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Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesantunan berbahasa pada 

tuturan guru bahasa Indonesia dalam memberikan penguatan siswa kelas X  

SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. Dengan demikian, hal-hal 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah penaatan maksim kesantunan, 

pelanggaran maksim kesantunan, kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah dua guru bahasa Indonesia SMAN 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018. Data dalam penelitian ini adalah tuturan 

guru bahasa Indonesia dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik observasi (pengamatan), teknik catat, 

dan teknik rekam.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua respon yang diberikan guru 

bahasa Indonesia dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar 



Lampung. Pertama, respon positif yang diberikan guru kepada siswa yang sudah 

berperilaku baik dengan tujuan agar perilaku tersebut frekuensinya akan 

bertambah atau meningkat. Kedua, respon negatif yang diberikan guru kepada 

siswa yang berperilaku kurang baik dengan tujuan agar perilaku tersebut  

frekuensinya berkurang atau hilang. Dalam memberikan respon positif  guru 

menggunakan tuturan yang menaati lima maksim kesantunan Leech di antaranya, 

maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan 

hati, danmaksim kesepakatan. Sementara itu, dalam memberikan respon negatif 

guru melakukan satu pelanggaran maksim kesantunan, yakni maksim kearifan. 

Guru juga  menggunakan dua bentuk verbal tindak tutur dalam kesantunan, yakni 

kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik.  

Kata kunci: Kesantunan berbahasa, penguatan respon positif, penguatan respon 

 negatif.  
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MOTTO 

 

 

 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

(Al-Mujadillah:11) 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkomunikasi

dengan sesamanya. Ketika berkomunikasi, manusia pasti menggunakan bahasa

karena tanpa bahasa  manusia tidak dapat mengomunikasikan segala hal yang ada

di dalam pikiran dan perasaannya dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan

pendapat Chaer dan Agustina (2010: 14) yang menyatakan bahwa fungsi bahasa

adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Sementara itu,

dalam KBBI (2008:116 ) dijelaskan bahwa bahasa merupakan sistem lambang

bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkerja sama,

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

bahasa merupakan sarana untuk membina dan menjalin hubungan dengan orang

lain dan  memiliki peranan besar dalam kegiatan berkomunikasi.

Dalam berkomunikasi, sebenarnya seorang penutur menggunakan fungsi

komunikatif bahasa, yakni untuk menyampaikan pesan kepada mitra tutur dengan

maksud agar mitra tutur memahami apa yang hendak disampaikan penutur. Akan

tetapi, selain agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh mitra tutur dalam
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berkomunikasi masih ada hal lain yang perlu diperhatikan penutur untuk

mengungkapkan pikiran dan perasaannya, yakni prinsip kesantunan berbahasa.

Kesantunan berbahasa merupakan hal yang harus diperhatikan seseorang dalam

berkomunikasi sebab ketika proses komunikasi berlangsung dapat terjadi gesekan-

gesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik psikologis maupun fisik antara

penutur dan mitra tutur. Maka dari itu, setiap orang perlu memerhatikan prinsip

kesantunan berbahasa dalam bertutur sebagai bentuk perilaku yang baik dan

harmonis antara penutur dan lawan tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Leech

dalam Oka (2015: 124) yang menyatakan bahwa dengan prinsip kesantunan dapat

menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam sebuah

percakapan. Penggunaan prinsip kesantunan berbahasa dalam sebuah tuturan juga

dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan tidak

emosional sehingga pada akhirnya tidak ada pihak yang saling dirugikan baik itu

dari segi penutur maupun mitra tutur. Selain itu, prinsip kesantunan berbahasa

bertujuan untuk mengurangi ketidaksopanan dalam sebuah tuturan dan bagaimana

agar dapat memproduksi sebuah tuturan tanpa menyinggung perasaan orang lain.

Dalam prinsip kesantunan, Leech dalam Oka (2015:206-207) mengemukakan ada

enam penanda atau yang dikenal dengan istilah maksim kesantunan berbahasa.

Maksim-maksim tersebut adalah (1) maksim kearifan (tact maxim),maksim ini

menggariskan setiap penutur untuk meminimalkan kerugian kepada orang lain

atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain; (2) maksim kedermawanan

(generosity maxim),maksim ini mewajibkan setiap peserta tutur untuk

memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri

sendiri; (3) maksim penghargaan (pujian) (approbation maxim),maksim  ini
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menuntut penutur untuk memuji mitra tutur sebanyak mungkin; (4) maksim

kerendahan hati (modesty maxim), maksim ini menuntut setiap penutur untuk

memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa

hormat pada diri sendiri; (5) maksim kesepakatan (agreement maxim), maksim ini

menggariskan setiap penutur dan mitra tutur untuk memaksimalkan kecocokan di

antara mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka; (6) maksim

simpati (sympathy maxim), maksim ini mengharuskan setiap peserta pertuturan

untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada mitra

tutur. Dari keenam maksim yang dikemukakan oleh Leech tersebut menganjurkan

agar penutur mengungkapkan sesuatu dengan santun yang sesuai dengan prinsip

kesantunan berbahasa.

Meskipun dalam bahasa Indonesia secara baku belum memiliki kaidah kesantunan

secara pasti, tetapi setidaknya kesantunan seseorang dalam bertutur dapat dilihat

dari aspek intonasi, nada bicara, dan faktor pilihan kata yang digunakan penutur

dalam mengungkapkan makna dan maksud tuturannya sehingga dapat

menimbulkan efek tertentu pada mitra tutur. Sementara itu, dalam tuturan bahasa

Indonesia, sebuah tuturan penutur dapat dikatakan santun apabila dalam

menyatakan sesuatu dengan rasa rendah hati, rasa hormat, tidak kethus, dan tidak

menyindir orang lain (Pranowo, 2009: 76).

Wujud penggunaan bahasa yang santun dapat dijumpai dimana saja, misalnya

dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Salah satu bentuk  interaksi belajar

mengajar di kelas adalah ketika guru memberikan penguatan. Dalam memberikan

penguatan seorang guru perlu memerhatikan prinsip kesantunan berbahasa karena
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penguatan yang didasari dengan kesantunan berbahasa akan mengarah pada upaya

guru dalam memelihara hubungan sosial dan personal pada saat berkomunikasi

dengan siswa.

Menurut Sanjaya (2006: 37) penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk

respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku siswa yang bertujuan

untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau

responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Dalam pemberian

penguatan ada dua respon yang diberikan guru terhadap siswa. Pertama, adalah

pemberian respon positif, yaitu respon yang bertujuan agar tingkah laku yang

sudah baik (bekerja, belajar, berprestasi, dan memberi) itu frekuensinya akan

berulang atau bertambah. Kedua, adalah respon negatif yang bertujuan agar

tingkah laku yang kurang baik itu frekuensinya berkurang atau hilang (Djamarah,

2010: 87).

Keberadaan penguatan dalam proses belajar mengajar sangat penting karena

melalui penguatan akan membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa.

Melalui penguatan pula guru dapat mengembangkan sikap positif pada siswa

misalnya, dengan cara menekankan kelebihan-kelebihan siswa bukan pada

kelemahannya, menangani siswa yang mengganggu, mempertahankan tingkah

laku siswa yang baik, serta memberikan motivasi yang tepat atas keberhasilan

yang diraih siswa.

