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Abstrak-Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena interaksi komunikasi yang ada dalam kelas. Sehingga
dapat diketahui pola-pola komunikasi dalam analisis wacana melalui pendekatan etnografi komunikasi. Adapun
metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi melalui model SPEAKING GRID dari Hymes. Data
diambil dari skenario dialog drama di kelas. Hasil penemuan dalam penelitian ini adalah adanya kejelasan isi
percakapan yang memiliki pola sesuai dengan persyaratan terjadinya proses percakapan. Muncul pertukaran
topik dan urutan pembicaraan yang terpola. Sehingga hal tersebut memunculkan topic baru. Proses
percakapan dalam topic baru teridentifikasi dari act sequence. Hasil percakapan yang tertuang dalam end
antara lain: membutuhkan dan memberikan informasi, menerima informasi, tanggapan positif, pengajuan
pertanyaan dan memberikan jawaban. Dari hasil percapakan tersebut menggambarkan isi dan pesan yang
berbeda.
Kata Kunci : Interaksi Komunikasi, Dialog, SPEAKING GRID, Etnografi Komunikasi

I.

PENDAHULUAN

Dalam proses pembelajaran di kelas, metode
pembelajaran yang digunakan adalah performance
atau pertunjukkan. Keberadaan performance menjadi
sebagai salah satu jenis komunikasi di kelas yang
berfungsi dalam menyampaikan dan berbagi informasi
pengetahuan mengenai topik pembahasan kepada
mahasiswa lain. Performance melalui dialog sebagai
salah satu proses interaksi komunikasi dapat
membangun wacana baru yang berhubungan dengan
topik pembicaraan ataupun dalam mencari solusi
permasalahan. Selama proses performance ini
berlangsung,
terbangun
langkah-langkah
pengembangan topik mulai dari pembukaan sampai
penutupan. Performance dalam drama memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk berekspresi dan
kreatif dalam mengungkapkan bakat seni yang mereka
miliki
Performance menjadi salah satu bentuk
komunikasi yang efektif yaitu termasuk pada
komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal
merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif
dalam mengubah sikap, opini dan perilaku
komunikan dibandingkan dengan bentuk-bentuk
komunikasi lainnya. Komunikasi interpersonal terjadi
antara dua orang dengan bentuk percakapan face to
face dan adanya feedback secara langsung atau
seketika. Pada komunikasi interpersonal, komunikasi
berlangsung secara mendalam, karena komunikasi

