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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Sejenis yang Relevan 

Penelitian berjudul Kajian Retorika Aspek Teknik Bertanya Tukul 

Arwana dalam Acara Talk Show “Bukan Empat Mata” yang ditayangkan di 

Trans7, berbeda dengan penelitian sejenis yang telah ada. Untuk membuktikannya 

penulis membedakan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti meninjau 

satu laporan antara lain skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

yang berjudul “Analisis Gilir Tutur Wacana Percakapan dalam Acara Talk Show 

“Bukan Empat Mata” di Trans 7 yang disusun oleh Yuni Prihatini NIM 0501040030 

2009. Disini jelas terlihat  perbedaannya pada skripsi Yuni Prihatini, peneliti tersebut 

mendeskripsikan gilir tutur, pola susunan acara dan topik percakapan. Kemudian yang 

kedua “Kajian Unsur Retorika dalam Wacana Iklan kartu Perdana pada Youtobe MNC 

TV” disusun oleh Prio Prayitno NIM 0701040055 2014. Peneliti tersebut bertujuan 

untuk mengetahui unsur organis dalam wacana iklan kartu perdana, untuk mengetahui 

unsur bahasa, dan efek yang ditimbulkan. Berdasarkan penelitian sejenis yang relevan, 

maka penelitian yang berjudul Kajian Retorika Aspek Teknik Bertanya Tukul 

Arwana dalam Acara Talk Show “Bukan Empat Mata” di Trans 7,  

 

B. Berbicara  

1. Pengertian Berbicara 

Menurut Tarigan, (2008:16-17) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau 
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menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini 

dapat kita katakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem atau tanda-tanda yang 

dapat didengar (audible) dan yang kelihatan (visible). Lebih jauh lagi, berbicara 

merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, 

psikologis, neurologis, semantik dan linguistik, secara luas sehingga dapat dianggap 

sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial.  

Dengan demikian, maka berbicara itu hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi 

atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan 

yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang 

pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan 

kepada penyimak hampir-hampir  secara langsung apakah sang pembicara memahami 

atau tidak,  baik bahan  pembicaraannya maupun para penyimaknya; apakah dia 

bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia 

mengomunikasikan gagasan-gagasannya; dan apakah dia waspada serta antusias atau 

tidak.  

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat 

menyampaikan pikiran secara efektif, seharusnya sang pembicara memahami makna 

segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dia harus mampu mengevaluasi efek 

komunikasinya terhadap para pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip 

yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. 

Apakah sebagai alat sosial (social tool), ataupun sebagai alat perusahaan maupun 

profesional (business or profesional tool), maka pada dasarnya berbicara mempunyai 

tiga maksud umum, yaitu: 
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a. memberitahukan dan melaporkan (to inform), 

b. menjamu dan menghibur (to intertainment), 

c. membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (to persuade). 

 

2. Bentuk-Bentuk Keterampilan Berbicara  

Bentuk-bentuk keterampilan berbicara menurut Tarigan (2008:24-25) secara 

garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu berbicara dimuka umum (public speaking) 

dan berbicara pada konferensi. Berbicara di muka umum (public speaking) mencakup 

empat jenis. Yaitu: (a) berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan 

atau melaporkan atau yang bersifat informatis (informative speaking), (b) berbicara 

dalam situasi-situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan atau persahabatan (fellowship 

speaking), (c) berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, mengajak, 

mendesak, dan meyakinkan (persuasive speaking), dan (d) berbicara dalam situasi-

situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati (deliberative 

speaking). Bentuk-bentuk keterampilan berbicara ini tidak semua seseorang 

menggunakannya. Sehingga orang yang akan menggunakannya adalah orang-orang 

tertentu. 

Berbicara pada konferensi (conference speking) dibedakan menjadi tiga yaitu 

(a) diskusi kelompok (group dicussion), (b) prosedur parlementer (parlementary 

procedure), dan (c) debat. Diskusi kelompok (group discussion) dibedakan lagi 

menjadi dua yaitu (a) diskusi kelompok tidak resmi (informal) dan (b) kelompok 

resmi (formal). Kemudian, debat dapat dibedakan menjadi (a) debat kompetitif, (b)  

debat parlementer, (c) debat proposal, dan (d) debat Lincoln-Doulas. Berbicara pada 

konferensi sendiri juga berbeda-beda tidak semua sorang menggunakan pertanyaan 
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tersebut. Sehingga ketika seseorang akan menggunakannya harus menguasai terlbih 

dahulu. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka acara Talk Show “Bukan Empat Mata” 

di Trans 7 jika dilihat dari jumlah partisipan merupakan berbicara kelompok. Jika 

berdasarkan lawan berbicara merupakan satu lawan banyak yaitu antara pembawa 

acara (Tukul Arwana dengan bintang tamu penonton di studio, dan penonton yang ada 

di rumah). Kemudian, dilihat dari maksud dan tujuan berbicara adalah menginterview 

bintang tamunya. Acara Talk Show “Bukan Empat Mata” juga merupakan salah satu 

bentuk diskusi dan wawancara. Tukul Arwana juga menggunakan teknik-teknik 

bertanya dan jenis pertanyaan. Inilah nanti yang akan peneliti teliti, yaitu bagaimana 

jenis dan teknik bertanya Tukul Arwana dalam acara Talk Show “Bukan Empat Mata” 

di Trans 7. 

 

3. Tujuan Berbicara 

Menurut Tarigan (2008:16-17) tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran efektif, sebaiknya sang pembicara 

memahami segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dia harus mampu 

mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengarnya dan harus  mengetahui 

prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum, 

maupun perorangan. Pada dasarnya berbicara mempunyai tiga maksud umum, yaitu 

(a) memberitahukan dan melaporkan (to inform), (b) menjamu dan menghibur (to 

entertain), (c) membujuk, mengajak, mendesak , dan meyakinkan (to persuade). 

Menurut Keraf (2001:320) tujuan yang akan dicapai dari berbicara, yaitu 

memberi dorongan, menanamkan keyakinan, bertindak atau berbuat. 

Menginformasikan atau memberitahukan dan memberi kesenangan. Tujuan dari 
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berbicara ini harus dikusai oleh pembicara. Sehingga lawan bicara merasa yakin degan 

apa yang disampaikan. Dengan demikian tujuan berbicara menjadi tercapai sesuai 

keinginan. Terdapat lima tujuan berbicara yaitu: 

 

a. Memberi Dorongan 

Tujuan berbicara yang bersifat mendorong dimaksudkan bahwa pembicara 

berusaha memberi semangat, membangkitkan gairah atau menekankan perasaan yang 

kurang baik serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Reaksi yang diharapkan 

dari pendengar yaitu menumbuhkan ilham atau inspirasi, dan membakar semangat 

atau emosi pendengar. Selain menumbuhkan ilham atau inspirasi kepada pendengar, 

biasanya pembicara benar-benar memberikan semangat yang besar kepada 

pendengarnya agar dapat membangkitkan suasana dalam pembicaraan. Dengan 

memberikan dorongan tersebut, maka dapat memancing pendengar untuk berpikir 

mengenai apa yang dibicarakan. Oleh sebab itu, setiap suatu percakapan atau 

pembicaraan haruslah dapat memberi dorongan kepada pendengarnya. 

