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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Skripsi dengan judul Tindak Tutur Pengakuan (Acknowledgment) Guru 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 2 Purwokerto Bulan 

September Tahun Pelajaran 2013-2014 oleh Islan Rahayu 

 

Persamaan penelitian yang berjudul Tindak Tutur Pengakuan 

(Acknowledgment) Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 2 

Purwokerto Bulan September Tahun Pelajaran 2013-2014 oleh Islan Rahayu  dengan 

penelitian saya yang berjudul Kajian Tindak Tutur Ilokusi Acknowledgment 

(Pengakuan) pada Talk Show Indonesia Lawyers Club Periode November 2016 yaitu 

kedua penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif, karena masalah yang akan diteliti memerlukan 

pengamatan atau penelitian yang cermat dan berusaha mendeskripsikan serta 

membuat kesimpulan umum yang tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik. 

Data yang digunakan berupa tuturan. Metode yang digunakan kedua peneliti di atas 

yaitu metode simak. 

Penelitian yang berjudul Tindak Tutur Pengakuan (Acknowledgment) Guru 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Negeri 2 Purwokerto Bulan September 

Tahun Pelajaran 2013-2014 oleh Islan Rahayu dengan penelitian saya yang berjudul 

Kajian Tindak Tutur Ilokusi Acknowledgment (Pengakuan) pada Talk Show Indonesia 

Lawyers Club Periode November 2016 memiliki perbedaan. Penelitian yang berjudul 

Tindak Tutur Pengakuan (Acknowledgment) Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar 
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di SMP Negeri 2 Purwokerto Bulan September Tahun Pelajaran 2013-2014 oleh Islan 

Rahayu bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur dan fungsi dari 

masing-masing jenis tindak tutur pengakuan (acknoeledgment) guru dalam kegiatan 

belajar mengajar di SMP Negeri 2 Purwokerto. Sumber data yang digunakan adalah 

guru SMP Nergei 2 Purwokerto. Peneliti yang berjudul Kajian Tindak Tutur Ilokusi 

Acknowlegment (Pengakuan) pada Talk Show Indonesia Lawyers Club Periode 

November 2016 bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi 

acknowledgment (pengakuan) apa saja yang terdapat pada acara talk show Indonesia 

Lawyer Club. 

 

2. Skripsi dengan judul Tindak Tutur Ilokusi dalam Wacana Novel Dua Ibu 

Karya Arswendo Atmowilyoto oleh Fatmi Maslakhah 

 

Persamaan penelitian yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam Wacana Novel 

Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto dengan penilitian saya yang berjudul Kajian 

Tindak Tutur Ilokusi Acknowledgmtnt (Pengakuan) pada Talks Show Indonesia 

Lawyers ClubPeriode November 2016 yaitu kedua penelitian tersebut merupakan 

penelitian deskriptif  kualitatif. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, 

karena masalah yang akan diteliti memerlukan pengamatan atau penelitian yang 

cermat dan berusaha mendeskripsikan serta membuat kesimpulan umum yang tidak 

menggunakan prosedur-prosedur statistik. Data yang digunakan berupa tuturan. 

Metode yang digunakan kedua peneliti di atas yaitu metode simak. 

Penelitian yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam Wacana Novel Dua Ibu 

Karya Arswendo Atmowiloto dengan penilitian saya yang berjudul Kajian Tindak 

Tutur Ilokusi Acknowledgmtnt (Pengakuan) pada Talks Show Indonesia Lawyers 

Kajian Tindak Tutur..., Reni Dwi Pawestri, FKIP, UMP, 2017
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ClubPeriode November 2016 memiliki perbedaan yaitu penelitian yang berjudul 

Tindak Tutur Ilokusi dalam Wacana Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowilyoto 

bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang ada dalam 

wacana novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowilyoto. Sumber data yang digunakan 

berupa wacana novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowilyoto. Peneliti yang berjudul 

Kajian Tindak Tutur Ilokusi Acknowlegment (Pentakuan) pada Talk Show Indonesia 

Lawyers Club Periode November 2016 bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur 

ilokusi pengakuan (acknowledgment) apa saja yang terdapat pada acara talk show 

Indonesia Lawyers Club. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

presenter dan bintang tamu atau narasumber pada talk show Indonesia Lawyers Club. 