yang berlangsung bersifat
dialogis dan para
komunikan dapat berbicara sampai hal-hal yang
bersifat pribadi. Tingkatan dan konteks komunikasi
interpersonal mewakili satuan terkecil interaksi
manusia sebelum beranjak ke dalam tingkatan dan
jangkauan komunikasi kelompok, komunikasi
organisasi, komunikasi publik, dan komunikasi
massa.
Interaksi komunikasi yang terbentuk dalam
kelompok performance melalui drama akan
membantu mahasiswa dalam memahami materi yang
dipelajarinya seperti mata kuliah sastra. Dalam hal
ini, konteks akan berperan dalam proses membangun
pemahaman topik. Mahasiswa dapat mengetahui
siapa yang berbicara dan apa yang sedang
dibicarakan. Sehingga terbangun suatu pola
komunikasi yang didasarkan atas budaya dan perilaku
dari setiap orang yang berbicara. Perilaku berbahasa
dalam proses komunikasi seperti yang terjadi dalam
dialog drama dapat dikaji melalui etnografi
komunikasi. Etnografi komunikasi adalah pendekatan
terhadap wacana yang berdasarkan pada antropologi
dan linguistik. Namun, pendekatan tersebut tidak
hanya fokus pada perilaku komunikatif, tetapi
dibangun juga atas teori dan metodologi untuk
menemukan variasi bentuk dan fungsi yang ada
dalam komunikasi. Dalam hal ini tentunya, variasi
bentuk dan fungsi komunikasi dalam proses dialog.
Sebagai tambahan, etnografi komunikasi
bukan merupakan suatu pendekatan yang "hanya
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dapat memisahkan hasil-hasil dari linguistik,
psikologi, sosiologi, etnologi, seperti yang ada, serta
berusaha untuk mengkorelasikannya" [6]. Akan
tetapi, etnografi komunikasi merupakan suatu
pendekatan yang berusaha untuk membuka
kemungkinan-kemungkinan analitis yang baru
(dengan menemukan jenis data dan permasalahan
baru) dan mengajukan teori-teori yang baru.
Etnografi komunikasi berusaha untuk melakukan hal
tersebut dengan menganalisis pola-pola komunikasi
sebagai bagian dari pengetahuan budaya dan
perilaku: pendapat ini berimplikasi pada pengakuan
terhadap adanya keragaman komunikasi dan praktik
komunikasi, (misalnya sesuai dengan relativitas
budaya) serta fakta adanya keragaman praktik
komunikasi itu merupakan bagian yang terpadu
tentang apa yang kita ketahui dan kita lakukan
sebagai anggota dari suatu budaya khusus.
Berdasarkan pada latar belakang tersebut,
maka fokus penelitian adalah interaksi komunikasi
yang terjadi dalam dialog drama performance
mahasiswa jurusan Bahasa Inggris di kelas sebagai
analisis wacana dengan pendekatan etnografi
komunikasi yaitu menggunakan model SPEAKING
GRID dari Hymes. Jadi, masalah dalam penelitian
adalah bagaimana pola komunikasi yang terjadi
dalam dialog drama performance mahasiswa?
II. LANDASAN TEORI
2.1.Hakikat Dialog dalam Wacana
Menurut Herman, Dialog sebagai wacana
dicirikan oleh prinsip struktur fundamental yaitu
interaktif dan interaksional. ini merupakan model
percakapan pertukaran antara partisipan, percakapan
yang berhubungan dengan percakapan lainnya dan
tidak hanya semata-mata ungkapan verbal dari
seseorang. Prinsip dialog telah dipahami dengan cara
yang mendalam [5]. Bakthin, "dialogic interactiveness
is omniscien and forms the basis of understanding
itself, with social intersubjectivity taking priority over
solo subjectivity in question of meaning." [1]
Berdasarkan pendapat Herman, bahwa dialog
menciptakan situasi yang dibangun oleh partisipan itu
sendiri. ini termasuk pada percakapan lisan (spoken
speech), bahwa kode linguistik yang digunakan dalam
dialog diintegrasikan dengan kode lainnya dalam
suatu pertunjukkan, seperti paralinguistik, kinesik,
gestur, dan sebagainya.. Analisis unit linguistik cocok
untuk dialog sebagai interaksional percakapan yaitu
ujaran. Ujaran relevan untuk kajian 'language in use',
kalimat dalam tata bahasa. [5]
Dialog tidak hanya dipahami dengan teori
yang dikaitkan dengan konsep kode, Bakhtin dalam
Macovzki membandingkannya dalam dua hal, "A
context is potentially unfinalized; a code must be
finalized. a code is only a technical means of
transmitting information, but it does not have
cognitive, creative significance." [1]
Menurut Cook, Dialog adalah salah satu
prinsip-prinsip struktural fundamental dari semua
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wacana, sama dengan wacana tulis maupun wacana
lisan. [2] Secara paradok, hal ini menjadi benar dalam
wacana yang diciptakan oleh satu orang saja
(monolog) seperti dalam wacana yang diciptakan oleh
sua atau lebih (dialog) . Beberapa tulisan teks yang
paling awal dari budaya Barat eropa, dialog Socratik,
menghadirkan seperti percakapan yang penulis
modern tunjukkan sebagai monolog. mungkin
beberapa pilihan dari praktek modern pada interaksi
tatap muka: dosen di dalam kelas, wawancara
pekerjaan, dan wawancara berita
2.2.Struktur Dialog
Menurut Clark & Clarkbahwa percakapan
dimulai dengan kalimat sederhana, seperti ‘Hello’,
‘Good bye’, dan sebagainya. Setiap partisipan
memulai percakapan dengan tujuan tertentu yang lebih
khusus, begitupun sebaliknya bagi partisipan lain
mempunyai tujuan yang sama. Permasalahan yang
harus dipahami adalah bagaimana menyatukan tujuan.
Dialog memiliki tiga struktur, antara lain : [3]
1. Giliran percakapan (Turn Talking)
Jika partisipan yang terlibat dalam
percakapan harus menyatukan tujuan, secara implisit
mereka harus setuju dengan metode percakapan yang
digunakan. Persyaratan utama untuk metode ini
adalah:
a. Setiap partisipan harus mempunyai kesempatan
atau giliran untuk berbicara.
b. Hanya satu orang yang harus berbicara dalam satu
waktu
(dia
(partisipan
lainnya)
dapat
mendengarkan).
c. Perbedaan giliran harus jelas (efisien)
d. Pesan pembicara dan isi yang pesan yang mereka
sampaikan, tidak seharusnya salah diawal waktu
percakapan.
e. Ada teknik untuk memutuskan siapa yang harus
bicara dan kapan.
Persyaratan tersebut merupakan sistem dalam
gilran percakapan, agar percakapan berlangsung dari
satu orang ke orang berikutnya dengan utuh. Masalah
pengaturan giliran percakapan, menurut Sacks,
Schegloff, dan Jefferson dalam Clark & Clark,
berdasarkan kebiasaan ada tiga aturan: [3]
a. Rule 1. The next turn goes to the person
addreessed by the current speaker.
b. Rule 2. The next turn goes to the person who
speaks first.
c. Rule 3. The next turn goes to the current speaker,
if he resumes before anyone else speaks.
Ketiga aturan tersebut harus dipenuhi. Aturan
pertama menjadi prioritas kemudian aturan kedua dan
ketiga. Dan aturan kedua menjadi prioritas setelah itu
baru aturan ketiga. Ketiga aturan tersebt harus
digunakan dalam persyaratan percakapan.
2.

