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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi yang semakin berkembang pesat, bahasa sangat 

berperan penting untuk memajukan dan menjaga kelestarian bahasa. Pada zaman 

sekarang bahasa sangat berkembang pesat baik itu bahasa lisan, bahasa tulis dan 

bahasa isyarat. Dalam hal ini, bahasa tidak bersifat statis atau diam akan tetapi 

bahasa yang muncul sekarang di masyarakat itu terjadi akibat semakin majunya 

suatu zaman. Dengan semakin majunya zaman mengakibatkan variasi bahasa 

yang muncul di masyarakat semakin banyak.  

Pada hakikatnya bahasa adalah alat ucap manusia yang yang digunakan 

untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Kridalaksana dalam 

Chaer (2007: 32) mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang arbitrer  yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja 

sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Dengan adanya bahasa dapat 

membantu manusia untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi antara manusia 

yang satu dengan manusia lainnya.  

Bahasa bersifat universal, yang dalam hal ini semua orang bertutur atau 

berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa. Bahasa adalah alat satu-

satunya manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Adanya bahasa sebagai 

alat interaksi sosial dan komunikasi manusia dapat membantu manusia untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, konsep ataupun perasaan kepada lawan 
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bicaranya. Dalam hal ini, bahasa memberikan sebuah peranan penting bagi 

manusia untuk berinteraksi dan saling tukar menukar informasi. 

Bahasa yang sekarang muncul di masyarakat sangatlah beragam 

diantaranya bahasa gaul, bahasa alay ataupun bahasa yang dibolak-balik. 

Masyarakat bebas menggunakan bahasa yang dikehendakinya untuk 

berkomunikasi. Bahwasanya salah satu fungsi bahasa ialah sebagai pusat 

informasi, yang dalam hal ini berfungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat 

kepada orang lain. 

Mitra tutur ataupun  masyarakat pastinya dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan ialah bahasa lisan. Berbahasa lisan 

sangtlah sulit, hal itu dikarenakan  bahwasanya dalam bekomunikasi secara 

langsung dituntut untuk memperhatikan padanan kata atau kalimat yang 

digunakan dalam berkomunikasi. Bukan hanya itu, akan tetapi masih terdapat 

beberapa unsur lain yang harus diperhatikan seperti piihan kata, intonasi, gesture 

dan lain-lain. Dalam berkomunikasi hendaknya memperhatikan hal tersebut untuk 

menjaga kelangsungan, kesopanan dan kenyamanan dalam berinteraksi sosial. 

Kenyataannya bahasa yang berkembang di masyarakat sangatlah beragam, 

seperti halnya bahasa alay. Hal tersebut merupakan keberagaman bahasa yang 

muncul di masyarakat memberikan dampak tersendiri dalam interaksi sosial. 

Dalam berinteraksi soial di masyarakat, bahasa yang digunakan oleh seorang 

penutur hendaklah diperhatikan dalam penggunaanya kepada siapa dia berbicara, 

berada di konteks mana dia berbicara. Dengan mengetahui kedua hal tersebut 
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peserta tindak tutur akan tepat dalam memilih bahasa dan kalimat-kalimat yang 

digunakan ketika berkomunikasi.  

Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang prinsip kesopanan pernah 

dilakukan oleh Mega Intan Permatasari dengan judul telaah prinsip tindak tutur 

sopan santun dalam peristiwa belajar mengajar di kelas 3 SDN Jelbuk 1 Jember. 

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilihat dari segi fokus masalahnya. 

Fokus masalah penelitian sebelumnya mengacu pada wujud ferbal, fungsi telaah 

tindak tutur dan strategi telaah tutur sopan santun dalam peristiwa belajar 

mengajar di kelas 3 SDN Jelbuk 1 Jember. Sedangkan penelitian ini membahas 

tentang bentuk pelanggaran prinsip kesopanan dan fungsi tuturan yang 

mengandung pelanggaran prinsip kesopanan pada tuturan pengisi acara talk show 

@Show_Imah. 

Seseorang dalam berkomunikasi hendaknya memperhatikan kesantunan 

berbahasa yang digunakannya. Biasanya orang dalam berkomunikasi sering 

mengabaikan kesantuan berbahasa dalam percakapannya. Orang-orang bercakap 

seenaknya sendiri dalam menggunakan bahasa. Orang-orang tersebut tidak 

memikirkan bahasa yang  digunakannya termasuk bahasa yang santun atau tidak 

santun. Mereka hanya memikirkan bagaimana bahasa itu digunakan dalam 

berinteraksi sosial di masyarakat. Dalam masyarakat, biasanya orang-orang 

berbahasa mencontoh dengan apa yang didengar di media elektronik. 

