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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 

diri (Kridalaksana, 2008: 24). Definisi ini sejalan dengan pendapat Sumarsono (2012:  

18) yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang 

bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk 

saling berhubungan dan berinteraksi. Sementara itu menurut Keraf (2004: 2) bahasa 

adalah suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi 

ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah 

yang nyata. Bahasa yang digunakan pada suatu tempat merupakan bahasa yang telah 

disepakati bersama oleh masyarakatnya. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia, 

manusia membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi verbal. 

 Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang 

saling membutuhkan orang lain. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi 

dengan sesama.Bahasa sangat berperan penting terhadap segala aktivitas manusia, 

bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, sesuai dengan fungsi bahasa. Bahasa 

yang digunakan masyarakat berupa bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan adalah 

bahasa yang disampaikan secara lisan dengan ujaran. Bahasa tulis adalah bahasa 

yang disampaikan melalui media tulisan.  

Dalam berkomunikasi dengan bahasa lisan, ada beberapa faktor yang 

menetukan kegiatan berbahasa yaitu: (1) latar dan suasana, (2) peserta tutur, (3) hasil 
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atau tanggapan, (4) pesan atau amanat, (5) cara (nada atau sikap), (6) sarana, (7) 

norma, dan (8) jenis atau bentuk wacana. Jika hal tersebut dilaksanakan maka akan 

terjadi peristiwa tutur. Komunikasi akan berjalan lancar jika menggunakan bahasa 

yang tepat yaitu bahasa yang dimengerti oleh keduanya. Selain itu, mitra tutur juga 

harus mengerti topik yang sedang dibicarakan. Dengan demikian, tujuan komunikasi 

akan tercapai. Di sisi lain, komunikasi dapat berjalan tidak lancar jika mitra tutur kita 

tidak memahami topik pembicaraan. Misalkan saja seorang mahasiswa yang 

berbicara dengan warga desa dengan menggunakan istilah-istilah kata asing, pastilah 

warga desa tidak dapat memahami apa yang mahasiswa bicarakan. 

 Selain memperhatikan topik pembicaraan, yang diperhatikan dalam berbahasa 

lisan adalah situasi berbahasa. Situasi berbahasa meliputi kapan, di mana, dan dengan 

siapa bahasa itu digunakan. Dalam berkomunikasi, kaidah-kaidah berbahasa juga 

harus diperhatikan. Salah satu kaidah atau aturan dalam berkomunikasi yang penting 

adalah kesopanan berbahasa. Kesopanan dalam berbahasa sangat penting 

diperhatikan, karena bahasa yang kita gunakan mencerminkan kepribadian kita.Di 

dalam proses bertutur itu hendaknya penutur berperilaku sopan kepada pihak lain 

atau mitra tutur dengan berpedoman pada prinsip kesopanan.Pada kenyataanya 

sekarang, sebagian orang tidak mengindahkan prinsip kesopanan berbahasa. Hal ini 

dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya arus globalisasi yang semakin 

kencang juga mempengaruhi gaya berbahasa seseorang dalam berbicara. Hal ini 

mengakibatkan masuknya budaya barat tanpa kontrol sehingga budaya 

ketimuranmulai hilang.Budaya ketimuran adalah budaya yang sangat menjunjung 

tinggi nilai kesopanan atau kesantunan, dalam hal ini yaitu kesopanan dalam 

berbahasa. 
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 Kadangkala kesopanan berbahasa tidak dipatuhi (dilanggar) untuk tujuan 

tertentu, misalnya saja untuk melawak atau membuat kelucuan. Hal ini sering 

dilakukan pelawak karena tuntutan profesi untuk menghibur masyarakat. Pelanggaran 

prinsip kesopanan berbahasa tersebut tidak memperhatikan status sosial, umur, 

jabatan atau kedudukan. Fenomena yang sering ditemukan penulis, misalnya pelawak 

di televisi mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepada mitra tuturnya untuk 

menimbulkan efek lucu. Pada acara dialog interaktif, terkadang beberapa orang juga 

melanggar prinsip kesopanan. Hal ini biasanya sengaja dilakukan agar susana dialog 

lebih santai dan tidak kaku. Hal tersebut adalah beberapa contoh fenomena 

pelanggaran prinsip kesopanan dalam konteks tertentu. 