Berpasangan (Adjacency Pairs)
Proporsi signifikan dalam pertukaran
dihubungkan oleh aturan pertama, dimana seorang
pembicara menyampaikan kepada orang kedua, dan
orang kedua menanggapinya. Kebersamaan dua
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pertukaran tersebut dilakukan bergantian secara
berpasangan. Pasangan yang muncul bisa bervariasi,
seperti:
a. Pertanyaan-jawaban (question-answer)
b. Sapaan-sapaan (greeting-greeting)
c. Menawarkan-menolak (offeracceptance/rejection)
d. Tuduhan-pengakuan (assertionacknowledgment)
e. Permintaan-pemberian (complimentacceptance/rejection)
f. Pujian-penerimaan (request-grant)
Berpasangan sendiri diatur dalam bagian
yang lebih besar pada pelayanan tujuan global.
Pasangan ini membantu untuk membuka percakapan,
negosiasi, hubungan fakta, pertukaran topic, dan
penutup percakapan. Hal ini menjadi penting ketika
muncul kritik secara eksplisit dengan pembicara yang
lain.
3. Pembukaan Percakapan
Untuk memulai percakapan, seseorang harus
mendapatkan perhatian dari yang lain dan sinyal
keinginan untuk percakapan, dan orang lain harus
menunjukkan kesediaan untuk menjadi bagian. Hal
ini bertujuan untuk urutan panggilan-jawaban
(summons-answer sequencei). Contoh: seseorang
berkata ‘hey, Bill,’ dan yang lainnya menjawab,
‘yes’.
4. Penutupan Percakapan
Masih menjadi hal yang rumit untuk proses
penutupan percakapan. Untuk memberikan solusi
terhadap kerumitan tersebut, menurut Sacks dan
Schegloff, ada dua tahap utama dalam penutupan
percakapan. Pertama, A dan B setuju untuk menutup
percakapan. Kedua, mereka sesungguhnya menutup
percakapan. Pada tahap pertama bahwa ini
merupakan masalah yang paling sulit dan
diselesaikan dengan penggunaan alat percakapan
lainnya: pernyataan penutupan awal (pre-closing
statement) dan tanggapan. Ketika hal ini pantas,
pernyataan tersebut diawali dengan bagian penutupan
percakapan, yang diakhiri dengan pertukaran
perhentian klasik, seperti ‘Goodbye’, sekali lagi
bahwa berpasangan memiliki peranan utama agar
percakapan dapat berlangsung dengan lancar.
2.3.Hakikat Etnografi Komunikasi
Menurut Hymes, Meskipun etnografi
komunikasi dikembangkan oleh Hymes dalam suatu
makalah berseri yang ditulis pada tahun 1960-an dan
1970-an (banyak yang dikoleksi dalam karyanya tahun
1974
Foundation
in
Sociolingitistics:
An
Ethnographic Approach), akar dari pendekatan ini
berorientasi pada gerakan Edward Sapir yaitu
meninggalkan studi tentang bentuk dan isi
sosiokultural sebagai "produk" ke arah studi bentuk
dan isi sosiokultural sebagai "proses".[6] Berbeda
dengan Hymes, Gumperz menekankan pada analisis
penggunaan bahasa dalam situasi budaya yang berlaku
pada masyarakat. [4]