Fenomena yang muncul dalam media elektronik sangatlah beragam, 

seperti bahasa yang digunakan untuk bercakap atau berinteraksi antara penutur 
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satu dengan penutur lainnya. Salah satu media elekronik itu adalah televisi (TV). 

Dalam televisi banyak stasiun yang menayangkan acara talk show. Dalam talk 

show tersebut mengharuskan pengisi acara untuk saling berkomunikasi dan 

bercakap antara pengisi acara satu dengan pengisi acara lainnya untuk 

menghidupkan acara tersebut. Tentunya ketika mereka saling bercakap ialah 

menggunakan bahasa.  

Bahasa yang digunakan pengisi acara pada talk show-talk show tayangan 

televisi mengandung pelanggaran prinsip kesopanan dalam berbahasa.  Pada 

kenyataanya pengisi acara  hanya memikirkan fungsi dari bahasa itu sendiri yaitu 

fungsi entertaimen. Seperti yang diungkap oleh Kinneavy dalam Chaer (2009:33) 

yang mengemukakan bahwa bahasa berfungsi sebagai entertaimen yakni 

penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan 

perasaan batin. 

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan manusia lain untuk 

kehidupannya. Komunikasi adalah cara manusia untuk berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya. Apabila  manusia ingin dikatakan sebagai manusia beradab 

maka dalam berkomunikasi manusia harus memperhatikan kesantunan berbahasa, 

kesopanan berbahasa dan etika berbahasa. Ketiga komponen itu merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses komunikasi. Jika ketiga hal tersebut 

tidak digunakan dalam bercakap maka menimbulkan pelanggaran dalam prinsip 

kesopanan.        

Seperti halnya model percakapan yang digunakan dalam talk show 

@Show_Imah. Model percakapan yang digunakan dalam talk show 
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@Show_Imah berjenis  humor. Humor memberikan suatu kelucuan tersendiri 

oleh penutur kepada lawan tuturnya ketika berkomunikasi. Humor yang terdapat 

pada talk show @Show_Imah memunculkan adanya pelanggaran prinsip 

kesopanan dalam berbahasa. Wijana (1996) mengemukakan bahwa, prinsip 

kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri 

(self) dan orang lain (other). Diri sendiri adalah penutur, dan orang lain adalah 

lawan tutur dan orang ketiga yang dibicarakan penutur dan lawan tutur. 

  Bahasa yang digunakan oleh pengisi acara talk show @Show_Imah 

mengandung pelanggaran prinsip kesopanan berbahasa. Hal tersebut dapat 

diperhatikan melalui  kata-kata, kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang 

digunakan pada saat percakapan itu berlangsung. Sebagai contoh percakapan 

antara Wendi, Soimah dan Deswita dalam acara @Show_Imah. Wendi “ 

meskipun saya masih ABG tapi sedikit banyak saya tahu tentng aura yang ada di 

wajah Ndoro, kamu pakai susuk tapi bentuknya bukan masalah mutiara tapi 

susuknya seng ya.” Deswita pun menyahut pembicaraan Wendi “ Terus Ndoro 

kalau dibedakin bunyinya krompyang krompyang.” Dari tuturan tersebut dapat 

dikatakan bahwa ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang mereka gunakan 

kurang santun. Hal itu dikarenakan, tuturan yang digunakan mengandung humor 

sehingga mengandung pelanggaran prinsip kesopanan dalam berbahasa.  

  Tuturan  @Show_Imah mengandung pelanggaran prinsip kesopanan, yang 

dalam hal ini melanggar maksim kebijaksanaan. Chaer (2010: 56) mengemukakan 

bahwa maksim kebijaksanaan mengariskan bahwa setiap peserta pertuturan harus 

meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang 
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lain. Hal ini bertolak belakang dari prinsip kesopanan yakni maksim 

kebijaksanaan. Di mana dalam pertuturan tersebut memaksimalkan keuntungan 

diri sendiri tanpa memperdulikan perasaan orang lain, yang dalam hal ini penutur 

merasa sangat puas karena dapat mentertawakan orang lain tanpa membuat 

dirinya merasa rugi.          

