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ABSTRACT

TURN TAKING ON 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA MOVIE
DIRECTED BY GUNTUR SOEHARJANTO AND

THE IMPLICATION IN SPEAKING SKILLS

By

ELVANUR SYAFITRI

The purposes of this research are to analyze and describe the turn taking with six
ways, there are memperoleh, mencuri, merebut, menciptakan, mengganti, and
melanjutkan on 99 cahaya di langit Eropa movie directed by Guntur Soeharjanto
and the implication in speaking skills.

This research used descriptive qualitative method. The data sources of this study
were taken from conversation of all the characters on 99 cahaya di langit Eropa
movie. Data analysis techniques in this study is data reduction, data presentation,
and conclusion.

The results showed that the turn taking by memperoleh was mostly found, and the
turn taking by merebut is found least. Based on the overall data, there are 258 turn
taking data, 185 data by memperoleh, 45 data by mencuri, just found 1 data by
merebut, 3 data by mengganti, 7 data by menciptakan, and the turn taking by
melanjutkan there are 17 data. The authors implicate the results of this research as
additional teaching materials in form of discussion.

Keywords: Turn Taking, speaking skills, and additional teaching materials
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ABSTRAK

ALIH TUTUR PADA FILM 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA
SUTRADARA GUNTUR SOEHARJANTO DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP MATA KULIAH KETERAMPILAN BERBICARA

Oleh

ELVANUR SYAFITRI

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan alih tutur dengan
menggunakan keenam cara alih tutur, yaitu memperoleh, mencuri, merebut,
menciptakan, mengganti, danmelanjutkanpada dialog film 99 Cahaya di Langit
Eropa sutradara Guntur Soeharjanto serta mengimplikasikan pada mata kuliah
keterampilan berbicara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber
data dalam penelitian ini adalah percakapan semua tokoh pada film 99 Cahaya di
Langit Eropa. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih tutur dengan cara memperoleh
ditemukan paling banyak, sedangkan alih tutur dengan cara merebut yang
ditemukan paling sedikit. Berdasarkan keseluruhan data terdapat 258 pola alih
tutur, dengan cara memperoleh sebanyak 185 data, cara mencuri sebanyak 45
data,cara merebut ditemukan hanya 1 data, cara mengganti sebanyak 3 data, cara
menciptakan sebanyak 7 data, dan alih tutur dengan cara melanjutkan sebanyak 17
data. Penulis mengimplikasikan hasil penelitian ini sebagai tambahan materi ajar
pada kompetensi berbicara pada berdiskusi mata kuliah keterampilan berbicara.

Kata kunci: alih tutur, keterampilan berbicara, dan tambahan materi ajar.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Tindakan pertama dan paling penting, adalah

tindakan sosial, suatu tindakan tempat saling menukar pengalaman, saling

mengemukakan dan menerima pikiran, saling mengutarakan perasaan atau saling

mengekspresikan, serta menyetujui suatu pendirian atau keyakinan. Sebagai

Makhluk sosial manusia membutuhkan komunikasi dalam berinteraksi dengan

anggota masyarakat lainnya. Dalam komunikasi ada yang terlibat sebagai penutur

dan juga ada yang terlibat sebagai mitra tutur. Dengan komunikasi tujuan tuturan

dapat tersampaikan. Agar tujuan dalam berkomunikasi berhasil disampaikan,

diperlukan norma-norma yang harus dipatuhi. Berbahasa tidak hanya

memerhatikan bentuk yang diujarkan, tetapi juga memerhatikan sikap saat

berbahasa. Kecerobohan dalam berbahasa akan membuat mitra tutur merasa

kurang nyaman saat komunikasi berlangsung.

Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila seseorang mampu menguasai

keterampilan berbahasa. Menurut Dawson (dalam Tarigan, 2015: 1) Keterampilan

berbahasa dapat terbagi menjadi empat, yaitu keterampilan menyimak,

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.

Berbicara merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang sering digunakan
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manusia, seperti berkomunikasi. Oleh karena itu perlu dikuasai lebih mendalam

mengenai keterampilan ini.

Percakapan merupakan suatu peristiwa tutur yang terjadi antara pembicara dengan

pendengar. Untuk berpartisipasi dalam sebuah percakapan, seseorang dituntut

untuk menguasai kaidah-kaidah dan mekanisme percakapan, sehingga percakapan

dapat berjalan dengan lancar (Rusminto, 2015: 105). Peristiwa tutur atau

percakapan yang terjadi akan sulit terkendali ketika topik pembicaraan sangat

menarik, sehingga terjadi perebutan dalam bertutur. Pada akhirnya penutur dan

mitra tutur perlu menguasai bagaimanakah peralihan tutur yang terjadi saat

percakapan berlangsung, tentu saja ketika sedang berbicara harus tetap sadar akan

situasi, kapan memeroleh giliran berbicara dan kapan harus menjadi pendengar

yang komunikatif.

Alih tutur dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara memperoleh,

mencuri, merebut, mengganti, menciptakan, dan melanjutkan (Rusminto, 2015:

112-113). Misalnya, dengan cara memperoleh yang terdapat pada percakapan

tokoh utama Hanum dan Ayse dalam film 99 Cahaya di langit Eropa (Part 1).

Hanum   : “Hai anak manis, apakah kamu suka coklat?” (menyodorkan
sebungkus coklat)

Ayse : “Terima kasih” (lalu mengambil coklat pemberian Hanum)

.

percakapan tersebut mengandung peralihan bertutur dengan cara memperoleh,

karena lawan bicara sekaligus mitra tutur Hanum, yakni Ayse memperoleh giliran

bertutur. Ayse memperoleh giliran bertutur dari pertanyaan yang dituturkan oleh

Hanum. Alih tutur bergantung pada kemampuan seseorang tersebut memilih
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dengan cara yang seperti apa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya seseorang

dalam berbahasa.

Tuturan dapat diungkapkan melalui dua bentuk, baik lisan maupun tulisan. Dalam

bentuk lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah penutur (pembicara) dan

mitra tuturnya (penyimak), sedangkan dalam bentuk tulis, tuturan disampaikan

oleh penulis (penutur) kepada mitra tuturnya, yaitu pembaca (Tarigan, 2009: 32).

Tuturan yang terjadi melalui media tulis dapat diekpresikan melalui media cetak

ataupun dalam bentuk ekpresi cerita fiksi. Sementara itu, tuturan berbentuk lisan

dapat diekspresikan melalui media elektronik, salah satunya adalah media audio

visual dalam bentuk film.

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi bahasa, yang penyajiannya melalui

gambar-gambar, terdapat alur cerita di dalamnya, amanat atau pesan yang ingin

disampaikan kepada penikmat film. Film pertama kali muncul dalam bentuk

gambar bergerak (motion picture) yang ditemukan oleh Eadweard Muybridge’s.

Lalu berkembang dengan ditemukannya kinetograph yang merekam tiap frame

dalam film dengan silinder berputar yang sangat sensitif terhadap cahaya lalu

diputar ke dalam proyektor (Diana, 2013: 3)

Film 99 Cahaya di Langit Eropa merupakan film besutan Maxima Pictures yang

disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Film ini diangkat dari novelnya yang juga

berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa. Novel ini ditulis oleh Hanum Salsabiela

Rais dan Rangga Almahendra. Perjalanan yang begitu menarik berawal dari

Hanum mengikuti suaminya Rangga yang mendapatkan beasiswa studi doktoral

di Wina, Austria. Hanum menceritakan bagaimana rasanya tinggal di negara
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dimana Islam menjadi minoritas. Pengalaman yang makin memperkaya spiritual

untuk lebih mengenal Islam dengan cara yang berbeda.

Tinggal di Eropa selama tiga tahun adalah arena menjelajah Eropa dan segala

isinya. Hingga akhirnya Hanum menemukan banyak hal lain yang jauh lebih

menarik dari sekedar Menara Eiffel, Tembok Berlin, Konser Mozart, Stadion

Sepakbola San Siro, Colloseum Roma, atau gondola gondola di Venezia.

Pencarian Hanum telah mengantarkannya pada daftar tempat-tempat ziarah baru

di Eropa. Hanum tak menyangka Eropa sesungguhnya juga menyimpan sejuta

misteri tentang Islam. Eropa dan Islam. Mereka pernah menjadi pasangan serasi.