Menurut Hymes dalam Deborah bahwa
etnografi komunikasi membentuk suatu kerangka
kerja yang terpadu, di mana komunikasi mempunyai
suatu KAJIAN dalam studi-studi antropologis dan
linguistik. Hymes mengusulkan bahwa ilmu
pengetahuan tentang komunikasi memusatkan
perhatian pada kompetensi: pengetahuan yang
mengatur fungsi tata bahasa yang tepat. [8]
Pengetahuan tentang aturan-aturan bhs secara abstrak
dimasukkan ke dalam kompetensi komunikatif.
Tetapi, juga memasukkan kemampuan untuk
menggunakan bahasa dalam situasi-situasi kehidupan
sehari-hari secara konkret: kemampuan untuk
berpartisipasi dalam percakapan, untuk berbelanja di
toko, untuk mewawancarai (dan diwawancarai), untuk
sebuah pekerjaan, untuk berdoa, melucu, membantah,
menggoda, mengingatkan, dan bahkan untuk
mengetahui kapan harus diam.
Menurut Wardhaugh, “An ethnography of a
communicative event is a description of all the factors
that are relevant in understanding how that particular
communicative event achieves its objectives. For
convenience, Hymes uses the word SPEAKING as an
acronym for the various factors he deems to be
relevant”. [9]
Jadi, dalam kajian etnografi komunikasi
memfokuskan kajian pada pertuturan bahasa suatu
kelompok masyarakat. Dengan kata lain bahwa dalam
etnografi tentang bahasa sebagai alat komunikasi
difokuskan pada pemakaian bahasa dalam pertuturan
atau lebih lagi. Etnografi komunikasi merupakan
keseluruhan deskripsi dari faktor-faktor relevan yang
memahami bagaimana komunikasi mencapai objek.
2.4.Metodologi: Etik Alur/Grid dalam Etnografi
Para ahli etnografi komunikasi.menganalisis
pola-pola komunikatif dengan menggunakan metode
observasi partisipan: suatu tujuan penting adalah
untuk mempelajari apa yang diketahui oleh para
anggota dari budaya tentang bagaimana "membuat
makna (sense)" di luar pengalaman dan bagaimana
mereka mengkomunikasikan interpretasi-interpretasi
tersebut. Untuk tujuan ini, Hymes mengusulkan suatu
metodologi di mana untuk menemukan "apa yang
tergolong" sebagai peristiwa komunikatif. Metodologi
tersebut-berdasarkan pada perbedaan antara emic dan
etic. [8]
Para ahli bahasa mengkaji sistem bunyi dari
suatu bahasa yang tidak terkenal berusaha untuk
mendapatkan pola-pola fonemik (yaitu bunyi apa yang
"bermakna" dalam bahasa khusus) dengan bantuan
suatu klasifikasi fonetik (yaitu bunyi apa yang secara
fisik memungkinkan). Demikian juga, kita dapat
memperoleh unit-unit komunikatif dengan bantuan
dari suatu sistem klasifikasi yang membagi-bagi
secara teliti komunikasi ke dalam komponenkomponen yang mungkin secara potensial terbentuk.
Selanjutnya, kita juga dapat memperoleh pola-pola
komunikatif (yaitu inventarisasi tentang peristiwa
yang membedakannya secara sistematis) yang
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dibentuk dari keterkaitan di antara komponenkomponen tersebut.
Klasifikasi kisi-kisi yang diajukan Hymes
dalam Deborah diketahui sebagai grid SPEAKING:
masing-masing huruf merupakan sebuah singkatan
S