 

b. Meyakinkan  

Tujuan  berbicara yang berusaha untuk mempengaruhi keyakinan sikap mental 

atau intelektual para pendengar merupakan tujuan berbicara yang bersifat meyakinkan 

dan mempengaruhi. Alat yang tepat dan penting untuk tujuan ini adalah bentuk 

argumentasi. Dari argumentasi tersebut, maka pembicara dapat meyakinkan dan 

mempengaruhi pendengarnya. Tahap berikutnya pembicara meyakinkan argumentasi 

yang akan disampaikan kepada pendengar. Sehingga pendengar yakin akan apa yang 

disampaikan oleh pembicara mengenai topik yang dibicarakan. 
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c. Berbuat atau Bertindak 

Tujuan berbicara agar pendengar berbuat atau bertindak adalah untuk 

memunculkan reaksi kepada pendengar agar melakukan suatu tindakan atau 

perbuatan. Awalnya pembicara menemukan suatu keyakinan kepada pendengar 

dengan cara memantapkan pikiran yang ada atau mengubah keyakinan pendengar agar 

sesuai dengan keyakinan pembicara. Tahap selanjutnya pembicara berusaha 

membangkitkan emosi pendengar. Tindakan atau perbuatan muncul setelah adanya 

keyakinan dan bangkitnya emosi pendengar.  Dengan berbuat atau bertindak maka, 

apa yang diinginkan pembicara dapat terlaksakan karena tujuan berbuat dan bertindak 

di sini agar pendengar melakukan suatu tindakan. 

 

d. Memberitahukan 

Tujuan berbicara untuk memberitahukan atau menginformasikan. 

dimaksudkan agar pendengar mengerti tentang suatu hal, untuk memperluas bidang 

pengetahuan yang belum pernah diketahui. Awalnya pendengar tidak mengerti 

mengenai informasi. Peran pembicara di sini memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh pendengar. Selanjutnya diserahkan kepada pendengar bagaimana dapat 

menangkap informasi yang diberikan oleh pembicara. 

 

e. Menyenangkan  

Berbicara untuk menyenangkan atau menggembirakan. Maksudnya pembicara 

berusaha membangkitkan suasana menghibur dan munculnya kecerian pada suatu 

pertemuan. Sehingga pendengar tidak merasa bosan dengan apa yang dibicarakan oleh 
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pembicara. Suasana menghibur dan menyenangkan ini sangat penting dalam 

menyampaikan informasi karena, ketika kita berbicara monoton maka orang yang 

mendengarkan merasa bosan atau jenuh dengan topik pembicaraan. Maka dari itu, 

sebagai pembicara harus dapat membangkitkan suasana dan memunculkan keceriaan 

pada suatu pembicaraan atau pertemuan. 

 

C. Retorika 

1. Pengertian Retorika 

Berikut ini pengertian retorika menurut para ahli: 

a. Menurut Effendy (2004:53) retorika atau dalam bahasa inggris rhetoric 

bersumber dari perkataan latin rhetorica yang berarti ilmu bicara.  

b. Cleant Brooks dan Robert Penn Warren (dalam Effendy, 2004:53) dalam bukunya 

Modern Rhetoric, mendefinisikan retorika sebagai the art of using language 

effectively atau seni penggunaan bahasa secara efektif.  

c. Menurut Hendrikus (2009:14) retorika berarti kesenian untuk berbicara baik 

(kunst, gut zu redden atau ars bebe dicendi) yang dicapai berdasarkan bakat alam 

(talenta) dan keterampilan teknis (ars, techne). Menurut Hendrikus titik tolak dari 

kajian retorika adalah keterampilan berbicara.  

d. Menurut Keraf (1999:1) retorika merupakan suatu istilah yang secara tradisional 

diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni, yang didasarkan pada 

suatu pengetahuan yang tersusun baik. Menurut dua aspek yang perlu diketahui 

seorang retorika, yaitu pengetahuan mengenai objek tertentu yang akan 

disampaikan dengan bahasa. 
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e. Selanjutnya menurut Arsjad dan Mukti U.S (1991:4) menjelaskan bahwa retorika 

merupakan praktek kemahiran berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Retorika 

bertujuan menerangkan kaidah-kaidah yang menjadi landasan dari menulis dan 

bertutur untuk mempengaruhi sikap dan perasaan seseorang. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan 

retorika merupakan satu seni kemahiran berbahasa secara lisan maupun tulisan untuk 

mempengaruhi orang lain yang dicapai melalui bakat alam dan keterampilan teknis. 

 

2. Bentuk Retorika  

Menurut Hendrikus (2009:16-17), retorika merupakan bagian dari ilmu bahasa 

(linguistic), khususnya ilmu bina bicara (sprecherzienhung). Retorika sebagai ilmu 

bina bicara mencakup monologika, diologika dan pembinaan teknik berbicara. Ketiga 

pembinaan bicara tersebut selalu berkaitan dalam seni berbicara. Monologika 

berkomunikasi atau berbicara dalam satu arah, dialogika sebaliknya berbicara yang 

dilakukan dua arah atau lebih, dan pembinaan teknik berbicara mencakup dari 

monologika, dialogika. Sehingga terjadi pembinaan teknik berbicara. 

 

a. Monologika 

Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Monolog 

adalah kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang dilakukan dalam satu arah. Dalam 

monolog ini hanya ada seorang pembicara, dan yang lain sebagai pendengar. 

Pembicaraan hanya terjadi dalam satu arah. Yang termasuk dalam bentuk monologika 

antara lain: pidato, kata sambutan, kuliah, makalah, ceramah, perkenalan, dan 
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deklarasi. Sedangkan  menurut Mulyana (2005: 53)  monolog antara lain, adalah 

pidato, pembacaan puisi, pembacaan berita dan sebagainya. Monolog tidak 

menghendako dan menyediakan alokasi waktu terhadap respon pendengar atau 

pembacanya. 

 

b. Dialogika  

Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog yaitu dimana dua 

orang atau lebih berbicara atau mengambil dalam satu proses pembicaraan. Bentuk-

bentuk dialog antara lain: diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. 

Dalam percakapan, diskusi, tanya jawab, dan debat biasanya yang dilakukan 

seseorang adalah membicarakan masalah-masalah umum baik pekerjaan atau yang 

lainnya kemungkinanan dapat membicarakan mengenai masalah pribadi. Sedangkan 

menurut Alwi, Hasan dkk (2003:261) dialog adalah percakapan, sandiwara, dan cerita 

serta karya tulis yg disajikan dalam bentuk percakapan. Dengan demikian, dialog 

merupakan suatu percakapan yang dilakukan seseorang dalam berbicara dimana dua 

orang atau lebih. 