Kini hubungan keduanya penuh pasang surut prasangka dengan berbagai

dinamikanya. Hanum merasakan ada manusia-manusia dari kedua pihak yang

terus bekerja untuk memperburuk hubungan keduanya. Akhir dari perjalanan

Hanum selama tiga tahun di Eropa justru mengantarkannya pada titik awal

pencarian makna dan tujuan hidup, makin mendekatkannya pada sumber

kebenaran abadi yang Maha Sempurna

Cerita tersebut terbungkus pada satu novel, tetapi saat difilmkan cerita tersebut

dibagi menjadi dua bagian, mengingat panjangnya durasi 90menit untuk waktu

tayang di bioskop di Indonesia. 99 Cahaya di Langit Eropa Part I berisi

pengadegan di kota Vienna dan Paris, sementara Part II berisi pengadegan di

Cordoba dan Istanbul. Alih tutur dalam film ini sering kali terjadi saat semua

tokoh mengalami adu pendapat dengan mitra bicaranya mengenai topik Islam dan

Eropa.
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Film 99 Cahaya di Langit Eropa terdapat beberapa bahasa yang digunakan

antartokoh, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Vienna, bahasa

Perancis, dan bahasa Spanyol. Hal tersebut terjadi dikarenakan latarbelakang

tempat yang berubah-ubah berdasarkan alur cerita. Alih tutur juga ditemukan

dalam berbagai bahasa yang digunakan oleh tokoh, misalnya saat tokoh Hanum

bertemu Fatma pertama kali, ia menyapa Fatma dengan bahasa Vienna, namun

mengingat ini penelitian dalam bahasa Indonesia peneliti mengambil terjemahan

dari bahasa asing yang digunakan tokoh. Pemahaman mengenai inti film yang

sulit perlu dilakukan penelitian teks atau dialog, mengingat dialog atau penuturan

yang terjadi dalam film baik secara sengaja ataupun tidak, penuturan langsung dan

tidak langsung, maupun pengalih tuturan dalam berkomunikasi.

Penelitian mengenai alih tutur pernah dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung yaitu I Wayan Ardi Sumarta

dengan judul Alih Tutur Percakapan Tokoh Dalam Naskah Drama “Ayahku

Pulang” Karya Usmar Ismail dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMA. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, subjek penelitian I

Wayan Ardi Sumarta adalah naskah drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail,

sedangkan subjek penelitian ini adalah film 99 Cahaya di Langit Eropa (Part 1

dan part 2). Perbedaan selanjutnya terdapat pada implikasi pembelajaran, peneliti

sebelumnya pengimplikasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA,

sedangkan pada penelitian ini penulis pengimplikasikan hasil penelitian di tingkat

Universitas, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia, pada mata kuliah Keterampilan Berbicara.
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Kemampuan berbahasa yang baik perlu dimiliki dan dipelajari oleh setiap orang.

Kemampuan yang harus dimiliki siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia di

sekolah meliputi empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan

menulis. Salah satu keterampilan berbahasa yang penting diajarkan kepada siswa

dan penting dikuasai oleh siswa adalah keterampilan berbicara. Tujuan

pembelajaran keterampilan berbicara adalah melatih siswa menuturkan kata-kata

secara lisan dengan santun, baik dan benar, dan dapat menyampaikan pikiran

secara efektif pada forum resmi dengan penuh percaya diri.

Hasil penelitian mengenai alih tutur akan diimplikasikan pada mata kuliah

keterampilan Berbicara dan diterapkan melalui metode diskusi. Mata kuliah

keterampilan berbicara merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus

ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia. Mata kuliah berbicara bertujuan untuk melatih mahasiswa berani dan

pandai berbicara di depan umum. Salah satu metode yang sering digunakan dalam

mata kuliah keterampilan berbicara adalah metode diskusi. Metode diskusi

merupakan salah satu metode yang efektif untuk memicu seluruh peserta didik

agar aktif berbicara, namun terkadang terdapat beberapa peserta didik yang hanya

diam dan tidak mendapat kesempatan berbicara. Jika dikaitkan dengan hasil

penelitian, peneliti tertarik agar setiap mahasiswa pada mata kuliah keterampilan

berbicara dalam metode diskusi mendapatkan kesempatan berbicara, sesuai

dengan alih tutur masing-masing penutur.
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Penelitian mengenai alih tutur pada film 99 Cahaya di Langit Eropa (Part 1 dan

Part 2) yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi secara

langsung dan dapat diterapkan dalam pembelajaran, khususnya untuk

meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa. Berdasarkan latar belakang

masalah di atas maka penelitian ini diberi judul alih tutur pada Film 99 Cahaya Di

Langit Eropa (Part 1 Dan Part 2) Sutradara Guntur Soeharjanto dan Implikasi

pada Mata Kuliah keterampilan Berbicara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1 Bagaimanakah alih tutur pada dialog film 99 Cahaya di Langit Eropa

sutradara Guntur Soeharjanto?

2 Bagaimanakah implikasi hasil penelitian alih tutur pada mata kuliah

keterampilan berbicara ?

1.3 Tujuan Penelitiasn

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai

berikut.

1 Menjelaskan alih tutur pada dialog film 99 Cahaya di Langit Eropa

sutradara Guntur Soeharjanto.

2 Mengimpilkasikan hasil penelitian alih tutur pada mata kuliah

keterampilan berbicara.
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1.4 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoretis maupun secara praktis. Manfaat secara teoretis dikaitkan dengan teori-

teori yang sudah ada sebelumnya, sedangkan manfaat praktis dikaitkan dalam

penerapan metode diskusi pada mata kuliah berbicara.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat (1) memberikan manfaat

terhadap perkembangan ilmu bahasa dalam bidang pragmatik pada

umumnya dan pada kajian pengambilan giliran bertutur khususnya dan

(2) menambah referensi penelitian, khususnya tentang pola alih tutur

sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai bahan

pemikiran bagi para peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi (1) bagi pengajar atau

dosen mata kuliah keterampilan berbicara di Perguruan Tinggi hendaknya

menggunakan cara alih tutur yang bervariasi atau dapat melatih cara alih

tutur mahasiswa, khususnya pada metode diskusi sesuai dengan hasil

temuan dalam penelitian ini (2) bagi mahasiswa dapat menerapkan alih

tutur dalam metode diskusi saat pembelajaran, dan dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari saat terjadi tuturan (3) bagi peneliti selanjutnya, agar

dapat lebih memperdalam dan mengembangkan kajian alih tutur sebagai

hasil penelitian pembelajaran yang sesuai dengan validitas pembelajaran

dengan mengimplikasikannya dalam desain model yang teruji sehingga
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temuan selanjutnya lebih bervariasi dan dapat digunakan dalam subjek

yang luas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1 Sumber data penelitian ini adalah dialog film 99 Cahaya di Langit Eropa

sutradara Guntur Soeharjanto.

2 Data penelitian ini adalah kutipan alih tutur para tokoh yang terdapat pada

dialog film 99 Cahaya di Langit Eropa sutradara Guntur Soeharjanto.

Terdapat enam cara pola alih tutur, yaitu memperoleh, merebut,

mengganti, menciptakan, dan melanjutkan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bab 2 ini dibahas teori-teori dalam menganalisis film 99 Cahaya di Langit

Eropa dengan Hanum Salsabiela Rais sebagai tokoh utama sekaligus penulis

tersebut yang pada akhirnya difilmkan. Teori-teori yang digunakan adalah teori-

teori yang mendukung proses analisis, yaitu yang berhubungan dengan pola alih

tutur dan ditambah dengan beberapa teori pendukung lainnya. Teori alih tutur

yang digunakan ini dikemukakan oleh Sacks, Schegloff dan Jefferson (1974) dan

Strensőm (1994) tentang mekanime alih giliran tutur.

2.1 Pragmatik

Istilah pragmatik sebenarnya sudah dikenal sejak masa hidupnya seorang filsuf

terkenal bernama Charles Morris. Dalam memunculkan istilah pragmatik, Morris

mendasarkan pemikirannya pada gagasan filsuf-filsuf pendahulunya, seperti

Charles Sanders Pierce dan John Lock yang banyak menggeluti ilmu tanda dan

ilmu lambang semasa hidupnya. Dengan mendasarkan pada gagasan filsuf tersebt,

Morris membagi ilmu tanda dan ilmu lambang ke dalam tiga cabang ilmu, yakni

sintaktika (syntactics) ‘studi relasi formal tanda-tanda’, semantika (semantics)

‘studi relasi tanda-tanda dengan objeknya’, dan pragmatika (pragmatics) ‘studi

relasi antara tanda-tanda dengan penafsirnya’ (Rahardi, 2002: 47).
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Berawal dari gagasan inilah kemudian sosok pragmatik dapat dikatakan terlahir

dan mulai bertengger di atas bumi linguistik. Linguistik sebagai ilmu yang

mengkaji seluk beluk bahasa keseharian manusia dalam perkembangannya

memiliki cabang dan pragmatik adalah cabang terakhir sekaligus terbaru.

