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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Chaer (2007:30) bahasa merupakan sebuah media utama bagi 

manusia, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. 

Kegunaan bahasa untuk menyampaikan sebuah informasi pada beberapa sekelompok 

manusia untuk melakukan interaksi sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk 

sosial yang artinya bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan teman untuk hidup 

bersama saling melengkapi dan membantu. Manusia dapat dikatakan makhluk sosial, 

tindakan pertama dan paling penting adalah tindakan sosial, suatu tindakan tepat 

saling menukar pengalaman, saling mengemukakan dan menerima pikiran, saling 

mengutarakan perasaan atau saling mengekspresikan, serta menyetujui suatu pendirian 

atau keyakinan. Oleh karena itu, di dalam tindakan sosial haruslah terdapat elemen-

elemen umum, yang sama-sama disetujui dan dipahami oleh sejumlah orang yang 

merupakan suatu masyarakat. Untuk menghubungkan sesama anggota masyarakat 

maka diperlukanlah komunikasi. 

Komunikasi mempersatukan para individu ke dalam kelompok-kelompok 

dengan jalan menggolongkan konsep-konsep umum. Selain itu, menciptakan serta 

mengawetkan ikatan-ikatan kepentingan umum, menciptakan suatu kesatuan yang 

membedakan dari kelompok-kelompok lain, dan menetapkan suatu tindakan. Setiap 

komunikasi yang terjalin pastilah memberikan suatu informasi yang baik, berupa 

pikiran, gagasan, maksud, perasaan maupun emosi secara langsung. Oleh sebab itu hal 

tersebut tidak akan ada serta tidak akan bertahan lama tanpa adanya masyarakat-
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masyarakat bahasa. Dengan adanya masyarakat bahasa maka akan terjalin suatu 

komunikasi antar sesama manusia (Tarigan, 2008: 8-9). 

Percakapan merupakan bentuk komunikasi lisan yang dapat melibatkan 

beberapa orang maupun melibatkan banyak orang. Percakapan yang baik, akan 

menimbulkan pergantian peran peserta yaitu peran pembicara dan pendengar karena 

percakapan dapat terjadi apabila ada beberapa orang saling bergantian berbicara. Hal 

tersebut dapat berlangsung dipercakapan dalam suatu media massa. Keberadaan media 

massa dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sobur (2006:31) bahwa 

media massa itu pada posisi yang mendua dalam pengertian bahwa ia dapat 

memberikan pengaruh-pengaruh positif maupun negatif. Media massa itu berupa 

media cetak berupa cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, novel dan sebagainya 

dan media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam penelitian ini, penulis akan 

mengkhususkan pada media massa elektronik yaitu media televisi (TV). Sekarang ini 

televisi (TV) berkembang sangat cepat, dilihat dari banyaknya masyarakat yang 

mempunyai televisi. Televisi merupakan suatu media penyampai pesan atau informasi 

mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Selain dapat memberikan informasi, 

televisi juga berfungsi sebagai intertainment (hiburan) bagi masyarakat. Pertelevisian 

di Indonesia semakin banyak jumlahnya baik stasiun televisi nasional TVRI, dan 

stasiun televisi swasta diantaranya seperti RCTI, MNC, Indosiar, Trans TV, Trans7, 

Global TV, TV One, dan Metro TV. Selain itu setiap daerah mempunyai televisi lokal 

(berada pada suatu daerah). Hal ini membuat persaingan diantara mereka, terutama 

pada stasiun televisi swasta, sehingga stasiun televisi swasta dituntut lebih kreatif 

dalam membuat suatu program acara untuk lebih menarik pemirsanya. 
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Program acara yang paling banyak diminati masyarakat dari berbagai kalangan 

baik anak-anak maupun dewasa adalah acara yang memberikan nuansa hiburan. Salah 

satu format yang sering digunakan dalam siaran televisi yaitu dengan menampilkan 

wacana serius seperti talk show. Talk show merupakan wacana broadcast yang 

digunakan sebagai produk media yaitu menjadi teks budaya yang berinteraksi dengan 

pemirsanya dalam produksi dan pertukaran makna selain itu juga sebagai sebuah 

proses dialog, dengan memperhatikan masalah efisiensi dan akurasi pada aspek: 

kontrol pembawa acara. Misalnya talk show, talk show yang mendapat perhatian yang 

lebih di hati pemirsanya. Seperti yang sering kita ketahui dalam acara-acara televisi, 

terutama pada acara talk show. Saat ini banyak acara talk show di berbagai stasiun 

televisi. Contoh talk show tersebut antara lain Show Imah di Trans TV, Infotemen di 

Trans TV, Campur-Campur  di Antv, Hitam Putih di Trans 7, dan “Bukan Empat 

Mata” di Trans7.  

