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ABSTRAK     

Azimah, Fatatul. 2007. Penggunaan Topik Berkelanjutan dalam Wacana 
Percakapan Mahasiswa Pondokan. Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia. 
Fakultas Sastra. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Anang 
Santoso, M.Pd (II) Drs. H. Bustanul Arifin, S.H., M.Hum.  
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Topik merupakan pokok permasalahan yang muncul dalam setiap 
percakapan. Berbagai macam topik percakapan menjadi bahan percakapan. 
Bahkan dalam satu peristiwa percakapan bisa muncul dua atau lebih topik 
percakapan. Seperti yang terjadi dalam percakapan mahasiswa pondokan dalam 
situasi yang tidak resmi. Topik tersebut dapat berganti-ganti sesuai dengan 
keinginan para penuturnya. Tidak ada batasan yang ditentukan dalam kegiatan 
percakapan mahasiswa pondokan tadi. Mereka tidak pernah memfokuskan topik 
pembicaraan.  

Ketika terjadi pergantian topik-topik percakapan, terdapat struktur 
pertukaran percakapan yang harus diperhatikan. Dalam setiap pertukaran 
percakapan akan diawali oleh pemicu atau inisiasi. Inisiasi tersebut berfungsi 
sebagai pembuka interaksi. Kemudian, inisiasi tersebut akan diikuti oleh sebuah 
tanggapan. Tanggapan tersebut merupakan respons dari mitra tutur dalam 
percakapan. Dari tanggapan itu akan diikuti juga oleh sebuah balikan yang 
bersifat manasuka. Alih tutur juga merupakan bagian dari sebuah percakapan, 
meliputi bagaimana cara mengambil alih giliran bicara dan bagaimana cara 
memberikan giliran bicara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) topik apa saja 
yang sering muncul dalam percakapan mahasiswa pondokan, (2) struktur 
pertukaran percakapan dengan penggunaan topik berkelanjutan dalam wacana 
percakapan mahasiswa pondokan, dan (3) pola alih tutur dengan penggunaan 
topik berkelanjutan dalam wacana percakapan mahasiswa pondokan.  

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif. Data penelitian berupa 
penggalan percakapan mahasiswa pondokan. Pengambilan data dilakukan tanpa 
sepengetahuan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) 
merekam data percakapan, (2) mentranskrip data ke dalam teks tulis, (3) 
mengklasifikasikan dan memberi kode, nomor urut, topik percakapan, dan waktu 
berlangsungnya percakapan. Penganalisisan data dilakukan dengan cara  (1) 
mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, jenis 
topik yang sering muncul dalam percakapan mahasiswa pondokan yaitu topik 
tentang peristiwa, orang, tempat, dan topik tentang ide/rencana.  

Kedua, komponen pembentuk struktur pertukaran percakapan tersebut 
dibagi ke dalam enam komponen. Keenam komponen tersebut adalah (1) kategori 



 

ii

Inisiasi (I) meliputi (a) pertanyaan, (b) perintah, (c) panggilan, (d) ajakan, dan (e) 
informatif, (2) kategori Respons (R) meliputi (a) jawaban, terbagi atas jawaban 
yang tidak sesuai dengan pertanyaan, jawaban yang mengandung maksud 
persetujuan, dan jawaban yang mengandung maksud penolakan, dan (b) 
penegasan, (3) kategori Lanjutan/Balikan (F) meliputi (a) pengulangan dan (b) 
komentar, (4) kategori Respons sebagai Inisiasi (R/I) meliputi (a) pertanyaan, (b) 
jawaban/alasan disertai dengan pertanyaan, dan (c) jawaban, (5) kategori 
Informatif (Inf) berupa informasi yang diperoleh dari pengalaman sendiri atau 
informasi yang diceritakan kembali oleh penutur sebagai pemicu ujaran 
berikutnya, dan (6) kategori Re-inisiasi (Ir) berupa ujaran yang menjadi pemicu 
ulang yang dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan pasti 
dari penutur sebelumnya. Ragam struktur pertukaran percakapan dapat dibagi ke 
dalam tiga ragam struktur pertukaran. Ketiga ragam struktur tersebut adalah (1) 
ragam [Inf], (2) ragam [I  R], dan (3) ragam [I  R/I  R]. Pertama, ragam struktur 
[Inf] meliputi (a) [Inf  (R/I  R)  (F)], (b) [Inf  (F)], dan (c) [Inf  (R)  (F)]. Kedua, 
ragam struktur [I  R] meliputi (a) [I  R], (b) [I  R  (F)], (c) [I  R (Ir) (R)], dan (d) [I  
R (R/I  R)]. Ketiga, ragam struktur [I  R/I  R] meliputi (a) [I  R/I  R] dan (b) [I  R/I  
R (F)]. 

Ketiga, pola alih tutur dianalisis berdasarkan (1) cara mengambil alih 
giliran bicara, meliputi (a) menjawab pertanyaan penutur, (b) menyela atau 
merebut pembicaraan penutur, dan (c) menciptakan pertukaran baru dan (2) cara 
memberikan giliran bicara, meliputi (a) mengajukan pertanyaan, (b) memanggil 
nama, dan (c) memerintahkan mitra tutur untuk melanjutkan/meneruskan 
pembicaraan. Dalam pola alih tutur juga terdapat pasangan ujaran terdekat yang 
terjadi apabila seseorang dapat membuat atau memunculkan suatu ujaran lain 
sebagai tanggapan. Pasangan ujaran terdekat pada Penggunaan Topik 
Berkelanjutan dalam Wacana Percakapan Mahasiswa Pondokan meliputi (a) 
pasangan tanya-jawab, (b) pasangan ajakan-persetujuan/penolakan, (c) pasangan 
perintah-penerimaan/penolakan, (d) pasangan panggilan-jawaban, dan (e) 
pasangan keluhan-alasan. 

Saran dalam penelitian ini antara lain (1) agar para ahli analisis wacana 
melakukan pembahasan tentang topik berkelanjutan secara lebih mendalam 
karena masih terbatasnya pembahasan mengenai hal tersebut dan minimnya 
rujukan yang diperlukan terkait permasalahan itu, (2) kepada para mahasiswa 
pondokan untuk lebih memperhatikan topik-topik percakapannya agar 
pembicaraan yang dilakukan lebih bermanfaat dan bermutu, (3) bagi peneliti lain, 
bahwa permasalahan lain yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian terkait 
analisis wacana antara lain tindak tutur, wacana iklan, koherensi dan kohesi dalam 
wacana, dan lain-lain, dan (4) bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang 
ini (analisis wacana dan analisis percakapan) sepatutnya untuk selalu memberikan 
masukan dan jalan keluar bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian 
dalam bidang tersebut.   