Dari pengalaman penulis menonton acara talk show di televisi, penulis 

menemukan kalimat dalam percakapan hosttalk show “Campur-Campur” sebagai 

berikut. 

Luna  : Mantap banget!! Keren amat!! 

Vincent : Luna.. cantik banget !! 

Luna  : Thank you. Vincent keren amat. 

Vincent : Oo thank you. Dibalik hijau-hijau kaya kue lepet !! 

Luna  : gak papa, gak papa, saya diangkat-angkat, terus dilempar, gak papa.. 

 

Sumber: ANTV, 14 November 2013 

Dari tuturan di atas, terlihat bahwa Luna dan Vincent saling memuji satu sama lain. 

Dalam hal ini berarti mereka mematuhi maksim pujian. Akan tetapi setelah itu, 

vincent berkata kepada Luna  “Dibalik hijau-hijau kaya kue lepet!!”. Hal ini berarti 

Vincent melanggar prinsip kesopanan yaitu maksim pujian. Tuturan dari Vincent itu 

bermaksud merendahkan Luna karena menyamakannya dengan kue lepet. Dengan 

demikian Vincent telah bersikap kurang sopan terhadap Luna. Tuturan semacam ini 

sangat sering dilakukan oleh pelawak dan sangat wajar dilakukan dalam melawak.  
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Dalam acara tersebut, terdapat kepatuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan. 

Beberapa pengisi acara melakukan kepatuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan 

baik disengaja maupun tidak disengaja. Prinsip kesopanan sengaja dilanggar untuk 

menimbulkan hal yang lucu untuk melawak. Biasanya presenter dan bintang tamu 

melanggar prinsip kesopanan berbahasa karena untuk menimbulkan kelucuan. Selain 

tuturan di atas,pada segment berikutnya penulis juga menemukan kembali fenomena 

pelanggaran prinsip kesopanan berbahasa.Maksim yang dilanggar yaitu  maksim 

kerendahan hati dam maksim pujian. Tidak menutup kemungkinan juga melanggar 

maksim-maksim lain dalam prinsip kesopanan berbahasa. Pelanggaran ini bermaksud 

untuk membuat kelucuan agar penonton terhibur. Misalnya seperti pada kutipan 

berikut. 

Olga : Penonton!! Tunggu sebentar, gue lagi nggak pengin ngomong  

sombong, ini jam tangan beli di eropa 700 dollar. Hari ini khusus  

Campur-Campur gue kasih buat penonton. 
Luna  : Asli apa nggak nih? 

Olga  : Asli!! Enak aja lho 

Vincent : Taman Puring lima belas ribu!! 

 

Sumber: ANTV, 14 November 2013 

Pada tuturan di atas, tampak jelas bahwa Olga melanggar maksim kerendahan hati. 

Olga memuji dan mengunggulkan jam tangan miliknya sendiri dengan menyebut 

harganya 700 dollar yang dibeli pada saat di Amerika. Kaitannya dalam kesopanan 

berbahasa, Olga dapat dikatakan bertindak tidak sopan. Selain itu juga terdapat 

pelanggaran maksim pujian  yang dilakukan oleh Vincent yang menanggapi Olga 

dengan mengatakan “Taman Puring lima belas ribu”. Taman Puring merupakan 

sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Secara tidak langsung Vincent merendahkan 

pihak Olga sebagai mitra tuturnya karena berpendapat bahwa jamnya hanya lima 
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belas ribu apabila membeli di Taman Puring, padahal sebenarnya Olga membeli jam 

tangannya di Amerika. 