Berawal dari seringnya peneliti menonton acara Talk Show Bukan Empat Mata 

yang tayang setiap Senin dan Jumat pukul 22.00 WIB, peneliti menemukan hal yang 

menarik pada acara Talk Show “Bukan Empat Mata”. Saat peneliti menonton acara 

“Bukan Empat Mata” ditemukan jenis pertanyaan yang digunakan oleh pembawa 

acara Tukul Arwana dengan bintang tamunya dalam berbicara. Jenis pertanyaan yang  

digunakan oleh pembawa acara juga beragam ketika peneliti melihat acara Bukan 

Empat Mata 11 November 2013 dengan bintang tamu Indah Dewi Pertiwi (IDP), 

peneliti menemukan jenis pertanyaan alternatif sebagai berikut: 

(1) Tukul  : “Kira-kira batik apa yang sering digunakan, mungkin 

batik Cirebon mega mendung atau batik apa?” 

 IDP : “Iya, Mas Tukul bener banget. Aku suka banget batik dari 

Cirebon mega mendung, jadi batiknya itu berbentuk kayak 

awan”. 
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Percakapan (1) yang dilakukan oleh Tukul dengan bintang tamunya Indah Dewi 

Pertiwi, peneliti menemukan jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan yang digunakan Tukul 

adalah jenis pertanyaan alternatif. Tukul bertanya kepada IDP mengenai batik yang 

sering digunakan oleh bintang tamunya (IDP), pertanyaan yang diberikan Tukul 

membuat IDP memilih salah satu jawaban. Seperti pada jawaban IDP “Iya, mas Tukul 

bener banget. Aku suka banget batik dari Cirebon mega mendung, jadi batiknya itu 

berbentuk kayak awan”. Kata kunci dari pertanyaan alternatif adalah menggunakan 

kata hubung atau. Dari percakapan di atas terbukti bahwa Tukul menggunakan 

pertanyaan Alternatif. Berikut pada tanggal yang sama 11 November 2013 dalam 

Bukan Empat Mata masih dengan bintang tamu Indah Dewi Pertiwi, peneliti 

menemukan fenomena pertanyaan sebagai berikut:  

(2) Tukul : “Berarti kamu suka dengan batik Cirebon?. Beralih 

kepertanyaan lain. Akhir-akhir ini kan banyak anak-anak 

muda yang kurang memahami arti perjuangan para 

pahlawan. Bagaimana menurut kamu sebagai perwakilan 

anak- anak muda ini?”. 

  IDP    : “Iya, sangat disayangkan sekali kalau kita kurang  mengerti 

arti dari sebuah perjuangan kalau  dilihat aku disini sebagai 

wanita, aku sangat senang dengan ibu Kartini, karena ibu 

Kartini kan sudah memperjuangkan emansipasi wanita kalau 

tidak karena perjuangan ibu Kartini mungkin wanita tidak 

akan seperti sekarang ini”.  

 

Pada dialog (2) pertanyaan yang diberikan oleh Tukul dengan bintang tamunya IDP. 

Dalam dialog tersebut Tukul bertanya kepada bintang tamunya (IDP) yaitu pertanyaan  

membuka masalah baru. Pertanyaannya “Berarti kamu suka dengan batik Cirebon?. 

Beralih kepertanyaan lain. Akhir-akhir ini kan banyak anak-anak  muda yang kurang 

memahami arti perjuangan para pahlawan. Bagaimana menurut kamu sebagai 

perwakilan  anak- anak muda ini?”. Dalam pertanyaan yang dilakukan oleh Tukul 

kepada bintang tamunya, Tukul mencoba beralih untuk membuka masalah baru yaitu 
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dengan memberikan pertanyaan yang baru mengenai perjuangan para pahlawan. Dari 

fenomena tersebut, pertanyaan yang diberikan kepada bintang tamu dimungkinkan  

adanya jenis pertanyaan lain. 

 Berikutnya pada 13 November 2013 dengan bintang tamu Ria Winata, peneliti 

menemukan teknik bertanya memulai dialog yang digunakan Tukul yaitu: 

(3) Tukul  : “Apa kabarnya, baik-baik aja ya. Langsung saja ni, sebagai 

artis yang terjun di dunia intertaint bagaimana menurut 

pendapat dirimu, artis-artis yang  berseteru di media?” 

 Ria. W : “Hmm... gimana ya karena saya tidak suka berntem, saya tipe 

orang yang tidak mau memperpanjang masalah. Buat artis di 

luar sana berharap teman-teman artis saya berbesar hatilah 

untuk memperkescil masalah agar damai-damai saja”. 

 

Dialog (3) Tukul mengahadirkan bintang tamu Ria Winata, pada dialog tersebut Tukul 

menggunakan teknik bertanya memulai dialog dengan meminta pendapat Ria 

mengenai artis yang suka berseteru di media “Apa kabarnya, baik-baik aja ya. 