Kesantunan bahasa saat guru memberi penguatan perlu dilakukan. Hal ini

bertujuan agar ketika memberi penguatan yang berkenaan dengan hal-hal yang

kurang baik tidak akan menyakiti siswa dan hal itu akan menjaga perasaan
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siswanya agar tidak merasa dipermalukan. Penguatan yang diberikan dengan

menggunakan bahasa yang santun akan memiliki nilai rasa lebih tinggi serta dapat

diterima secara efektif dan pada akhirnya siswa pun akan berbalik menghargai

penguatan yang diberikan gurunya. Selain itu, penguatan yang dilandasi bahasa

yang santun akan memunculkan interaksi belajar yang hidup dan mengesankan

tanpa ada salah satu pihak yang merasa tertekan atau tidak nyaman selama proses

penguatan berlangsung. Berikut ini contoh yang memperlihatkan bahwa guru

menerapkan salah satu maksim dari prinsip kesantunan.

Guru : Selamat ya Tono, nilai ulanganmu paling bagus di kelas.

Contoh tuturan tersebut terlihat bahwa guru menerapkan salah satu maksim

kesantunan, yakni maksim penghargaan (pujian). Hal ini dapat dilihat dari tuturan

guru yang memberikan ucapan selamat atas keberhasilan atau kelebihan Tono

yang mendapat nilai paling  bagus di kelas. Dengan berprinsip pada maksim

penghargaan (pujian), guru selaku penutur telah memberi respon baik kepada

siswanya yang mendapatkan nilai paling bagus. Perlakuan guru yang demikian

tentu akan berdampak pada tingkah laku siswa kearah yang lebih baik.

Berdasarkan contoh tersebut dapat dikatakan, bahwa seorang guru sangat perlu

memerhatikan prinsip kesantunan ketika berinteraksi dengan siswanya. Hal

tersebut bertujuan agar guru bisa menggunakan bahasa yang santun dan tidak

melakukan kesalahan saat memberikan penguatan baik itu respon positif maupun

negatif. Penggunaan bahasa yang didasari oleh prinsip kesantunan pun akan

menciptakan suatu iklim pembelajaran  kondusif, tidak membuat siswa tertekan

secara psikologis, dan pada akhirnya dapat diterima dengan baik oleh siswa.
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Dengan kata lain, kecermatan dan pemahaman guru dalam menggunakan bahasa

yang santun dituntut dalam proses pembelajaran di kelas.

Penelitian yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa sudah pernah dilakukan

oleh Putri Agistia Sari dengan judul “Kesantunan Bertutur Siswa dalam Diskusi

Kelas VIII SMP Negeri 20 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dan

Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMP”. Hasil

penelitiannya menunjukan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Bandar

Lampung menggunakan tuturan yang menaati dan melanggar maksim-maksim

kesantunan, yaitu maksim kearifan, kedermawanan pujian, kerendahan hati, dan

kesepakatan. Temuan lainnya, yaitu siswa menggunakan dua bentuk verbal tindak

tutur dalam kesantunan yaitu kesantunan tindak tutur langsung dan kesantunan

tindak tutur tidak langsung.

Pada penelitian Putri dan penelitian penulis terdapat kesamaan dan perbedaan.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Putri dengan peneliti adalah meneliti

kesantunan berbahasa beserta maksim-maksimnya, sementara perbedaannya

adalah pada penelitian Putri berfokus pada kesantunan tuturan siswa yang muncul

dalam kegiatan diskusi kelas, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih

memfokuskan pada kesantunan berbahasa pada saat guru memberikan penguatan

yang dianalisis berdasarkan maksim kesantunan Leech, kesantunan linguistik, dan

kesantunan pragmatik.

Penulis tertarik untuk meneliti kesantunan berbahasa pada tuturan guru dalam

memberikan penguatan karena dalam kegiatan pembelajaran  pemberian

penguatan terhadap perilaku siswa mempunyai peranan yang sangat penting
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dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran. Selain itu, penguatan yang

didasari dengan menggunakan bahasa yang santun akan membina hubungan yang

baik antara guru dan siswa. Apalagi penguatan respon negatif yang berkaitan

dengan perilaku siswa yang kurang baik tentu tidak akan  menyakiti dan membuat

siswa merasa tertekan atau tidak nyaman selama proses pembelajaran

berlangsung. Melalui penguatan dengan bahasa yang santun dapat menjadi

referensi guru dalam membangun sikap dan perilaku positif peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan isi kurikulum 2013 yang lebih

menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Meskipun dalam pembelajaran bahasa Indonesia ranah sikap tidak diajarkan,

tetapi hal tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat

guru memberikan penguatan.Selain itu, peneliti juga belum menemukan penelitian

kesantunan berdasarkan pemberian penguatan guru dikelas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penaatan dan pelanggaran maksim-maksim kesantunan

berbahasa pada tuturan guru bahasa Indonesia dalam memberikan penguatan

siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018?

2. Bagaimanakah kesantunan linguistik pada tuturan guru bahasa Indonesia dalam

memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018?
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3. Bagaimanakah kesantunan pragmatik pada tuturan guru bahasa Indonesia

dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat

dirinci sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan penaatan dan pelanggaran maksim-maksim kesantunan

berbahasa pada tuturan guru bahasa Indonesia dalam memberikan penguatan

siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018?

2. Mendeskripsikan kesantunan linguistik pada tuturan guru bahasa Indonesia

dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018?

3. Mendeskripsikan kesantunan pragmatik pada tuturan guru bahasa Indonesia

dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dalam kajian

kebahasaan, khususnya penelitian mengenai prinsip kesantunan berbahasa.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi guru untuk menerapkan

prinsip kesantunan berbahasa, khususnya maksim kesantunan Leech,

kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik dalam memberikan

penguatan, agar dapat menunjang keberhasilan berkomunikasi dalam

interaksi belajar mengajar secara maksimal.

b. Bagi Peneliti

Memberikan informasi bagi peneliti, mengenai kesantunan berbahasa dalam

memberikan penguatan di kelas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data penelitian adalah guru bahasa Indonesia siswa kelas X SMAN 1

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah dua orang.

2. Data penelitian adalah tuturan guru bahasa Indonesia dalam memberikan

penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran

2017/2018.

3. Waktu penelitian September 2017, yakni sejak tanggal 11 September 2017

sampai dengan 29 September tahun 2017.
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BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Hakikat Komunikasi

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat berinteraksi.

Komunikasi adalah serangkaian tindak komunikatif atau tindak ujar yang dipakai

secara bersistem untuk menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Menurut

Kridalaksana (2008: 130) komunikasi merupakan penyampaian amanat dari

sumber atau pengirim ke penerima melalui sebuah saluran. Komponen yang harus

ada dalam setiap komunikasi ada tiga, yaitu (1) pihak yang berkomunikasi, yakni

pengirim dan penerima informasi yang disebut partisipan; (2) informasi yang

dikomunikasikan; (3) alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Pertama, pihak

yang terlibat dalam suatu proses komunikasi tentunya ada dua orang atau dua

kelompok orang, yaitu pertama yang mengirim (sender) informasi dan kedua yang

menerima (receiver) informasi. Kedua, informasi yang disampaikan oleh pengirim

informasi dapat berupa ide, gagasan, keterangan, atau pesan. Ketiga, alat yang

digunakan dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa dan gerak-gerik

tubuh (kinesik) (Chaer, 2010: 17).

