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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian yang berjudul Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Acara Talk 

Show“Campur-Campur” di Stasiun Televisi ANTV memiliki dua penelitian yang 

relevan. Salah satu penelitian yang relevan tersebut yaitu penelitian dilakukan yang 

oleh Dwi Kurniasih, mahasiswa Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia UMP angakatan 2009. Skripsi ini ditulis pada tahun 2012 dengan judul 

Analisis Pelanggaran Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Acara Pesbukers  di 

Stasiun Televisi ANTV. Skripsi yang dibuat oleh penulis berjudul Prinsip Kesopanan 

Berbahasa dalam Acara Talk Show “Campur-Campur” di Stasiun Televisi ANTV. 

Skripsi penulis ini memiliki perbedaan dengan skripsi sebelumnya. Perbedaan 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan prinsip kesopanan 

berbahasa dalam acara Talk Show “Campur-Campur” di Stasiun Televisi 

ANTV.Sedangkan penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

pelanggaran prinsip kesopanan berbahasa dalam tuturan dialog acara Pesbukers 

di Stasiun Televisi ANTV. 

2. Data pada penelitian sebelumnya adalah tuturan dialog acara Pesbukers di 

ANTV, sedangkan data penelitian ini adalah tuturan pengisi acara Talk Show 

“Campur-Campur”. Sumber data pada penelitian ini adalah pengisi acara Talk 

Show “Campur-Campur” di stasiun televisi ANTV. Adapun sumber data pada 

penelitian sebelumnya adalah tayangan Pesbukers di stasiun televisi ANTV. 
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Penelitian lainnya yang relevan berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Acara 

“Indonesia Lawyers Club” di Stasiun TV One.Skripsi ini ditulis oleh Entin Atikasari, 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP angkatan 

2008. Ada beberapa perbedaan antara skripsi sebelumnya dengan skripsi penulis. 

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pada penelitian sebelumnya, tujuan penelitian yaitu (a) mendeskripsikan 

kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam acara diskusi Indonesia Lawyers 

Club, (b) mendeskripsikan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa dalam 

acara diskusi Indonesia Lawyer Club, dan (c) mendeskripsikan tingkat 

kesantunan acara diskusi Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan di stasiun 

televisi TV One. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian 

ini adalah mendeskripsikan prinsip kesopanan berbahasa dalam acara Talk Show 

“Campur-Campur” di stasiun televisi ANTV. 

2. Data pada penelitian sebelumnya adalah tuturan dialog dalam acara diskusi 

Indonesia Lawyers Club, sedangkan data penelitian ini adalah tuturan pengisi 

acara Talk Show “Campur-Campur”. Sumber data pada penelitian ini adalah 

pengisi acara Talk Show “Campur-Campur” di stasiun televisi ANTV. Adapun 

sumber data pada penelitian sebelumnya adalah tayangan acara diskusi Indonesia 

Lawyers Club di stasiun televisi TV One. 

 

B. Pengertian Pragmatik 

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Menurut Yule (2006: 3) 
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pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) 

dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Leech (dalam Rahardi, 2005:48) 

menyatakan bahwa pragmatik dapat berintegrasi dengan tata bahasa atau garamatika 

yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Levinson (dalam Rahardi, 

2005: 48) mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi 

bahasa dan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkondifikasi 

sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya.  

Konteks sangat penting dalam kajian pragmatik. Konteks ini didefinisikan 

oleh Leech (dalam Nadar, 2009:6) sebagai background knowledge assumed to be 

shared by speaker and hearer and which contributes to hearer interpreattion of what 

speaker means by a given utterance (Latar belakang pemahaman yang dimiliki oleh 

penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi 

mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu). 