 

B. Tindak Tutur Ilokusi 

1. Pengertian Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi adalah melakukan sesuatu tindakan dalam mengatakan 

sesuatu (Tarigan, 2009: 35). Pada tindak tutur ilokusi, penutur mengatakan sesuatu 

dengan menggunakan suatu gaya yang khas, yang membuat si penutur bertindak 

sesuai dengan apa yang dituturkan. Singkatnya, ucapan dianggap sebagai suatu bentuk 

kegiatan.  Menurut Yule (2006: 84) tindak ilokusi ditampilkan melalui penekanan 

komunikasi suatu tuturan. Penuturan mungkin menuturkan sebuah kalimat untuk 

membuat suatu pertanyaan, tawaran, penjelasan, atau maksud-maksud komunikatif 

lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Leonie (2010, 53) mengatakan bahwa tindak 

tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat 

performatif yang eksplisit. Tindak ilokusi merupakan bagian yang sentral atau penting 

dalam memahami tindak tutur (Wijana, 1996: 19). Pendapat lain juga diungkapkan 

Kajian Tindak Tutur..., Reni Dwi Pawestri, FKIP, UMP, 2017



 

 

9 

 

oleh Schmidt dan Richards (dalam Nadar 2009: 14) mengungkapkan bahwa tindak 

ilokusi adalah apa yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan 

sesuatu. Tindak tutur ilokusi ini disebut The Act of Doing Something (tindakan 

melakukan sesuatu) (Austin dalam Chaer, 2010:28). 

 

2. Jenis-Jenis Tindan Tutur Ilokusi 

Jenis-jenis tindak tutur ilokusi menurut Ibrahim (1993: 16-43) diklasifikasikan 

sebagai berikut: (a) konstantif. (b) direktif. (c) komisif. (d) axknowledgments 

(pengkuan). Adapun uraiannya sebagai berikut: 

a. Konstantif (constantine).  

Secara umum, constative merupakan ekspresi kepercayaan yang bibarengi 

dengan ekspresi maksud sehingga mitratutur membentuk atau memegang kepercayaan 

yang serupa. Misalnya menyatakan, memprediksi, melporkan, menasehati, menilai 

dan membenarkan (Ibrahim, 1993: 16). Dalam menyampaikan suatu tuturan penutur 

sangat percaya dan yakin dengan apa yang dituturkannya kepada mitra tutur sehingga 

mitra tutur yakin atau percaya dengan apa yang disampaikan oleh penutur. Tuturan 

konstantif adalah tuturan yang menyatakan sesuatu yang dapat diuji kebenarannya. 

Contoh “Soekarno adalah presiden pertama RI”. Tuturan tersebut merupakan tuturan 

konstatif karena kebenaran tersebut dapat diterima berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh mira tutur yang mendengarnya, yaitu bahwa Soekarno adalah presiden 

pertama RI. 

 

b. Direktif (directives).  

Tindak tutur ilokusi direktif mengekspresikan maksud penutur (keinginan, 

harapan) sehingga ujaran atau sikap yang diekspresikan dijadikan sebagai alasan 
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untuk bertindak oleh mitra tutur, misalnya meminta, bertanya, memerintah, melarang, 

menyetujui, dan menasehati, (Ibrahim, 1993: 27). Tindak tutur direktif merupakan 

tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai 

apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Contohnya adalah “Bantu aku memperbaiki 

tugas ini”. Contoh tersebut termasuk ke dalam tindak tutur jenis direktif sebab tuturan 

itu dituturkan dimaksudkan penuturnya agar melakukan tindakan yang sesuai dengan 

yang disebutkan dalam tuturannyayakni membantu memperbaiki tugas. Indikator dari 

uturan direktif adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur setelah 

mendengar tuturan tersebut. 