Suatu perbuatan dapat dikatakan bersifat komunikatif apabila perbuatan itu

dilakukan dengan sadar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan
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dari perbuatan itu. Bahkan, dua orang yang berlainan kode (bahasa) dapat juga

berkomunikasi jika si pengirim pesan melakukan dengan isyarat (gerakan tangan

atau gerak-gerik lainnya) kemudian si penerima pesan juga merespon dengan

isyarat pula (Chaer, 2010: 19). Jadi, dapat dikatakan meskipun dalam

berkomunikasi hanya menggunakan isyarat saja asal ada kesadaran antara

pengirim dan penerima pesan maka peristiwa komunikasi dapat terjadi.

Sebaliknya, meskipun menggunakan bahasa, tetapi tidak disertai kesadaran di

antara kedua partisipannya maka komunikasi tidak terjadiatau walaupun terjadi

akan berakhir dengan efek kekeliruan informasi.

2.2 Kesantunan Berbahasa

Menurut Rahardi (2005:35) penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa

(language use) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat bahasa yang

dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan

budaya yang mewadahinya.

Fraser (dalam Rahardi, 2005:38-40) menyebutkan sedikitnya ada empat

pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam

bertutur.

1. Pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial (the social-

norm view). Dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan

berdasarkan norma-norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam

masyarakat bahasa itu. Santun dalam bertutur ini disejajarkan dengan etiket

berbahasa (language etiquette).
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2. Pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan

(conversational maxim) dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka (face-

saving). Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap

prinsip kesantunan (politeness principle) hanya sebagai pelengkap prinsip kerja

sama (cooperative principle).

3. Pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi

persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan (conversational

contract). Kontrak percakapan itu sangat ditentukan oleh hak dan kewajiban

peserta tutur yang terlibat di dalam kegiatan bertutur. Jadi, pandangan ini

memandang bahwa bertindaksantun itu sejajar dengan bertutur yang penuh

pertimbangan etiket berbahasa.

4. Pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian

sosiolinguistik. Jadi, dalam pandangan ini kesantunan dipandang sebagai

sebuah indeks sosial (social indexing). Indeks sosial yang demikian terdapat

dalam bentuk-bentuk referensi sosial (social reference), honorifik (honorific),

dan gaya bahasa (style of speaking) (Rahardi, 2005:40).

2.3 Prinsip Kesantunan Berbahasa

Prinsip kesantunan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bertutur.

Prinsip kesantunan bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan demi

tercapainya tujuan dalam berkomunikasi penutur perlu mempertimbangkan

prinsip kesantunan dalam berbahasa. Penggunaan prinsip kesantunan dalam

berkomunikasi dapat dijadikan sebagai usaha penutur untuk menghindari konflik

dengan mitra tuturnya. Rusminto (2012: 110) menjelaskan bahwa dengan prinsip
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kesantunan dapat menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam

percakapan. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa prinsip kesantunan

merupakan sebuah peraturan dalam percakapan yang mengatur penutur dan lawan

tutur untuk memerhatikan sopan santun dalam percakapan. Berkenaan dengan

prinsip kesantunan, kehadiran prinsip kesantunan ini diperlukan untuk

menjelaskan dua hal, yaitu: (1) mengapa orang sering menggunakan cara yang

tidak langsung (indirect speech acts) untuk menyampaikan pesan yang mereka

maksudkan; (2) hubungan antara arti (dalam semantik konvensional) dalam

kalimat-kalimat yang bukan pernyataan (non-declarative). Oleh karena itu, prinsip

kesantunan tidak dapat dianggap hanya sebagai prinsip pelengkap, tetapi lebih

dari itu prinsip kesantunan merupakan prinsip percakapan yang memiliki

kedudukan yang sama dengan prinsip percakapan lain (Rusminto, 2012:110).

Dalam uraiannya mengenai prinsip kesantunan, Leech dalam (Oka, 2015: 206-

207) membagi prinsip kesantunan ke dalam beberapa maksim di antaranya,

maksim kearifan (tact maxim), maksim kedermawanan (generosity maxim),

maksim pujian (approbation maxim), maksim kerendahan hati (modesty maxim),

maksim kesepakatan (agreement maxim), dan maksim simpati (sympaty maxim).

Berikut uraian lengkap mengenai keenam maksim kesantunan Leech.

2.3.1 Maksim Kearifan(Tact Maxim)

Leech dalam Oka (2015: 206) mengemukakan, dalam maksim kearifan ini

mengandung dua prinsip.

(a) Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin;

(b) Buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin.
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Gagasan dasar pada maksim kearifan ini adalah peserta pertuturan hendaknya

berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan

memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur.Orang bertutur

yang berpegang dan melaksanakan maksim kearifan ini akan dapat dikatakan

sebagai orang santun. Sementara itu, dalam Rahardi (2005: 60) juga dijelaskan

apabila di dalam bertutur orang berpegang teguh pada maksim kearifan, ia akan

dapat menghindarkan sikap dengki, iri hati, dan sikap-sikap lain yang kurang

santun terhadap si mitra tutur. Dalam kaitannya dengan ini Leech dalam

(Rusminto, 2012: 113) mengemukakan bahwa ilokusi tidak langsung cenderung

lebih sopan daripada ilokusi yang bersifat langsung. Hal ini didasari dua alasan

sebagai berikut: (1) ilokusi tidak langsung manambah derajat kemanasukaan dan

(2) ilokusi tidak langsung memiliki daya yang semakin kecil dan semakin tentatif.

Berikut contoh tuturan yang menunjukan maksim kearifan.

Ibu : “Ayo, dimakan bakminya! Di dalam masih banyak, kok.”
Rekan Ibu : “Wah, segar sekali. Siapa yang memasak ini tadi, Bu?

(Rahardi, 2005: 61)

Pemaksimalan keuntungan bagi pihak mitra tutur tampak sekali pada tuturan sang

Ibu, yakni “Ayo, dimakan bakminya! Di dalam masih banyak, kok”. Tuturan itu

disampaikan kepada sang tamu sekalipun sebenarnya satu-satunya hidangan yang

tersedia adalah apa yang disajikan kepada si tamu tersebut. Sekalipun, sebenarnya

di dalam rumah jatah untuk keluarganya sendiri sebenarnya sudah tidak ada,

namun sang Ibu berpura-pura mengatakan bahwa di dalam rumah masih tersedia

hidangan dalam jumlah yang banyak. Tuturan tersebut disampaikan dengan

maksud agar sang tamu merasa bebas dan dengan senang hati menikmati

hidangan yang disajikan itu tanpa ada perasaan tidak enak sedikitpun.
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2.3.2 Maksim Kedermawanan/Kemurahan Hati (Generosity Maxim)

Leech dalam Oka (2015: 206) mengemukakan, dalam maksim kedermawanan ini

mengandung dua prinsip

(a) Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin;

(b) Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin.

Pada maksim kedermawanan ini berada dalam skala pragmatik yang sama dengan

maksim kearifan, yakni sama-sama menggunakan skala untung-rugi. Akan tetapi,

keduanya berada pada kutub acuan yang berbeda. Jika pada maksim kearifan tidak

ada unsur kerugian pada diri penutur, sedangkan pada maksim kedermawanan

tersirat adanya kerugian bagi penutur. Dalam Rahardi (2005: 61) dijelaskan

bahwa dengan maksim kedermawanan ini para peserta tutur diharapkan dapat

menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila

penutur dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan

keuntungan pihak lain. Berikut contoh tuturan yang mengandung maksim

kedermawanan.