Langsung saja ni, sebagai artis yang terjun di dunia intertaint bagaimana menurut 

pendapat dirimu, artis-artis yang  berseteru di media?”. Tukul menggunakan teknik 

memulai dialog dengan meminta pendapat Ria mengenai artis yang berseteru di media 

Ria pun bereaksi dengan menjawab “Hmm... gimana ya karena saya tidak suka 

berntem, saya tipe  orang yang tidak mau memperpanjang masalah. Buat artis  di luar 

sana berharap teman-teman artis saya berbesar hatilah untuk memperkescil masalah 

agar damai-damai saja”. Selanjutnya pada tanggal yang sama 13 November 2013 

masih dengan bintang tamu Ria Winata yaitu dengan sesi ke 2, fenomena lain yang 

ditemukan peneliti yaitu: 

(4) Tukul  : “Kabarnya kamu lebih memilih-milih teman dari pada 

pekerjaan, apa trauma dengan pengalaman yang pernah 

kamu alami?”     

 Ria.W : ”Iya, jadi saya sebenarnya berteman dengan siapa saja mas   

Tukul. Saya berteman dengan semuanya, Cuma terkadang 
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kalau kita ngobrol dari awal sudah tahu karakternya, kalau dia  

ngomongnya tinggi aku agak merendah. Jadinya cari teman 

yang sama ajalah dan nyaman”. 

 

Pada bintang tamu yang sama dialog (4) Tukul menggunakan teknik bertanya 

memulai dialog tentang pengalaman bintang tamunya (Ria.W) dalam dialog tersebut 

tukul bertanya mengenai pengalaman Ria yang lebih memili-milih teman dari pada 

pekerjaan. Pertanyaannya “Kabarnya kamu lebih memilih-milih teman dari pada  

pekerjaan, apa trauma dengan pengalaman yang pernah kamu alami?”. Kemudian 

Ria bereaksi untuk menjawab “Iya, jadi saya sebenarnya berteman dengan siapa saja 

mas Tukul. Saya berteman dengan semuanya, cuma terkadang kalau kita ngobrol dari 

awal sudah tahu karakternya, kalau dia  ngomongnya tinggi aku agak merendah. 

Jadinya cari teman yang sama ajalah dan nyaman”. Dari fenomena tersebut, dialog 

yang digunakan pembawa acara dengan bintang tamu jelas masih adanya jenis dan 

teknik bertanya untuk memulai dialog yang lain. Untuk membuktikan kebenaran 

asumsi tersebut perlu dilakukan kajian secara empirik. Oleh karena itu, penelitian 

dengan judul “Kajian Retorika Aspek Teknik Bertanya Tukul Arwana Dalam 

Acara Talk Show “Bukan Empat Mata” Di Trans 7 Bulan Desember 2013”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat peneliti rumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah jenis pertanyaan yang digunakan Tukul Arwana dalam acara “Talk show 

Bukan Empat Mata” di Trans7? 
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2. Bagaimanakah teknik bertanya untuk memulai dialog yang digunakan oleh Tukul 

Arwana dalam acara “Talk show Bukan Empat Mata” di Trans7? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan jenis pertanyaan yang digunakan Tukul Arwana dalam 

acara “Talk Show Bukan Empat Mata” di Trans 7. 

2. Untuk mendeskripsikan teknik bertanya yaitu teknik untuk memulai dialog yang 

digunakan oleh Tukul Arwana dalam acara “Talk Show Bukan Empat Mata” di 

Trans 7. 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi tambahan pengetahuan 

mengenai kajian retorika. Penelitian ini juga bukan mengenai pengetahuan akan tetapi 

wawaan bagi peneliti. Hasil penelitian ini berupa teknik bertanya untuk memulai 

dialog. Jenis pertanyaan yang diajukan  Tukul Arwana  dalam acara “Talk Show 

Bukan Empat Mata” di Trans7.  Sehingga melalui hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat kepada pembaca dan peneliti agar lebih memahami kajian 

retorika khususnya mengenai teknik dialog. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil  penelitian ini berupa dialog bertanya Tukul Arwana dalam acara “Talk 

Show Bukan Empat Mata” di Trans7. Manfaat praktis berdasarkan hasil penelitian 
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tersebut yakni membantu para pembaca  menjadi mengerti cara bertanya yang baik. 

Penelitian ini mencakup teknik bertanya yang meliputi pertanyaan untuk memulai 

dialog. Jenis-jenis pertanyaan dari jenis pertanyaan yang diajukan sehingga pembaca 

menjadi mengerti dialog dan teknik-teknik bertanya yang baik. Sehingga penelitian ini 

meembantu para pembaca mengerti dan memahami teknik berbicara. 
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