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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan bentuk lambang bunyi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi diri dan sarana untuk berkomunikasi dengan sesama mahkluk 

hidup. Bahasa selalu hadir dalam setiap kegiatan aktivitas manusia. Dengan 

berbahasa seseorang akan mengerti apa maksud dan tujuan yang diujarkan lawan 

tuturnya. Tanpa adanya bahasa kita tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. 

Dalam hal ini dikarenakan bahasa merupakan sumber terciptanya suatu interaksi. 

Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang bersifar arbiter yang 

digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi 

(Chaer, 2009: 149). 

Bahasa di dunia sangatlah banyak tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal 

ini bahasa-bahasa tersebut berbeda-beda dalam pengucapannya serta memiliki 

makna yang berbeda-beda. Bahasa tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi 

saja tetapi  juga digunakan sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan 

hubungan berkomunikasi dengan orang lain. Untuk membangun pola berbahasa 

yang baik maka diperlukan sebuah pola berbahasa yang baik juga. Setiap individu 

haruslah menguasai pola berbahasa yang baik agar sebuah komunikasi berjalan 

dengan lancar. Dalam hal ini dikarenakan jika seorang individu kurang menguasai 

pola berbahasa yang baik dan benar maka akan membuat tuturannya menjadi 

berantakan dan mengakibatkan lawan bicaranya akan menjadi sulit memeahami 

apa yang dikatakan oleh individu tersebut.  
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Dalam berkomunikasi secara lisan seseorang harus memperhatikan 

kalimat yang diucapkannya. Artinya, penutur harus memperhatikan kalimat yang 

diucapkan bisa dipahami dan dimengerti oleh  orang lain serta kalimat yang 

diucapkannya tidak menimbulkan salah tafsir (Markamah, 2009: 7). Ketika dalam 

berkomunikasi secara lisan, maka harus memperhatikan ketepatan, kelaiman, dan 

kebakuan kata yang diucapkan. Dalam berkomunikasi penutur sangat tidak 

diperkenankan untuk menggunakan dan mengucapakan kalimat-kalimat yang 

strukturnya tidak memenuhi kaidah bahasa indonesia.  

Faktor utama dalam keberhasilan sebuah interaksi atau percakapan antara 

penutur dan mitra tuturnya ialah faktor kerja sama. Kerja sama terjadi karena 

adanya pengetahuan yang sama antara penutur dan mitra tutur dalam 

membicarakan suatu permasalahan. Dengan demikian, agar proses komunikasi 

antara penutur dan mitra tutur dapat berjalan dengan baik, maka keduanya harus 

saling berkerjasama.   

Prinsip kerja sama perlu dilakukan oleh penutur dengan mitra tuturnya 

agar saat proses komunikasi berjalan dengan lancar. Namun apabila terjadi suatu 

penyimpangan, ada implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh 

penuturnya. Bila implikasi itu tidak ada, maka seorang penutur tersebut tidak 

melaksanakan kerja sama atau tidak bersifat kooperatif. Pernyataan ini memberi 

asumsi bahwa penutur dan mitra tutur pada saat interaksi verbal satu sama lain 

memiliki harapan bahwa mereka selalu terikat pada presumsi komunikatif, yaitu 

ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penutur dan mengaharap mitra tuturnya 

dapat memahami apa yang disampaikannya. 
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Fenomena tersebut sering kita jumpai dalam sebuah dialog percakapan. 

dialog  merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia. 

Kegiatan seperti ini hampir sering dijumpai baik di lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun lingkungan sekolah atau kerja. Debat sendiri merupakan 

kegiatan menukar pikiran atau memecahkan masalah yang sedang terjadi. Dalam 

sebuah perdebatan banyak dijumpai fenomena penutur kurang bisa menguasai 

penggunaan bahasa yang mengakibatkan struktur kalimatnya menjadi tidak 

beraturan. Kejadian seperti ini akan membuat lawan tuturnya menjadi tidak 

paham akan apa yang dikatakannya sehingga lawan tutur menjawab pertanyan 

tidak sesuai dengan konteks apa yang diujarkan oleh penutur atau penanya. Sama 

halnya dalam sebuah diskusi yang ditayangkan pada televisi. Meskipun sebagian 

besar narasumbernya orang-orang berpengalaman dibidangnya. Seringkali 

dijumpai mereka kurang tepat dalam menggunakan bahasa. Sehingga tercipta 

sebuah kesalahan dalam berkomunikasi.  