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulisberasumsi bahwa acara 

talkshow “Campur-Campur”terdapat kepatuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan 

berbahasa. Untuk mengetahui benar atau tidaknya asumsi penulis, maka penelitian 

yang berjudul Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Acara Talkshow “Campur-

Campur” di Stasiun ANTV Bulan Desember 2013 penting untuk diteliti secara 

empirik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahansebagai berikut: “Bagaimanakah kepatuhan dan pelanggaran prinsip 

kesopanan berbahasa dalam acara Talk ShowCampur-Campurdi Stasiun Televisi 

ANTV Bulan Desember 2013?” 

 

C. Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan dan pelanggaran 

prinsip kesopanan berbahasa dalam acara Talk Show “Campur-Campur” di Stasiun 

Televisi ANTV Bulan Desember 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang prinsip-prinsip 

kesopanan dalam percakapan. 
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b. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan, khususnya yang menyangkut 

prinsip-prinsip percakapan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai pedoman praktis penulis dan pembaca agar dapat berkomunikasi lisan 

dengan lancar, tepat, dan padat. 

b. Untuk para pekerja seni dapat mengembangkan prinsip-prinsip percakapan dan 

kesopanan dalam melakukan aktivitasnya di bidang seni. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembuatan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami isi skripsi dan mencari bab atau subbab yang dibutuhkan. Skripsi 

ini berjudul Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Acara TalkShow “Campur-

Campur” di Stasiun ANTV Bulan Desember 2013. Pembahasan dalam skripsi ini 

terdiri lima bab. Masing-masing bab mengandung satu pokok pembicaraan yang 

berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan saling berhubungan. Adapun isi dari setiap 

bab adalah sebagai berikut. 

 Bab I berisi pendahuluan. Adapun subbab yang meyertainya antara lain latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisi tentang alasan penulis 

melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab pertama juga dipaparkan 

permasalahan yang akan dikaji. Tujuan penelitian berisi tentang tujuan dilakukannya 

penelitian tersebut. Kemudian manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian, 

serta sistematika penulisan yang dilanjutkan mengenai gambaran langkah penelitian 

juga dijabarkan dalam bab I. 

Prinsip Kesopanan Berbahasa..., Listyani Prawesti, FKIP UMP, 2014



 
 
 

7 
 

 

 Kemudian pada bab II yaitu berupa landasan teori. Sebuah penelitian ilmiah 

tentu membutuhkan teori sebagai pendukungnya. Landasan teori tersebut 

menguraikan tentang teori-teori yang digunakan penulis dalam kegiatan penelitian. 

Teori-teori tersebut meliputi penelitian yang relevan, pengertian pragmatik, aspek 

tutur, prinsip percakapan (prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan), pengertian 

TalkShow, dan acara “Campur-Campur”. Dari teori-teori tersebut yang paling 

mendasar dalam penelitian ini adalah teori mengenai prinsip percakapan (prinsip 

kerja sama dan prinsip kesopanan) 

Pada bab III yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini akan diuraikan 

mengenai jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, dan 

metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian sendiri terdiri 

dari pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data dalam 

penelitian. Semua bagian-bagian tersebut juga akan dijabarkan lebih detail dalam 

bagian ini. 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab empat ini 

mendeskripsikan prinsip kesopanan berbahasa baik yang mematuhi maupun yang 

melanggar yang berbentuk tuturan pada acara talkshow“Campur-Campur” di Stasiun 

Televisi ANTV Bulan Desember 2013. Tuturan tersebut diklasifikasikan berdasarkan 

prinsip kesopanan yang meliputi maksim kearifan, maksim kemurahan hati, maksim 

pujian, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. 

Setelah diklasifikasikan, tuturan tersebut diberi penjelasan mengapa tuturan 

disampaikan mematuhi atau melanggar prinsip kesopanan.  

Bab V berisi penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai simpulan 

peneliti setelah melakukan penelitian. Simpulan sendiri berisi mengenai simpulan 
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dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian. Selain simpulan, juga berisi 

mengenai saran yang menyinggung tentang saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. 

Pada akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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