Anak kos A :“Mari saya cucikan baju kotormu! Pakaianku tidak banyak kok
yang kotor”

Anak kos B : “Tidak usah mbak! Nanti siang saya akan mencuci juga kok”
(Rahardi, 2005: 61)

Dari tuturan yang disampaikan A, dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha

memaksimalkan keuntungan pada pihak lain dengan cara menambahkan beban

bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak

pernah bekerja sama dengan orang lain, dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya

tidak akan mendapatkan banyak teman di dalam pergaulan keseharian hidupnya

(Rahardi, 2005: 62).
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2.3.3 Maksim Pujian (Approbation Maxim)

Leech dalam Oka (2015: 206)  menyatakan bahwa dalam maksim pujian ini

terdapat dua prinsip.

(a) Kecamlah orang lain sekecil mungkin;

(b) Pujilah orang lain sebanyak mungkin.

Gagasan dasar pada maksim ini adalah peserta tutur diharapkan dapat bersikap

rendah hati dengan cara mengurangi pujian bagi diri sendiri. Hal ini berarti dalam

sebuah percakapan penutur sebaiknya selalu berusaha memberi pujian kepada

pihak lain. Berikut ini adalah contoh dari maksim pujian

“Masakanmu lezat sekali”.
(Rusminto, 2012: 115)

Dari tuturan yang disampaikan penutur merupakan wujud penerapan maksim

pujian kepada mitra tutur. Pada kalimat tersebut penutur berusaha memuji

masakan mitra tuturnya dengan menyatakan bahwa “masakannya sangat lezat”.

2.3.4 Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim)

Leech dalam Oka (2015: 207) menyatakan bahwa dalam maksim kerendahan hati

terdapat dua prinsip, yakni

(a) Pujilah diri sendiri sedikit mungkin;

(b) Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.

Gagasan dasar pada maksim ini adalah peserta tutur diharapkan dapat bersikap

rendah hati dengan cara mengurangi pujian pada diri sendiri. Hal ini berati bahwa

memuji diri sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip sopan santun dan
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sebaliknya mengecam diri sendiri merupakan suatu tindakan yang sopan dalam

percakapan. Berikut ini adalah contoh dari maksim kerendahan hati.

1) Bodoh sekali saya.
2) Pandai sekali saya.
3) Bodoh sekali Anda.
4) Pandai sekali Anda.

(Rusminto, 2012: 116)

Pada contoh berikut tuturan (1) memperlihatkan bahwa mengecam diri sendiri

merupakan tindakan yang sopan. Sebaliknya, memuji diri sendiri pada tuturan (2)

merupakan pelanggaran maksim kerendahan hati karena pada contoh tersebut

penutur berusaha untuk memuji dirinya sendiri. Demikian juga, pada tuturan (3)

merupakan bentuk tuturan tidak sopan karena penutur mengecilkan perasaan mitra

tuturnya dengan menyatakan bodoh. Sementara itu, pada tuturan (4) merupakan

bentuk tuturan yang sopan karena pada tuturan tersebut  penutur berusaha

merendahkan dirinya sendiri dibanding mitra tuturnya.

2.3.5 Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim)

Leech dalam Oka (2015: 207) menyatakan bahwa dalam maksim kesepakatan

terdapat dua prinsip, yakni

(a) Usahakan agar ketidaksepakatan antara diri dan orang lain terjadi sesedikit

mungkin;

(b) Usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi

sebanyak mungkin.

Pada maksim kesepakatan ini menggariskan bahwa penutur dan mitra tutur untuk

dapat memaksimalkan kecocokan di antara mereka. Dalam Rahardi (2005: 64)

juga dijelaskan bahwa pada maksim ini, lebih ditekankan agar para peserta tutur



18

dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan dalam kegiatan bertutur. Jika

itu tidak mungkin, penutur hendaknya berusaha kompromi dengan melakukan

ketidaksepakatan sebagian sebab bagaimanapun ketidaksepakatan sebagian sering

lebih disukai daripada ketidaksepakatan sepenuhnya (Rusminto, 2012: 117).

Berikut ini adalah contoh dari maksim kesepakatan.

(1)A: Pestanya meriah sekali bukan?
B: Tidak, pestanya sama sekali tidak meriah.

(2)A: Semua orang menginginkan keterbukaan.
B: Ya, pasti.

(3)A: Bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari.
B:Betul, tetapi tata bahasanya cukup sulit.

(Rusminto, 2012: 118)

Pada contoh (1) memperlihatkan ketidaksepakatan antara penutur dan mitra. Hal

ini terlihat dari jawaban si B yang tidak setuju akan pendapat dari si A yang

menyatakan pestanya sangat meriah. Contoh (2) merupakan contoh tuturan yang

menunjukan adanya penerapan maksim kesepakatan. Hal ini terlihat dari jawaban

si B yang sepakat akan pendapat si A. Sementara itu, pada contoh (3) merupakan

contoh tuturan yang memperlihatkan adanya ketidaksepakatan sebagian.

2.3.6 Maksim Simpati (Sympath Maxim)

Leech dalam Oka (2015: 207) menyatakan bahwa dalam maksim simpati terdapat

dua prinsip yakni,

(a) Kurangi rasa antipati antara diri sendiri dan orang lain;

(b) Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri sendiri dan orang

lain.

Gagasan dasar pada maksim ini adalah diharapkan peserta tutur dapat

memaksimalkan sikap simpatinya kepada orang lain. Tuturan yang
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mengungkapkan rasa simpati dengan orang lain bisa berupa, ucapan selamat,

ucapan bela sungkawa. Berikut ini adalah contoh dari maksim simpati.

Ani : “Tut, nenekku meninggal.”
Tuti : “Innalillahiwinnaillahi rojiun. Ikut turut berduka cita.”

(Rahardi, 2005: 66)

Pada tuturan tersebut merupakan penerapan maksim kesimpatisan. Hal ini terlihat

dari jawaban lawan tutur yang memaksimalkan rasa simpatinya kepada mitra tutur

yang sedang mendapatkan musibah  karena neneknya meninggal dunia.

2.4 Skala Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa seseorang, dapat diukur dengan beberapa jenis skala

kesantunan. Chaer (2010:63) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala

kesantunan adalah peringkat kesantunan, mulai dari yang tidak santun sampai

dengan yang paling santun. Rahardi (2005: 66-67) menyebutkan bahwa sedikitnya

terdapat tiga macam skala pengukur peringkat kesantunan yang sampai saat ini

banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian kesantunan. Ketiga skala

itu adalah skala kesantunan Leech, skala kesantunan Brown dan Levinson, dan

skala kesantunan Robin Lakoff. Berikut penjabaran ketiga skala yang dikemukkan

oleh Rahardi.

2.4.1 Skala Kesantunan Leech

Rahardi (2005: 66) mengatakan bahwa dalam model kesantunan Leech dalam

setiap maksim interpersonal itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat

kesantunan dalam sebuah tuturan. Ada lima skala kesantunan yang dikemukakan

Leech, yakni;
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1. Skala Kerugian dan Keuntungan (Cost-Benefit Scale)

Skala kerugian dan keuntungan ini menunjuk pada besar kecilnya kerugian dan

keuntungan yang diakibatkan sebuah tindak tutur dalam sebuah pertuturan.

Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, maka akan semakin dianggap

santun tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu menguntungkan diri

penutur akan semakin dianggap tidak santun tuturan itu.

2. Skala Pilihan (Optionality Scale)

Skala pilihan menunjuk pada banyak sedikitnya pilihan (options) yang

disampaikan si penutur kepada mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin

pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang

banyak dan leluasa, akan dianggap semakin santun tuturan itu. Sebaliknya,

apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan memilih bagi

si penutur dan si mitra tutur, maka tuturan tersebut akan dianggap tidak santun.

