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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Kegunaan bahasa bagi 

manusia adalah sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Seperti yang diungkapkan oleh Chaer 

(2003: 33) bahwa bahasa adalah alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia 

yang diungkapkan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. 

Dengan menggungkapkan pikiran, gagasan dan perasaannya melalui bahasa maka 

dapat tersampaikan apa yang dimaksudkan oleh manusia tersebut. Maka dari itu 

bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik diantara alat-alat komunikasi 

lainnya. 

Dalam berkomunikasi manusia membutuhkan orang lain, yaitu ketika 

seseorang menyampaikan pesan melalui bahasa pada saat itu juga diperlukan 

tanggapan atau respon dari orang lain. Di satu pihak seseorang bertindak sebagai 

pembicara dan pihak lain sebagai penyimak atau penerima, sehingga dalam 

komunikasi terdapat proses perubahan dari pembicara menjadi penerima dan 

sebaliknya (Tarigan, 2009:5). Proses perubahan tersebut dinamakan percakapan, 

dimana terjadi komunikasi berupa tanggapan pada penyampaian pesan. Percakapan 

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu bentuk tulisan maupun lisan. Percakapan dalam 

bentuk lisan contohnya yaitu berupa teks drama, novel, dan media cetak lainnya. 

Sedangkan percakapan dalam bentuk lisan berupa tuturan yang disampaikan melalui 

pembicaraan atau percakapan. Penyampaian informasi pada media elektronik, 

diantaranya yaitu radio dan televisi. 
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Dalam berkomunikasi tentunya banyak sekali aspek yang dapat dikaji, salah 

satunya yaitu dari segi tuturan. Berkomunikasi tidak lepas dari adanya tuturan yang di 

tuturkan oleh si penutur itu sendiri. Ketika berkomunikasi, tentunya kita harus 

mengetahui kapan kita memulai pembicaraan, menjawab pertanyaan dari lawan bicara 

kita dan kapan kita memutus pembicaraan. Hal tersebut bertujuan supaya, ketika kita 

berkomunikasi atau berbicara dengan seseorang tidak terjadi perebutan saat berbicara. 

Perebutan saat berbicara seperti itu, dapat terjadi dikarenakan bisa untuk mencari 

perhatian dari lawan bicaranya atau bisa untuk menjaga supaya komunikasi tetap 

berlangsung. 

Menurut Syamsuddin (1992: 51) gilir tutur (Turn Talking) adalah hal-hal yang 

berkenaan dengan siapa, kapan, berapa lama seseorang atau suatu pihak memperoleh 

giliran berbicara di seluruh percakapan atau pada sepenggal percakapan yang 

berlangsung. Sedangkan pendapat berbeda dikemukakan oleh Howe dalam Rani, dkk 

(2006: 204) bahwa gilir tutur adalah suatu pertukaran dalam percakapan yang akan 

menimbulkan pergantian peran peserta dalam percakapan, yaitu peran pembicara dan 

pendengar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa gilir tutur 

adalah suatu tindakan pertukaran dalam percakapan yang menimbulkan pergantian 

peran dalam percakapan baik siapa, kapan, dan berapa lama seseorang memperoleh 

giliran berbicara. 

Gilir tutur atau bagaimana cara kita mendapatkan giliran untuk berbicara 

sering kita jumpai ketika sedang berbicara dengan seseorang. Tidak hanya di jumpai 

secara langsung, gilir tutur juga dapat kita jumpai dalam sebuah acara televisi. Salah 

satu program acara di televisi yang dapat kita jumpai adanya gilir tutur yaitu acara talk 

show. Televisi merupakan media elektronik yang berguna untuk meyampaikan 
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informasi dan sarana komunikasi yang menggabungkan antara audio dan visual. Tidak 

hanya itu, di sisi lain televisi juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Seiring dengan 

perkembangan zaman saat ini,  program acara hiburan di televisi menjadi beragam, 

salah satunya adalah acara talk show. 

Talk show yang dulunya identik dengan pembicaraan yang formal sekarang 

dengan perkembangan zaman talk show di bawakan dengan situasi yang lebih menarik 

dan santai.  Bahkan sekarang talk show juga menampilkan hiburan di dalamnya, 

antara lain yaitu kuis, musik show, seni, dan masih banyak lagi. Dengan melihat 

perkembangan talk show masa kini yang dibuat menjadi santai maka antara moderator 

atau pembawa acara dan narasumber atau bintang tamu menjadi fleksibel dan juga 

bebas dalam menanyakan apapun kepada bintang tamu yang datang. Dengan 

dibuatnya situasi yang seperti itu menyebabkan adanya giliran berbicara yang 

beragam baik antara pembawa acara, bintang tamu dan juga orang-orang yang ada di 

sekitarnya. Salah satu program acara talk show yang sering muncul di televisi adalah 

program yang berjudul Ini Talk Show di NET TV. Melihat kejadian tersebut dalam 

program talk show yang berjudul Ini Talk Show sering kali ditemukan percakapan 

yang saling bertabrakan sehingga percakapan menjadi tidak teratur. Hal tersebut yang 

membuat daya tarik bagi penulis untuk mencoba manganalisis acara talk show yang 

berjudul Ini Talk Show dengan mengkaji bagaimana cara mengambil alih gilir tutur. 