P

untuk sebuah komponen komunikasi yang mungkin
berbeda. Berikut adalah penjabaran dari SPEAKING
Grid : [8]

setting (latar)

keadaan fisik

Scene (suasana)

definisi subjektif dari suatu peristiwa

participants (peserta)

pembicara/pengirim/alamat
pengirim
mitra
audien/alamat yang dikirimi

tutur

E

ends (tujuan)

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran hasil-hasil

A

act sequence (urutan tindakan)

bentuk pesan dan isi

K

key (kunci)

nada,cara

I

Instrumentalities
(sarana)

N

aluran (verbal, nonverbal, fisik) bentuk-bentuk tuturan yang
diambil dari repertoar masyarakat

norms of interaction and interpretation
(norna interaksi dan interpretasi)

G

/penerima/

genre (jenis)

Kesopanan tertentu yang digunakan dalam berbicara interpretasi
tentang norma-norma di dalam sistem kepercayaan kultural
kategori-kategori tekstual

Grid SPEAKING dapat digunakan untuk
menemukan suatu taksonomi lokal (yaitu relatif
secara kultural) tentang "unit-unit" komunikatif yang
"dalam cara yang dapat diketahui terikat atau
terpadu" [8]. Unit seperti itu yang terbesar adalah
situasi tutur: kesempatan sosial di mana tuturan bisa
terjadi (misalnya makanan). Meskipun situasi-situasi
tutur bisa memberikan setting di mana tuturan
terjadi, situasi-situasi itu sendiri tidak diatur oleh
seperangkat aturan-aturan tunggal. Unit berikutnya
adalah peristiwa tutur: "aktivitas-aktivitas, atau
aspek-aspek dari aktivitas-aktivitas, yang secara
langsung diatur oleh norma-norma tindak tutur". Unit
yang terkecil adalah tindak tutur: meskipun Hymes
tidak menentukan hal ini secara eksplisit, contohcontoh ini terrnasuk tindakan-tindakan yang dapat
didefinisikan melalui daya ilokusi.
Meskipun wacana adalah penting untuk
semua unit, ini cenderung merupakan tingkatan
tindak tutur yang paling fundamental pada bagian
wacana tersebut, secara bergiliran manajemen

tentang wacana: "Wacana dapat dipandang dalam
hal-hal tindakan-tindakan secara sintagmatis dan
paradigmatis: yaitu, keduanya sebagai suatu urutan
tindak tutur dan dalam kelas-kelas tentang tindak
tutur di antara pilihan-pilihan yang telah dibuat pada
poin tertentu". Akhirnya, unit-unit yang lebih besar
dalam keadaan yang mengelilingi yang lebih kecil:
suatu pesta adalah suatu situasi tutur; suatu percakapan selama pesta adalah suatu peristiwa tutur;
suatu gurauan di dalam percakapan adalah suatu
tindak tutur .