3. Skala Ketidaklangsungan (Indirectness Scale)

Skala ketidaklangsungan menunjuk pada peringkat langsung atau tidak

langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan

dianggap semakin tidak santun tuturan tersebut. Demikian sebaliknya, semakin

tidak langsung maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santun tuturan

tersebut.

4. Skala Keotoritasan (Authority Scale)

Skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan

mitra tutur  yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak sosial (rank rating)

antara penutur dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan cenderung menjadi

santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial di antara
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keduanya, akan cenderung berkurang peringkat kesantunan tuturan yang

digunakan dalam tuturan itu.

5. Skala Jarak Sosial (Social Distance Scale)

Skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan

mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa

semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan semakin kurang

santun tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial

antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin santun tuturan yang digunakan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat keakraban hubungan antara

penutur dengan mitra tutur sangat menentukan peringkat kesantunan tuturan yang

digunakan dalam bertutur.

2.4.2 Skala Kesantunan Brown dan Levinson

Rahardi (2005: 68) mengatakan, dalam model kesantunan Brown dan Levinson

terdapat tiga skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan.

Ketiga skala tersebut ditentukan secara kontekstual, sosial, dan kultural yang

selengkapnya mencakup skala-skala berikut.

1. Skala Peringkat Jarak Sosial

Skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur banyak ditentukan oleh

parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural.

Berkenaan dengan perbedaan umur antara penutur dan mitra tutur, lazimnya

didapatkan bahwa semakin tua umur seseorang, peringkat kesantunan dalam

bertuturnya akan semakin sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang berusia muda
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lazimnya cenderung memiliki peringkat kesantunan yang rendah di dalam

kegiatan bertutur.

2. Skala Peringkat Status Sosial

Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur didasarkan pada

kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur atau biasa disebut dengan

peringkat kekuasaan (power rating) Sebagai contoh, dapat disampaikan bahwa di

dalam ruang periksa sebuah rumah sakit, seorang dokter memiliki peringkat

kekuasaan lebih tinggi dibandingkan seorang pasien.

3. Peringkat Tindak Tutur

Skala peringkat tindak tutur didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang

satu dengan tindak tutur lainnya. Misalnya, dalam situasi yang sangat khusus,

bertamu yang melewati batas wajar waktu akan dikatakan sebagai tidak tahu

sopan santun bahkan melanggar norma kesantunan yang berlaku pada masyarakat

tutur itu. Akan tetapi, hal yang sama akan dianggap sangat wajar dalam situasi

yang berbeda. Pada saat di suatu kota terjadi kerusuhan pembakaran gedung-

gedung dan perumahan, seseorang yang berada di rumah orang lain atau rumah

tetangganya bahkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan.

2.4.3 Skala Kesantunan Robin Lakoff

Robin Lakoff dalam Rahardi (2005: 70)  menyatakan ada tiga ketentuan untuk

dapat dipenuhinya kesantunan dalam kegiatan bertutur. Ketiga ketentuan secara

berturut-turut dapat disebutkan sebagai berikut.
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1. Skala Formalitas (Formality Scale)

Skala formalitas dinyatakan bahwa agar peserta tutur dapat merasa nyaman dan

kerasan dalam kegiatan bertutur. Tuturan yang digunakan tidak boleh bernada

memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh, kemudian masing-masing peserta

tutur harus menjaga keformalitasan menjaga jarak yang sewajarnya serta

senaturalnya antara satu dengan yang lain.

2. Skala Ketidaktegasan (Hesitency Scale)

Skala ketidaktegasan atau sering sekali disebut dengan skala pilihan menunjukan

bahwa agar penutur dan mitra tutur dapat saling merasa nyaman dalam bertutur.

Pilihan –pilihan dalam bertutur harus diberikan oleh kedua belah pihak. Orang

tidak diperbolehkan bersikap terlalu tegang dan terlalu kaku dalam kegiatan

bertutur, karena akan dianggap tidak santun.

3. Skala Kesamaan atau Kesekawanan (Equality Scale)

Skala kesamaan atau kesekawanan menunjukan bahwa agar dapat bersifat santun,

orang harus bersikap ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara

pihak yang atau dengan pihak yang lain. Maka, penutur harus menganggap mitra

tutur sebagai sahabat dan menganggap pihak yang satu sebagai sahabat bagi pihak

lainnya, rasa kesekawanan dan kesejajaran sebagai salah satu prasyarat

kesantunan akan dapat tercapai.

2.5 Kesantunan Linguistik dan Pragmatik dalam Tuturan Imperatif

Menurut Rahardi (2005: 118) menyatakan bahwa ada dua hal yang berkaitan

dengan wujud kesantunan, pertama wujud kesantunan ciri linguistik dan kedua

wujud kesantunan nonlinguistik yang mewujudkan kesantunan pragmatik. Dalam
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kegiatan bertutur, kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik banyak

dijumpai dalam kalimat imperatif. Kalimat imperatif mengandung maksud

memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan

penutur. Kalimat imperatif biasanya diungkapkan dengan kisaran dari tuturan

yang sangat kasar  hingga tuturan yang paling halus atau santun (Rahardi, 2005:

79). Jika kita ingin memerintah atau meminta kepada orang lain maka harus

diperhatikan kesantunannya dengan menggunakan penanda kesantunan dalam

kesantunan linguistik atau dengan diungkapkan secara tidak langsung atau

pragmatik.

2.5.1 Kesantunan Linguistik dalam Tuturan Imperatif

Menurut Rahardi (2005: 118-134) pada tuturan imperatif, kesantunan linguistik

pada tuturan bahasa Indonesia mencakup empat hal, yaitu (1) panjang-pendek

tuturan, (2) urutan tutur, (3) intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, dan (4)

pemakaian ungkapan penanda kesantunan.

1. Panjang-Pendek Tuturan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik

Menurut Rahardi (2005: 119) secara umum dikatakan bahwa semakin panjang

tuturan  yang digunakan, akan semakin santun tuturan tersebut. Sebaliknya,

semakin pendek sebuah tuturan, akan cenderung menjadi semakin tidak santun

tuturan itu. Dikatakan demikian, karena panjang-pendeknya tuturan berhubungan

erat dengan masalah kelangsungan dan ketidaklangsungan dalam bertutur. Oleh

karena itu, orang yang tidak menggunakan basa-basi di dalam bertutur dapat

dikatakan sebagai orang yang tidak santun. Sebaliknya, orang yang banyak
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menggunakan unsur basa-basi dalam bertutur dapat dikatakan orang yang santun.

Berikut contoh tuturan dari tuturan yang pendek hingga tuturan yang panjang.

(1) “Arsip surat kontrak itu!”
(2) “Ambil arsip surat kontrak itu!”
(3) “Ambilkan arsip surat kontrak itu!”
(4) “Tolong ambil arsip surat kontrak itu!”

(Rahardi: 2005: 119)

Keempat tuturan tersebut memiliki jumlah kata dan ukuran panjang-pendek yang

tidak sama, yakni secara berurutan semakin panjang tuturannya. Dari hal tersebut

menandakan bahwa tuturan (1) secara linguistik memiliki kadar kesantunan paling

rendah dengan konotasi kasar, sedangkan tuturan pada contoh berikutnya

memiliki kesantunan yang lebih tinggi karena tuturannya semakin panjang.

2. Urutan Tutur sebagai Penentu Kesantunan Linguistik

Menurut Rahardi (2005: 121) urutan tutur menentukan penilaian seseorang

terhadap perilaku kesantunan orang tersebut. Pada tuturan pendek, urutan tutur

dapat diidentifikasi keberadaanya walaupun tidak semudah wacana panjang.