Selain itu, percakapan Deswita menunjukkan ketidaksantunannya dalam 

berbahasa dan berkomunikasi yang mengatakan “Terus Ndoro kalau dibedakin 

bunyinya krompyang-krompyang.” Dalam tuturan tersebut juga melanggar prinsip 

kesopanan yang termasuk pada maksim kemurahan. Hal ini disebabkan karena 

melanggar paradoks prakmatik dengan berusaha memaksimalkan keuntungan diri 

sendiri. Oleh karena itu, jika dalam media elektronik kurang dapat berbahasa 

santun maka hal itu akan berdampak bagi masyarakat, yang mana masyarakat 

mencontoh penggunaan bahasa yang ada dalam media elektronik tersebut.   

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti mengambil judul “Analisis 

Pelanggaran Prinsip Kesopanan Pada Tuturan Pengisi Acara Talk Show 

@Show_Imah.” 

1.2 Fokus  Penelitian   

Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitian pada bentuk pelanggaran 

prinsip kesopanan dan fungsi tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip 

kesopanan. Fokus penelitian pada bentuk pelanggaran prinsip kesopanan 

menggunakan teori prinsip kesopanan Geoffrey Leech. Geoffrey Leech (dalam 

Chaer, 2010:56) teori kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan (politiness 

principles) yang dijabarkan menjadi maksim (ketentuan, ajaran), keenam maksim 
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ini adalah maksim kebijaksanaan (tact maxim), maksim kemurahan (generosity 

maxim), maksim penerimaan (approbation maxim), maksim kerendahan hati 

(modesty maxim), maksim kecocokan (agreement maxim) dan maksim 

kesimpatian (sympathy maxim). Sedangkan fungsi pelanggaran prinsip kesopanan 

dilihat dari fungsi tuturan penutur dan fungsi tuturan dari pihak lawan tutur. 

Penelitian ini difokuskan pada tayangan talk show @Show_Imah episode 22 

Januari 2014 dan 29 Januari 2014 pukul 15.15 di Trans TV. 

1.3 Rumusan  Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kesopanan pada tuturan pengisi 

acara talk show @Show_Imah? 

2. Bagaimana fungsi tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip 

kesopanan pada tuturan pengisi acara talk show @Show_Imah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsp kesopanan pada 

tuturan pengisi acara talk show @Show_Imah. 

2. Untuk mendeskripsikan fungsi tuturan yang mengandung pelanggaran 

prinsip kesopanan pada tuturan pengisi acara talk show @Show_Imah. 
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1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diteliti dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

memberikan suatu masukan tentang bagaimana menyikapi suatu 

pelanggaran prinsip kesopanan pada percakapan antar pengisi acara dalam 

talk show @Show_Imah di Trans TV sehingga hal tersebut akan 

memperlancar dalam proses komunikasi secara santun.  Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengkajian bahasa di bidang 

linguistik. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa yang lebih santun dan tidak 

melanggar prinsip kesopanan. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diperoleh dari hasil penelitin ini adalah memberikan 

sumbangan untuk perkembanan teori- teori pragmatik dan juga untuk 

membantu penelitian- penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi, khususnya prinsip 

kesopanan.    

1.6  Penegasan Istilah 

Adapun pembatasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut. 
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1. Bahasa 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer  yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. 

2. Tuturan  

Tuturan adalah sebuah tuturan bahasa yang dipakai oleh pemakai bahasa 

dalam berkomunikasi.  

3. Prinsip kesopanan 

Prinsip adalah suatu ketentuan yang harus dipatuhi dan dijadikan pokok 

berpikir dan bertindak. Sedangkan kesopanan adalah adat sopan santun. 

Jadi prinsip kesopanan adalah suatu ketentuan adat sopan santun yang 

harus dipatuhi dalam berkomunikasi.   

4. Pelanggaran Prinsip Kesopanan 

Pelanggaran adalah ketidaksesuaian. Pelanggaran prinsip kesopanan 

adalah ketidaksesuaian penggunaan tuturan bahasa berdasarkan maksim 

kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim 

kerendahan hati dan maksim kecocokan. 

5. Talk Show 

Talk show adalah sebuah program televisi atau radio di mana seseorang 

ataupun group berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal 

topik dengan suasana santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang 

moderator.  