Dialog dalam sebuah acara televisi atau talk show merukapan bentuk 

komunikasi secara langsung antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk percakapan dalam 

sebuah diskusi mencerminkan pola serta sikap seorang penutur. Percakapan pada 

sebuah dialog merupakan percakapan yang sesuai pemakaian. Oleh karena itu, 

dalam percakapan tersebut ada kaitannya dengan prinsip kerja sama dalam 

berbahasa.  

 Indonesia Lawyers Club (disingkat menjadi ILC) merupakan salah satu 

acara talk show di TV One. ILC adalah sebuah program debat atau dialog yang 

menghadirkan beberapa narasumber untuk mendiskusikan tentang kejadian atau 
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peristiwa-peristiwa terbaru. Berita tersebut merupakan kabar-kabar terhangat yang 

sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat umum mulai dari 

ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Acara ini menjadi menarik karena 

dalam acara tersebut dihadirkan narasumber sesuai dengan topik yang akan 

dibahas atau didiskusikan.  

Dalam ILC terdapat tuturan-tuturan yang merupakan bentuk komunikasi 

antara pembawa acara dengan narasumber. Tayangan yang merupakan tuturan 

opini ini dilakukan secara spontan dan terkadang menghasilkan suatu perdebatan. 

Dalam hal ini terdapat sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah acara talk 

show dapat menggiring opini publik pada suatu hal yang baik, sedangkan apabila 

acara talk show tersebut memberikan hal-hal yang kurang baik maka akan 

memberikan dampak kepada masyarakat yang tidak baik pula.  

Alasan penulis memilih acara talk show ILC menjadikan sebagai obyek 

penelitian karena acara ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan acara-

acara talk show lainnya. Dalam talk show ILC penggunaan bahasa serta tuturan 

yang digunakan dan disampaikan oleh pembawa acaranya lebih bermutu. Dalam 

hal ini dapat dilihat dari kata-kata serta srtuktur kalimat yang digunakan. Selain 

itu juga dapat dilihat dari pola dan strategi dalam bertanya yang digunakan. Dari 

strategi tersebut maka seorang narasumber akan memberikan informasi yang lebih 

kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan tersebut.  

Adapun aspek kebahasaan yang digunakan oleh pembawa acara ILC  

kepada narasumber baik tuturan maupun percakapannya memiliki kekhasan 

tersendiri. Hal yang menjadikan menarik dari perbincangan atau diskusi ini yaitu, 

karena tuturan yang disampaikan oleh antar narasumber sering  terjadi suatu 
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perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Dalam hal ini 

dikarenakan antara narasumber satu dengan narasumber yang lain ingin 

mempertahankan argumentasinya serta sebagai kompetisi untuk menujukkan 

kepandaiannya sehingga terjadi sebuah pro dan kontra. Akibat dari terjadinya 

perdebatan maka menjadikan kondisi suasana diskusi kurang kondusif. Masing-

masing narasumber dalam diskusi tersebut memiliki kekuasaan dalam berbicara. 

Walaupun dengan menggunakan nada yang tinggi dalam mengutarakan 

pendapatnya, narasumber-narasumber tersebut selalu berusaha menggunakan 

bahasa yang baik dan benar dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini 

dilakukan agar suatu pernyataan yang diucapkannya tidak menyinggung 

narasumber lain atau lawan tuturnya.  

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Izza Maulida (2016) dengan 

judul  “ Pemakaian Prinsip Kerja sama pada Tuturan Guru dan Siswa dalam 

Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Di Kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Kota Malang Tahun Ajaran 2012-2013” dalam penelitian tersebut berfokus pada 

interaksi antara guru dan siswa pada proses kegiatan belajar mengajar  kelas X 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang dianalisis menggunakan teori pragmatik 

yakni prinsip kerja sama.  Penelitian tersebut meneliti tentang penggunan prinsip 

kerja sama dalam interaksi kegiatan belajar mengajar. 