 

c. Komisif (comissives).  

Tindak tutur ilokusi comissives merupakan suatu kategori tindak ilokusi yang 

mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dispesifikasi dalam 

proposisinya, yang bisa juga menspesifikasi kondisi-kondisi tempat isi itu dilakukan 

atau tidak harus dilakukan. Misalnya menjanjikan, menawarkan, (Ibrahim, 1993: 33). 

Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Pada tindak tutur ilokusi 

komisif penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan. Contoh 

tindak tutur komisif berjanji adalah “Besok saya akan datang ke pameran lukisan 

Anda”. Tuturan itu mengikat penuturnya untuk datang keacara mitra tuturnya.  

 

d. Acknowledgments (pengakuan).  

Tindak tutur ilokusi acknowledgments mengekspresikan perasaan tertentu 

kepada mitra tutur, baik yang berupa rutinitas ataupun yang murni. Misalnya 
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menyampaikan salam, mengekspresikan rasa senang, berterima kasih dan 

mengucapkan salam, (Ibrahim, 1993: 37).  Fungsi tindak tutur ilokusi acknowledgnets 

yaitu mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan 

yang tersirat tuturan. Contoh “Selamat atas kelahiran putra pertama anda”. Ucapan 

selamat yang diuturkan oleh penutur, masuk ke dalam ketegori tindak tutur 

acknowledgment yang memiliki makna ilokusi congratulate (mengucapkan selamat) 

yaitu berupa ucapan salam dai penutur kepada mitra tutur. Penutur mengekspresikan 

perasaan turut berbahagian terhadap keadaan mitra tutur  dengan mengucapkan 

selamat. 

 

C. Tindak Tutur Acknowledgment (Pengakuan) 

1. Pengertian Tindak Tutur Ilokusi Acknowledgment 

Ibrahim (1993: 37) menjelaskan bahwa acknowledgment merupakan kasus 

sentral dari kelas behabitiviesAustin. Pengakuan (acknowledgment) mengekspresikan 

perasaan tertentu kepada mitra tutur baik yang berupa rutinitas ataupun yang murni. 

Perasaan dan pengeskpresiannya cocok untuk jenis situasi tertentu. Oleh karena itu, 

acknowledgment diharapkan pada situasi tertentu, acknowledgmeht itu seringkali 

disampaikan bukan karena perasaan yang benar-benar murni tetapi karena ingin 

memenuhi harapan sosial sehingga perasaan itu perlu diekspresikan. Tuturan 

acknowledgment merupakan tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam ujarannya. 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Tutur Ilokusi Acknowledgment 

Ibrahim (1993: 37-41) mengategorikan tindak tutur acknowledgment ke dalam 

delapan bentuk tuturan. Tuturan pertama yaitu apologize (meminta maaf). Tuturan 

Kajian Tindak Tutur..., Reni Dwi Pawestri, FKIP, UMP, 2017
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kedua yaitu condole (mengucapkan bela sungkawa). Tuturan ketiga congratulate 

(mengucapkan selamat). Tuturan keempat greet (mengucapkan salam). Tuturan 

kelima yaitu thank (mengucapkan terima kasih). Tuturan keenam bid (harapan). 

Tuturan ketujuh yaitu recept (menerima). Tuturan kedelapan yaitu reject (menolak). 

Uraiannya sebagai berikut: 

a. Apologize: Meminta maaf 

Ketika seseorang meminta maaf kepada orang lain. Baik orang tersebut 

mengekspresikan penyesalan (akan apa yang telah dilakukan) atau dia 

mengekspresikan maksud sehingga ujarannya memenuhi harapan sosial untuk 

mengekspresikan penyesalan. Tuturan permintaan maaf menggunakan penanda maaf. 

Penutur megucapkan maaf kepada mitra tutur karena telah melakukan suatu hal, 

(Ibrahim, 1993: 38). Contoh: Maafkan saya bu, ban sepeda motor saya bocor sehingga 

saya telat pulangnya. 

