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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya selalu ingin berinteraksi dengan 

manusia yang lain. Kegiatan ini membutuhkan alat, sarana, atau media yang 

digunakan manusia untuk saling bertukar pendapat, saling berbagi pengalaman, 

dan melancarkan berbagai aktivitas  kehidupan lainnya. Bahasa merupakan salah 

satu alat komunikasi yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan manusia 

lain. Berbicara bahasa sebagai alat komunikasi, sudah pasti erat kaitannya dengan 

sosiolinguistik yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa 

dalam berinteraksi di masyarakat, artinya interaksi sosial akan hidup berkata dan 

aktivitas bicara pada anggota pemakai bahasa itu sendiri. 

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, Tayangan atau tontonan dalam 

acara talkshow menjadi salah satu pusat perhatian bahasa, bahkan terkadang 

masyarakat mencontoh kata-kata yang dipergunakan ketika berkomunikasi dan 

membawa bahasa tersebut kedalam kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut 

menjadi suatu keberhasilan dari pembuat program televise terhadap tayangan 

talkshow menjadi berhasil dan bersifat popular, sejalan dengan itu program 

tayangan tersebut menjadi terkenal dan penggunaan bahasanya yang mudah untuk 

digunakan. Dalam masyarakat tayangan juga merupakan bagian dari melihat 

fenomena kehidupan masyarakat yang pada saat itu sedang berkembang. Dalam 

kehidupan ini juga mencakup kebahasaan dalam masyarakat. 
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Berbagai macam tayangan yang menyiarkan berbagai hal mengenai suatu 

peristiwa atau kejadian khususnya televisi yang pada saat ini sangat trend yang 

akan diikuti dengan gaya bahasa yang baru yang akan dikembangkan dalam 

masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian terhadap tayangan televisi, tidak 

hanya berdasarkan isi kandungan acara, namun berdasarkan kandungan 

bahasanya. 

Di era 2000-an banyak program televisi Indonesia yang menyajikan acara 

talkshow secara langsung yang melibatkan seorang pembawa acara berinteraksi 

dengan bintang tamu dihadapan ratusan penonton. Tamu yang dihadirkan berasal 

dari kalangan selebriti dan tokoh-tokoh Indonesia yang dianggap sebagai public 

figure yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Salah satunya adalah acaranya 

Hitam Putih yang ditayangkan oleh Trans7 setiap hari Senin-Jumat pukul 18.30 

WIB.Talk show atau gelar wicara adalah suatu jenis acara televisi atau radio yang 

berupa perbincangan atau diskusi seseorang atau sekelompok orang ”tamu” 

tentang suatu topic tertentu (beragam topic) dengan dipandu oleh pemandu gelar 

wicara. Tamu dalam suatu gelar wicara biasanya terdiri dari orang-orang yang 

telah mempelajari atau memiliki pengalaman luas terkait dengan isi yang tengah 

diperbincangkan. Suatu gelar wicara bias dibawakan dengan gaya formal maupun 

santai dan terkadang mendapat panggilan telepon berupa pertanyaan atau 

tanggapan dari permirsa luar studio. (dikutip dari sumber Wikipedia Indonesia).   

Dalam program televise in talkshowini, Narasumber ataupun bintang tamu 

yang diundang pastinya akan menceritakan pengalamannya dalam mendapat 

kesuseksan sampai dikenal oleh masyarakat luas. Kisah yang tampilkan tidak 

jarang membuat narasumber atau bintang tamu hingga menangis. Pertanyaan 
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lugas pun terus dipertanyakan kepada narasumber atau bintang tamu. Konten isi 

perbincangan inilah yang dijual dengan kemasan santai dan disajikan dengan 

atraksi bahkan alunan musik. Masalah pribadi dari narasumber atau bintang tamu 

dianggap menarik dan bagus untuk diperbincangkan kepada publik. Para 

penggemar yang mungkin sedang menonton pun akan merasa sangat tertarik 

dengan apa yang dihadirkan terkait narasumber atau bintang tamu tersebut. Selain 

itu juga komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pun terkadang dihadirkan 

sebagai narasumber atau bintang tamu sambil menampilkan atau mempraktekan 

karya mereka.Orang orang yang berprestasi juga dihadirkan dan diharapkan 

mampu memberikan inspirasi. 