Berkenaan dengan usianya yang masih muda itulah ilmu pragmatik sering

dikatakan sebagai young science (Rahardi, 2002: 47).

Menurut Jacob L. Mey (dalam Rahardi, 2002: 49) Pragmatik adalah ilmu bahasa

yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat

ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa itu. Konteks

yang dimaksud mencakup dua hal, yakni konteks yang bersifat sosial (social) dan

konteks yang bersifat sosietal (societal). Dasar munculnya konteks sosietal adalah

adanya kekuasaan (power), sedangkan dasar munculnya konteks sosial adalah

solidaritas (solidarity).

Selanjutnya, pragmatik adalah ancangan wacana yang mnguraikan tiga konsep

(makna, konteks dan komunikasi) yang sangat luas dan rumit. Pragmatik juga

merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk

berkomunikasi dalam situasi tertentu. Sementara itu, pragmatik mempunyai kaitan

erat dengan semantik. Dalam pragmatik makna diberi definisi dalam hubungannya

dengan penutur atau pemakai bahasa, sedangkan dalam semantik, makna

didefinisikan semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu

bahasa tertentu, terpisah dari situasi, penutur dan lawan tuturnya (Leech. 1993: 8).

Pragmatik menurut Levinson (dalam Rahardi, 2002: 48) sebagai studi bahasa

yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud
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tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaska struktur

bahasanya.

Dari pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa pragmatik adalah salah satu

cabang ilmu bahasa yang terakhir dan termuda dalam deretan cabang-cabang ilmu

linguistik, yang membahas mengenai penggunaan bahasa, konteks dan maknanya.

Konteks merupakan sesuatu yang melatarbelakangi pembicaraan, sedangkan

makna merupakan isi ujaran yang disampaikan oleh penutur.

2.2 Peristiwa Tutur

Peritiwa tutur (speech event) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi

linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu

penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan

situasi tertentu (Chaer dan Agustina, 2010: 47). Oleh karena itu, interaksi yang

terjadi antar seorang pedagan dan pembeli di pasar, pada waktu tertentu dengan

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur.

Peristiwa serupa juga dapat ditemukan dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat

dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya.

Dell Hymes (1972) seorang pakar sosiolinguistik terkenal, menyatakan bahwa

suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen yang apabila

dirangkaikan menjadi akronim SPEAKING (Chaer dan Agustina, 2010: 48).
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Kedelapan komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. S (Setting and scene)

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan

scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis

pembicara. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat

menyebabkan penggunaan vasiasi bahasa yang berbeda. Berbicara di lapangan

sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi yang ramai

tentu berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu banyak

orang membaca dan dalam keadaan sunyi.

2. P (Participants)

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur, bisa

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima

(pesan). Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai

pembicara atau pendengar, tetapi dalam khotbah di masjid, khotib sebagai

pembicara dan jemaah sebagai pendengar tidak dapat bertukar peran. Status

sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan.

3. E (End : purpose and goal)

Ends merujuk pada maksud dan tujuan yang diharapkan dari sebuah tuturan.

Misalnya peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk

menyelesaikan suatu kasus perkara.

4. A (Act sequences)

Act sequences mengacu pada bentuk dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan

dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan



14

antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran dalam kuliah

umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta berbeda, begitu juga dengan isi

yang dibicarakan.

5. K (Key : tone and spirit of act)

Key mengacu pada nada, cara dan semangat dimana suatu pesan disampaikan:

dengan senang hati, dengan serius, dan dengan singkat, dengan sombong,

dengan mengejek, dan sebagainya. hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak

tubuh dan isyarat.

6. I (Instrumentalities)

Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan,

tulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentelities ini juga mengacu pada kode

ujaran yang digunakan seperti bahasa, dialek, fragam, atau register

7. N (Norms of interaction and interpretation)

Norms of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan yang

dipakai dalam sebuah peristiwa tutur, juga mengacu pada norma penafsiran

terhadap ujaran dari lawan bicara.

8. G (Genres)

Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah,

doa, dan sebagainya.

2.3 Penutur dan MitraTutur

Penutur dan mitra tutur mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan

dikomunikasikan dengan bahasa tulis. Penutur adalah orang yang bertutur, yakni

orang yang menyatakan fungsi pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi.

Sementara itu, mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan
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penutur di dalam penuturan. Konsep ini dilakukan oleh penutur dengan mitra

tuturnya dalam upaya menyampaikan pokok bahasan yang ingin disampaikan.

Pada peristiwa tutur peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti,

yang semula berperan sebagai penutur, pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi

mitra tutur, demikian sebaliknya. Peralihan itu terus terjadi ketika tuturan masih

perlu untuk dikomunikasikan kepada mitra tuturnya (Wijana dalam Sumarta,

2014: 19). Pada peristiwa tutur terdapat tujuan tuturan. Tujuan tuturan adalah apa

yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Komponen ini

yang melatarbelakangi tuturan karena semua tuturan memiliki suatu tujuan

(Tarigan, 2009: 33). Oleh karena itu, penutur perlu menguasai cara bertutur dengan

baik agar segala tuturan yang ingin disampaikan kepada mitra tuturnya dapat

diterima dengan baik pula.

2.4 Percakapan

Percakapan adalah aktivitas penggunaan bahasa secara sosial yang berkaitan dengan

‘melakukan sesuatu dengan menggunakan kata’ bersama-sama dengan orang lain

(Mey dalam Rusminto, 2015: 105). Penggunaan bahasa ini bersangkut paut dengan

dua hal, yaitu isi percakapan dan fungsi percakapan. Isi percakapan meliputi topik

yang dibicarakan, bagaimana topik tersebut dibawa dalam percakapan, dengan cara

apa topik tersebut diungkapkan, dan aturan apa yang digunakan dalam percakapan.

Fungsi percakapan berkaitan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh

penutur dalam sebuah percakapan.

Selanjutnya, menurut Goffman (dalam Rusminto, 2015: 106) percakapan

merupakan pembicaraan yang terjadi ketika sekelompok kecil peserta datang
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bersama-sama dan meluangkan waktu untuk melakukan pembicaraan. Setiap peseta

saling berganti peran menjadi pembicara dan pendengar. Pergantian peran dan

pembicara dan pendengar tersebut tidak mengikuti jadwal secara ketat.

Pendapat lain menyatakan bahwa percakapan merupakan hubungan sosial yang

palingan dasar antaranggota dalam masyarakat. Percakapan melibatkan tiga

kemampuan dasar yang saling berhubungan yaitu kemampuan mental, kemampuan

fisik, dan kemampuan sosial. Kemampuan mental ditandai dengan kemampuan

menguasai sejumlah kosa kata, menyusun menjadi kalimat yang gramatikal dengan

menggunakan preposisi yang tepat. Kemampuan fisik meliputi gerak atau

kelenturan tubuh seseorang dalam mengekspresikan ujarannya. Kemampuan sosial

ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, menghargai

orang lain, bekerja sama, rasa bersahabat, rasa kekeluargaan, dan sebagainya (Allen

dan Guy dalam Rusminto, 2015: 106).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa percakapan adalah aktivitas penggunaan bahasa

oleh pembicara dan lawan bicara dan terdapat isi pembicaraan di antara keduanya

atau lebih, dan disamping itu terdapat kemampuan-kemampuan yang digunakan

dalam pembicaraan kemampuan mental, kemampuan fisik, dan kemampuan sosial.

Dalam pembicaraan juga terdapata pergantian peran antara pembicara dan

pendengar.

2.5 Prinsip-Prinsip Percakapan

Komunikasi yang berlangsung antara penutur dan mitra tutur tentunya akan

mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi dalam suatu komunikasi dapat

menyebabkan komunikasi berlangsung dengan tidak baik. Oleh karena itu, dalam
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suatu komunikasi dibutuhkan adanya prinsip-prinsip percakapan. Prinsip-prinsip

percakapan digunakan untuk mengatur percakapan agar dapat berjalan dengan

lancar. Untuk memperlancar percakapan tersebut, maka pembicaraan harus menaati

dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam percakapan. Prinsip yang

berlaku dalam percakapan ialah prinsip kerja sama (cooperative principle) dan

prinsip sopan santun (politness principle) (Grice dalam Rusminto, 2015: 92).