Dengan demikian, dapat dikatakan sebuah tuturan sangat berpengaruh besar

terhadap tinggi rendahnya  peringkat kesantunan tuturan yang akan digunakan

pada saat kegiatan bertutur. Berikut contoh tuturannya.

(1) “Ruangan ini akan digunakan untuk pertemuan pukul 09.00 tepat.
Bersihkan dulu meja itu! cepat!

(2) Cepat bersihkan dulu meja itu! ruangan ini akan digunakan untuk
pertemuan pukul 09.00 tepat!

(Rahardi, 2005: 122)

Kedua contoh tersebut mengandung maksud yang sama, yakni meminta seseorang

untuk membersihkan ruangan. Akan tetapi, pada tuturan (1)  lebih santun

dibandingkan dengan tuturan (2) karena penutur menyatakan maksud perintahnya

dengan diawali memberikan informasi lain yang melatarbelakangi imperatif yang
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dinyatakan selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuturan

imperatif yang diawali dengan informasi nonimperatif di depannya memiliki

kadar kesantunan lebih tinggi dibandingkan dengan tuturan yang tanpa diawali

informasi nonimperatif di depannya.

3. Intonasi Tuturan dan Isyarat-Isyarat Kinesik sebagai Penentu
Kesantunan Linguistik

Rahardi (2005: 123) mengemukakan dalam pemakaian tuturan imperatif, ternyata

sering ditemukan tuturan imperatif yang panjang justru lebih kasar daripada

tuturan yang pendek karena penggunaan intonasi yang tidak sesuai dengan

panjang pendeknya sebuah tuturan sehingga pada kenyataannya intonasi sangat

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan

imperatif. Selain intonasi isyarat kinesik juga mempengaruhi kesantunan sebuah

tuturan. Menurut Kartomihardjo (dalam Rahardi, 2005: 123) sifat paralinguis

yang bersifat kinesik dapat disebutkan sebagai berikut

(1) ekspresi wajah

(2) sikap tubuh

(3) gerakan jari jemari

(4) gerakan tangan

(5) ayunan lengan

(6) gerakan pundak

(7) goyangan pinggul

(8) gelengan kepala
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4. Ungkapan Penanda Kesantunan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik

Menurut Rahardi (2005: 125) secara linguistik, kesantunan dalam pemakaian

tuturan secara linguistik dapat ditentukan oleh muncul atau tidaknya ungkapan-

ungkapan penanda kesantunan. Ungkapan-ungkapan penanda kesantunan tersebut

meliputi, tolong, mohon, silahkan, mari, ayo, biar, coba, harap, hendaknya,

hendaklah, sudi kiranya, sudilah kiranya, dan sudi apalah kiranya. Berikut

penjelasan ungkapan penanda kesantunan.

a. Penanda Kesantunan Tolong sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Penanda kesantunan tolong dapat memperhalus sebuah tuturan, karena tidak

semata-mata dianggap sebagai imperatif perintah saja, melainkan dapat dianggap

sebagai imperatif bermakna permintaan (Rahardi, 2005: 125). Berikut contoh

tuturannya.

(1) “Susun acara pertemuan dengan Romo Bono nanti siang!”
(2) “Tolong susun acara pertemuan dengan Romo Bono nanti siang!”

(Rahardi, 2005:125).

Kedua tuturan di atas memiliki maksud tuturan yang sama, yakni meminta

seseorang untuk menyusun acara sebuah pertemuan. Akan tetapi, kedua tuturan

tersebut memiliki kadar kesantunan yang berbeda. Tuturan yang menggunakan

kata tolong terdengar lebih santun dan halus dibanding tuturan pertama.

b. Penanda Kesantunan Mohon sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Tuturan imperatif yang menggunakan penanda kesantunan mohon pada bagian

awalnya akan dapat menjadi tuturan lebih santun dibanding tuturan yang tidak

mendapatkan tambahan penanda kesantunan mohon. Penanda kesantunan ini

bermakna permintaan. Seringkali juga pemakaian penanda kesantunan mohon
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digunakan bersama unsur lain, seperti kiranya atau sekiranya (Rahardi. 2005:

126). Berikut ini contoh tuturannya.

(1) “Terima hadiah buku ini!”
(2) “Mohon diterima hadiah buku ini!”
(3) “Mohon (se) kiranya dapat diterima hadiah buku ini!”

(Rahardi, 2005: 126)

Ketiga tuturan tersebut memiliki memiliki peringkat kesantunan yang berbeda-

beda. Tuturan pertama memiliki peringkat kesantunan paling rendah

dibandingkan dengan tuturan lainnya. Perlu diketahui, penggunaan kata mohon

sering digunakan dalam bentuk pasif dimohon pada ragam formal. Berikut contoh

tuturannya.

(1) “Dimohon Bapak Direktur Akademik berkenan membuka rapat bulanan
pada kesempatan ini!”

(2) “Kepada Bapak Direktur Akademik dimohon berkenan membuka rapat
bulanan pada kesempatan ini!”

(3) “Sebentar lagi para wisudwan akan segera memasuki ruang wisuda.
Hadirin dimohon berdiri.

c. Penanda Kesantunan Silakan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Penanda kesantunan silakan digunakan dengan maksud sebagai makna persilaan

yang dapat berfungsi sebagai penghalus sebuah tuturan dan penentu kesantunan

imperatif (Rahardi, 2005: 127). Berikut contoh tuturannya.

(1) “Tutup jendela dekat tempat tidur itu!”
(2) “Silakan tutup jendela dekat tempat tidur itu!”
(3) “Silakan ditutup jendela dekat tempat tidur itu!”

(Rahardi, 2005: 127)

Ketiga tuturan tersebut memiliki makna yang sama yakni meminta seseorang

untuk menutup jendela. Akan tetapi, kedua tuturan tersebut memiliki kadar

kesantunan yang berbeda. Tuturan kedua terdengar lebih santun dibanding tuturan
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pertama. Hal itu dikarenakan tuturan kedua berkonstruksi imperatif pasif

(Rahardi, 2005: 128).

d. Penanda Kesantunan Mari sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Tuturan yang menggunakan penanda kesatunan mari akan terdengar menjadi

lebih santun bila dibandingkan dengan tuturan yang tidak menggunakan penanda

kesantunan mari (Rahardi, 2005:128). Di dalam komunikasi sehari-hari, penanda

kesantunan mari seringkali digantikan dengan penanda kesantunan ayo atau yo.

Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan mari memiliki kadar kesantunan

lebih tinggi dibandingkan dengan tuturan yang dilekati penanda kesantunan ayo

dan yo. Berikut contoh tuturannya.

(1) “Makan!”
(2) “Mari makan!”
(3) “Ayo makan!”
(4) “Yo makan!” atau “makan yok!”
(5) “Yuk makan!” atau “makan yuk!”

(Rahardi, 2005: 128)

Kelima tuturan tersebut memiliki makna yang sama, yakni mengajak seseorang

untuk makan tetapi kelima tuturan tersebut memiliki kadar kesantunan yang

berbeda. Tuturan (1)  lebih jarang kemunculannya dalam sebuah pertuturan dan

berkadar kesantunan rendah karena biasanya tuturan tersebut muncul apabila yang

dimaksud adalah impertif suruhan atau perintah. Sementara itu, pada tuturan (2),

(3), (4), (5) kadar kesantunannya lebih tinggi dan dapat dengan mudah ditemukan

dalam percakapan sehari-hari (Rahardi, 2005: 129).
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e. Penanda Kesantunan Biar sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Penanda kesantunan biar biasanya digunakan dalam tuturan untuk menyatakan

makna permintaan izin. Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan biar

lebih santun dibandingkan tuturan yang bermakna permintaan izin yang tidak

menggunakan penanda kesantunan (Rahardi, 2005: 129). Berikut contohnya

tuturannya.