Penggunaan variasi bahasa sangat mempengaruhi penutur saat berkomunikasi 

dengan mitra tutur. Variasi bahasa seseorang sangat berbeda-beda bergantung 

pada dua factor situasional. Faktor social meliputi tingkat pendidikan, jenis 

kelamin, jenis pekerjaan, latar belakang keluarga, umur, dan lingkungan 

masyarakat. Adapun factor situasional yang mempengaruhi variasi bahasa 

tersebut meliputi siapa yang menjadi penutur, kapan peristiwa tutur itu terjadi, 

dimana peristiwa tutur itu terjadi, dan masalah apa yang sedang dibicarakan. 

Variasi bahasa yang terdapat dalam acara talk show Hitam Putih ini sangat 

bervariasi, semua ini tergantung pada bintang tamu yang dating dalam acara talk 

show ini, dengan kata lain dengan dihadirkannya bintang tamu yang berbeda-beda 

dalam setiap segmen acara ini menyebabkan terjadinya kevariasian bahasa. 

Hal demikian bias dilihat dari tayangan Hitam Putih edisi 18 Januari 2019 

yang bertemakan Terapi pijat centong yang dibintangi oleh Teguh dengan 

pembawa acaranya yaitu Deddy Corbuzier, Rico Ceper, Fanny Ghassani. Dalam 
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gelar wicara ini ada terdapat beberapa variasi bahasa ketika mitra tutur dan 

sipenutur melakukan Tanya jawab dan perbincangan yang biasa.Variasi bahasa 

dalam tayangan ini dapat kita temui berdasarkan variasi bahasa dari segi 

keformalan yaitu banyak dipenuhi oleh unsure leksikal dialek, terdapat pada kata 

(emang, lagi), variasi bahasa dari segi penuturnnya terdapat pada kata (wah, 

bangat, aja, deh, donk, pijit, loh, gak usah, ngocok, pake, nih, entar, asek, kok, 

dikit, wuaduh,), variasi bahasa dari segi penggunaan atau pemakaiannya terdapat 

pada kata (selamat malam, bapak-bapak, semangat, pengakuan rasa orang-orang, 

modifikasi, unik, memuaskan, hobi, orang tua, undang, TK, centong, PR, tanggal 

tua, khasiat, pasien, lima puluh ribu, delapan puluh ribu, penyakit, roda kulkas), 

dan variasi bahasa dari segi sarananya terdapat pada kata (termasuk ragam lisan 

karena penyampaiannya secara lisan dengan dibantu oleh unsure suprasegmental). 

Berdasarkan kevariasian bahasa yang terdapat dalam tayangan Hitam Putih di 

Trans7 dapat disimpulkan bahwa terjadinya variasi atau ragam bahasa itu 

disebabkan oleh para penuturnya yang heterogen dan juga kegiatan interaksisosial 

yang mereka lakukan sangat beragam. 

Penelitian yang relevan atau sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Fitri Puji Rahmawati dan Sumarlam (02 Desember 2016) 

dengan judul Variasi Bahasa pada tayangan Kick Andy dalam Episode “ngelmu 

sampai mati” di Universitas Sebelas Maret Surakarta.Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan literasi wujud variasi bahasa yang terdapat dalam 

tayangan Kick Andy episode “ngelmu sampai mati”. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Susi Lestari (2012) dengan judul 

Kajian Ragam Bahasa Slogan pada Papan Reklame di kota Medan (kajian 
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sosiolinguistik) di Universitas Negeri Medan (UNIMED). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam slogan merupakan bahasa 

yang singkat dan pendek, Kebanyakan slogan tidak mengindahkan unsur sintaksis 

dan morfologi. Hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

mengingat slogan tersebut. Slogan yang ada pada papan reklame di kota medan 

pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing yakni bahasa 

inggris, dan beberapa yang lain menggunakan bahasa Indonesia yang dipadukan 

dengan bahasa asing. Selain itu juga terdapat slogan yang menggunakan dialek 

kedaerahan tertentu. Ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan slogan 

adalah ragam bahasa usaha, dimana ragam bahasa ini berada diantara ragam 

formal dan ragam informal. 