Kalimat di atas jika dituturkan oleh seorang anak kepada ibunya, anak 

meminta maaf kepada ibunya karena pulang terlambat. Keterlambatan pulang 

dikarenakan ban sepeda motornya bocor. Bentuk tuturan di atas merupakan bentuk 

tuturan apologize, meminta maaf. Tuturan di atas digunakan penutur untuk 

menjelaskan kenapa penutur melakukan hal tersebut, sehingg tidak terjadi 

kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur. Penanda yang digunakan pada tuturan 

di atas yaitu penanda maaf. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur langsung. 

 

b. Condole: Mengucapkan Belasungkawa 

Tuturan yang diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur atau lawan tuturnya 

atas sesuatu hal yang telah terjadi. Suatu hal tersebut dapat berupa musibah yang 
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terjadi pada mitra tutur sehingga mengharuskan penutur mengeskpresikan simpati atas 

penderitaan mitra tutur dan maksud bahwa ujarannya memenuhi harapan sosial. 

Tuturan condole ini pada umumnya memerlukan spesifikasi, sebab tuturan ini bisa 

dikondisi peristiwa yang sudah lewat yang tidak lagi ada dihadapan pertemuan 

penutur dan mitra tutur. Tuturan condole menggunakan penanda belasungkawa atau 

ikut prihatin, turut prihatin, (Ibrahim, 1993: 38). Contoh: Saya ikut prahatin dengan 

apa yang terjadi sama anak ibu. 

Bentuk kalimat di atas merupakan bentuk tuturan condole (mengucapkan 

belasungkawa). Kalimat di atas jika dituturkan oleh penutur kepada temannya, penutur 

bersimpati kepada temannya. Tuturan tersebut berisikan penutur bersimpati yang 

diekspresikan dengan mengucapkan “ikut prihatin dengan apa yang terjadi sama anak 

ibu”. Penanda yang digunakan pada tuturan di atas yaitu menggunakan penanda ikut 

prihatin. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur langsung. 

 

c. Congratulate: Mengucapkan Selamat 

Tuturan yang diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur atau lawan tuturnya 

atas sesuatu hal baik telah terjadi. Suatu hal tersebut dapat berupa penghargaan yang 

diterima mitra tutur, sehingga mengharuskan penutur mengekspresikan kebahagiaan 

atas apa yang telah diterima oleh mitra tutur dan maksud bahwa ujarannya memenuhi 

harapan sosial. Congratulate dapat juga diartikan bahwa penutur mengekspresikan 

kabahagiaan dengan mengucapakn selamat. Tuturan congratulate menggunakan 

penanda selamat, (Ibrahim, 1993: 38). Contoh: Saya ucapkan selamat kepada Pak 

Karni retingnya naik. 
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Bentuk kalimat di atas merupakan bentuk tuturan congratulate (mengucapkan 

selamat). Tuturan di atas berisikan penutur mengucapkan selamat kepada mitra 

tuturnya karena retingnya naik. Penanda yang digunakan pada tuturan di atas yaitu 

menggunakan penanda selamat. Bentuk tuturan tersebut merupakan merupakan 

bentuk tindak tutur langsung. Tuturan tersebut digunakan penutur untuk memberikan 

penghargaan atas reting yang diraihnya. 

 

d. Greet: Mengucapkan Salam 

Tuturan yang diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur atau lawan tuturnya 

atas dasar kebahagiaan karena dapat bertemudengan mitra tutur. Kebahagiaan penutur 

tersebut dapat diekspresikan dengan mengucapkan salam. Selain tuturan tersebut 

digunakan untuk mengutarakan bahwa penutur senang bertemu dengan mitra tutur 

juga digunakan untuk menyapa dan maksud bahwa ujarannya memenuhi harapan 

sosial. Tuturan salam digunakan apabila penutur berhadapan dengan mtra tutur. 

Tuturan salam menggunakan penanda assalamualaikum wr.wb. selamat pagi, selamat 

siang, selamat sore, dan selamat malam, (Ibrahim, 1993:39). Contoh: Selamat pagi 

anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? 