 

c. Pembinaan Teknik Berbicara  

Teknik bicara merupakan syarat bagi retorika karena efektivitas monologika 

dan dialogika tergantung juga pada teknik bicara. Oleh karena itu pembinaan teknik 

berbicara merupakan bagian penting dalam retorika. Pembinaan ini meliputi 

pembinaan bernafas, teknik mengucap, teknik suara, teknik membaca dan bercerita. 

Berdasarkan pembagian retorika tersebut acara Talk Show “Bukan Empat Mata” 
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tergolong dialogika. Di dalam acara ini terdapat diskusi, tanya jawab, percakapan. 

Namun yang dikaji peneliti adalah dari segi tanya jawab antara Tukul Arwana  

dengan bintang tamunya, yaitu mengenai jenis pertanyaan, dan teknik bertanya yang 

diajukan.  

 

D. Tanya Jawab 

1. Pengertian Tanya Jawab 

Tanya jawab adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan 

orang yang memberikan informasi. Pemberi informasi adalah seorang ahli, yang 

menjadi spesialis dalam suatu bidang tertentu yang dianggap mengenal dan 

mengetahui suatu masalah secara baik (Hendrikus, 2009: 113-114). Sedangkan 

menurut Alwi, dkk (2008:1365) tanya jawab adalah sesorang yang bertanya dan 

seseorang yang menjawab pertanyaan dari si penanya. Kalimat introgatif digunakan 

saat proses tanya jawab. Menurut Rahardi (2010:76) kalimat introgatif adalah kalimat 

yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada si mitra tutur. Dengan 

perkataan lain, apabila seorang penutur bermaksud mengetahui jawaban terhadap 

suatu hal atau suatu keadaan, penutur akan bertutur dengan menggunakan kalimat 

introgatif kepada si mitra tutur. 

 

2. Bentuk Tanya Jawab 

Menurut Hendrikus (2009:114) ada tiga bentuk tanya jawab, yaitu interview, 

konferensi pers dan tanya jawab pengadilan. Ketiga bentuk tanya jawab ini dilakukan 

masing-masing penggunaan bentuk tanya jawabnya. Tidak sembarang orang 

mnggunkan bentuk tanya jawab tergantung topik yang akan di bicarakan. 
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a. Interview adalah dialog antar para peliput berita dengan tokoh terkemuka 

mengenai masalah-masalah aktual atau masalah-masalah khusus yang menarik.  

b. Konferensi pers adalah pertemuan informatif dengan penelitian ilmiah. 

c. Tanya jawab pengadilan adalah dialog penyelidikan antara petugas dan    

terdakwa, atau orang yang bersalah. 

 

3. Teknik Bertanya  

Teknik bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari 

seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai 

dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan 

stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Maksud dari mendorong di 

sini, agar yang di minta respon atau diberi pertanyaan berpikir mengenai pertanyaan 

yang diberikan kepada orang yang bertanya serta menjawab sesuai dengan keinginan 

si penanya. Dengan demikian keterampilan bertanya secara sederhana  dapat 

dirumuskan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan 

atau penjelasan orang lain. 

 

a. Jenis-Jenis Pertanyaan 

Menurut Hendrikus (2009:117-120) terdapat 14 jenis pertanyaan untuk 

memulai dialog, antara lain: (1) pertanyaan informatif, (2) pertanyaan untuk 

mengontrol, (3) pertanyaan untuk menjebak, (4) pertanyaan untuk mengaktifkan, (5) 

pertanyaan socrates, (6) pertanyaan retoris, (7) pertanyaan yang ofensif, (8) 

pertanyaan untuk membuka masalah baru, (9) pertanyaan untuk menutup 

pembicaraan, (10) pertanyaan alternatif, (11) pertanyaan balik, (12) pertanyaan 
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mendirigasi, (13) pertanyaan provokatif, dan (14) pertanyaan untuk membuka 

pembicaraan. Pertanyaan pada dasarnya adalah pertanyaan yang jawabannya berupa 

uraian panjang dan biasanya berupa pendapat dari narasumber kemudian informasinya 

singkat atau fakta dan data yang sudah menyakinkan. Harus lebih mendalami materi 

yang akan disampaikan. Untuk memastikan kebenaran tentang suatu hal (fakta). 

Sehingga pendengar memahami apa maksud dan tujuan bertanya.  

 

1) Pertanyaan Informatif 

Jenis pertanyaan ini hanya berfungsi untuk mendapatkan informasi atau 

penjelasan. Orang yang ingin mengemukakan pertanyaan jenis ini memerlukan 

pengetahuan, pengalaman dan materi sampai sekecil-kecilnya. Agar pertanyaan yang 

diajukan mendapat informasi yang jelas dan dibutuhkan pembicara. Contoh: 

“Bagaimana itu bisa terjadi?”. Pertanyaan tersebut termasuk jenis pertanyaan 

informatif karena pembicara berusaha untuk mendapatkan informasi dari lawan 

bicara. Penanya menginginkan informasi dari lawan bicara dengan mananyakan hal 

tersebut.  

 

2) Pertanyaan untuk Mengontrol 

Pertanyaan untuk mengontrol tidak hanya bertujuan untuk mengontrol atau 

mengendalikan tetapi juga membantu untuk mengetahui pendengar masih 

memperhatikan atau masih mendengarkan si pembicara. Selain itu, pertanyaan jenis 

ini berfungsi agar lawan bicara memiliki pendapat atau pikiran yang sama dengan 

orang yang bertanya. Pertanyaan ini berusaha mengendalikan jawaban dari lawan 

bicara agar terkontrol sesuai dengan pemikiran orang yang memberi pertanyaan. 
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Contoh: Bukankah itu hal yang baik?  

Contoh tersebut termasuk jenis pertanyaan untuk mengontrol karena pembicara 

mengendalikan jawaban dari lawan bicara. Pertanyaan “Bukankah itu hal yang baik” 

berusaha agar lawan bicara berpikir bahwa hal itu memang baik.  

 

3) Pertanyaan untuk Menjebak 

Pertanyaan jebakan merupakan sarana atau alat untuk menangkap dan ingin 

memancing reaksi pendengar. Pertanyaan ini diberikan apabila lawan bicara atau 

mitra tutur tidak memberikan reaksi sehingga menggunakan pertanyaan menjebak. 

Pertanyaan untuk menjebak ini agar lawan bicara berkata sejujurnya. Biasanya 

pertanyaan ini dengan cara mengalihkan pertanyaan pada akhirnya lawan bicara 

terjebak dengan pertanyaan tersebut. 

Contoh: Anda ingin mengatakan sesuatu? 

Contoh pertanyaan tersebut termasuk jenis pertanyaan untuk menjebak karna 

penyannya berusaha untuk membuat lawan bicara berkata jujur. Penanya mengatakan 

“Anda ingin mengatakan sesuatu”. untuk memancing reaksi lawan bicara. 

