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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak acara talk show di berbagai stasiun televisi. Contoh talk show 

tersebut antara lain Buaya Show di Indosiar, Satu Jam Lebih Dekat di Tvone, Pelangi 

di Transtv, Mels Update di Antv dan Hitam Putih di Trans7. Berawal dari kegemaran 

peneliti menonton acara talk show Hitam Putih yang tayang setiap hari Senin hingga 

Jumat dan setiap hari Minggu pada episode on the weekend pukul 18.00 WIB, peneliti 

mendapatkan sesuatu yang menarik dan berbeda dari acara ini. Hitam Putih adalah 

salah satu acara talk show yang menyuguhkan konsep yang berbeda. Sesungguhnya 

genre program Hitam Putih ini biasa saja. Ada talk show, sulap, kata-kata mutiara, dan 

humor meskipun sedikit. Bintang tamu yang dihadirkan tidak jauh berbeda dengan 

bintang tamu di acara-acara lain yaitu mayoritas selebriti. Perbedaannya, pertanyaan 

yang diajukan sang host saat tanya jawab dengan bintang tamunya. Inilah yang 

membuat peneliti tertarik pada acara talk show Hitam Putih di Trans7. 

Keberadaan seorang pembawa acara dalam acara seperti talk show mempunyai 

peranan penting suksesnya acara tersebut. Pembawa acara talk show Hitam Putih di 

Trans7 adalah Deddy Corbuzier. Selama ini Deddy Corbuzier dikenal sebagai seorang 

mentalis. Ia lebih sering tampil di acara televisi sebagai seorang pesulap profesional. 

Ini merupakan kejutan bagi masyarakat luas bahwa seorang Deddy Corbuzier juga 

mampu menjadi presenter yang baik.  
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Pada saat menonton acara talk show Hitam Putih, peneliti tertarik pada teknik 

bertanya Deddy Corbuzier ketika tanya jawab dengan bintang tamunya. Ini didasari 

karena Deddy mampu  membuka fakta-fakta bintang tamu yang belum dibahas di 

acara lain.  

Di pembukaan acara biasanya diawali dengan monolog atau dialog Deddy 

dengan penonton di studio mengenai topik yang akan dibicarakan. Cara Deddy 

mengawali dialog tidak hanya menanyakan kabar dari bintang tamu tetapi Ia 

menanyakan sesuatu yang tidak biasa. Deddy menanyakan hal lain yang membantu 

untuk memulai percakapan atau dialog.  

Peneliti juga tertarik cara bertanya Deddy yang mencecar, melakukan 

pertanyaan pengalihan sehingga mampu membuat mereka dapat berbicara terbuka. 

Pada suatu ketika peneliti menonton acara Hitam Putih edisi Valentine 2012 dengan 

bintang tamu Anang, Ashanti dan Aurel. Pada saat itu Deddy Corbuzier 

mewawancarai Aurel mengenai kehidupan pribadi dan kariernya sebagai penyanyi 

remaja. Di awal percakapan, Aurel masih belum jujur ketika ditanya tentang pacarnya 

tetapi berkat kepiawain Deddy dalam bertanya maka Aurel pun secara tidak sengaja 

jujur mengenai pacarnya.  

Menurut Hendrikus (2009:116) pertanyaan adalah alat untuk mengaktifkan, 

alat untuk memberi sugesti, alat untuk membakar semangat, kunci untuk 

melonggarkan tekanan, sarana untuk membangun inisiatif dan mesin untuk 

mendorong komunikasi antarmanusia. Teknik bertanya yang digunakan Deddy 

mampu membuat Aurel terdorong untuk mengatakan yang sebenarnya mengenai 

pacarnya. Berikut penggalan dialog antara Deddy dan Aurel: 

Deddy :   Eh dia sudah punya pacar lho..gak tahu kan? 
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Aurel  :   Gak kok 
Deddy :   Kalau pacaran kemana aja? 
Aurel  :   Gak kemana-mana 
Deddy :   Masa pacaran diem aja gak kemana-mana? 
Aurel  :   Paling ke mall doang gitu sama teman 
Deddy :   Tuh kan dah punya pacar, ketahuan kalau pacaran ke  

mall. makanya zaman sekarang itu ya,  saya tuh    
bingung. zaman sekarang orang baru pacaran langsung 
dah di twit, disebarin   keseluruh umat manusia” 

Aurel  :   Sumpah gak lucu Om 
Deddy :   Lucu ah 
Aurel  :   Sumpah jahat banget, aku malu 

 
Pemilihan pertanyaan yang baik dan tekniknya saat proses tanya jawab adalah 

syarat tercapainya tujuan berbicara. Retorika sering digunakan sebagai ilmu berbicara 

yang diperlukan setiap orang termasuk seorang pembawa acara. 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) 

(Hendrikus, 2009:14). Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang 

dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung atau bertatap muka.  

Dari fenomena yang ditemukan, peneliti berasumsi bahwa Deddy Corbuzier 

memiliki retorika yang baik karena Deddy menggunakan teknik memulai dialog yang 

berbeda dan memiliki teknik bertanya yang bisa membuat bintang tamu berkata jujur. 

Namun demikian, itu hanya asumsi peneliti. Berdasarkan asumsi dan fenomena 

tersebutlah peneliti tertarik untuk mengadakan kajian yang lebih dalam mengenai 

teknik bertanya Deddy Corbuzier dalam acara talk show Hitam Putih di Trans7 

melalui pendekatan retorika. Untuk itu peneliti mengambil judul ”Kajian Retorika 

Bertanya Deddy Corbuzier Dalam Acara Talk Show Hitam Putih Di Trans7”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat peneliti rumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah teknik bertanya untuk memulai dialog yang digunakan Deddy 

Corbuzier dalam acara talk show Hitam Putih di Trans7? 

2. Apakah jenis pertanyaan yang digunakan Deddy Corbuzier dalam acara talk show 

Hitam Putih di Trans7? 

3. Apakah fungsi pertanyaan yang diajukan Deddy Corbuzier dalam acara talk show 

Hitam Putih di Trans7? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

digunakan Deddy Corbuzier dalam acara talk show Hitam Putih di Trans7. 

2. Untuk mendeskripsikan jenis pertanyaan yang digunakan oleh Deddy Corbuzier 

dalam acara talk show Hitam Putih di Trans7. 

3. Untuk mendeskripsikan fungsi pertanyaan dari jenis pertanyaan yang diajukan 

oleh Deddy Corbuzier dalam acara talk show Hitam Putih di Trans7. 

 

D.  Manfaat 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

mengenai kajian retorika. Hasil penelitian ini berupa teknik bertanya untuk memulai 

dialog, jenis pertanyaan dan fungsi pertanyaan yang diajukan Deddy Corbuzier dalam 
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acara talk show Hitam Putih di Trans7 sehingga melalui hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat kepada pembaca dan peneliti agar lebih memahami kajian 

retorika khususnya mengenai teknik bertanya.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini berupa teknik bertanya Deddy Corbuzier dalam acara talk 

show Hitam Putih di Trans7. Manfaat praktis berdasarkan hasil penelitian tersebut 

yakni membantu para pembaca menjadi mengerti bagaimana cara bertanya yang baik. 

Penelitian ini mencakup teknik bertanya yang meliputi pertanyaan untuk memulai 

dialog, jenis-jenis pertanyaan dan fungsi pertanyaan dari jenis pertanyaan yang 

dijaukan sehingga pembaca menjadi mengerti teknik-teknik bertanya yang baik.  
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