Dengan demikian, konteks adalah hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan fisik 

dan sosial sebuah tuturan ataupun latar belakang pengetahuan yang sama sama yang 

dimiliki oleh penutur dan lawan tutur dan yang membantu lawan tutur menafsirkan 

makna tuturan. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pragmatik dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang telah dikaitkan dengan konteks 

yang mendasari penjelasan mengenai makna bahasa dalam hubungannya dengan 

penggunaan bahasa. Pragmatik juga sebagai ilmu yang memiliki hubungan dengan 

ilmu-ilmu lain. Pragmatik terpola dan berkaitan dengan ilmu lain sehingga 

menghasilkan beberapa kajian. Seluruh bidang kajian ini tentu berpokok pada 

penggunaan bahasa dalam konteks. 
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C. Aspek Tutur 

Leech (dalam Nadar, 2009:7) menyatakan aspek tutur lainnya, selain konteks, 

meliputi penutur dan lawan tutur, tujuan tutur, tuturan sebagai kegiatan tindak tutur, 

dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Sama halnya yang diutarakan oleh Tarigan 

(2009: 33-34) aspek situasi tutur meliputipembicara dan penyimak, konteks ujaran, 

tujuan ujaran, tindak ilokusi, dan ucapan sebagai produk tindak verbal. Aspek-aspek 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Pembicara/Penulis dan Penyimak/Pembaca 

Dalam setiap situasi ujaran harus ada pihak pembicara (penulis) dan pihak penyimak 

(pembaca). Keterangan ini mengandung implikasi bahwa pragmatik tidak hanya 

terbatas pada batasan lisan, tetapi mencakup tulis.  

2. Konteks Ujaran 

Kata konteks dapat diartikan dengan berbagai cara, misalnya kita memasukkan 

aspek-aspek yang sesuai dan relevan mengenai latar fisik dan sosial  suatu ucapan. 

Konteks di sini diartikan sebagai setiap latar belakang pengetahuan yang 

diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara (penulis) dan penyimak 

(pembaca) serta yang menunjang interpretasi penyimak (pembaca) terhadap apa yang 

dimaksud pembicara (penulis) dengan ucapan tertentu. 

3. Tujuan Ujaran 

Setiap situasi ujaran atau ucapan tentu mengandung maksud dan tujuan tertentu. 

Dengan kata lain, kedua belah pihak yaitu pembicara (penulis) dan penyimak 

(pembaca) terlibat dalam suatu kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. 

4. Tindak Ilokusi 

Pragmatik mengkaji tindak-tindak verbal atau perfomansi-perfomansi yang 

berlangsung di dalam siatuasi-siatuasi khusus dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, 
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pragmatik mengkaji bahasa dalam tingkatan yang lebih kongkret daripada tata 

bahasa. Singkatnya, ucapan dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan atau suatu tindak 

tutur. 

5. Ucapan sebagai Produk Tindak Verbal 

Ucapan yang dapat dipakai dalam pragmatik, yaitu mengacu pada produk suatu 

tindak verbal, bukan hanya pada tindak verbal itu sendiri. 

Terkait dengan aspek tutur penutur dan lawan tutur ditegaskan bahwa lawan 

tutur atau penutur adalah orang yang menjadi sasaran tuturan dari penutur. Lawan 

tutur harus dibedakan dari penerima tutur yang bisa saja merupakan orang yang 

kebetulan lewat dan mendengar pesan, namun bukan orang yang disapa. Tujuan 

tuturan tidak lain adalah maksud penutur mengucapkan sesuatu atau makna yang 

dimaksud penutur dengan mengucapkan sesuatu. Tuturan itu sendiri dalam kajian 

pragmatik memangdapat dipahami sebagai tindak tutur itu sendiri di samping juga 

dapat dipahami sebagai produk suatu tindak tutur. 

Senada dengan pendapat Leech, dalam kajian sosiolinguistik, Dell Hymes 

(dalam Chaer dan Agustina, 2004: 48-49) merumuskan suatu peristiwa tutur harus 

memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan 

menjadi akronim SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah sebagai berikut: 

S : Setting and scene, yaitu latar dan suasana. Latar (setting) lebih bersifat fisik, 

yang meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara scene adalah latar 

psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai peristiwa 

tuturan. 