 

4) Pertanyaan untuk Mengaktifkan 

Pertanyaan untuk mengaktifkan merupakan pertanyaan yang melemparkan 

agar pendengar merenungkannya. Andaikan juga muncul pertanyaan, biasanya 

muncul agak terlambat. Pertanyaan ini meningkatkan aktivitas secara spontan dari 

orang yang diberi pertanyaan. Pertanyaan ini digunakan agar suasana pembicaraan 

menjadi hidup dan lawan bicara menjadi aktif. Lawan bicara akan tertarik dengan 

topik yang dibicarakan melalui pertanyaan jenis ini. 
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Contoh: Saya bertanya kepada Anda sekalian  

Kalimat introgatif “Saya bertanya kepada Anda sekalian”. merupakan jenis 

pertanyaan untuk mengaktifkan karena kalimat tersebut diharapkan dapat membuat 

suasana menjadi hidup. 

 

5) Pertanyaan Socrates 

Pertanyaan jenis Socrates ini dikemukakan sedemikian rupa sehingga jawaban 

yang diberikan hanya “ya”. Pertanyaan ini dibuat agar orang yang bertanya memberi 

jawaban setuju kepada penanya. Secara tidak langsung pendengar dipaksa untuk 

mengatakan “ya” atas pertanyaan yang diajukan oleh pembicara. Contoh: “Saya tahu 

pasti, bahwa Anda juga setuju”. Pertanyaan Socrates berusaha agar lawan bicara 

mengatakan “ya”. Kalimat introgatif “Saya tahu pasti, bahwa Anda juga setuju”. 

berusaha agar lawan bicara yang diberi pertanyaan mengatakan setuju. Kalimat 

tersebut berusaha meyakinkan lawan bicara untuk menyetujui pendapat penanya. 

 

6) Pertanyaan yang Ofensif 

Pertanyaan ofensif adalah pertanyaan bersifat sensitif karena dapat 

menyinggung perasaan responden. Contoh pertanyaan ini misalnya menanyakan usia 

atau tanggal lahir, menanyakan tentang status perkawinan bagi wanita yang sudah 

berumur. Padahal dia belum pernah menikah, menanyakantingkat pendapatan, kelas 

sosial, tingkat pendidikan. Namun, pertanyaan sopan atau tidak sopan tergantung 

masing-masing kebudayaan yang dimili seseorang tersebut. Contoh: “Seharusnya 

Anda kan yang bertanggung jawab mengenai PHK itu?” Contoh kalimat introgatif 

terebut termasuk jenis pertanyaan ofensif karena dipraktikkan dalam bidang ekonomi. 
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Selain itu kalimat “Seharusnya Anda kan yang harus bertanggung jawab mengenai 

PHK itu” berusaha menghakimi lawan bicara sehingga dianggap tidah sopan atau 

bersifat sensitif. 

 

7) Pertanyaan Retoris 

Pada zaman kuno, kaum Sofis sering menggunakan pertanyaan jenis ini. 

Pertanyaan-pertanyaan ini kurang lebih bersifat sugestif dan tajam. Digunakan untuk 

memutarbalikan pendapat atau menjadikannya lebih tidak jelas. Pertanyaan ini dapat 

membuat orang lain menjadi bodoh dan sulit untuk menjawabnya. Contoh: Ini ada 

satu pertanyaan untuk Anda, yang pasti tidak bisa dijawab dengan “ya”. Kalimat 

tersebut berusaha membuat lawan bicara menjadi bodoh dan kesulitan untuk 

menjawab. Kata kunci yang membuat kalimat tersebut bersifat tajam adalah kata 

“ya”. Lawan bicara berusaha untuk memberi jawaban agar tidak hanya sekedar 

menjawab “ya” saja.  

 

8) Pertanyaan untuk Membuka Masalah Baru 

Pertanyaan membuka masalah baru bertujuan untuk menawarkan atau memulai 

pokok masalah atau maslah pembicaraan yang baru. Pertanyaan ini akaan mendorong 

lawan bicara untuk mengambil sikap terhadap masalah baru yang dikemukakan. 

Pertanyaan ini diajukan untuk mengganti topik awal pembicaraan. Contoh: “Apakah 

sebaiknya kita lebih dahulu berbicara tentang harga?”. Kalimat “Apakah sebaiknya 

kita lebih dahulu berbicara tentang harga” berusaha untuk mengganti topik awal 

pembicaraan. Masalah baru yang ingin diungkapkan penanya adalah tentang harga. 
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9) Pertanyaan Alternatif 

Pertanyaan ini menawarkan lebih banyak kemungkinan dan jalan baru. Akan 

tetapi, pertanyaan yang ditawarkan tidak boleh lebih dari tiga. Sering kali pertanyaan 

ini mendorong orang untuk cepat mengambil keputusan. Unsur yang penting dalam 

rumusan pertanyaan alternatif adalah menggunakan kata hubung “atau”. Contoh: 

“Anda lebih menyukai menjadi pengusaha atau pegawai pemerintahan?”. Kata kunci 

dari pertanyaan alternatif adalah kata hubung “atau”. Contoh kalimat tersebut 

termasuk jenis pertanyaan alternatif karena penanya memberikan jawaban, yaitu 

pegawai pemerintahan atau pengusaha. 

 

10) Pertanyaan untuk Membuka Pembicaraan 

Orang langsung dapat mengemukakan pertanyaan pada awal pembicaraan atau 

suatu pidato. Efeknya sangat dinamis, sebab pembicara dan lawan bicara akan 

langsung berfikir. Efek psikologisnya juga besar. Seorang penasihat, penjual dan 

pembicara harus mengenal mentalitas pendengarnya. Oleh karena itu, jangan 

melambungkan cita-cita terlalu tinggi pada awal pembicaraan tetapi sebaiknya 

mulailah dengan bertanya. Contoh: “Pertanyaan pertama saya adalah sekarang 

aktifitas Anda apa?” kalimat tersebut merupakan pertanyaan untuk membuka 

pembicaraan. Penanya berusaha membuka pembicaraan dengan menanyakan aktifitas 

lawan bicara. 

 

11) Pertanyaan Balik 

Pertanyaan balik ini sebenarnya tidak sopan apabila orang mengemukakan 

pertanyaan balik atas suatu pertanyaan. Ia akan menimbulkan tekanan psikologis pada 
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orang yang bersangkutan. Ini dapat menimbulkan rasa heran atau tidak senang. 

Pertanyaan ini memaksa orang pertama yang mengemukakan pertanyaan untuk 

memberi jawaban. Contoh: A : “Kamu menyukai itu”, B : Bagaimana dengan 

kamu?”. Penggalan dialog antara A dan B termasuk jenis pertanyaan balik karena si B 

berusaha membalikan pertanyaan dari si A. Orang pertama yang bertanya adalah si A 

akan tetapi si B membalikan pertanyaan tersebut. 