Kalimat di atas jika dituturakn oleh seorang guru kepada muridnya, guru 

mengucapkan salam kepada muridnya saat akan memulai pembelajaran. Bentuk 

tuturan di atas merupakan bentuk tuturan greet. Guru mengucapkan salam sebelum 

memulai pelajarannya. Tuturan di atas digunakan mitra tutur untuk memberikn 

motivasi agar mitra tuturnya semangat untuk belajar. Tuturan tersebut ditandai dengan 

penanda selamat pagi. Tuturan tersebut merupakan bentuk tindak tutur langsung. 
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e. Thank: Mengucapkan Terima Kasih 

Penutur mengucapkan terima kasih kepada mitra tutur atau lawan tuturnya 

karena sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa bantuan atau pemberian suatu benda, ucapan 

terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur karena penutur diberi sesuatu oleh mitra 

tutur. Rasa terima kasih itu dapat diekspresikan dengan ditandai ucapan terima kasih 

dan maksud bahwa ujarannya memenuhi harapan sosial. Tuturan thank menggunakan 

tanda terima kasih, (Ibrahim, 1993: 39). Contoh: Terima kasih kamu sudah mau 

membantu mengerjakan PR ku. 

Kalimat di atas jika dituturkan kepada mitra tuturnya, penutur mengucpkan 

terima kasih kepada mitra tutur karena sudah membantunya. Bentuk tuturan di atsa 

merupakan bentuk tuturan thank. Penutur mengucapkan terima kasih kepada mitra 

tuturnya. Tuturan di atas digunakan mitra tutur untuk menghargai bantuan dari mitra 

tuturnya. Tuturan tersebut ditandai dengan pananda terima kasih. Bentuk tuturan 

tersebut merupakan tindak tutur langsung. 

 

f. Bid: Harapan 

Penutur berharap bahwa apa yang dilakukan mitra tutur atau lawan tuturnya 

akan baik. Tuturan ini dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. Oleh 

karena itu, tuturan harapan ini sama halnya denggan tuturan direktif yang 

mengekspresikan maksud penutur (keinginan atau harapan) sehingga ujaran atau sikap 

yang diekspresikan dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. Tuturan 

harapan ditandai dengan penanda harap, semoga,mudah-mudahan, (Ibrahim, 1993: 

40). Contoh: Ibu berharap tugas hari ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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Kalimat di atas jika dituturkan oleh seorang guru kepada muridnya, guru 

memberikan tugas dan berharap tugas tersebut dapat dikerjakan dengan baik oleh 

semua murid. Bentuk tuturan di atas adalah bentuk tuturan bid (harapan). Penutur 

(guru) mengucapakan harapan kepada mitra tutur (murid). Tuturan di atas digunakan 

untk membuat mitra tutur menjadi lebih bersemangat dan sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugasnya. Penanda pada tuturan di atas adalah menggunakan penanda 

berharap. Bentuk tuturan tersebut merupakan tindak tutur langsung.  

 

g. Recept: Penerima Suatu Acknowledgment 

Penutur menerima acknowledgment dari mitra tutur, baik berupa apologize, 

greet, dan thank. Penutur menerima acknowledgment mitra tutur dengan 

mengucapkan welcom (penutur menerima ucapan termia kasih) sehingga mitra tutur 

percaya bahwa penutur menghargai acknowledgment. Tuturan ini digunakan untuk 

memenuhi harapan sosial, (Ibrahim, 1993: 40). Contoh: Walaikumsalam wr.wb. 

Bentuk tuturan di atas merupakan bentuk tuturan recept (menerima). Tuturan 

tersebut berisikan bahwa penutur menerima acknowledgment salam dari mitra 

tuturnya. Penutur menjawab salam dari mitra tutur dengan mengucapkan salam. 

Bentuk tuturan tersebut merupakan tindak tutur langsung. Tuturan tersebut digunakan 

untuk memenuhi harapan sosial. 