P :  Partisipants, peserta tuturan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan, 

baik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan partisipan,  
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  seperti usia, pendidikan, latar sosial, dan sebagainya. 

E :  Ends, hasil, yaitu hasil atau tanggapan dari suatu pembicaraan yang memang 

diharapkan oleh penutur (ends as outcomes) dan tujuan akhir pembicaraan itu 

sendiri  (ends inviews goals). 

A :  Act sequences, pesan atau amanat, terdiri dari bentuk pesan (mesagge from) dan 

isi pesan (message content). Dalam kajian pragmatik, bentuk pesan meliputi: 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

K :  Key, meliputi cara, nada, sikap, atau semangat dalam melakukan percakapan. 

Semangat percakapan antara lain, misalnya: serius, santai, dan akrab. 

I :  Instrumentaslities atau sarana, yaitu sarana percakapan. Maksudnya dengan 

media apa percakapan tersebut disampaikan, misalnya: dengan cara lisan, 

tertulis, surat, radio, dan televisi 

N :  Norsm, atau norma, menunjuk pada norma atau aturan yang membatasi 

percakapan. Misalnya, apa yang boleh dibicarakan dan tidak, bagaimana cara 

membicarakan: halus, kasar, terbuka, jorok, dan sebagainya. 

G :  Genres, atau jenis yaitu jenis atau bentuk wacana. Hal ini langsung menunjuk 

pada jenis wacana yang disampaikan, misalnya: wacana telepon, wacana koran, 

ceramah, dan sebagianya. 

Sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa 

dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat (Chaer dan 

Agustina, 2004: 3). Pragmatik itu sendiri merupakan cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan lingual 

tertentu digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya (Rahardi, 2005: 48). Makna 

yang dikaji dalam pragmatik bersifat terikat konteks, sedangkan makna yang dikaji 

dalam semantik bersifat bebas konteks. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui 
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bahwa sosiolinguistik dan pragmatik merupakan dua bidang ilmu yang memiliki 

keterkaitan antara satu sama lain. Selain kajian sosiolinguistik yang berupa 

SPEAKING, setiap orang harus memperhatikan kajian pragmatik yang berupa 

prinsip percakapan agar komunikasi berjalan lancar. 

 

D. Prinsip Percakapan 

1. Prinsip Kerja sama 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar pesan (message) dapat sampai 

dengan baik pada peserta tutur dalam kegiatan berkomunikasi yaitu: (a) prinsip 

kejelasan (clarity), (b) prinsip kepadatan (conciseness), dan (c) prinsip kelangsungan 

(directness). Ketiga prinsip itu dituangkan dalam Prinsip Kerja Sama Grice. Menurut 

Grice (dalam Rahardi, 2005: 52) menjelaskan bahwa agar proses komunikasipenutur 

dan mitra tutur berjalan dengan baik dan lancar, mereka harus dapat saling bekerja 

sama. Dalam kerja sama tersebut setiap peserta tutur harus mempertimbangkan 

beberapa prinsip, diantaranya yaitu prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama merupakan 

prinsip bahwa setiap peserta tutur dapat bekerja sama agar tujuan komunikasi dapat 

tercapai. Prinsip kerja sama Grice itu seluruhnya meliputi empat maksim yaitu: 

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip kerja sama tersebut tidakdiuraikan dalam 

penelitian ini karena penelitian ini hanya meneliti prinsip kesopanan berbahasa. 