 

12) Pertanyaan untuk Menutup Pembicaraan 

Pertanyaan untuk menutup pembicaraan bertujuan untuk menutup atau 

mengaakhiri suatu pembicaraan yang dilakukan pembicaraan bertujuan secara sadar 

atau tidak. Pembicara mengajukan pertanyaan terakhir yang biasanya bersifat 

kesimpulan dari topik pembicaraan biasanya mengenai saran dan harapan. Contoh: 

“Bolehkah sebagai penutup, saya menambahkan bahwa...”. Kalimat tersebut adalah 

jenis pertanyaan untuk menutup pembicaraan karena kalimat “Bolehkah sebagai 

penutup?” menandakan bahwa pembicaraan mengajukan pertanyaan terakhir sebagai 

penutup pembicaraan. Maka dari itu contoh tersebut adalah pertanyaan untuk menutup 

pembicaraan. 

 

13) Pertanyaan Provokatif 

Sesuatu yang bersifat provokatif itu menantang, dan terjadi bahwa pertanyaan 

provokatif berarti pertanyaan yang bersifat provokasi yaitu membangkitkan 

kemarahan, memberi efek berupa rasa bimbang. Tidak percaya atau heran dapat 

kelihatan dengan jelas dari pendengar. Biasanya reaksi yang dapat dilihat dari 

pendengar adalah bimbang dan bingung untuk menjawab pertanyaan dari penutur. 
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Contoh: “Anda yakin bahwa itu benar?”. Kalimat tersebut memberikan efek berupa 

rasa bimbang karena penanya menantang pertanyaan dari lawan bicara dengn 

menanyakan apakah lawan bicara yakin dengan pertanyaannya. 

 

14) Pertanyaan untuk Mendirigasi 

Pertanyaan yang mendirigasi pada dasarnya berfungsi untuk menggarisbawahi, 

memperlunak, mendorong dan karenanya menentukan banyak arah. Pertanyaan-

pertanyaan ini bermaksud mengarahkan pembicaraan atau diskusi ke suatu sasaran 

yang sudah digarisbawahi sebelumnya. Pertanyaan ini mengarah agar lawan bicara 

mengerti pertanyaan awal yang diajukan dalam pembicaraan. Contoh: “Saya tidak 

bertanya itu, maksud saya adalah mengapa Anda melakukan itu?”. Kalimat tersebut 

termasuk jenis pertanyaan mendirigasi karena penanya berusaha mengarahkan bahwa 

jawaban lawan bicara tidak sesuai dengan pertanyaan awal. 

 

b. Teknik Bertanya 

Untuk mempengaruhi pendapat seeorang dalam suatu tanya jawab atau dialog 

maka, pembicara harus menguasai teknik-teknik bertanya. (Hendrikus, 2009:116). 

Dalam ilmu retorika ada dua belas pertanyaan yang dapat membantu teknik  bertanya 

untuk memulai dialog, antara lain: (1) tentang masalah-masalah umum, (2) tentang 

hal-hal khusus sampai sekecil-kecilnya, (3) tentang pendapat orang, (4) tentang 

penilaian seseorang, (5) tentang keinginan dan kehendaknya, (6) tentang pengalaman-

pengalamannya, (7) tentang pendidikan seseorang, (8) tentang gambaran masa depan 

seseorang, (9) tentang maslah dan kecemasan hidup, (10) tentang rekan kerja, (11) 

tentang sanak keluarga, dan (12) tentang hobi (Hendrikus, 2009:116).  
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1) Teknik Bertanya Tentang Masalah-Masalah Umum 

Pertanyaan yang dapat membantu seseorang untuk memulai dialog adalah. 

Teknik bertanya tentang masalah-masalah umum. Teknik bertanya ini sudah biasa 

atau sudah umum untuk lawan bicara. Bertanya mengenai kondisi, situasi atau tentang 

topik yang sedang hangta di masyarakat. Misalnya mengenai topik yang sedang 

hangat di masyarakat.  

 

2) Bertanya Tentang Hal-Hal Khusus 

Seseorang dapat juga bertanya tentang hal-hal khusus sampai sekecil-kecilnya. 

Teknik bertanya ini, bertanya dari hal yang biasa sampai sekecil-kecilnya dan 

membuat seseorang yang diajak bicara merasa kesal dan terkadang sedikit emosi. 

Untuk membuat lawan bicara tidak emosi terlalu tinggi biasanya penanya sedikit 

memberi humor di sela-sela pembicaraan. Dengan demikian seseorang yang diajak 

berbicara tidak merasa kesal atau emosi. Misal hal-hal khusus yaitu bertanya tentang 

makanan favorit, sesuatu yang disukai.  

 

3) Bertanya Mengenai Pendapat Orang 

Pertanyaan untuk memulai dialog yang lain adalah. Bertanya mengenai 

pendapat orang. Teknik ini adalah teknik bertanya meminta pendapat seseorang 

tenytang apa yang dipakai atau apa yang sedang terjadi pada saat itu juga. Sehingga 

teknik pertanyaan ini terkadang dapat menyinggu seseorang yang dikomentari. 

Misalnya antara pendapat mengenai sesuatu, pendapat mengenai hobi, kesukaan 

pendapat mengenai pekerjaan karir.  
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4) Teknik Bertanya Tentang Penilaian Seseorang 

Teknik tentang penilaian seseorang yaitu teknik memulai dialog yang berupa 

bertanya mengenai penilaian seseorang atau hal lain. Seseorang yang diajak berbicara 

pada teknik ini. Teknik ini  yaitu pembicara biasanya bertanya mengenai penilaian 

anak remaja pada saat ini atau penilain pakaian yang di pakai orang lain. Sehingga 

pertanyaan ini membuat seseorang mengomentari orang lain. Misalnya penampilan, 

atau penilaian terhadap gaya hidup.  

 

5) Bertanya Tentang Keinginan dan Kehendak 

Teknik memulai dialog dapat juga bertanya mengenai keinginan dan kehendak 

lawan bicara. Teknik bertanya ini biasanya membuat seseorang yang diajak berbicara 

meraa senang walau sesaat. Tekni bertanya ini juga tentang apa yang ingin dicapai 

pada tahun ini atau pada usia yang sekarang ini.  Misalnya, bertanya keinginan yang 

ingin dicapai pada usia saat ini. Dapat juga bertanya mengenai harapan yang ingin 

diwujudkan terhadapat usaha yang sedang dijalankan. 