2.5. Metode Penelitian
Objek penelitian ini adalah dialog dalam
drama kelas pada mata kuliah Drama Performace
pada jurusan bahasa Inggris di STBA Nusa Mandiri
Ciputat. Peneliti hanya menggunakan data dialog
scene 8 untuk analisis interaksi komunikasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan
model SPEAKING GRID dari Hymes.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam analisis SPEAKING Grid, peneliti
akan menjabarkan setiap komponen dari SPEAKING
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kedalam dialog drama performance. Berikut ini
adalah penjabaran lebih luas dari setiap komponen
terhadap dialog yang ada di scene 8:
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Tabel 1. Analisis SPEAKING Grid
Komponen
Setting
Participants
Ends

Act sequence

Key
Instrument
Norms
Genre

Penjelasan
Dialog terjadi dalam latar kampus, khususnya di kantin kampus pada menit ke
05.00
Proses dialog terjadi antara Jennifer, Matthew, Vanessa, Anastasia, Joshua yang
mempunyai hubungan teman
1. Jennifer (J) membutuhkan informasi
2. Matthew (M) membutuhkan informasi dengan membuat pertanyaan
3. Vanessa (V) membutuhkan informasi dengan bertanya untuk
mengklarifikasi keadaan
4. Jennifer (J) memberikan informasi
5. Anastasia (A) membutuhkan informasi
6. Jennifer (J) memberikan informasi dengan tanggapan
7. Anastasia (A) memberikan informasi (memberikan undangan)
8. Matthew (M) menerima informasi (tanggapan positif)
9. Vanessa (V) memberikan informasi
10. Anastasia (A) menerima informasi dan membutuhkan informasi dengan
mengajukan pertanyaan
11. Jennifer (J) memberikan jawaban
12. Joshua (JO) memberikan informasi
 J berbicara sendiri sambil memainkan handphone.
 M membuka dialog (percakapan) (d),
 membuat pertanyaan (e)
 menawarkan ajakan (f)
 V membutuhkan informasi dengan membuat pertanyaan (g)
 melakukan klarifikasi informasi kondisi (h)
 melakukan klarifikasi : membuat pertanyaan penegasan tentang
kondisi kesehatan (i)
 J memberikan informasi : pernyataan untuk meyakinkan keadaannya (j)
 A membuka percakapan baru (k)
 Membutuhkan informasi – bertanya mengenai rencana kegiatan yang
akan dilakukan besok (l)
 J memberikan informasi - jawaban (m)
 A menawarkan undangan (n)
 M menerima informasi dengan tanggapan positif (o)
 memberikan tanggapan kesukaan atau rasa senang (p)
 V memberikan informasi dengan memberitahukan rencana (q)
 memberikan informasi terhadap ajakan tentang keterlambatan
kedatangannya (r)
 A menerima jawaban (s)
 Membuat pertanyaan (t)
 J memberikan informasi : menjawab pertanyaan (u)
 Jo memberikan tanggapan dan membuat klarifikasi
Clarity : tipe Tanya jawab
Verbal, non-verbal, physic
Bahasa tidak resmi, berbicara dengan santai dan lemah lembut, adanya simpati
dan menghormati informasi yang diberikan.
Percakapan lisan tentang suatu rencana

Drama performance di atas diawali dengan
seseorang (Jennifer) yang berbicara sendiri sambil
memainkan teleponnya dan membutuhkan informasi
keberadaan seseorang yaitu Lian, hal ini dapat
diketahui dari tuturan “where are you”?. Kemudian
datanglah Matthew dan Vanessa dengan menunjuk
pada Jennifer dengan tutran hey, there. Lalu
percakapan pun dibuka dengan adanya pertanyaan
(menanyakan kabar kesehatan Jennifer yang terlihat