 

2. Prinsip Kesopanan 

Leech (2011: 207) merumuskan untuk masalah-masalah interpersonal, prinsip 

kerja sama tidak lagi banyak digunakan, alih-alih digunakan prinsip kesopanan atau 

kesantunan (politeness principle). Prinsip kesopanan merupakan prinsip bahwa setiap 
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peserta tutur harus memperhatikan sopan santun (tutur kata yang baik) dalam 

komunikasi. Prinsip kesopanan sampai saat ini dianggap paling lengkap, paling 

mapan, dan relatif paling komprehensif. Rumusan tersebut terbagi menjadi enam 

maksim, yakni, (a) maksim kearifan (tact maxim), (b) maksim kedermawanan 

(generosity maxim), (c) maksim pujian (approbation maxim), (d) maksim kerendahan 

hati (modesty maxim), (e) maksim kesepakatan (agreement maxim), dan (f) maksim 

kesimpatian (sympathy maxim).  

 

a. Maksim Kearifan(Tact Maxim) 

Menurut Leech (2011: 207) gagasan dasar dalam maksim kearifanyaitu (1) 

buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan (2) buatlah keuntungan orang lain 

sebesar mungkin. Senada dengan pendapat Leech, penulis menyimpulkan bahwa 

dalam maksim kearifan para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip 

untuk selalu mengurangi kerugian orang lain dan menambah keuntungan orang lain 

dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim 

kearifan akan dapat dikatakan sebagai orang yang sopan atau santun. Apabila di 

dalam bertutur orang berpegang teguh pada maksim kearifan, ia akan dapat 

menghindarkan sikap dengki, iri hati, dan sikap-sikap lain yang kurang santun 

terhadap si mitra tutur.  

Dengan perkataan lain, menurut maksim ini, kesantunan/kesopanan dalam 

bertutur dapat dilakukan apabila maksim kearifan dilaksanakan dengan baik. Untuk 

memperjelas pelaksanaan maksim kearifan dalam komunikasi yang sesungguhnya 

dapat dilihat pada contoh tuturan (9) berikut ini. 

(9) Tuan rumah: “Silakan makan saja dulu, nak! 

      Tadi kami semua sudah mendahului.” 

 Tamu : “Wah, saya jadi tidak enak, Bu.” 

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



 
 
 

17 
 

 

Konteks tuturan: 

Dituturkan oleh seorang Ibu kepada seorang anak muda yang sedang bertamu 

di rumah Ibu tersebut. Pada saat itu, ia harus berada di rumah Ibu tersebut 

sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda. 

 

Dalam tuturan (9) di atas tampak sangat jelas bahwa apa yang dituturkan si Tuan 

Rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu yakni dengan 

mengatakan “Silakan makan saja dulu, nak! Tadi kami sudah mendahului.”. Hal ini 

berarti Tuan rumah memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Lazimnya, tuturan 

semacam ini dapat ditemukan dalam keluarga-keluarga pada masyarakat tutur desa. 

Orang-orang desa biasanya sangat menghargai tamu, baik tamu yang 

datangnyasecara kebetulan maupun tamu yang sudah direncanakan kedatangannya. 

Bahkan, seringkali ditemukan bahwa minuman atau makanan yang disajikan kepada 

sang tamu diupayakan sedemikian rupa sehingga layak diterima dan dinikmati oleh 

sang tamu. Orang dalam masyarakat tutur Jawa mengatakan hal demikian itu dengan 

istilah “dianak-anakke” yang maknanya adalah „diada-adakan‟. Dalam masyarakat 

tutur Jawa sikap yang demikian sangat sering muncul dan dengan mudah dapat 

ditemukan dalam pertuturan. 

 

b. Maksim Kedermawanan(Generosity Maxim) 

Leech (2011:209) mengatakan bahwa submaksim kedermawanan yaitu (1) 

buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan (2) buatlah kerugian diri sendiri 

sebesar mungkin. Senada dengan pendapat Leech, penulis menyimpulkan bahwa di 

dalam maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan 

diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan 

terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan 
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menambah kerugian diri sendiri. Untuk memperjelas pernyataan di atas perhatikan 

contoh tuturan (10) dan berikut ini. 

(10) A : “Bu, jadi kan memberi aku hadiah?” 

 B : “Tentu, kamu mau hadiah apa?baju, sepatu, atau tas?” 