(1) “Biar aku saja yang membukakan pintu itu.”
(2) “Aku meminta kepadamu supaya kamu mengizinkan aku membukakan

pintu itu.”
(3) “Aku saja yang membukakan pintu itu”

(Rahardi, 2005: 129)

Ketiga tuturan tersebut memiliki makna yang sama, yakni bermaksud meminta

izin, namun memiliki kadar kesantunan yang berbeda. Pada tuturan (1) memiliki

tingkat kesantunan lebih tinggi dibanding tuturan lainnya. Sementara itu, pada

tuturan (3) terlihat memiliki maksud memaksakan kehendak kepada mitra

tuturnya. Pemaksaan kehendak merupakan hal yang kurang santun karena di

dalamnya mengandung pelanggaran terhadap muka si mitra tutur (Rahardi,

2005:129).

f. Penanda Kesantunan Ayo sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan ayo, memiliki makna imperatif

ajakan yang lebih santun daripada tuturan yang tidak menggunakan penanda

kesantunan tersebut. Berikut contoh tuturannya.

(1) “Ayo, minum dulu!”
(2) “Minum dulu!”

(Rahardi, 2005: 130)
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Pada tuturan pertama mengandung makna bahwa tindakan minum tidak dilakukan

sendiri oleh si mitra tutur, melainkan bersama-sama dilakukan oleh penutur dan

mitra tutur, sedangkan pada tuturan (2) tidak dilakukan bersama dengan penutur,

malainkan dilakukan sendiri oleh si mitra tutur. Jika dilihat dari kedua tuturan

tersebut tuturan pertama lebih santun dibandingkan tuturan kedua karena tuturan

pertama terdengar tidak memaksa sementara pada tuturan kedua dilakukan dengan

agak memaksa mitra tutur.

g. Penanda Kesantunan Coba sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan coba akan menjadikan tuturan

tersebut bermakna lebih santun dibandingkan yang tidak menggunakan tuturan

yang tidak menggunakan penanda kesantunan tersebut. Penggunaan kata coba

dapat digunakan untuk menyatakan maksud memerintah atau menyuruh. Fungsi

dari penanda kesantunan coba ini agar seolah-olah mitra tutur merasa sejajar

dengan penutur meskipun kenyataannya tidak (Rahardi, 2005: 131). Berikut

contohnya.

(1) “Coba bersihkan dulu!”
(2) “Bersihkan itu!”

(Rahardi, 2005: 131)

Kedua tuturan diatas memiliki makna yang sama, yakni menyuruh mitra tutur

untuk membersihkan meja. Tuturan pertama terdengar lebih halus dan santun

dibandingkan dengan tuturan kedua karena tuturan kedua murni suruhan sehingga

terdengar tidak santun. Dengan demikian, dapat dikatakan tuturan yang

menggunakan penanda kesantunan coba, sebuah tuturan kasar akan menjadi lebih

halus, santun, dan bijaksana.
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h. Penanda Kesantunan Harap sebagai Penentu Kesantunan Linguistik
Tuturan Imperatif

Penanda kesantunan harap yang ditempatkan pada bagian awal tuturan imperatif

akan memperhalus tuturan itu. Selain itu, penanda kesantunan harap dapat

berfungsi sebagai penanda tuturan harapan atau juga dapat memiliki makna

imbauan (Rahardi, 2005: 132). Berikut contohnya

“ Datang tepat waktu!”
“Harap para siswa datang tepat waktu”

(Rahardi, 2005: 132)

Jika dilihat tuturan pertama merupakan perintah atau suruhan yang sangat tegas

dan keras apabila ditujukan kepada orang tertentu. Sementara itu, pada tuturan

kedua tuturan tersebut tidak lagi bermakna perintah atau suruhan karena

diawalnya telah diletakkan penanda kesantunan harap. Tuturan yang

menggunakan Penanda kesantunan harap, dapat mengubah tuturan imperatif

menjadi bermaksud harapan atau imbauan.

i. Penanda Kesantunan Hendak (Lah/Nya) sebagai Penentu Kesantunan
Linguistik Tuturan Imperatif

Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan hendaknya atau hendalah dapat

memperhalus tuturan imperatif. Penggunaan penanda kesantunan ini dapat

memperhalus tuturan yang semula bermaksud menyuruh dapat berubah menjadi

tuturan yang bermaksud mengimbau atau saran (Rahardi, 2005: 132). Berikut

contoh tuturannya.

(1) “Datang tepat waktu!”
(2) “Hendak datang tepat waktu!”
(3) “Hendaklah datang tepat waktu!”

(Rahardi, 2005: 133)
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Tuturan (1) memiliki kadar tuntutan  yang sangat tinggi sehingga kadar

kesantunannya menjadi rendah, sedangkan tuturan (2) dan (3) menggunakan

penanda kesantunan hendaklah dan hendaknya, menjadikan tuturan terdengar

lebih halus. Selain itu, tuturan yang menggunakan penanda kesantunan hendak

atau hendaklah memberikan makna baru, yaitu tidak lagi memerintah melainkan

mengimbau.

j. Penanda Kesantunan Sudi Kiranya/Sudilah Kiranya/Sudi Apalah Kiranya
sebagai Penentu Kesantunan Linguistik Tuturan Imperatif

Penanda kesantunan sudi kiranya/sudilah kiranya/sudi apalah kiranya biasanya

digunakan agar tuturan terdengar lebih halus. Selain itu, penggunaan penanda

kesantunan  yang digunakan dalam bertutur akan mengubah tuturan tadinya

bermakna perintah menjadi lebih halus maknanya sebagai permintaan atau

permohonan yang sangat halus. Berikut contoh tuturannya.

(1) “Sudilah kiranya, Bapak datang untuk membicarakan rencana
pertunangan anak-anak kita yang sudah terlalu cinta.”

(2) “Sudi apalah kiranya, Ibu berkenan datang menyelesaikan urusan
perselisihan Antik dengan pacar Antik yang tidak pernah mau mengerti
kesulitanku ini.”

(3) “Mohon Bapak sudi kiranya berkenan membantu mengusahakan biaya
penelitian untuk penyusunan desertasi ini.”

(Rahardi, 2005: 134-135)

Penanda kesantunan sudi apalah kiranya pada tuturan (1) memiliki ciiri arkais.

Bentuk itu lebih santun dibandingkan dengan bentuk sudi kiranya pada tuturan (2)

dan sudilah kiranya pada tuturan (3). Penanda-penanda kesantunan dalam tuturan

di atas, semuanya berfungsi sebagai penentu kesantunan tuturan imperatif

bermakna permohonan.

Selain sepuluh penanda kesantunan yang dipaparkan oleh Rahardi, masih ada

ungkapan penanda kesantunan yang digunakan untuk menjaga tuturan agar
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terdengar lebih santun. Pranowo (dalam Chaer, 2010: 62) memberi saran agar

tuturan terasa santun. Berikut contoh uraiannya.

a. Gunakan kata “tolong” untuk meminta bantuan orang lain.

b. Gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung

perasaan orang lain.

c. Gunakan kata “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan orang

lain.

d. Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan orang lain melakukan

sesuatu.

e. Gunakan kata “beliau” untuk menyebut orang ketiga yang dihormati.

f. Gunakan kata “Bapak/Ibu” untuk menyapa orang ketiga.