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Lambang Prasetyo Utomo 

(2016) dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Komik 

Crayon Shinchan Karya Yushito Usui”. Pada penelitian tersebut berfokus pada 

pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan yang digunakan sebagai 

sarana penciptaan humor dalam komik Crayon Shinchan karya Yushito Usui yang 

dianalisis menggunkan teori pragmatik. Dalam hal ini kedua penelitan tersebut 
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penelitan tersebut sama dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama 

berobyek pada interaksi percakapan. Namun yang menjadikan perbedaan yaitu 

penelitian terdahulu mengkaji tentang penggunaan prinsip kerja sama pada suatu 

interaksi dan pelanggaran prinsip kerja sama pada sebuah komik. Pada penelitan 

yang akan dilakukan menkaji mengenai pelanggaran prinsip kerja sama pada 

interaksi tuturan pada acara talk show. 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan 

pemilihan judul penelitian ini terkait dengan banyaknya pelanggaran prinsip 

kerjasama pada tuturan narasumber maupun moderator yang digunakan untuk 

memepertahankan argumentasi pada acara dialog Indonesia Lawyers Club TV 

One. Dalam hal ini pentingnya mengkaji penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bentuk pelanggaran prinsip kerja sama apa saja yang digunakan oleh para 

narasumber yang merupakan tokoh-tokoh nasional untuk mempertahankan 

argumentasinya serta sebagai kompetisi untuk menujukkan kepandaiannya 

sehingga terjadi sebuah pro dan kontra. Penelitian ini membahas permasalahan 

dengan menggunakan teori pragmatik sebagai landasan teori. Pragmatik adalah 

telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi 

suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain telaah mengenai 

kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta penyerasian kalimat-kalimat 

dan konteks-konteks secara tepat Levinson (dalam Tarigan, 2009: 31). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberi judul penelitian ini sesuai dengan 

objek dan bahan penelitian yaitu Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam talk show 

”Indonesia Lawyers Club” TV One. 
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1.2. Pembatasan Masalah  

Penelitian mengenai pelanggaran prinsip kerja sama yang digunakan 

dalam percakapan atau dialog pada talk show ”ILC” ini menggunakan pendekatan 

pragmatik. Aspek pragmatik yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada 

bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dan mengenai tujuan pengungkapan 

percakapan dari pelanggaran prinsip kerja sama yang digunakan oleh para 

partisipannya. 

 

1.3. Perumusan Masalah  

      Ada dua permasalahan yang ingin dibahas dalam  penelitian ini.  

a. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat pada     

percakapan atau dialog dalam talk show ”Indonesia Lawyers Club”?  

b. Bagaimana latar belakang pelanggaran prinsip kerja sama dalam talk show 

"Indonesia Lawyers Club”? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

       Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat pada 

percakapan atau dialog dalam talk show ” Indonesia Lawyers Club”.  

b. Mendeskripsikan latar belakang pelanggaran percakapan dari   pelanggaran 

prinsip kerja sama dalam talk show ” Indonesia Lawyers Club”.  
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1.5. Manfaat Penelitian  

       a. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkenaan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu pragmatik. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai model analisis pragmatik terutama pada bentuk pelanggaran 

prinsip kerja sama pada sebuah percakapan diskusi dalam acara talk show. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis pada penelitian ini bisa digunakan oleh guru 

bahasa Indonesia untuk dapat dijadikan bahan referensi dalam 

mengajarkan prinsip kerja sama dan juga menjadi rujukan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar dengan memberikan tuturan yang lebih optimal 

dan lebih memperhatikan tuturan lawan tuturnya, sehingga menjadi 

komunikasi yang berjalan dengan baik dan sesuai sasaran. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan istilah dalam   

penelitian ini, maka ada istilah penting yang harus ditegaskan. 

a. Prinsip kerja sama merupakan aturan ideal dalam menjalin sebuah 

percakapan agar mencapai komunikasi yang maksimal 

b. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari  bahasa 

yang digunakan dalam berkomunikasi yang terikat konteks.  

c. Pelanggaran merupakan kegiatan yang menyimpang dari suatu ketentuan 

atau sebuah kesepakatan. 



9 
 

 

d. Bentuk pelanggaran maksim merupakan tuturan yang tidak sesuai dengan 

aturan ideal dalam menjalin sebuah percakapan. 

e. Tujuan pelanggaran maksim merupakan tuturan yang ingin dicapai dalam 

sebuah percakapan.  

f. Maksim merupakan kaidah-kaidah kebahasaan yang mengatur tidakannya, 

penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan 

dan ucapan lawan tuturnya. 