 A : “Ketiganya mau Bu.” 

 B : “Jangan semuanya, salah satu saja.” 

 

 Konteks tuturan: 

 Dituturkan oleh seorang anak yang menagih janji kepada  

 Ibunya memberi hadiah. 

  

Tuturan (10) tersebut melanggar maksim kedermawanan. Kontribusi tuturan A 

memaksimalkan keuntungan dirinya dan memaksimalkan kerugian bagi pihak lain. 

Hal tersebut dapat dilihat dari tuturan A yaitu “Bu, jadi kan memberi aku hadiah?” 

dan “Ketiganya mau Bu”. Dari tuturan tersebut terlihat jelas bahwa A ingin 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan meminta beberapa hadiah 

pada ibunya padahal ibunya menyuruhnya untuk memilih satu. 

 

c. Maksim Pujian (Approbation Maxim) 

Submaksim dalam maksim pujian yaitu (1) kecamlah orang lain sedikit 

mungkin, dan (2) pujilah orang lain sebanyak mungkin(Leech, 2011: 211). Di dalam 

maksim pujian dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam 

bertutur selalu berusaha memberikan pujian atau pujian kepada orang lain dan 

mengurangi cacian kepada orang lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para 

peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan 

pihak yang lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam 

kegiatan berututur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan 

demikian, karena tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang 

lain. Karena merupakan perbuatan tidak baik, perbuatan itu harus dihindari dalam 
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pergaulan sesungguhnya. Untuk memeperjelas hal itu, tuturan (11) pada contoh 

berikut. 

(11) A : “Pak, aku sudah take vocal untuk single perdanaku.” 

 B : “Oya, terdengar jelas sekali dari sini ketika kamu menyanyi.” 

  

Tuturan  A ditanggapi sangat baik oleh B. Tuturan B tersebut juga disertai oleh 

pujian atau pujian untuk A. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tuturan B yaitu “Oya, 

terdengar jelas sekali dari sini ketika kamu menyanyi”. Dari tuturan tersebut dapat 

dikatakan bahwa di dalam tuturan itu B berperilaku santun terhadap A. B berusaha 

untuk tidak mengejek A. hal itu berbeda dengan cuplikan percakapan pada tuturan 

(12) pada contoh berikut. 

(12) A : “Rumah baruku yang kubeli seminggu yang lalu tinggal ditempati 

  saja.” 

 B : “Oya, terus kapan kamu akan menempati gubukmu itu?” 

 

Jawaban yang diberikan oleh B pada percakapan tersebut melanggar maksim pujian. 

Dari contoh tersebut terlihat jelas bahwa B tidak memaksimalkan pujianuntuk orang 

lain. Hal itu dapat dibuktikan dari tuturan B “Oya, terus kapan kamu akan ke 

gubukmu itu?”. Dari tuturan tersebut B terdengar sangat merendahkan mitra tuturnya, 

A. Secara terang-terangan B mencaci atau mengejek A yang baru membeli rumah 

baru dengan kata “gubug”. Dengan demikian si B telah bersikap kurang sopan 

terhadap mitra tuturnya. 

 

d. Maksim Kerendahan hati (Modesty Maxim) 

Leech (2011: 214) menjelaskan bahwa submaksim kesederhanaan yaitu (1) 

pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan (2) kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. 

Di dalam maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah 

hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiridan menambah kecaman 

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



 
 
 

20 
 

 

atau cacian terhadap diri sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati 

apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. 

Dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, kerendahan hati banyak digunakan 

sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Untuk memperjelas pernyataan di 

atas perhatikan contoh tuturan (13) dan (14) berikut. 

(13) A : “Di acara peringatan Hari Kartini nanti, kamu saja yang memberikan  

  sambutan.” 

 B : “Waduh nanti grogi aku.” 

(14) A : “Rapat OSIS besok jangan lupa diawali doa, dan kamu yang 

    memimpin.” 