2.5.1 Prinsip Kerja Sama

Dalam berkomunikasi seseorang akan menghadapi kendala-kendala yang

mengakibatkan komunikasi tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Agar

proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar, penutur dan mitra tutur harus

dapat saling bekerja sama. Prinsip kerja sama mengatur hak dan kewajiban penutur

dan mitra tutur. Prinsip kerja sama berbunyi “buatlah sumbangan percakapan Anda

sedemikian rupa sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan tujuan percakapan

yang diikuti” (Grice dalam Rusminto, 2015: 92).

Grice (dalamWijana, 2010: 42) mengemukakan prinsip kerja sama dituangkan

dalam empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi

dan maksim pelaksanaan, di bawah ini adalah uraian maksim-maksim tersebut.

2.5.1.1 Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi

yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Contoh

pada kalimat berikut.

(1) (a) Seharian ini saya selalu mengerjakan tugas.

(b) Seharian yang 24 jam ini saya mengerjakan tugas.
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Penutur yang berbicara secara wajar tentu akan memilih kalimat (a). Ungkapan (a)

di samping lebih ringkas, juga tidak menyimpangkan nilai kebenaran. Setiap orang

tentu tahu bahwa dalam sehari terdiri dari 24 jam. Dengan demikian, elemen yang

24 jam dalam tuturan (b) sifatnya berlebihan dan menerangkan hal yang sudah jelas.

Hal ini bertentangan dengan maksim kuantitas.

2.5.1.2 Maksim Kualitas

Dengan maksim ini, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu

yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya

didasarkan pada bukti-buti yang memadai. Misalnya seseorang harus mengatakan

bahwa ibukota Indonesia adalah Jakarta bukan kota-kota lain kecuali kalau benar-

benar tidak tahu. Akan tetapi, bila terjadi hal yang sebaliknya, tentu ada alasan-

alasan mengapa hal demikian bisa terjadi.

2.5.1.3 Maksim Relevansi

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi

yang relevan dengan masalah pembicaraan.

(2) Ibu: Ani, ada telpon untuk kamu.

Ani: iya bu, sebentar.

Tuturan di atas memilki prinsip kerjasama karena Ani menjawab perintah Ibunya,

Ibu memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. dan Jawaban Ani relevan dengan

perintah Ibunya, namun pada pertuturan ada kalanya maksim relevansi tidak selalu

dipenuhi.
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2.5.1.4 Maksim Pelaksanaan

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara

langsung, tidak kabur, tidak ambigu, dan tidak berlebih-lebihan. Apabila tidak

mengindahkan hal itu dianggap melanggar prinsip kerja sama. Contoh.

(3) + Kembalikan anuku!

- Anu apanya? Yang mana?

Contoh (3) dituturkan oleh seseorang kepada sepupunya. Namun contoh di atas

tidak jelas apa yang dimaksud anumu dan hal ini dapat membuat penafsiran yang

bermacam-macam. Hal ini melanggar prinsip kerja sama Grice karena tidak

memenuhi maksim pelaksanaan.

2.5.2 Prinsip Kesantunan

Leech (dalam Rusminto, 2015: 95) mengatakan bahwa prinsip kerja sama berfungsi

mengatur apa yang dikatakan oleh peserta percakapan sehingga tuturan dapat

memberikan sumbangan kepada tercapainya tujuan percakapan, prinsip sopan

santun menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam percakapan.

Leech juga membagi prinsip kesantunan ke dalam enam butir maksim.

2.5.2.1 Maksim Kearifan

Maksim kearifan mengandung prinsip sebagai berikut.

1) Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin.

2) Buatlah keuntungan pihak lain sebesar mungkin.

Menurut maksim ini juga, kesantunan dalam bertutur dapat dilakukan bila maksim

kebijaksanaan dilaksanaan dengan baik. Contoh maksim kearifan.
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(4) Tuan rumah : “Silakan makan saja dulu, nak!

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

Contoh (4) 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. Di dalam tuturan

(4) di atas tampak sangat jelas bahwa apa yang dituturkan si Tuan Rumah sungguh

memaksimalkan keuntungan bagi sang Tamu. Lazimnya, tuturan semacam itu dapat

di temukan dalam keluarga-keluarga pada masyarakat tutur desa. Orang-orang desa

biasanya sangat menghargai tamu, baik tamu yang datangnya secara kebetulan

maupun tamu yang sudah direncanakan terlebih dahulu kedatangannya.

2.5.2.2 Maksim Kedermawanan

Dengan maksim ini, para peserta tutur diharapkan dapat menghormati orang lain

dengan cara mengurangi keuntungan bagi dirinya dan memaksimalkan keuntungan

bagai pihak lain. Contoh:

(5) A: “mari saya cucikan baju kotormu! Pakainku tidak banyak, kok
yang kotor.”

B  :“Tidak usah, mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga, kok”.

Tuturan ini, merupakan cuplikan pembicaraan antar anak kos pada sebuah rumah

kos di kota Yogyakarta. Anak yang satu berhubungan demikian erat dengan anak

yang satunya. terlihat bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan bagi pihak

lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri.
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2.5.2.3 Maksim Pujian

Seseorang akan dianggap santun jika dalam bertutur selalu berusaha memberikan

penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta

tutur tidak saling mengejek, mencaci, atau merendahkan pihak lain. Contoh:

(6) Anak : Bu, tadi aku membuat bunga dari manik-manik buat ibu.

Ibu : 0 ya? Ibu jadi tidak sabar untuk melihatnya.

Tuturan (6) dituturkan oleh si anak yang membuat bunga dari manik-manik untuk

ibunya. Ibunya tahu bahwa si anak baru belajar kerajinan tangan tersebut yairtu

merangkai bunga, tetapi si ibu menghargai hasil kerajinan tangan putrinya.

2.5.2.4 Maksim Kerendahan Hati

Pada maksim kerendahan hati ini, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah

hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri sehingga tidak disebut

sebagai orang yang sombong dan congkak hati. Contoh.

(7) Ustad : Mas, besok kamu menggantikan bapak ceramah di masjid ya?

Soleh : Ya Pak, namun kemampuan dan pengetahuanku masih minim.

Pada contoh (7), si anak mengiyakan permintaan ustad, si anak merendah dengan

mengatakan bahwa pengetahuan agamanya masih kurang padahal sebenarnya ia

lulusan Universitas Kairo di Mesir. Inilah yang disebut rendah hati.
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2.5.2.5 Maksim Kesepakatan

Maksim ini disebut juga dengan maksim kecocokan atau pemufakatan. Di dalam

maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau

kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Orang yang menggunakan maksim ini

disebut sebagai orang yang santun. Contoh sebagai berikut.

(8) Adik : Minggu depan antarkan aku daftar tes SMPTN, Kak.

Kakak : Pasti, Kakak temani sampai proses pendaftaran selesai.

Tuturan (8) merupakan tuturan yang memiliki kesepakatan antara penutur dan mitra

tutur, bahwa kakak nya sepakat untuk menemani adik yang akan mengikuti tes

SMPTN.

2.5.2.6 Maksim Simpati

Maksim ini mengharapkan agar peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati

antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kesimpatian dengan pihak lain

sering ditunjukkan dengan senyum, anggukan, gandengan tangan, dan sebagainya.

Contoh sebagai berikut.

(9) Adik : Kak, besok aku akan menghadapi UN.

Kakak : 0, ya? Lakukan persiapan yang matang, kerja keras dan belajar.

Tekun berusaha dan sukses selalu!

Contoh (9) diucapkan oleh seorang adik yang akan menghadapi Ujian Nasional

SMA kepada kakanya maka kakaknya memberikan semangat dengan mengucapkan

"Lakukan persiapan yang matang, kerja keras dan belajar. Tekun berusaha dan

sukses selalu! " Ungkapan ini merupakan salah satu bentuk simpati.
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2.6 Pola Alih Tutur dalam Percakapan

Teori alih tutur yang digunakan ini dikemukakan oleh Sacks, Schegloff dan

Jefferson (1974) dan Strensőm (1994) tentang mekanime alih giliran tutur

Priyastuti (2013: 15) Istilah alih tutur pertama kali diusulkan oleh Yngve pada

tahun 1970 (Priyastuti, 2013: 13). Istilah  alih  tutur ini berkaitan dengan

pergantian peran peserta yang berubah secara terus menerus. Menurut Richards et

al dalam Priyastuti (2013: 14) Alih tutur adalah pergantian peran penutur dan

pendengar yang berubah terus. Orang yang  berbicara terlebih dahulu menjadi

penutur, kemudian menjadi pendengar mulai bicara dan mengambil giliran bicara

dalam percakapan. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Power dan

Martello dalam Priyastuti (2013: 14) bahwa mekanisme alih giliran digunakan

untuk mengatur percakapan dua peserta giliran secara berurutan yaitu penutur

sebelumnya dan penutur berikutnya, dan kemudian adanya transisi atau pergantian

giliran dari satu penutur ke penutur yang lain, tanpa adanya batasan giliran

penutur sebelumnya dan aturan giliran penutur berikutnya sehingga sistem

tersebut mengatur dua penutur pada waktu tertentu. Menurut (Kramsch dalam

Kato, 2000: 1) Alih tutur (turn taking) adalah salah satu mekanisme dasar dalam

percakapan dan sifat mengambil alihnya adalah untuk mempromosikan dan

mempertahankan bicara untuk kelancaran alih tutur.