sedih (e)) dan untuk menghiburnya, Matthew
menawarkan ajakan (f) untuk pergi ke kantin dengan
tuturan ‘let’s go to canteen’. Karena tidak ada
tanggapan yang baik dari Jennifer terhadap ajakan
Matthew, maka Vanessa membutuhkan informasi
penegasan yang pasti dengan membuat pertanyaan
untuk menanyakan apa yang terjadi (g) dengan tuturan
‘are you okay?’. Sambil menunjukkan pendukung
kondisi Jennifer yang tidak terlihat seperti biasanya (h)
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dengan mengulang pertanyaan tentang kabar untuk
mengklarifikasi (i), hal ini terlihat pada tuturan “ is
there anything wrong?”. Pertanyaan yang diajukan
untuk mengetahui kondisi Jennifer yang diajukan oleh
Matthew dan Vanessa memiliki fungsi yang sama
yaitu ingin mendapatkan informasi kondisi temannya
walaupun menggunakan kalimat yang berbeda,
seperti:
Matthew (d)

Vanessa (g)

: hey there (shocking). (e) Why do
you look so worry? (f) Let’s go to
canteen!
: are you okay? (h) You looked so
weird recently, you aren’t liked as
usual. (i) Is there anything wrong?

Pertanyaan yang diajukan oleh Matthew dan
Vanessa dapat ditanggapi hanya dengan satu jawaban
oleh Jennifer walaupun pertanyaan itu datang dari dua
orang, yaitu memberikan informasi bahwa dia baikbaik saja dan memberikan pernyataan keyakinan (j),
dengan tuturan “Trust me.”
Datanglah teman baru yaitu Anastasia dan
Joshua. Muncul percakapan baru dengan sapaan
’hey,guys’. Setelah itu ada pertanyaan baru mengenai
rencana untuk besok. Karena adanya kebutuhan
informasi tertentu, dengan tuturan “ do you have any
plans
for
tomorrow?”.
Namun
Anastasia
mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapannya

bahwa teman-temannya tidak memiliki rencana (m).
Jawaban yang diberikan tidak mengecewakan
Anastasia karena pada dasarnya Anatasia ingin
menawarkan suatu rencana dengan yaitu menawarkan
undangan (n). Lalu, ada tanggapan positif yaitu senang
terhadap rencana tersebut dari Matthew dengan
tuturan ‘wow’ dan ‘It’s going to be delicious day’.
Namun, Vanessa memberikan sedikit
kekecewaan dirinya terhadap rencana tersebut karena
dia tidak bisa datang tepat waktu dengan
mengklarifikasi kondisi tersebut yaitu memberikan
alasan dengan tuturan “I have to accompany my mom
to supermarket.”(q). Untuk menghibur kekecewaan
Vanessa, Anastasia memberikan tanggapan positif
dengan tuturan “it’s okay” (s) lalu melanjutkan
menyampaikan pertanyaan kepada Jennifer untuk
kepastian kehadirannya. Jennifer memberikan jawaban
positif dengan tuturan “yes, I will”, kata yes tersebut
menujukkan bahwa dia akan datang tepat waktu dan
hadir di pesta. Joshua menutup percakapan tersebut
dengan memberikan tanggapan positif, hal ini terlihat
dari tuturan ‘nice’ dan menegaskan informasi untuk
ketemu besok semua diacara yang telah disepakati.
Berdasarkan hasil analisis dialog tersebut,
pola percakapan dalam dialog memiliki urutan pola
yang menunjukkan identifikasi maksud dari ucapan si
pembicara. Adapun urutan pola komunikasi yang
terjadi di dalam dialog drama di atas sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Urutan Dialog
Jennifer
Matthew

Vanessa

Jennifer
Anastasia

Pertanyaan 1
Pernyataan 1
Pertanyaan 2
Penawaran 1
Pertanyaan 3
Pernyataan 2
Pertanyaan 4