 B : “Baik Bu, tapi saya kurang percaya diri lho.” 

 

Jawaban B pada tuturan (14) dan (15) mengandung maksim kerendahan hati karena 

kalimat jawaban tersebut memaksimalkan kerendahan hati terhadap dirinya sendiri. 

Pada tuturan (14) kepatuhan maksim kerendahan hati ditunjukkan oleh B yang 

mengatakan “Waduh, nanti grogi aku”. Dari tuturan B menyiratkan bahwa B 

menunjukkan tidak bersikap sombong. Sedangkan dalam tuturan (15), kepatuhan 

maksim kerendahan hati ditunjukkan oleh B yang mengatakan “Baik Bu, tapi saya 

kurang percaya diri lho”. Dari masing-masing jawaban yang disampaikan B tersebut, 

mereka sama-sama meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri. Dapat dikatakan 

bahwa B bukan orang yang sombong.Jadi tuturan B mematuhi maksim kerendahan 

hati. 

 

e. Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) 

Submaksim dalam maksim kesepakatan yaitu (1) usahakan agar ketaksepakatan 

antara diri dan lain terjadi sedikit mungkin, dan (2) usahakan agar kesepakatan antara 

diri dengan lain terjadi sebanyak mungkin (Leech, 2011: 217). Di dalam maksim 

kesepakatan, ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kesepakatan di 
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dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kesepakatan antara diri penutur dan mitra 

tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan 

bersikap santun. Di dalam kegiatan bertutur, orang tidak diporbolehkan memenggal 

atau bahkan membantah secara langsung apa yang dituturkan oleh pihak lain. 

Pernyataan (15) berikut untuk memperjelas pernyataan ini. 

(15) A : “Nanti sore nonton film yuk?” 

 B : “Ayo, aku tunggu di Rajawali.” 

Dari tuturan tersebut, kontribusi jawaban terasa sopan karena sudah memaksimalkan 

kesepakatan terhadap orang lain dan meminimalkan ketaksepakatan terhadap orang 

lain. Saat A mengajak B untuk menonton film, B langsung menunjukkan 

kesepakatan. Kesepakatannya tersebut dapat dilihat dari tuturan B yaitu ayo, aku 

tunggu di Rajawali. Dari tuturan tersebutlah terlihat bahwa B sudah membina 

kesepakatan atau kecocokan dengan mitra tuturnya (A). Dalam hal ini,dapat 

dikatakan bahwa B sudah mematuhi maksim kesepakatan. 

 

f. Maksim Kesimpatian(Sympathy Maxim) 

Leech (2011: 207) mengatakan bahwa submaksim maksim kesimpatian yaitu (1) 

kurangilah rasa antipati antara diri dengan lain, dan (2) tingkatkan rasa simpati 

sebanyak-banyaknya. Di dalam maksim kesimpatian, diharapkan agar para peserta 

tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antar pihak yang satu dengan pihak yang 

lain. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai 

tindakan tidak santun. Masyarakat tutur Indonesia, sangat menjunjung tinggi rasa 

kesimpatisan terhadap orang lain ini di dalam komunikasi kesehariannya. Orang yang 

bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak 

lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. 
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Kesimpatisan terhadap pihak lain sering ditunjukan dengan senyuman, anggukan, 

gandengan tangan, dan sebagainya. Untuk memperjelas pernyataan tersebut, 

perhatikan contoh tuturan (16) dan (17) berikut. 

(16) A : “Lamaran pekerjaanku diterima di  BRI.” 

 B : “Selamat, ya! 

(17) A : “Lamaran pekerjaanku tidak diterima di BRI.” 

 B : “Wah, beruntung sekali. selamat ya! 