Adanya gilir tutur membuat kita mengetahui bahwa ternyata dalam 

berkomunikasi terdapat cara-cara untuk kita bisa mendapatkan giliran berbicara. 

Adanya giliran berbicara ini yang terkadang tidak kita ketahui. Hal tersebut yang 

dapat kita lihat bahwa ternyata ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, 

terkadang ada seseorang yang mencoba untuk menyela di tengah-tengah pembicaraan. 

Ada juga bahwa pada saat kita sedang berbicara, mitra tutur atau lawan bicara kita 
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hanya diam saja tanpa bisa merespon apa yang kita tanyakan atau bicarakan. Atau 

bahkan ada pula yang hanya dapat memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan cara 

memperolehnya secara langsung.   

Adanya keberagaman dalam pengambilan gilir tutur atau giliran berbicara, 

maka munculah talk show dalam benak penulis untuk menjadi sumber data dalam 

penelitian ini. Talk Show diambil oleh penulis karena talk show merupakan acara yang 

memiliki banyak percakapan di dalamnya. Adanya keberagaman dalam percakapan 

itulah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana cara 

mengambil alih giliran berbicara dalam acara talk show. Talk show merupakan acara 

dimana walaupun disiarkan dalam stasiun televisi, namun talk show tidak terikat 

dengan skenario yang ada. Dengan semakin berkembangnya acara di televisi, maka 

dalam penayangannya pun acara talk show dibuat dengan semenarik mungkin. Talk 

show yang dulu terlihat kaku dengan topik pembicaraan yang serius sekarang sudah 

dirubah dengan pembawaan yang lebih santai.   

Adanya perubahan pengemasan talk show yang lebih menarik, maka host atau 

pembawa acara juga menjadi lebih leluasa dalam membahas sebuah topik 

pembicaraan yang diangkat. Adanya keleluasaan tersebut, tak jarang dalam acara talk 

show juga di sisipkan sebuah komedi yang membuat acara talk show tersebut menjadi 

lebih hidup. Dengan demikian, maka talk show tidak selalu terpaku dalam sebuah 

skenario yang ada. Dari situlah kita dapat melihat bahwa ragam tuturan menjadi 

bervariasi. Disinilah peran host sangat penting, dimana host bukan hanya sekedar 

memberikan tanya jawab saja kepada bintang tamu. Melainkan harus dapat pula 

membuat pembicaraan dan situasi yang ada semakin menarik. Salah satu fenomena 

yang terlihat dalam talk show yaitu melalui adanya cara seseorang mendapatkan 

giliran untuk berbicara.  
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Giliran berbicara sering kita jumpai pada cara talk show, karena dalam acara 

talk show sering kita jumpai adanya berbagai macam giliran berbicara. Adanya giliran 

berbicara yang sering terlihat yaitu antara host atau pembawa acara dengan bintang 

tamu, namun tak kala sesama bintang tamu juga acap kali terjadi adanya giliran 

berbicara. Giliran berbicara yang paling kita temui yaitu antar host dengan bintang 

tamu. Adanya giliran berbicara itu dikarenakan bahwa tugas host atau pembawa acara 

adalah memberikan pertanyaa kepada bintang tamu yang datang. Dan adanya bintang 

tamu yang datang dalam acara tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ari 

host atau pembawa acara.   ya  maka bintang tamu langsung menjawab. Tidak hanya 

itu saja, pada saat host memberikan pertanyaan tak jarang pula ada bintang tamu yang 

merebut pembicaran yang sedang berlangsung. Atau bahkan ada pula yang binggung 

untuk berbicara ketika diberikan untuk berbicara.    