 

h. Reject: Menolak 

Mitra tutur menyampaikan acknowledgment kepada penutur tetapi penutur 

menolak acknowledgment tersebut. Acknowledgemnt itu dapat berupa apologize, 

greet, dan tank. Penutur menolak acknowledgment mitra tutur tersebut sehingga mitra 
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tutur percaya bahwa penutur gagal menghargai acnowledgment mitra tutur. Tuturan 

ini memberikan maksud bahwa ujarannya melanggar harapan sosial, (Ibrahim, 1993: 

41). Contoh: Kamu maaf terus tapi datangnya selalu terlambat. 

Kalimat di atas jika dituturkan oleh seorang guru pada muridnya yang datang 

terlambat. Murid tersebut mengucapkan maaf tetapi guru yang bersangkutan menolak 

maaf dari murid tersebut karena sering datang terlambat. Bentuk tuturan di atas 

merupakan bentuk tuturan reject. Tuturan di atas digunakan penutur untuk 

memberikana penguatan agar mitra tutur dapat menanamkan kedisiplinan. Tuturan 

tersebut merupakan bentuk tindak tutur langsung. 

 

D. Talk Show 

1. Pengertian Talk Show 

Talk Show adalah ungkapan bahasa Inggris yang berasal dari dua kata: talk dan 

show. Show artinya tontonan, pertunjukan atau pameran, sedangkan talk artinya 

omong-omong ngobrol-ngobrol. Dengan begitu talk show berarti pertunjukan orang-

orang yang sedang ngobrol. Istilah talk show berasal dari bahasa Inggris di Amerika. 

Di Inggris sendiri, istilah talk show biasa disebut chat show. Pengertian talk show 

adalah sebuah program televisi atau radio diaman seseorang ataupun grup berkumpul 

bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasan santai tapi serius, 

yang dipandu oleh moderator. Kadang talk show menghadirkan tamu berkelompok 

yang ingin mempelajari berbagai pengalaman hebat, (Hendra, 2011).  

Talk show adalah program atau acara yang mengulas sesuatu permasalahan 

melalui perbincangan, diskusi, wawancara dan interaksi dengan narasumber atau 

pemirsa, tanpa kehadiran aktor yang memereanka karakter tententu. Penampilan talk 
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show tidak menampilkan atau memerankan karakter tertentu, karena di sini bukan 

acara sinetron. Jika narasumber menampilkan karakter tertentu maka penonton akan 

kurang tertarik. Karena di sini tempatnya ngobrol atau perbincangan untuk menggali 

informasi lebih luas, (Nita, 2008).  

 

2. Ciri-Ciri Talk Show 

a. Talk Show ini bersifat dinamis.  

Talk show tidak terpaku pada aktualitas topik perbincangan dan jam tayangnya 

fleksibel. Berbeda dengan berita yang jam tayangnya dalam suatu hari dibagi menjadi 

tiga sesuai dengan waktu. Tapi talk show yang ada di televisi memiliki jam tayang 

yang berbeda. Penayangan talk show di televisi ada yang tayang pada pagi hari, 

tayang pada siang dan tayang pada malam. Bahkan acara talk show di televisi ada 

yang berbeda hari, ada yang jam tayangnya seminggu sekali, ada yang jam tayangnya 

setiap hari, (Nita, 2008). 

 

b. Talk Show menggunakan bahasa yang sederhana.  

Talk show menggunakan bahasa yang universal. Bahasa yan universal yaitu  

bahasa umum, artinya diketehuai oleh semua orang. Pemakaian bahasa yang universal 

berujuan untuk menghadapi heterogenitas khalayak. Diksi yang mudah dipahami oleh 

pendengar akan lebih mudah ditangkap penonton. Jika bahasa yang digunana bahasa 

formal bisa membuat lawan tutur tidak paham apa yang disampaikan oleh narasumber, 

(Nita, 2008). 

 

c. Wacana yang muncul merupakan berita yang sedang berkembang.  