 

6) Bertanya Tentang Pengalaman-Pengalaman 

Seseorang dapat juga memulai dialog atau pembicaraan dengan bertanya 

tentang pengalaman-pengalaman lawan berbicara. Biasanya seseorang ini mempunyai 

pengalaman-pengalaman. Baik peengalaman yang baik maupaun pengalaman yang 

sedih. Teknik bertanya ini biasanya membuat seseorang yang diajak berbicara berpikir 

secara Flash back. Contohnya, pengalaman selama sekolah, pengalaman selama 

bekerja di suatu perusahaan tertentu atau pengalaman mengenai hal-hal baru yang 

dilakukan oleh lawan bicara.  
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7) Bertanya Mengenai Pendidikan Seseorang 

Pilihan lain untuk memulai dialog adalah dengan bertanya mengenai 

pendidikan seseorang. Seseorang dapat memulai dialog dengan bertanya pendidikan 

lawan bicara. Teknik bertanya ini biasanya seseorang yang mempunya pendidikan 

baik SMA maupun di perguruan tinggi. Mengenai keadaan pendidikannya atau 

mengenai tingkan prestasi belajarnya. Contohnya, dapat menanyakan tingkat 

pendidikan seseorang. 

 

8) Teknik Bertanya Tentang Gambaran Masa Depan  

Pertanyaan memulai dialog tentang gambaran masa depan seseorang. Bertanya 

tentang gambaran masa depan berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nantinya 

akan dilakukan oleh seseorang atau lawan bicara. Seseorang yang diberi pertanyaan 

ini biasanya sudah memiliki keinginan, cita-cita yang nanti akan dicapai. Teknik 

bertanya ini juga membuat seseorang yang diajak berbicara berpikir mengenai masa 

depannya. Misalnya, cita-cita yang ingin dicapai oleh lawan bicara, gambaran usaha 

yang ingin dicapai.  

 

9) Bertanya Tentang Masalah Kecemasan Hidup 

Pertanyan tentang masalah dan kecemasan hidup. Masalah atau kecemasan 

hidup berarti bertanya mengenai kondisi kehidupan seseorang. Teknik bertanya 

mengenai masalah hidup berarti mengenai kondisi atau keadaan kehidupan seseorang. 

Dengan demikian teeknik bertanya ini terkadang dapat menyinggung lawan bicara. 

Misalnya, bertanya mengenai kesehatan, kabar seseorang.  
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10) Bertanya Tentang Rekan Kerja 

Pertanyaan tentang rekan kerja dapat diajukan lawan bicara merupakan 

seseorang yang sudah bekerja. Untuk memulai dialog dengan bertanya tentang rekan 

kerja. Teknik bertanya ini biasanya bukan hanya kinerja kerja lawan bicara. Bisa saja 

rekan kerja yang satu kantor dengan lawan bicara. Misalnya, siapa rekan kerja di 

kantor, bagaimana kinerja teman-teman di kantor, bagaimana sifat rekan-rekan kerja. 

  

11) Teknik Bertanya Tentang Sanak Keluarga 

Alternatif, pertanyaan lain yang dapat membantu seseorang saat memulai 

dialog adalah dengan bertanya yang berhubungan dengan sanak keluarga. Pertanyaan 

ini bertanya mengenai keluarga. Baik keluarga kandung maupun kelurga lainnya. 

Biasanya pembicara bukan saja ingin mengetahui keadaan lawan bicara akan tetpai, 

sanak kelurganya juga. Misalnya, kabar orang tua, kabar anak, mempunyai saudara 

berapa.  

 

12) Teknik Bertanya Tentang Hobi Seseorang 

Pertanyaan tentang hobi untuk memulai dialog berarti bertanya mengenai 

aktivitas yang disukai oleh lawan bicara. Suasana bertanya tentang hobi biasanya 

menyenangkan karena berbicara tentang kesenangan atau kesukaan dari seseorang. 

Pertanyaan awal untuk memulai dialog jenis ini dapat mencairkan suasana 

pembicaraan.  Sehingga seseorang yang diajak berbicara tidak bosan, karena dapat 

mencairkan suasana.  Misalnya mengenai hobi lawan bicara pada saat ini. 
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E. Talk Show 

1. Pengertian Talk Show 

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

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

omong-omong, ngobrol-ngobrol. Dengan begitu Talk Show berarti petunjukan orang-

orang yang sedang ngobrol. Istilah Talk Show merupakan aksen dari bahasa Inggris di 

Amerika. Di Inggris sendiri, istilah Talk Show ini biasa disebut chat show. Pengertian 

talk show adalah sebuah program televisi atau radio dimana seseorang ataupun group 

berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai topik dengan suasana santai tapi 

serius, yang dipandu oleh seorang moderator. Kadang kala, talk show menghadirkan 

tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai pengalaman hebat (Saputra. 2011 

“Talk show”. http://Bloogkoo.Wordpress.Com). Talk show menurut Farlex (2005) 

dalam The Free Dictionary: A television  or radio show in which noted people, such us 

authorities in a particular field, participate in discussion or are interview and often 

answer question from viewers or listeners. (Sebuah televisi acara atau radio dimana 

orang terkenal seperti ahli dalam bidang tertentu, berpartisipasi dalam diskusi atau 

diwawancarai, menjawab pertanyaan dari pemirsa atau pendengar (Perpuskita, 2010. 

“Pengertian Talk show. http://multimediaartikel.blogspot.com/pengertian-talk-

show.html). Talk show adalah program atau acara yang mengulas sesuatu 

permasalahan melalui perbincangan, diskusi, wawancara dan interaksi dengan 

narasumber atau pemirsa, tanpa kehadiran aktor yang memerankan karakter tertentu 

(Nita, 2008. “Talk Show Komedi” http://bloogkoo.wordpress.com/talkshow). 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian Talk show dapat peneliti 

simpulkan bahwa talk show adalah merupakan salah satu acara televisi atau radio yang 
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disiarkan secara langsung dan interaktif yang bertujuan untuk mendiskusikan berbagai 

topik dengan suasana santai tapi serius dengan menghadirkan seseorang atau beberapa 

ahli dalam bidang tertentu yang dipandu oleh moderator atau pembawa acara.  

 

2. Ciri-Ciri Talk Show 

a. Talk show bersifat dinamis, tidak terpaku pada aktualitas topik perbincangan dan 

jam tayangnya fleksibel. Tidak seperti berita yang jam tayangnya dalam satu hari 

dibagi menjadi tiga sesuai dengan waktu. Tiap talk show yang ada di televisi 

memiliki jam tayang yang berbeda-beda. Ada yang pagi, siang, malam. Misalnya, 

Talk Show Bukan  Empat Mata yang tayang di Trans7. Ditayangkan pada pukul 

22.00 WIB. Talk Show Buka-bukaan di Rcti yang tayang pukul 13.00 WIB. 

b. Menggunakan percakapan sederhana (casual conversation) dengan bahasa yang 

universal. Diksi yang mudah dipahami oleh pendengar sehingga isi pembicaraan 

mudah ditangkap penonton. 

c. Wacana yang diketengahkan merupakan isu yang sedang berkembang dan hangat 

di masyarakat. Inilah  membuat menarik acara ini karena menyuguhkan isu yang 

sedang hangat dan berkembang di masyarakat karena masyarakat ingin 

mengetahui lebih jauh perkembangan isu tersebut. Tema yang diangkat mestilah 

benar-benar penting (dianggap penting) untuk diketahui menarik atau tidaknya 

bagi pemirsa. 