Talk show yang berjudul Ini Talk Show adalah program talk show yang 

dikemas dengan suasana santai yang membahas isu-isu hangat yang ada di masyarakat 

dengan cara sederhana. Dalam program tersebut juga akan memperlihatkan suasana 

rumah dan karakter-karakter yang ada di rumah tersebut. Dengan peran Sule sebagai 

Host, Andre sebagai Consultant-Host, di dukung oleh Maya Septa sebagai Asisten 

Rumah Tangga, Mang Saswi, Tukul, Nunung dan Dede sebagai orang-orang yang ikut 

berperan dalam acara tersebut. Selain itu dalam talk show Ini Talk Sow acap kali 

ditemukan percakapan yang saling bertabrakan sehingga percakapan menjadi tidak 

teratur. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis. Berawal dari hal tersebut 

maka penulis ingin mencoba menganalisis acara Talk Show yang berjudul Ini Talk 

Show dengan mengkaji bagaimana cara mengambil alih gilir tutur yang ada dalam 

acara tersebut. 
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Dalam acara talk show Ini Talk Show episode 1020 terdapat contoh percakapan 

yang menunjukkan adanya gilir tutur. Pada saat itu bintang tamu yang datang yaitu Jez 

Hayat dan Melayu Micole. Bintang tamu yang lebih dulu dipanggil yaitu Jez Hayat. 

Pada saat itu topik pembicaran yang diangkat yaitu mengenai karir Jes yang sedang 

naik daun. Contoh percakapan yang membuktikan adanya gilir tutur dapat dilihat pada 

percakapan antara Andre dan Jez. Andre bertanya kepada Jes ”Dan sekarang katanya 

sedang membuat sigle yang ke dua ya” kemudian Jes menjawab pertanyaan Andre 

dengan tuturan “ Ke tiga”. Di dalam percakapan tersebut telah terjadi adanya gilir 

tutur berupa memperoleh, yaitu cara mengambil alih gilir tutur dari penutur pertama 

yaitu Andre yang berupa pertanyaa yang kemudian penutur pertama memberikan 

kesempatan sepenuhnya kepada lawan bicaranya yaitu Jez untuk untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. 

Pada episode 1030 dalam acara talk show  Ini Talk Show juga terdapat gilir 

tutur. Pada saat itu bintang tamu yang didatangkan yaitu 4 sekawan yaitu Ginanjar, 

ery, Qomar dan Eman. Salah satu contoh gilir tutur yang ada dalam percakapan ini 

adalah merebut. Merebut yaitu mengambil alih gilir tutur pada percakapan yang 

sedang berlangsung. Dalam percakapan ini terjadi perebutan pembicaraan. Contohnya 

percakapan yang terjadi antara Eman, Andre dan Sule. Ketika Eman berbicara Kepada 

Andre “Eman mas Eman”. Tuturan tersebut terjadi saat Eman sedang berusaha untuk 

meyakinkan kepada Andre dan semuanya bahwa dirinya itu benar-benar Eman. 

Kemudian Sule merebut tuturan Andre yang belum di jawab yang terdapat pada 

kalimat “ Ini Eman apa bukan”. 

Berdasarkan contoh di atas maka penulis berfikir bahwa untuk mengambil 

giliran berbicara terdapat beberapa cara, salah satunya yaitu dengan cara memperoleh. 
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Adanya keberagaman cara mengambil alih giliran berbicara dalam talk show terjadi 

karena adanya percakapan yang bervariasi. Seperti yang kita ketahui bahwa talk show 

merupakan acara dimana dialamnya membahsa mengenai topik tertentu yang 

membuat acara tersebut tidak hanya menarik tetapi juga aktif.  Adanya topik-topik 

tersebutlah yang membuat banyak fariasi dalam gilir tutur. Apalagi dengan adanya 

host dan bintang tamu yang dapat membuat talk show tersebut menjadi lebih hidup. 

Maka dari itu penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana cara mengambil alih 

gilir tutur yang terdapat dalam talk show Ini Talk show di youtube yang ditayangkan di 

NET TV.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu: “Bagaimana gilir tutur pada talk show Ini Talk Show di stasiun televisi NET TV 

pada bulan Oktober 2017?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis gilir tutur pada 

pada  talk show Ini Talk Show di stasiun televisi NET TV pada bulan Oktober 2017 

yang dilakukan melalui  enam cara yaitu memperoleh, mencuri, merebut, menganti, 

menciptakan dan melanjutkan gilir tutur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu manfaat praktis dan manfaat 

teori. 
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1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap 

perkembangan ilmu bahasa dalam bidang pragmatik umumnya dan khususnya tentang 

kajian cara mengambil gilir tutur yaitu memperoleh, mencuri, merebut, mengganti, 

menciptakan, dan melanjutkan. 

 

2. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan salah satu bahan acuan yang sangat 

bermanfaat untuk berbagai kepentingan khususnya di bidang pragmatik. Bagi para 

peneliti bahasa maupun para pembaca. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah 

dan memperluas pengetahuan. 
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