Talk Show membuat acara menjadi lebih menarik karena menyuguhkan berita 

yang sedang hangat dan berkembang di masyarakat, karena masyarakat ingin 
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mengetahui lebih jauh perkembangan berita saat itu. Tema yang diangkat mesti benar-

benar penting untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagai pemirsa. Berita 

yang diambil langsung dari narasumbernya. Jadi lebih akurat dan penonton juga lebih 

tertarik untuk melihatnya. Moderator membawakan Talk Show juga lebih komunikatif 

dan inspirasi untuk mengupas permasalahan yang ada dalam bintang tamu, (Nita, 

2008). 

 

3. Pola Susunan Acara Talk Show 

a. Pembukaan : Pengenalan acara, pemandu (moderator), narasumber (bintang 

tamu), dan topik yang akan diperbincangkan, bisa pula diuraikan latar belakang 

mengapa topik itu dipilih. 

b. Diskusi Umum : a) pertanyaan awal, biasanya bersifat terbuka (membutuhkan 

penjelasan), b)  Tanggapan dari narasumber dan pendengar, c) Pengembangan 

pertanyaan-pertanyaan lanjut atas tanggapan-tanggapan itu. 

c. Penutup : Kesimpulan, ucapan terima kasih, dan salam penututp, termasuk 

informasi program berikutnya. Kesimpulan bersifat mutlak resum perbincangan, 

bisa juga sekedar analisis singkat dan pertanyaan terbuka untuk memancing 

perenungan audience atau pemirsa, (Nita, 2008).  

 

E. Indonesia Lawyer Club 

Indonesia Lawyers Club adalah sebuah program acara TV talks show di TV 

One yang membahas berbagai topik panas yang sedang terjadi di Indonesia. Acara ini 

dipandu oleh seorang jurnalis senior, Karni Ilyans. Indonesia Lawyers Club 

menghadirkan diskusi dan debat mengenai topik yang sedang dibahas. Tamu-tamu di 

acara ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki nama 
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besar di panggung politik, hukum hingga seni dan budaya di Indonesia, seperti 

pengacara, anggota parlemen sampai ke tingkat menteri. Mereka akan memberikan 

tanggapan dan analisa mereka. 

Acara Tv di Indonesia Lawyers Club berawal dari Jakarta Lawyers Club. 

Perubahan nama terjadi karena isu-isu yang diangkat dalam acara Indonesia Lawyers 

Club merupakan isu-isu nasional, bukan hanya isu-isu di Jakarta. Berbagai 

permasalahan sosial, politik, dan hukum dibicaran dalam acara Indonesia Lawyers 

Club. Acara Indonesia Lawyers Club ditayangkan oleh TV One. Acara Indonesia 

Lawyers Club tayang setiap hari selasa pukul 19.30 WIB. Pemilihan waktu yang 

merupakan bagian dari prime time tersebt, merupakan pilihan yang tepat. Karena pada 

jam tersebut banyak orang yang sudah dalam kondisi rileks.  

Acara Indonesia Lawyers Club menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki acara 

lain. Indonesia Lawyers Club mendatangakan narasumber dalam jumlah yang cukup 

banyak. berbeda dengan acra lain yang biasanya hanya mendatangakan dua atau tiga 

narasumber saja. Indonesia Lawyers Club juga menghadirkan dialog antara dua kubu 

yang bertentengan. Seringkali argumentasi-argumentasi yang saling bertentengan 

dipertontonkan di hadapan para pemirsa. Seakan-akan peirsalah yang menjadi juri 

untuk memutuskan, kepada siapa akan berpihak. Dengan memegang prinsip cover 

both side, tentu saja Indonesia Lawyers Club bersikap cukup fair dengan 

menghadirkan dua pendapat yang berbeda. Acara Indonesia Lawyers Club ini 

mendapatkan rating yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan jadwal acara TV lain, 

Indonesia Lawyes Club menunjukan superioritasnya. Indonesia Lawyers Club 

memancarkan marwah Karni Ilyas selaku host dan produsernya. Meskipun tak lagi 

muda dan suaranya yang serak, ternyata Karni Ilyas dianggap pantas menjadi host 

sebuah acara takl show pada jam tayang prime time, (Fania, 2014).  
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