Sebuah percakapan terdapat penutur dan mitra tutur, percakapan akan indah bila

keduanya saling memahami etika berbahasa, salah satunya dalam menggunakan

kapan dan bagaimana berbicara, atau menyela pembicaraan mitra tutur, dalam

artian lain peralihan tuturan. Alih tutur (turn taking) dalam suatu percakapan

dalam percakapan sangat penting. Terjadinya peralihan tutur merupakan syarat
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percakapan yang penting, karena dengan peralihan tutur akan menimbulkan

pergantian peran peserta dalam percakapan. Alih tutur dalam percakapan tidak

diatur secara resmi. Peralihan tutur terjadi secara alami menurut suatu norma yang

telah disepakati keduanya.

Levinson (dalam Mustofa, 2010: 20) menyatakan bahwa “giliran bicara adalah

satu partisipan, A, bicara, berhenti; lawan bicara (B), mulai, bicara, berhenti;

sehingga didapatkan distribusi A-B-A-B-A terhadap dua partisipan. Namun,

distribusi ini tidak selalu urut, seperti pada A-B-B-A atau A + B berbicara

bersama, dan sebagainya. Hal seperti ini terjadi karena terdapat overlap, jeda, atau

interupsi selama terjadi percakapan.

Menurut Edmondson dalam Abdul Rani dkk (dalam Mustofa, 2010: 20)

mengusulkan faedah pergantian tutur yang sebagai berikut.

(a) jika aku memberikan bicara, kamu harus mengambilnya.

(b) Jika aku menunjukkan kesiapan untuk memberikan giliran bicara,

kamu harus berbicara.

(c) Jika kamu tidak sanggup, aku akan meneruskannya.

Pola alih tutur dalam percakapan dibedakan menjadi tiga hal, dapat diuraikan

sebagai berikut (Rusminto, 2015: 109).
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2.6.1 Mekanisme Alih Tutur

Dalam sebuah percakapan, peralihan tutur tidak pernah dapat ditentukan

sebelumnya. Peralihan tutur bergantung pada budaya pemakai masing-masing.

Meskipun demikian, peralihan tutur itu mengikuti suatu kaidah dasar yang

dirumuskan sebagai berikut.

1) Jika pergantian tutur itu telah ditentukan dengan menunjuk pembicara

berikutnya, peserta itulah yang berhak untuk berbicara pada giliran

berikutnya.

2) Jika pergantian tutur tidak ditentukan sebelumnya, peserta percakapan itu

akan menentukan sendiri siapa yang harus berbicara pada giliran setelah

pembicara yang terdahulu memberika kesempatan pada peserta lainnya.

3) Jika pergantian tutur tidak ditemukan sebelumnya dan peserta tidak

mengambil inisiatif untuk menjadi pembicara, pembicara terdahulu dapat

melanjutkan pembicaraannya.

Meskipun demikian, kaidah ideal peralihan tutur tersebut tidak selalu berlaku

dalam kenyataan percakapan yang sebenarnya (Rusminto, 2015: 109).

2.6.2 Pasangan Ujaran Terdekat

Pasangan ujaran terdekat itu terjadi apabila ujaran seseorang dapat membuat atau

memunculkan suatu ujaran lain sebagai tanggapan terhadap ujaran yang

dilakukan. Pasangan ujaran itu terdiri atas dua ujaran. Ujaran pertama merupakan

ujaran penggerak atau pemicu ujaran kedua. Ujaran ke dua merupakan tindak

lanjut atau tanggapan atas ujaran pertama (Chock dalam Rusminto, 2015: 109).
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Richard dan Schimdt (dalam Rusminto, 2015; 110) mendeskripsikan beberapa

kemungkinan pasangan ujaran sebagai berikut.

1. Salam Diikuti Salam.
Contoh:

A: “Asalamualaikum!”
B: “Walaikumsalam!”

2. Panggil Diikuti Jawab
Contoh:

A: “Bu Hanum!”
B: “Ya!”

3. Tanya Diikuti Jawab
Contoh:

A: “Apakah tugasmu sudah?”
B: “Sudah”

4. Salam Pisah Diikuti Salam Jalan
Contoh:

A: “Selamat berpisah!”
B: “Selamat jalan!”

5. Tuduhan Diikuti (a) Pengakuan, (b) Pengingkaran, (c) Pembenaran, (d)
Tantangan.
Contoh:

A: “Kau menyuruh kakakmu mengerjakan tugas kuliahmu, ya!”
(tuduhan)

B: “Ya, benar.” (pengakuan)
B: “Tidak.” (pengingkaran)
B: “Saya terpaksa, karena tugas itu sangat sulit.” (pembenaran)
B: “Ya, memangnya kenapa?” (tantangan)

6. Tawaran Diikuti (a) Penerimaan dan (b) Penolakan
Contoh:

A: “Mau ikut denganku?” (tawaran)
B: “Ya” (penerimaan)
B; “Maaf. Aku masih ada perlu.” (penolakan)

7. Permohonan Diikuti (a) pengabulan, (b) Penangguhan, (c) Penolakan, dan
(d) Tantangan
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Contoh:
A: “Tolong antar pesanan kue ini ke rumah Bu Fatma, ya?”
B: “Baik” (pengabulan)
B: “Ya, tapi nanti siang.” (penangguhan)
B: “Aku tidak bisa.” (penolakan)
B: “Tidak bisakah kau suruh yang lain”. (tantangan)

8. Pujian Diikuti (a) Penerimaan, (b) Persetujuan, (c) Penolakan, (d)
Penggeseran, dan (e) Pengembalian
Contoh:

A: “Selamat ya kamu juara, aku kagum dengan kepintaranmu!”
B: “Terima kasih.” (penerimaan)
B: “Ya, ini berkat kegigihan dan ketekunanku dalam berlatih.”

(persetujuan)
B: “Ah, biasa saja, aku hanya juara dua.” (penolakan)
B: “ Ini berkat doa teman-teman semua.” (penggeseran)
B: “Terima kasih. Saya juga kagum padamu.” (pengembalian)

Berkaitan dengan pasangan ujaran terdekat ini Schegloff (dalam Rusminto, 2015:

111) memberikan rambu-rambu bahwa ujaran terdekat harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut.

a. Paling panjang terdiri atas dua ujaran.

b. Letak ujaran itu berdekatan dalam komponen ujaran.

c. Setiap ujaran dihasilkan oleh pembicara yang berbeda.

d. Terdiri atas dua bagian, bagian pertama menuntut hadirnya bagian kedua

yang sesuai.

Richard dan Schmidt (dalam Rusminto, 2015: 112) menyatakan bahwa peralihan

tutur memiliki kaitan erat dengan pencalonan topik yang akan dibicarakan.

Peralihan tutur ini dapat terjadi apabila ada salah satu peserta percakapan yang

mendukung sebuah topik, memperluas topik, mengantarkan topik baru, atau

mengubah topik yang sedang dibicarakan.
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2.6.3 Cara Mengambil Alih Giliran Bertutur

Pengambilalihan giliran bertutur dalam percakapan dapat dilakukan dengan

berbagai cara. Cara-cara tersebut meliputi (1) memperoleh, (2) mencuri,

(3) merebut, (4) mengganti, (5) menciptakan, (6) melanjutkan. Berikut penjelasan

lebih lanjut mengenai cara-cara tersebut (Rusminto, 2015: 112).

1. Memperoleh

Memperoleh merupakan suatu cara mengambil giliran berbicara yang

sengaja diberikan oleh pembicara terdahulu. Dalam hal ini, pembicara

terdahulu memberikan kesempatan berbicara kepada mitra tuturnya agar

segera mengambil alih giliran berbicara. Cara ini ditandai oleh diamnya

pembicara terdahulu, dengan maksud memberi kesempatan kepada mitra

tutur untuk berbicara (Rani dkk, 2004: 215).