Contohnya, Talk Show Apa Kabar Indonesia Siang yang di tayangkan di TvOne 

mengangkat tema kecelakaan lalu lintas. 

d. Komponen yang selalu ada dalam program Talk Show adalah obrolan dan musik 

yang berfungsi sebagai selingan. Pengertian dari talk show secara singkat adalah 
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obrolan dan untuk membuat suasana dalam acara menjadi santai biasanya diiringi 

dengan musik sederhana yang disesuaikan dengan topik pembicaraan. 

Misalnya, Talk Show Bukan Empat Mata yang diiringi lagu pembukaan yang 

sesuai dengan tema pada malam hari itu juga (Nita, 2008. “Talk Show Komedi” 

http://bloogkoo.wordpress.com/talkshow). 

 

3. Jenis Talk show 

Jenis Talk show dibagi berdasarkan gayanya dan materi acaranya. Berdasarkan 

gayanya dibagi menjadi dua, yaitu light entertainment dan serious discussion. 

Berdasarkan materi acaranya juga dibedakan menjadi dua, yaitu the celebrity talk 

show dan the confenssional atau issue-oriented talk show. Jenis talk show berdasarkan 

gayanya, light entertainment jenis talk show ini memiliki kenyamanan baik bintang 

tamu yang diundang maupun penontonnya. Sedangkan serious discussion jenis talk 

show  ini memiliki topik yang khusus dibidangnya dan menghadirkan bintang tamu 

tertentu. Kemudian  jenis talk show  berdasarkan materinya, the celebrity talk show 

jenis talk show  ini diwakili dengan monolog pembukaan oleh host. Selanjutnya jenis 

talk show the confenssional atau issue-orinted talk show ini memiliki karakteristik 

pembicaraan yang isinya berupa pengakuan. 

 

a. Berdasarkan Gayanya 

1) Light Entertainment 

Jenis talk show ini dapat dinilai dari selebriti, seperti bintang film atau politisi 

yang diwawancarai. Pembawa acara duduk di belakang sebuah meja dan 
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mewawancarai bintang tamunya. Acara ini memiliki atmosfer positif, nyaman, ceria, 

dan disiarkan pada malam hari. Jenis pertanyaan ini juga tidak monoton kepada 

bintang tamunya akan tetapi kepada penontonnya yang ada di studio. Contoh talk 

show  jenis ini adalah Bukan Empat Mata yang disiarkan setiap hari pukul 22.00 WIB 

dengan pembawa acaranya adalah Tukul Arwana. Tukul Arwana selalu memberikan 

kepada bintang tamunya akan tetapi selalu memberikan  pertanyaan kepada penonton 

yang ada di studio. 

 

2) Serious Discussion 

Talk show jenis ini isinya lebih berkonsentrasi pada topik khususnya di bidang 

politik atau sosial atau pada seseorang yang sedang menjadi incaran berita pada waktu 

itu. Berita pada waktu itu maksudnya adalah berita yang masih hangat di masyarakat. 

Talk show jenis ini bersifat serius dengan mendatangkan tokoh-tokoh di bidang 

tertentu seperti politikus, budayawan, pengamat politik, pengamat sosial. Contohnya 

adalah Talk Show Hallo Polisi di ANTV yang biasanya mengangkat tema pelanggaran 

lalu lintas. Kemudian Talk Show Apa Kabar Indonesia di TvOne yang biasanya 

memperbincangkan masalah-masalaj yang terjadi di Indonesia mengenai Korupsi, 

Pemberontakan, BBM dan sebagainya. 

 

b. Berdasarkan Materi Acara 

1) The Celebrity Talk show 

Talk show jenis ini diwakili dengan monolog pembukaan oleh host, kemudian 

diikuti sedikit tanya jawab dan permainan dengan penonton di studio, serta wawancara 
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dan unjuk kebolehan dari selebriti yang menjadi bintang tamu. Petunjukan ini juga 

melibatkan partisipasi pemimpin band pengisi acara tersebut. Host bandleader 

menjadi team work. Fokus dalam celebrity Talk show adalah selebriti yang menjadi 

tamu di studio. Suasana acara tersebut bersifat kasual dan selebriti tampil apa adanya. 

Talk show Bukan Empat Mata tergolong Talk show celebrity jika dilihat dari segi 

materi acaranya. Biasanya bintang tamu yang diundang berbicara tentang aktivitas dan 

pengalaman selebriti tersebut. 

 

2) The Confenssional atau Issue-Orinted Talk show 

Jenis ini memiliki karakteristik pembicaraan yang isinya berupa pengakuan. 

Diamana bintang tamu selalu melakukan pengakuan baik yang sedang dialami atau 

pengalaman. Jenis talk show ini menampilkan subjek yang kontroversial dan perasaan 

pribadi dari tokoh yang ditampilkan. Talk show ini juga  mengidolakan binatang tamu 

yang sedang kontroversi atau terkenal. Hal ini membuat acara sejenis ini menjadi 

begitu populer di kalangan penikmat televisi, terutama kaum wanita dan berangkat 

dari publik. Contohnya K-Pop, artis luar negeri yang ingin datang ke Indonesia. 

 

4. Pengkategorian Talk Show  

a. Talk show yang sifatnya formal dan serius, yang termasuk dalam kategori ini 

adalah berita. Berita termasuk talk show yang bersifat formal dan serius karena 

menyajikan informasi seputar peristiwa aktual (mengikuti peristiwa) dan mudah 

dilakukan. Suasana yang ditampilkan adalah suasana yang formal dan serius 

sehingga tidak terkesan santai. 
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b. Talk show yang sifatnya ringan dan menghibur, kategori ini merupakan kategori 

informasi. Talk show disampaikan dalam suasana yang santai dan penuh 

keakraban dengan mengundang satu atau lebih narasumber untuk membahas 

topik yang sedang hangat. Topik-topik yang sifatnya ringan dan mudah dicerna 

oleh pemirsa. Moderator yang menghidupkan suasana dengan dengan komentar-

komentar yang memancing tawa. Menurut saya Trans7 talk show sifatnya ringan 

dan menghibur adalah kategori talk show komedi. Talk show komedi adalah talk 

show yang menggunakan perspektif komedi. Perspektif komedi di sini, yakni 

menempatkan pelawak sebagai host atau presenternya, jadi komedi itu 

dimunculkan dari hostnya, tapi garis besar formatnya adalah talk show sehingga 

dapat disimpulkan bahwa talk show dengan hostnya seorang pelawak, maka 

segala aspeknya otomatis dapat dijadikan komedi. (Nita,2008.“Talk Show 

Komedi” http://bloogkoo.wordpress.com/talkshow). 