Jennifer
Anastasia
Matthew

Jawaban 1
Pernyataan 3
Pertanyaan 5
Jawaban 2
Pernyataan 4
Penerimaan 1

Vanessa

Pernyataan 5

Anastasia
Jennifer
Joshua

Jawaban 3
Penerimaan 2
Pertanyaan 6
Jawaban 4
Pernyataan 6
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Mencari informasi
Menunjukkan keberadaan
Mulai percakapan dengan pertanyaan–untuk mencari
informasi
Memberikan ajakan
Mencari informasi
Penegasan terhadap kondisi yang dilihat
Mencari
informasi
dengan
pertanyaan
untuk
mengklarifikasi kembali tentang keadaan
Memberikan informasi penegasan
Pembukaan percakapan baru dengan sapaan
Mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan
Menyediakan informasi
Mengajukan tawaran undangan
Menerima undangan dengan tangapan positif dan rasa
senang
Menerima ajakan tetapi ada kendala dengan memberikan
informasi rencana lain
Menerima ajakan dengan akan datang tetapi terlambat
Menerima informasi
Mencari informasi
Memberikan informasi
Tanggapan dan mengklarifikasi rencana yang sudah
disepakati
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IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam terjadi pertukaran topik.
Adanya topik baru dalam percakapan yang sedang
berlangsung yaitu pada saat kedatangan anggota
baru. Pada act sequence muncul adanya kebutuhan
informasi dan memberikan informasi, serta
klarifikasi dan tanggapan terhadap percakapan yang
sedang berlangsung. Ada proses Tanya jawab yang
berlangsung secara bergiliran dengan kesempatan
yang sama. Analisis wacana dengan menggunakan
pendekatan etnografi komunikasi memberikan
kejelasan informasi terhadap kita mengenai konteks
percakapan yang terjadi. Sehingga tidak
menimbulkan interpretasi yang berbeda dari
pembaca. Karena dalam etnografi komunikasi
dijelaskan dengan komponen-komponen yang ada
dalam percakapan suatu bahasa. seperti halnya pada
contoh dialog di atas dapat disimpulkan bahwa
terjadi variasi tanggapan dan jawaban terhadap
suatu bahasa yang digunakan dan bermacammacam variasi nada.
4.2.Saran
Kajian etnografi komunikasi sangat
bermanfaat bagi para pendidik untuk melakukan
analisis pembelajaran seperti analisis hasil diskusi
ataupun tulisan mahasiswa. Analisis ini juga dapat
dimanfaatkan
untuk
mengetahui
fenomena
komunikasi sosial yang bervariasi. Oleh karena itu,
para pendidik khususnya pengajar bahasa dapat
mengaitkan konteks kebahasaan lainnya. Sehingga
kajian pengetahuan kebahasaan dapat berkembang
sesuai dengan kebutuhan keilmuan.
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APPENDIX
Vanessa
Contoh Percakapan
Scene 8
Setting: campus canteen
Actors: Jennifer, Matthew, Vanessa, Anastasia,
Joshua
(After that night, Liam never comes up and his
phone number is not active anymore. Jennifer
sat alone on a school bench staring at her phone)
Jennifer

: (a)
(b)
(c)

ah Liam?
Where are you?
Now!!! I need you so
badly

(Vanessa and Matthew come over her)
Matthew

: (d)
hey there (shocking).
(e)
Why do you look so
worry?

Jennifer : (j)

(f)
Let’s go to canteen!
: (g)
are you okay?
(h)
You looked so weird
recently, you aren’t liked as
usual.
(i)
Is there anything wrong?
I’m okay. Trust me!

(Anastasia and Joshua come)
Anastasia

Jennifer
Anastasia

Matthew

Vanessa

: (k)
hey guys?
(l)
Do you have any plans
for tomorrow?
: (m)
I guess no
: (n)
I plan to invite you to
come over to Joshua’s house for
barbeque party.
: (o)
wow!!!
(p)
It’s going to be delicious
day
: (q)
I have to accompany my
mom to supermarket.
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Anastasia
Jennifer : (u)
Joshua : (v)

(r)
Probably I’ll be coming
late
: (s)
it is okay,
(t)
how about you Jen?
sure I will
nice, see you tomorrow guys.
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