Contoh:

(10) Rudi : “Bagaimana kalau kita jalan-jalan?”

Rina : “Yah, jalan-jalan ke mana ya?”

Rudi : “Ke pantai, boleh juga”

Rina : “Pantai. Setuju deh. Aku juga sering main ke Pantai”

Bagian yang dicetak tebal di atas merupakan cara mengambil alih giliran

bertutur memperoleh giliran berbicara. Seperti tampak pada contoh di atas,

pembicara yang memperoleh giliran bicara hanya menanggapi ujaran mitra

tutur.
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2. Mencuri

Mencuri merupakan cara mengambil alih giliran berbicara pada waktu

pembicara terdahulu belum selesai berbicara. Pembicara pertama

umumnya tidak menduga bahwa mitra tuturnya akan mengambil alih

giliran berbicara pada saat dia belum menyelesaikan pembicaraannya

(Rusminto, 2015: 112).

Contoh:

(11) Hanum : “Kamu sibuk terus mas, jadi ....”

Rangga : “kalau mas libur kita pasti main”

Contoh (11) di atas menunjukkan bahwa ujaran Rangga merupaka ujaran

yang terjadi dengan alih tutur mencuri. Ujaran diucapkan saat Hanum

sedang berbicara dan tidak mengira bahwa Rangga akan mengambil alih

giliran berbicara.

3. Merebut

Merebut merupakan cara mengambil alih giliran berbicara pada saat

pembicara terdahulu sedang berbicara dan masih ingin melanjutkan

pembicaraannya. Cara ini sering terjadi ketika seseorang ingin

menyampaikan pandangannya secara spontan dan segera ingin diketahui

oleh mitra tuturnya (Rusminto, 2015: 113).

Contoh:

(12) Samirun : “Inem, mau makan apa?”

Inem : “...” (belum sempat berbicara)

Yani : “Aku soto ayam saja!”

Inem : “Aku rawon sama tempe goreng.”
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Contoh (12) di atas menunjukan bahwa pergantian tutur pada tuturan Yani

terjadi dengan cara merebut, yakni merebut giliran Inem yang belum

sempat dituturkan.

4. Mengganti

Mengganti merupakan cara mengambil alih giliran bicara dengan cara

melanjutkan tuturan mitra tutur karena mitra tuturnya tidak memahami

tuturan. Pengambilalihan tuturan ini dimaksudkan untuk mempertahankan

keberlangsungan tuturan agar ridak terhenti (Rusminto, 2015: 113).

Contoh:

(13) Samirun: “Ini simbol apa ya?” (menunjuk gambar hati)

Inem : “Mana? Yang merah muda, ya? (sambil mengerutkan

kening) tanda romantis kali ya!”

Samirun : “Gambar hati. Daun waru!”

Inem : “Ooh cinta, cinta!”

Contoh (13) di atas menunjukan bahwa bagian yang dicetak tebal

merupakan ujaran yang berupa lanjutan dari ujaran yang di atasnya.

Bagian yang dicetak tebal itu pada dasarnya memperjelas ujaran

sebelumnya, yaitu tanda cinta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

Samirun dalam ujaran di atas mengambil alih giliran bicara dengan cara

mengganti tuturan untuk melanjutkan pembicaraan.

5. Menciptakan

Menciptakan merupakan cara mengambil alih giliran bertutur dengan cara

memunculkan tuturan baru yang berbeda tetapi masih ada kaitan dengan
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tuturan sebelumnya. Cara ini dimaksudkan untuk mengalihkan tuturan

pada arah yang berbeda (Rusminto, 2015: 114).

Selain itu, menciptakan merupakan cara mengambil giliran dengan

menciptakan inisiasi atau reinisiasi sehingga tercipta pertukaran tuturan

baru atau berikutnya yang masih berkaitan (Rani dkk, 2004: 217).

Contoh:

(14) Anak : “Obat nyamuknya masih ada ndak, Pak?”

Bapak : “Ada di lemari.”

Anak : “ El ngantuk, mau bobok.”

Bapak : “Boboklah!”

Contoh (14) di atas menunjukkan bahwa anak (bagian cetak tebal)

menciptakan arah tuturan baru sebagai respons tuturan yang sedang terjadi

sebelumnya. Cara ini dimaksudkan untuk mengarahkan tuturan pada

tujuan utama tuturan, yakni anak ingin tidur dan disiapkan obat

nyamuknya.

6. Melanjutkan

Melanjutkan merupakan cara mengambil alih giliran berbicara berikutnya

karena mitra tutur tidak memanfaatkan kesempatan bicara yang diberikan

penutur. Pengambilalihan giliran bertutur dengan cara ini biasanya

dilakukan jika mitra tutur yang telah diberi kesempatan tidak segera

mengambil giliran tersebut (Rusminto, 2015: 115).

Contoh:

(15) Samirun : “Hei, dik Inem! Sedang belajar ya?”

Inem : “ Ndak, Mas. Baca-baca aja.”
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Samirun : “Boleh aku mengganggu sebentar?”

Inem : “(Inem diam, tidak bereaksi)

Samirun : “ Maksudku buku pak Eko kemarin lho”

Inem : (Inem masih diam)

Samirun : “Aku mau pinjam dulu untuk kufotokopi

Inem : “Oh itu. Boleh-boleh ini bawa saja”

Bagian yang di cetak tebal pada contoh (15) di atas, merupakan contoh

pengambilalihan giliran bertutur dengan cara melanjutkan. Bagian tuturan

itu cukup panjang karena kesempatan yang diberikan kepada mitra tutur

tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, penutur terus melanjutkan tuturannya

sehingga tidak terjadi situasi yang lengang dan beku.

2.7 Konteks

Bahasa dan konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Bahasa membutuhkan konteks tertentu dalam pemakaiannya, demikian juga

sebaliknya konteks baru memiliki makna jika terdapat tindak berbahasa di

dalamnya.

Konteks adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-

tuturan. Orang-orang yang memiliki komunitas sosial, kebudayaan, identitas

pribadi, pengetahuan, kepercayaan, tujuan, dan keinginan, dan yang berinteraksi

satu dengan yang lain dalam berbagai macam situasi yang baik yang bersifat sosial

maupun budaya. Dengan demikian, konteks tidak saja berkenaan dengan

pengetahuan, tetapi merupakan suatu rangkaian lingkungan di mana tuturan

dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai realisasi yang didasarkan pada aturan-
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aturan yang berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa (Sciffrin dalam Rusminto,

2015: 48).

Sperber dan Wilson (dalam Rusminto, 2015: 48) mengemukakan bahwa sebuah

konteks merupakan konstruksi psikologis, sebuah asumsi-asumsi mitra tutur tentang

dunia. Sebuah konteks tidak terbatas pada informasi-informasi tentang lingkungan

fisik semata, melainkan juga tuturan-tuturan terdahulu yang menjelaskan harapan

tentang masa depan, hipotesis-hipotesis ilmiah atau keyakinan agama, ingatan-

ingatan yang bersifat anekdot, asumsi budaya secara umum, dan keyakinan akan

keberadaan penutur.

2.8 Bahasa Film

Pada periode awal sekitar tahun 1906-1907, film mulai menceritakan kisah-kisah

yang lebih kompleks secara psikologis ataupun hal-hal yang lebih subtil lainnya

menyangkut persoalan internal karakter hingga perlahan-lahan kebutuhan durasi

film yang lebih panjang menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dalam konteks

menemukan cara bertutur yang khas dari medium film yang terkandung di

dalamnya itulah, maka sebuah konsep yang disebut dengan bahasa film menjadi

muncul (Diana, 2013: 61).

Menurut Kato (2000: 8) Film membutuhkan penonton untuk menafsirkan makna

di luar kalimat-tingkat dari ucapan. Mereka tidak hanya memungkinkan referensi

konstan untuk konteks tetapi juga kaya dalam percakapan dan mendorong fokus

pada suara alam dan intonasi. Berbagai formulasi dari bahasa film merupakan

sebuah konsekuensi dalam memberdayakan keunikan dari potensi dari film itu

sendiri untuk bercerita. Dengan kata lain bahasa film lebih terfokus pada problem
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internal mediumnya. Artinya tujuan dari bahasa film adalah untuk selalu melayani

kepentingan dari cerita. Bahasa film merupakan sesuatu yang tidak statis tapi

berproses berdasarkan kondisi zaman dari sebuah peradaban yang telah hidup

dalam kebudayaan tertentu (http://kineforum.wordpress.com/2012/01/04/evolusi-

bahasa-film-i-bahasa-film-sinema-klasik/)

2.9 Implikasi Pada Mata Kuliah Keterampilan Berbicara

Kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa melalui pembelajaran bahasa

Indonesia meliputi empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan

menulis. Salah satu keterampilan berbahasa yang penting diajarkan dan penting

dikuasai oleh mahasiswa adalah keterampilan berbicara. Tujuan pembelajaran

keterampilan berbicara adalah melatih mahasiswa menuturkan kata-kata secara

lisan dengan santun, baik dan benar, dan dapat menyampaikan pikiran secara

efektif pada forum resmi dengan penuh percaya diri.

