganggap penelitian ini menarik karena latar 

belakang acara tersebut adalah sebuah program acara talkshow yang 

menghadirkan atau menampilkan 3 topik terpilih dalam waktu 60 menit, 

menyajikan profil tokoh, isu terkini dan reportase mendalam mengenai suatu 

keadaan dengan tuturannya langsung kepada narasumber dan tempat kejadian. 

Alasan lain adalah bahasa yang digunakan disesuaikan dengan keadaan 

sebenarnya dan sesuai dengan fakta, maka jika dikaitkan dengan tindak tutur 

bahasa yang digunakan ini adalah tuturan asertif yaitu bentuk tuturan yang 

mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan atau sesuai dengan 

fakta dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah bentuk tuturan yang 

mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan atau sesuai dengan 

fakta maka menurut peneliti pemilihan objek penelitian program acara 3 60 telah 

sesuai dengan teori yang digunakan. Karena dalam permasalahan yang dibahas 

pada acara tersebut sesuai dengan fakta keadaan yang ada dan tuturannya pun 

langsung di tempat terjadinya peristiwa tersebut, hal ini sesuai dengan prinsip 

awal tuturan asertif. 

Tuturan asertif pada program acara talkshow inilah yang akan diambil 

oleh peneliti sebagai penelitian yang menjadikan acara talkshow sebagai objek 

penelitian. Program acara talkshow 3 60 ditayangkan di salah satu stasiun televisi 
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Indonesia yaitu Metro TV setiap hari kamis pukul 20.00 WIB. Berdasarkan 

pemakaian bahasa dalam percakapan pada program acara talkshow 3 60, maka 

ditemukan adanya keterkaitan tindak tutur asertif yaitu berupa jenis kalimat 

tuturan asertif dan makna tuturan asertif yang digunakan dalam program acara 

talkshow 3 60 di Metro TV. 

 

1.2  Fokus Masalah 

Asertif dapat diterapkan melalui tuturan berupa kalimat maupun tuturan 

lisan, bahkan Austin (dalam Cummings, 2007: 9) menjelaskan tujuan penutur 

dalam bertutur bukan hanya untuk memproduksi kalimat-kalimat yang memiliki 

pengertian dan acuan tertentu tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan kalimat-

kalimat dengan pandangan untuk memberikan kontribusi jenis gerakan 

interaksional tertentu pada komunikasi. 

Richards (dalam Rahardi, 2005:71) membedakan kalimat menjadi dua 

macam, pertama yaitu pembedaan berdasarkan bentuknya terdiri dari kalimat 

tunggal dan kalimat majemuk, sedangkan yang kedua yaitu pembedaaan 

berdasarkan nilai komunikatifnya terdiri dari kalimat deklaratif, kalimat 

imperatif, kalimat interogatif, kalimat eksklamatif, dan kalimat empatik. 

Percakapan antara narasumber dengan reporter ataupun presenter dalam 

acara tersebut diambil sebagai bahan penelitian karena terdapat pemakaian bahasa 

serta variasi tuturan yang menitikberatkan pada asertif. Makna tuturan asertif 

terdiri dari menyatakan, memberitahukan, menyarankan, membanggakan, 

mengeluh, menuntut dan melaporkan. 
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Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada, maka dari 

deskripsi-deskripsi yang telah diuraikan tersebut diperoleh fokus masalah yaitu 

wujud verbal asertif dapat berupa jenis kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan 

kalimat imperatif. Deskripsi karakteristik dari makna verbal asertif berupa 

menyatakan, memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, 

menuntut dan melaporkan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah jenis kalimat tuturan asertif pada program acara talkshow 3 

60 Metro TV Edisi Oktober 2013? 

2) Bagaimanakah makna tuturan asertif pada program acara talkshow 3 60 

Metro TV Edisi Oktober 2013? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan 

tindak tutur asertif pada program acara talkshow 3 60 Metro TV edisi oktober 

2013. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti, antara lain: 

1)  Mendeskripsikan jenis kalimat tuturan asertif pada program acara talkshow 3 

60 Metro TV Edisi Oktober 2013. 

2) Mendeskripsikan makna tuturan asertif pada program acara talkshow 3 60 

Metro TV Edisi Oktober 2013. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berbentuk kajian mengenai “Analisis Kalimat 

Tuturan Asertif pada Program Acara Talkshow 3 60 Metro TV Edisi Oktober 

2013” diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis demi 

perkembangan ilmu sosiolinguistik pada umumnya dan pragmatik pada 

khususnya. 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang teori tindak tutur, terutama untuk mendapatkan informasi 

tentang tindak tutur asertif yang terdapat dalam interaksi antara nara sumber 

dengan pembawa atau penanya pada program acara talkshow 3 60 Metro TV. 

Bagi dunia pendidikan dapat bermanfaat sebagai bahan pengajaran Bahasa 

Indonesia terutama berkaitan dengan tindak tutur yang digunakan dalam tayangan 

program acara berita. Data tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa indonesia, terutama 

dalam studi pragmatik yang kajiannya mempelajari berbagai macam ilmu bahasa 

tentang tindak tutur. 

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan masyarakat atau penonton dalam memahami isi informasi berita yang 

disampaikan serta mampu menilai atau menyelesaikan permasalahan yang ada di 

sekitar melalui percakapan antara nara sumber dengan presenter atau penanya 

dalam program acara tersebut. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskannya 

sebagai berikut: 

1) Analisis kalimat  

Analisis (KBBI, 1996: 37) menguraikan bahwa analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Sedangkan kalimat (KBBI, 1996: 434) kesatuan ujar yang mengungkapkan 

suatu konsep pikiran dan perasaan; perkataan; satuan bahasa yang secara 

relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual 

ataupun potensial terdiri atas klausa. Maka dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa analisis kalimat adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa kebahasaan dengan memusatkan kepada satuan bahasa yang 

memiliki pola intonasi final maupun potensial. 

2) Tuturan asertif 

Tuturan asertif adalah tuturan yang melibatkan penutur kepada proposisi 

kebenaran yang diungkapkan. Penjelasan ini dikaitkan dengan teori tindak 

tutur asertif yang dikemukakan oleh Searle. 

3) Jenis tuturan asertif 

Jenis tuturan asertif adalah bentuk kalimat atau tanda kalimat yang 

mengungkapkan tuturan asertif berdasarkan nilai komunikatif sebuah tuturan, 

yaitu kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan kalimat imperatif. 
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4) Makna tuturan asertif 

Makna adalah maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan 

kepada suatu bentuk kebahasaan (KBBI, 1996:619). Makna tuturan asertif 

adalah peran suatu tuturan asertif dalam suatu percakapan yang dikaitkan 

dengan tujuan penutur dalam melakukan sebuah tuturan, yaitu menyatakan, 

memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, 

melaporkan. 

5) Talkshow 

Talkshow menurut Farlex (2005) dalam The Free Dictionary adalah 

sebuah acara televisi atau radio yang mana orang terkemuka seperti seorang 

ahli dalam bidang tertentu berpartisipasi dalam diskusi atau diwawancarai dan 

kadangkala menjawab pertanyaan dari pemirsa atau pendengar. Talkshow 

merupakan program acara televisi yang menarik dan juga sebuah program 

acara yang mendidik untuk penontonnya karena informasi yang diberikan 

adalah langsung dari narasumber selaku pembicara dan pihak yang memiliki 

hak atas informasi yang disampaikan untuk meningkatkan wawasan berupa 

informasi diberbagai bidang kepada para pendengarnya dalam hal ini adalah 

penonton. 

 