Sejalan dengan itu, Penelitian yang sama dilakukan oleh Yuliana Rahayu 

dengan judul Variasi Bahasa Model Martin Joos: Penggunaan Bahasa Indonesia 

Dalam Penutur Masyarakat Desa Majasto, Tawangsari SukohasRjo, Di Fakultas 

Keguruan Dan Pendidikan, Program Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dia menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini 

menghasilkan penelitian bahwa masyarakat desa Majasto ketika menggunakan 

bahasa Indonesia seringkali terdapat kesalahan pengucapan kata, adanya bentuk 

variasi bahasa yang digunakan oleh penutur masyarakat desa Majasto, terdapat 

faktor penyebab terjadinya penggunaan variasi bahasa yang ada di desa Majasto 

dapat ditetapkan di sekolahan pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia 

berlangsung. 
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Berdasarkan uraian paragrapf sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti 

tayangan Hitam Putih karena dianggap berbeda dengan talk show yang lain 

terlihat dari narasumber dan bintang tamu yang dihadirkan berbeda serta materi 

yang dibawakan hanya mencakup ruang lingkup narasumber tersebut sehingga 

tema yang dibahas pun berbeda. Dalam hal ini, penulis juga tertarik menganalisis 

variasi bahasa dalam acara talk show Hitam Putih dengan pertimbangan bahwa 

dalam acara talk show ini menemukan banyak variasi bahasa yang digunakan 

dalam acara tersebut. 

Alasan peneliti mengambil judul variasi bahasa yaitu karena bahasa sangat 

penting untuk diteliti, karena kevariasian bahasa yang digunakan oleh penutur 

sangat mempengaruhi terhadap respon mitra tutur, begitu pula sebaliknya. Dengan 

kata lain, alas an memilih variasi bahasa untuk diteliti yaitu karena saat kita 

berbicara atau berkomunikasi tidak terlepas dari variasi bahasa yang kita gunakan, 

dan itu semua tergantung dengan kebutuhan lawan bicara kita. Penulis dalam hal 

ini mengambil beberapa tayangan dalam satu bulan yang menghadirkan 5 segmen 

pada periode Januari 2019. 

1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kontroversi bahasa yang dilakukan oleh bintang tamu dalam acara 

Hitam Putih di Trans7. 

2. Adanya Variasi bahasa yang terjadi pada tayangan Hitam Putih Edisi 21-

25 Januari 2019 di Trans7. 
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3. Adanya ditemukan variasi atau ragam bahasa yang dilihat sebagai akibat 

adanya keragaman social penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar penelitian lebih fokus. 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Variasi Bahasa yang ada pada 

tayangan Hitam Putih Edisi 21-25 Januari 2019 di Trans7. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis variasi bahasa yang terjadi dalam Tayangan Hitam Putih di 

Trans7? 

2. Bagaimana variasi bahasa yang terdapat dalam tayangan Hitam Putih 

Edisi 21-25 Januari 2019 di Trans7? 

1.5 Tujuan penelitian 

2. Untuk mengetahui jenis variasi bahasa yang terjadi dalam Tayangan 

Hitam Putih Edisi 21-25 Januari 2019 di Trans7. 

3. Untuk mengetahui variasi bahasa yang terdapat dalam tayangan Hitam 

Putih Edisi 21-25 Januari 2019 di Trans7. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan semua orang, khususnya pada bidang kebahasaan serta dalam 

kalangan masyarakat.Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dan untuk 

bertujuan pada pemahaman suatu masalah yang mengarah pada variasi 

kebahasaan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa 

1. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

kajian sosiolinguistik. 

2. Sebagai acuan dalam dunia perkuliahan. 

b. Bagi masyarakat 

Hasil  penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertutur 

dan sumber untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan 

bahasa yang baik dan benar sehingga terjalin komunikasi yang baik 

dan lancar. 

c. Bagi peneliti lain 

Sebagai referensi jika akan melakukan penelitian yang serupa atau 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 