Peneliti mengimplikasikan hasil penelitian dengan pengajaran mata kuliah

Keterampilan Berbicara sebagai tambahan materi ajar. Pada buku Panduan

Penyelenggaraan Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung Tahun 2015, berdasarkan Kurikulum Program Studi Bahasa

dan Sastra Indonesia, mata kuliah Keterampilan Berbicara merupakan mata kuliah

wajib dengan kode mata kuliah BHS612103 yang ditempuh di semester satu

dengan bobot 3 SKS. Penyajian mata kuliah Keterampilan Berbicara mencakup

1) hakikat berbicara, 2) komponen-komponen penunjang kemampuan berbicara,

3) macam-macam kegiatan berbicara, 4) pelatihan bermacam-macam kegiatan
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berbicara dengan memperhatikan lafal, tekanan, jeda, intonasi, diksi, keefektifan

kalimat, penalaran, serta gaya dan nada tuturan, dan 5) sanggar berbicara dengan

kegiatan diskusi kelompok, wawancara, pembawa acara, pidato, pembacaan

berita, dan komentar. Berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

dalam kurikulum tersebut, terdapat empat belas aspek kompetensi dasar, yaitu

sebagai berikut.

1. Mengidentifikasikan hakikat keterampilan berbicara dalam kegiatan

berkomunikasi melalui bentuk bahasa lisan.

2. Membahas tentang fonologi struktur dan kosakata sebagai bahan dasar

untuk pengembangan kompetensi berbicara.

3. Memodelkan penyajian lisan yang berisikan penalaran yang logis dan

mengaplikasikan unsur-unsur kebahasaan serta nonkebahasaan secara

tepat.

4. Menganalisis konteks bicara yang berisikan penalaran yang logis.

5. Menyajikan aksi bicara dalam bentuk dialog berdasarkan jumlah orang

yang terlibat dalam suatu percakapan.

6. Mengidentifikasikan macam-macam metode penyajian lisan.

7. Menyusun dan memperagakan aksi bicara yang bertujuan untuk

kepentingan pribadi, kelompok terbatas, dan publik.

8. Mendemonstrasikan aksi bicara untuk kepentingan informasi, introgatif,

dan imperatif.

9. Mengidentifikasikan contoh-contoh aksi bicara dalam berbagai keperluan

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
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10. Menulis naskah penyajian lisan dan mendemontrasikannya dengan

menggunakan lafal tekanan, jeda, dan intonasi yang tepat.

11. Mengimplementasikan aspek pragmatik ke dalam aksi bicara.

12. Berbicara dalam bentuk berdiskusi.

13. Mengembangkan standar kompetensi berbicara melalui kegiatan

berwawancara.

14. Mengembangkan standar kompetensi berbicara dalam bentuk pidato dan

sebagai pemandu acara.

Untuk ketetapan implikasi sesuai dengan penelitian, peneliti mengimplikasikan

hasil penelitian ke dalam kompetensi dasar yang ke duabelas, yaitu berbicara

dalam bentuk berdiskusi. Hasil temuan dapat dimanfaatkan menjadi tambahan

materi pembelajaran dalam pola alih tutur mahasiswa dalam pembelajaran mata

kuliah keterampilan berbicara.

Tujuan dalam perkuliahan ini agar, (1) mahasiswa memiliki pengetahuan yang

memadai tentang fungsi bahasa dan penggunaannya dalam berbicara, (2)

mahasiswa memahami berbagai prinsip dasar metodologi pembelajaran berbicara,

(3) mahasiswa dapat mempraktikkan cara penggunaan keterampilan berbicara

yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih rinci dan jelasnya,

peneliti akan mencantumkan silabus mata kuliah berbicara pada lampiran 2

(silabus mata kuliah keterampilan berbicara).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut

Arikunto (2010:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan

untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Seperti yang dikemukakan

Miles dan Huberman (1992:15) analisis kualitatif merupakan analisis dengan hasil

data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen,

pita rekaman, dan lain-lain).

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil. Data yang

diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk

bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang

memiliki arti kaya dari sekadar angka atau frekuensi (Margono, 2010: 39).

Penelitian kualitatif memulai kegiatan penelitiannya dengan suatu fokus,

pertanyaan, permasalahan, maupun teknik pengumpulan data yang tertentu yang

diantisipasinya, pada kenyataannya selalu berubah sesuai dengan umpan balik

yang diperoleh di lapangan.
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Oleh sebab itu, proses analisis pada penelitian kualitatif sering dianggap lebih

sebagai suatu seni daripada suatu ilmu. Rancangan metode penelitian dalam

penelitian ini seperti di bawah ini.

Film

Masalah

Penentuan Teori

Pemakaian Metode

Pengumpulan Data dan Pengkodean Data

Analisis Data

Penyajian Data

Data Hasil Analsis Implikasi hasil penelitian
dalam materi berbicara
dalam berdiskusi.

Simpulan Akhir
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Dengan desain metode di atas, pada film 99 Cahaya di Langit Eropa akan dikaji

mengenai alih tutur pada dialog film yang dilakukan oleh semua tokoh, untuk

mengklasifikasikan alih tutur pada dialog film terdapat enam cara alih tutur, yaitu

memperoleh, mencuri, merebut, mengganti, menciptakan dan melanjutkan. Teknik

pengumpulan data menggunakan analisis dokumentasi, selain itu menggunakan

teknik catat. Teknik catat dilakukan untuk mencatat data-data yang diperlukan

dalam penelitian. Setelah diklasifikasikan dan diberi pengkodean data lalu

dianalisis berdasarkan cara alih tutur masing-masing dialog yang dialami tokoh

dalam film. Hasil penelitian akan diimplikasikan pada mata kuliah keterampilan

berbicara di Perguruan Tinggi dalam metode diskusi sebagai tambahan materi

bahan ajar. Alasan memilih desain metode deskriptif kualitatif adalah karena

pada hasil dan pembahasan penelitian ini akan menggunakan kata-kata atau

kalimat yang menjelaskan secara detail atau rinci tentang alih tutur yang dialami

tokoh utama dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah film 99 Cahaya di Langit Eropa

sutradara Guntur Soeharjanto, yang merupakan film adaptasi dari novel yang

berjudul sama yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan

Rangga Almahendra. Data tersebut bersumber pada percakapan semua tokoh pada

film 99 Cahaya di Langit Eropa. Data penelitian berupa percakapan tokoh yang

telah dianalisis cara peralihan bertuturnya.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah analisis dokumentasi. Analisis dokumentasi dilakukan untuk

mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada

hubungannya dengan dokumen. Dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan

untuk menguji, menafsirkan, serta meramalkan. Dalam penelitian ini

menggunakan analisis dokumentasi dari film 99 Cahaya di Langit Eropa (Part 1

dan Part 2). Selain teknik dokumentasi peneliti juga menggunakan teknik catat.

Teknik catat dilakukan untuk mencatat tuturan yang disampaikan penutur kepada

mitra tuturnya pada percakapan dialog film 99 Cahaya di Langit Eropa (Part 1

dan Part 2).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Data yang terkumpul kemudian ditata sesuai dengan kepentingan

penelitian.

2. Tahap selanjutnya, data dianalisis sesuai dengan permasalahan yang

diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis cara tujuan (means-ends) yang menggambarkan keadaan awal

sebagai masalah, keadaan penengah, dan keadaan akhir sebagai tujuan

untuk mengatasi masalah melalui cara-cara terletak dalam rangkaian

antara masalah dan tujuan.
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Gambar 1. Analisis Cara-Tujuan (means-ends) (modifikasi dari Leech, 1983)

Keterangan

1 = keadaan awal (penutur bertanya, “ini apa Fatma?”
2 = keadaan tengahan (mitra tutur mengerti bahwa penutur bertanya)
3 = keadaan tengah (mitra tutur mengerti bahwa penutur ingin tahu

lukisan siapa yang dipandangnya)
4 = keadaan akhir (penutur mengetahui mengenai lukisan itu, “dia Kara

Mustafa Pasha, Hanum”)

G = tujuan (goal), yakni untuk mencapai keadaan 3

G
PS

= tujuan untuk mematuhi PS

GPK = tujuan untuk mematuhi PK
G” = tujuan-tujuan lain

a. = tindakan penutur ingin tahu mengenai lukisan yang ditatap Fatma
b. = tindakan penutur menanyakan kepada mitra tutur tentang lukisan

Tersebut
c. = tindakan mitra tutur menjawab pertanyaan penutur

3. Mengindentifikasi tuturan yang di dalamnya terdapat pola alih tutur.

4. Mengelompokkan pola alih tutur, yakni pola dengan cara mencuri,

memperoleh, menciptakan, merebut, melanjutkan, dan mengganti.