 

5. Metode Talk Show  

Metode talk show menurut Klaus Kastan dikenal dengan istilah talk show skill 

yaitu harmony, actual, responsible, leading, entertainment dan yield atau yang biasa 

disingkat dengan HARLEY. Istilah tersebut berupa kemampuan pemandu dalam 

beberapa tindakan seperti: (a) mengambil keputusan, (b) menyusun topik dan 

pertanyaan dengan cepat, (c) memotong pembicaraan nara sumber yang melenceng, 

(d) kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan nara sumber, (e) memadukan 

kemasan program secara interaktif. Metode ini biasa digunakan oleh seorang 

moderator dalam setiap acara. Acara tersebut biasanya talk show, baik talk show serius 

maupun talk show yang tidak serius seperti talk show  komedi.  (Nita, 2008. “Talk 

Show Komedi” http://bloogkoo.wordpress.com/talkshow). 
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6. Pola Susunan Acara Talk show 

a. Pembukaan : pengenalan acara, pemandu, narasumber, dan topik yang akan 

diperbincangkan, bisa pula diuraikan latar belakang mengapa topik itu dipilih. 

b. Diskusi utama : (1) pertanyaan awal, biasanya bersifat terbuka (membutuhkan 

penjelasan), (2) tanggapan narasumber atau pendengar, dan (3) pengembangan 

pertanyaan lanjut atas tanggapan-tanggapan itu. 

c. Penutup : kesimpulan, ucapan terimakasih, dan salam penutup, termasuk 

informasi program berikutnya. Kesimpulan tidak mutlak bersifat resum 

perbincangan, bisa juga sekedar analisis singkat dan pertanyaan terbuka untuk 

memancing perenungan audience atau pemirsa. Seluruh perbincangan diselingi 

ilustrasi musik sesuai dengan karakter perbincangan (Nita, 2008. “Talk Show 

Komedi” http://bloogkoo.wordpress.com/talkshow). 

 

7. Talk Show Bukan Empat Mata 

Talk Show “Bukan Empat Mata” adalah Talk Show komedi, di mana Talk 

Show “Bukan Empat Mata” dikatakan Talk Show komedi karena Talk Show yang 

menggunakan perspektif komedi. Perspektif komedi di sini, yakni menempatkan 

pelawak sebagai host atau presenternya. Jadi komedi itu dimunculkan dari hostnya. 

Pengertian Talk Show komedi yang dinyatakan oleh pihak Trans 7, jelas di tujukan 

pada program Talk Show komedi unggulan mereka. “Bukan Empat Mata” 

menempatkan seorang pelawak di mana Tukul Arwana yang seorang pelawak 

dijadikan hostnya untuk memandu acara tersebut. Maka dari itu Talk Show “Bukan 
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Empat Mata” yang di tayangkan di Trans 7 adalah sebuah Talk Show komedi. Trans  7 

sendiri adalah stasiun Televisi, dengan berbagai acara, baik dari acara sosial sampai 

acara komedi. Trans 7 salah satu stasiun yang banyak digemari oleh penonton acara 

yang di suguhkan selalu bermanfaat baik dari acara keluarga, acara anak-anak dan 

acara yang dapat mendidik penontonnya. Contohnya acara yang tayang setiap hari 

pada sore hari pukul 17.00 WIB dimana acaranya berjudul “Orang Pinggiran”. 

Dimana acara tersebut adalah acara sosial menyorot orang-orang menengah ke bawah 

dan selalu bermanfaat bagi kita sebagai makhluk Allah yang sempurna dan indahnya 

bersyukur. Masih banyak acara-acara di Trans7 yang dapat mendidik kita. 

(Perpuskita, 2010. “Pengertian Talk show. 

http://multimediaartikel.blogspot.com/pengertian-talk-show.html). 

 

8. Peta Konsep 

Menurut Widayat dan Amirullah (dalam Masyhuri dan M. Zainuddin, 2008: 

113) Peta konsep atau juga disebut sebagai kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjelaskan 

sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. Aspek teknik 

bertanya terdiri dari beberapa teori yang dipaparkan, meliputi jenis bertanya dan 

teknik bertanya memulai dialog. Teori-teori tersebut berasal dari pendapat beberapa 

pakar berbicara. Berdasarkan landasan teori tersebut, ada pun peta konsep guna 

memudahkan  pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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Kajian 

Retorika 

Aspek Teknik 

Bertanya 

Tukul Arwana 

dalam Acara 

Talk Show 

“Bukan Empat 

Mata” di 

Trans 7 

 

 

Pendahuluan 
Manfaat 

Penelitian 

Rumusan  

Masalah 
Tujuan 

Penelitian 

Landasan

Teori 

Metodologi 

Penelitian 
Jenis 

Penelitian 

 

Data dan 

Sumber Data 
Tahap Penelitian 

Bentuk Ket. 

berbicara 

 

Pengertian 

Retorika menurut 
para ahli 

a. Menurut 
Effendy 

b. Cleant Brooks 
dan Robert Penn 
Warren (dalam 
Effendy) 

c. Menurut 
Hendrikus 

d. Menurut Keraf 
e. Menururt Arsjad 

dan Mukti U.S 

Bentuk Retoriks 

 

 
a. Monolog 

b. Dialogika 

c. Pembinaan  teknik berbicara 

 

Talk Show 

Jenis Talk Show  

Talk Show Bukan 

Empat Mata 

 Berdasarkan Gaya 

 

Pengertian Berbicara 

Menurut Tarigan 

Tujuan 

Berbicara 

Bagan Peta Konsep “Kajian Retorika Aspek Teknik Bertanya” 

a. Memberi dorongan 

b. Meyakinkan 

c. Berbuat atau bertindak 

d. Memberitahukan 

e. menyenangkan 

 

Tanya jawab 

 

Bentuk tanya 

jawab 

Teknik bertanya 

Fungsi dan teknik 

pertanyaan ada 

dua belas tekni 

bertanya 

1.  Tentang masalah-

masalah umum, 

2. Tentang hal khusus, 

3. Tentang pendapat, 
4. Tentang penilaian, 

5. Tentang keinginan, 

6. Tentang pengalaman, 
7. Tentang pendidikan, 

8. Tentang masa depan, 

9. Tentang masalah dan 
kecemasan hidup, 

10. Tentang rekan kerja 

11. Tentang sanak 
keluarga 

12. Tentang hobi. 

Jenis-jenis  

Pertanyaan 

1. Pertanyaan informatif, 
2. pertanyaan untuk mengontrol, 

3. Pertanyaan untuk menjebak, 

4. Pertanyaan untuk mengaktifkan, 
5. Pertanyaan socrates, 

6. Pertanyaan retoris, 

7. Pertanyaan yang ofensif, 
8. Pertanyaan untuk membuka masalah baru, 

9. Pertanyaan untuk menutup pembicaraan, 

10. Pertanyaan alternatif, 
11. Pertanyaan balik, 

12. Pertanyaaan mendirigasi, 

13. Pertanyaaan provokatif, 
14. Pertanyaan untuk membuka  pembicaraan  

Berdasakan Materi 
1) Serious Discussion 

2)  Light Entertainment 

1)  The Celebrity Talk show 

 
2)  The Confenssional atau Issue-  

      Orinted Talk show                
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