 

Pada tuturan (16) dapat dikatakan B sebagai mitra tutur mematuhi maksim 

kesimpatian. Si B telah meningkatkan atau memaksimalkan rasa simpati terhadap  A 

(penutur) yang mendapat kebahahagiaan setelah lamaran pekerjaanya diterima di 

BRI. Dalam hal ini B dianggap sopan dalam berbahasa. Sedangkan pada tuturan (17), 

B tidak mengikuti atau melanggar maksim kesimpatian. Hal ini karena informasi 

yang disampaikan oleh B menunjukkan rasa antipati terhadap kegagalan atau 

kedukaan yang menimpa diri A. Dengan demikian B dianggap kurang sopan dalam 

berbahasa. 

Dalam mengekspresikan maksim-maksim di atas, digunakan bentuk-bentuk 

ujaran impositif, komisitif, ekspresitif, dan asertif. Impositif adalah bentuk ujaran 

yang digunakan untuk menyatakan perintah atau suruhan. Komisitif adalah bentuk 

ujaran yang digunakan untuk menyatakan janji atau penawaran. Ekspresif adalah 

bentuk ujaran yang digunakan untuk menyatakan sikap psikologis pembicara 

terhadap suatu keadaan. Asertif adalah bentuk ujaran yang lazim diguanakan untuk 

menyatakan proporsi yang diungkapkan. 

 

E. Pengertian Talk Show 

Istilah Talk Show terdiri atas dua kata yaitu talk dan show. Menurut Echols 

dan Shadily (2005: 578) talkberarti percakapan; pembicaraan; 
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perbincangan,sedangkan show berarti pameran; tontonan. Jadi secara harfiah Talk 

Show berarti percakapan atau perbincangan yang dipamerkan atau dipertontonkan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hendra (2013) yang menyatakan 

bahwaistilah TalkShow adalah aksen dari bahasa inggris di Amerika. Di Inggris 

sendiri, istilah TalkShow ini biasa disebut Chat Show. Pengertian TalkShow adalah 

sebuah program televisi atau radio dimana seseorang ataupun group berkumpul 

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

yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, Talkshowmenghadirkan tamu 

berkelompok yang ingin mempelajari berbagai pengalaman hebat. Di lain hal juga, 

seorang tamu dihadirkan oleh moderator untuk berbagi pengalaman. 

Acara Talkshow ini biasanya diikuti dengan menerima telepon dari para 

pendengar/penonton yang berada di rumah, mobil, ataupun ditempat lain. 

 

F. Acara “Campur-Campur” 

“Campur-Campur” merupakan pengulangan dari kata campur. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2007:190), kata campur berarti 1. berkumpul 

(verb) (beraduk, berbaur,berkacau) menjadi satu; 2berkumpul; bersama-sama. Senada 

dengan arti katanya, Campur-Campur adalah sebuah program acara talkshow di 

ANTV yang dikemas secara apik dan menghibur tayang setiap hari pukul pukul 

19.00-21.30 WIB. Campur-Campur cukup kental dengan nuansa komedi mengingat 

acara ini dipandu oleh sejumlah host kocak seperti Melani, Olga, Luna, Ayu Dewi, 

dan Tara. Beragam topik ringan yang menarik diangkat untuk diperbincangkan 

bersama narasumber yang bersangkutan, baik dari kalangan selebriti maupun public 

figure lainnya.Sesuai dengan namanya, acara Talk Show Campur-Campur terdiri dari 
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beberapa segment yang beragam dan berubah-ubah setiap hari. Acara tersebut 

biasanya terdiri dari opening, games, diskusi, dan unjuk kehebatan. Sering kali acara 

tersebut membuat pemirsa tertawa karena kelucuan para bintang tamu atau hostnya. 

Keberagaman segment dan kelucuan yang terjadi di acara Talk Show Campur-

Campur menjadikan acara tersebut digemari oleh masyarakat. Pada acara TalkShow 

pada umumnya tidak akan terlepas dari prinsip kesopanan berbahasa. Prinsip 

kesopanan dalam acara tersebut ada yang dipatuhi dan ada pula yang dilanggar, 

biasanya pelanggaran prinsip tersebut sengaja dibuat untuk menghibur pemirsa.  
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