G

a b c
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4

2 3
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5. Indikator Pengklasifikasian Cara Mengambil Alih Giliran Bertutur.

No. Indikator Deskriptor

1. Memperoleh Mitra Tutur / MT I: _____ .
Mitra Tutur / MT II: ____ .

Penutur mendapat giliran bertutur karena mitra tutur
memberikan giliran bertutur.

2. Mencuri Mitra Tutur / MT I: _____ ....
Mitra Tutur / MT II: ____ .

Penutur mendapat giliran bertutur karena memotong
pembicaraan mitra tutur yang sudah lengkap, namun
belum selesai dituturkan.

3. Merebut Mitra Tutur / MT I: _____ ....
Mitra Tutur / MT II: ____ .
Mitra Tutur / MT I: _____ .

Penutur mendapat giliran bertutur karena memotong
pembicaraan mitra tutur yang belum lengkap. Tetapi
mitra tutur tersebut bertutur kembali.

4. Mengganti Mitra Tutur / MT I: _____ .
Mitra Tutur / MT II: ____ ?
Mitra Tutur / MT I: _____ ./

Penutur mendapat giliran bertutur karena mitra tutur
tidak mampu memahami tuturan. Tuturan diganti
dengan tujuan mitra tutur dapat memahami tuturan
yang dimaksud.

5. Menciptakan Mitra Tutur / MT I: _____ ,
Mitra Tutur / MT II: ____ ,
Mitra Tutur / MT I: _____ .
Mitra Tutur / MT II: ____ .

Penutur mendapat giliran bertutur karena
memunculkan tuturan baru yang berbeda tetapi
masih berhubungan.
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6. Melanjutkan Mitra Tutur / MT I: _____ .
Mitra Tutur / MT II: ........ .
Mitra Tutur / MT I: _____ .
Mitra Tutur / MT II: ____ .

Penutur mendapat giliran bertutur karena mitra tutur
tidak memanfaatkan giliran bertuturnya.

6. Mendeskripsikan hasil penelitian sebagai tambahan materi ajar dalam mata

kuliah keterampilan berbicara, kompetensi berbicara dalam berdiskusi.

Dengan tujuan agar keterampilan berbicara mahasiswa mengalami

peningkatan dan berkembang menjadi lebih baik, semua mahasiswa di

kelas mendapat giliran berbicara.

7. Penarikan kesimpulan terhadap pola alih tutur dalam film 99 Cahaya di

Langit Eropa sutradara Guntur Soeharjanto dan penerapannya dalam mata

kuliah berbicara.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap alih tutur percakapan tokoh dalam

naskah film 99 Cahaya di Langit Eropa sutradara Guntur Soerharjanto,

terdapat enam cara peralihan bertutur, dengan rincian sebagai berikut.

a) Alih tutur dengan cara memperoleh merupakan cara dengan jumlah

terbanyak dibandingkan dengan alih tutur lainnya. Alasan hal tersebut

karena banyaknya dialog antartokoh yang melakukan tanya jawab. Proses

peralihan bertutur dengan cara memperoleh ini dilakukan oleh penutur

kepada mitra tuturnya karena penutur ingin memberikan kesempatan

bertutur kepada mitra tuturnya. Peralihan ini dapat ditandai dari diamnya

pembicara terdahulu dengan tujuan agar mitra tutur mengambil alih

giliran bertutur dalam suatu peristiwa tutur. Hal itu dilakukan oleh

penutur karena tuturannya sudah selesai dituturkan dan tidak ingin

dilanjutkan lagi.

b) Alih tutur dengan cara mencuri ditemukan saat dialog antartokoh sedang

adu pendapat, atau mitra tutur terburu-buru untuk menyampaikan

pendapatnya. Peralihan bertutur dengan cara mencuri merupakan suatu

peralihan bertutur yang dilakukan oleh mitra tutur saat pembicara
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terdahulu belum selesai betutur atau memotong pembicaraan penutur

terdahulu yang sudah lengkap, namun belum selesai dituturkan.

c) Alih tutur dengan cara merebut merupakan pola alih tutur yang paling

sedikit ditemukan, hanya satu tuturan pada film part 2. Peralihan dengan

cara merebut ini terjadi ketika tuturan seseorang yang belum selesai

dituturkan dan masih ingin dilanjutkan. Peralihan dengan cara ini dapat

ditandai dari tuturan berikutnya. Biasanya peralihan dengan cara ini

terjadi pada saat seseorang sedang melakukan proses tuturan yang

melibatkan lebih dari dua orang dalam suatu pertuturan dan cara merebut

ini akan sering ditemui.

d) Alih tutur dengan cara mengganti digunakan saat mitra tutur tidak

memahami maksud tuturan yang disampaikan penutur. Mengambil alih

giliran dengan cara ini dimaksudkan untuk mempertahankan

keberlangsungan tuturan agar tidak terhenti.

e) Alih tutur dengan cara menciptakan, peralihan bertutur dengan cara

menciptakan ini merupakan cara mengambil giliran dengan menciptakan

inisiasi atau reinisiasi sehingga tercipta pertukaran tuturan baru atau

berikutnya yang masih berkaitan. Proses peralihan bertutur dengan cara

menciptakan dilakukan dengan cara memunculkan tuturan baru yang

berbeda tetapi masih ada kaitan dengan tuturan sebelumnya.

f) Alih tutur dengan cara melanjutkan biasanya digunakan saat mitra tutur

tidak mengambil kesempatan bertuturnya dan penutur terdahulu

melanjutkan tuturannya agar mitra tutur memberi respon. Cara ini

biasanya digunakan agar situasi tidak diam dan kaku. Terkadang
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pembicaraan terjadi cukup panjang karena pergantian tutur tidak segera

dilakukan.

2. Hasil penelitian diimplikasikan pada mata kuliah keterampilan berbicara

program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai tambahan

materi pembelajaran. Pada buku Panduan Penyelenggaraan Program Sarjana

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2015

mata kuliah keterampilan berbicara merupakan mata kuliah wajib dengan

kode mata kuliah BHS612103 yang ditempuh di semester satu dengan bobot

3 SKS. Alih tutur dapat menjadi tambahan materi pembelajaran pada

kompetensi dasar berbicara dalam bentuk berdiskusi. Kaitan materi

pembelajaran dengan alih tutur ialah alih tutur dapat membantu mahasiswa

untuk memahami peralihan bertutur dalam percakapan dan dapat

menerapkannya dalam materi berbicara dalam berdiskusi. Tujuan

menambahkan hasil penelitian dalam materi pembelajaran agar pada saat

berkomunikasi mahasiswa dapat menggunakan peralihan bertutur sesuai

dengan situasi tuturan yang sedang terjadi. Kapan harus berbicara dan kapan

menjadi pendengar yang komunikatif dengan memahami peralihan bertutur

dengan baik.

5.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan alih tutur pada naskah dialog film

99 Cahaya di Langit Eropa sutradara Guntur Soeharjanto, dapat disarankan hal-

hal sebagai berikut.
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1. Bagi pengajar atau dosen mata kuliah keterampilan berbicara di perguruan

tinggi hendaknya menggunakan cara alih tutur yang bervariasi atau dapat

melatih cara alih tutur mahasiswa, khususnya pada metode diskusi sesuai

dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

2. Bagi mahasiswa sebaiknya agar menggunakan cara alih tutur sesuai dengan

situasi tuturan yang sedang terjadi terutama dalam berdiskusi, kapan menjadi

penutur dan kapan menjadi mitra tutur yang komunikatif, dengan

memperhatikan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan kajian alih tutur

sebagai hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembelajaran yang sesuai

dengan aturan pembelajaran yang berlaku dengan mengimplikasikannya

dalam desain model yang teruji, atau dengan menerapkan model penelitian

Research and Development (R&D) sehingga temuan selanjutnya lebih

bervariasi dan dapat digunakan dalam subjek yang luas.
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