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ABSTRAK 
 

 
 
 
 

Penelitian yang berjudul “Aplikasi Jenis Wacana dan Tindak Tutur dalam 
Bang One Show di TV One” bertujuan untuk mendeskripsikan jenis wacana dan 
tindak tutur pada program Bang One Show di TV One. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jenis wacana berdasarkan tujuan komunikasi dan teori 
tindak tutur menurut Searle.  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan semata-
mata berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris ada 
pada penutur-penuturnya tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya 
penggunaan bahasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
simak, yaitu dengan menyimak wacana dan tindak tutur yang digunakan dalam 
Bang One Show di TV One. Lebih lanjut teknik yang digunakan adalah teknik 
simak bebas libat cakap yaitu peneliti tidak terlibat dalam tuturan, artinya peneliti 
tidak ikut serta dalam pembicaraan orang-orang yang berbicara. Teknik ini 
dilanjutkan dengan teknik rekam dan catat. Analisis data dilakukan dengan cara 
mengklasifikasikan dan mendeskripsikan jenis wacana dan tindak tutur yang 
digunakan dalam Bang One Show. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat jenis wacana 
dalam program Bang One Show meliputi, wacana eksposisi yang digunakan untuk 
memaparkan fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, wacana 
persuasi digunakan untuk mengajak berpikir dan mengambil tindakan atas suatu 
hal, wacana argumentasi digunakan untuk membuktikan kebenaran yang diyakini 
oleh penutur dan wacana narasi digunakan untuk memberikan contoh-contoh 
peristiwa. Tindak tutur lokusi dalam penelitian Bang One Show merupakan makna 
dasar tuturan yang disajikan penutur sesuai dengan topik bahasan. Tindak tutur 
ilokusi yang banyak muncul dalam Bang One Show meliputi asertif, direktif, dan 
ekspresif. Tindak asertif digunakan untuk menyatakan dan melaporkan peristiwa 
yang terjadi di masyarakat. Tindak direktif digunakan untuk mengajak dan 
meminta narasumber untuk memberikan informasi serta konfirmasi. Tindak 
ekspresif digunakan untuk mengucapkan salam dan terima kasih ketika penutur 
melakukan wawancara. Perlokusi yang terdapat dalam program Bang One Show 
adalah mitra tutur dapat memahami apa yang diujarkan oleh penutur. 
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