2.5.2 Kesantunan Pragmatik dalam Tuturan Imperatif

Menurut Rahardi (2005: 134) makna pragmatik dapat diwujudkan dengan tuturan

bermacam-macam. Makna pragmatik imperatif kebanyakan tidak diwujudkan

dengan tuturan imperatif melainkan dengan tuturan nonimperatif. Penggunaan

tuturan nonimperatif untuk menyatakan makna pragmatik imperatif mengandung

unsur ketidaklangsungan yang membuat tuturan menjadi santun.

2.5.2.1 Kesantunan Pragmatik Imperatif dalam Tuturan Deklaratif

Menurut Rahardi (2005: 134) menyatakan bahwa selain kesantunan linguistik

imperatif seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tuturan imperatif juga

dapat diungkapkan dengan kesantunan pragmatik imperatif sebagai tuturan
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deklaratif (tidak langsung) yang dibedakan menjadi beberapa macam. Berikut

diuraikan secara rinci kesantunan pragmatik dengan tuturan deklaratif.

1. Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Suruhan

Pada kegiatan bertutur, penutur cenderung menggunakan tuturan nonimperatif

untuk menyatakan makna pragmatik imperatif. Demikian juga, untuk menyatakan

makna imperatif suruhan seorang penutur dapat menggunakan tuturan yang

berkonstruksi deklaratif. Hal tersebut digunakan agar tuturan terdengar halus

karena dituturkan secara tidak langsung dengan maksud menyuruh. Berikut

contoh tuturan deklaratif yang menyatakan makna suruhan.

Dosen : Tugas menterjemahkan surat-surat bisnis sekarang ini tidak
dapat dikerjakan tanpa menggunakan kamus “

(Rahardi, 2005: 136)

Informasi Indeksial:

Tuturan di atas disampaikan oleh seorang dosen bahasa inggris kepada
para mahasiswanya di dalam kelas pada saat mengajar penerjemahan.

2. Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Ajakan

Pada peristiwa tutur, makna pragmatik ajakan sering diwujudkan dengan

menggunakan tuturan yang berkonstruksi deklaratif (Rahardi, 2005: 136-137).

Tuturan yang demikian, lazimnya memiliki ciri ketidaklangsungan yang sangat

tinggi. Sehingga dapat dikatakan, bahwa tuturan tersebut juga terkandung maksud

–maksud kesantunan. Berikut contoh tuturan deklaratif yang menyatakan makna

ajakan.

Suami : “Mas, nanti sore tidak usah jadi pergi ke tempat teman
Mas, ya. Dalam arisan nanti sore itu, semua akan
berangkat dengan suaminya.”

Istri : “Iya, nanti aku bisa juga”
(Rahardi, 2005: 137)
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Informasi Indeksial:

Tuturan di atas disampaikan oleh sorang istri kepada suaminya pada waktu
akan berangkar arisan bersama ke rumah temannya.

3. Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Permohonan

Dalam kegiatan bertutur, sering dijumpai tuturan pragmatik imperatif permohonan

yang digunakan dengan menggunakan tuturan deklaratif. Penggunaan tuturan

deklaratif bermaksud supaya tuturan yang semula bermaksud memohon menjadi

tidak terlalu kentara dan dapat dipandang lebih santun (Rahardi, 2005:138).

Berikut contoh tuturan deklaratif yang menyatakan makna permohonan

Seorang guru : Bapak Kepala, nanti siang banyak Bapak dan Ibu guru
yang akan pergi melayat ke Solo.

Kepala sekolah: Baik, rapatnya kita tunda saja dulu.
(Rahardi, 2005: 138)

Informasi indeksial:

Tuturan diatas disampaikan di dalam ruang guru pada sebuah sekolah oleh
salah satu seorang guru kepada kepala sekolah. Saat itu ada seorang famili
dari keluarga guru yang  meninggal dunia.

4. Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Persilaan

Dalam kegiatan bertutur, sering dijumpai makna pragmatik imperatif persilaan

yang diungkapkan dengan menggunakan tuturan berkonstruksi deklaratif. Rahadi

(2005: 140) menyatakan bahwa makna imperatif persilaan dapat membuat tuturan

menjadi santun apabila digunakan dengan tuturan yang berkonstruksi deklaratif.

Berikut contoh tuturan deklaratif yang menyatakan makna persilaan

Mahasiswa : Maaf pak, apakah kami bisa datang kerumah bapak untuk
menyerahkan bab I dan II sekaligus?

Dosen :Baik. Jam lima saya ada dirumah.
(Rahardi, 2005: 140)
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Informasi Indeksial

Tuturan diatas merupakan sebuah cuplikan antara seorang mahasiswa
dengan dosen pembimbing di sebuah perguruan tinggi.

5. Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Larangan

Menurut Rahardi (2005: 141) tuturan yang dituturkan secara tidak langsung

dengan maksud melarang memiliki tingkat kesantunan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan tuturan yang dituturkan secara langsung. Berikut contoh

tuturan deklaratif yang menyatakan makna larangan.

“Untuk sementara pasien tidak menerima tamu”

(Rahardi, 2005: 142

Informasi Indeksial:

Bunyi sebuah peringatan pada sebuah pintu kamar pasien di Rumah Sakit
Panti Rapih Yogyakarta.

2.5.2.2 Kesantunan Pragmatik Imperatif dalam Tuturan Interogatif

Sama halnya dengan tuturan deklaratif, tuturan interogatif digunakan untuk

menyatakan makna pragmatik imperatif . Berikut akan diuraikan secara rinci yang

menyatakan kesantunan pragmatik dalam tuturan interogatif.

1. Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Perintah

Pada umumnya, tuturan interogatif digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada

mitra tutur tetapi dalam kegiatan bertutur tuturan interogatif dapat pula digunakan

untuk menyatakan makna pragmatik imperatif agar tuturan akan menjadi lebih

santun dalam menyatakan imperatif perintah (Rahardi, 2005: 143). Berikut contoh

tuturannya.
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Komandan :Amankan lokasi sekarang juga. Jangan beri
kesempatan  perusuh semakin bertindak
brutal.

Seorang anggota Prajurit : siap, Komandan!
(Rahardi, 2005: 143)

Informasi Indeksial:

Tuturan di atas merupakan cuplikan sebuah instruksi militer seorang
pimpinan kepada anak buahnya pada saat diadakan apel siaga.

2. Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Ajakan

Dalam kegiatan bertutur, tuturan makna imperatif ajakan dapat diungkapkan

dengan bentuk tuturan interogatif. Rahardi (2005: 144-145) menyatakan bahwa

tuturan yang diungkapkan dengan tuturan interogatif akan terdengar lebih santun.

Berikut contoh tuturannya.

Bu.... aku takut (e) sendiri disini. Ibu sudah selesai belum kerjanya? Aku
tidak mau sendiri, lho Buk.

(Rahardi, 2005: 145)

Informasi Indeksial:

Tuturan di atas disampaikan oleh seorang anak kecil kepada ibunya yang
sedang sibuk mengerjakan pekerjaan kantornya yang dibawa ke rumah.
Anak kecil tersebut minta kepada Ibunya untuk menemani belajar
duiruang belajarnya.

3. Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Permohonan

Pada kegiatan bertutur, sering dijumpai tuturan interogatif yang mengandung

maksud imperatif permohonan. Menurut Rahardi (2005: 146) penggunaan tuturan

interogatif dengan maksud permohonan akan jauh lebih santun dibanding tuturan

secara langsung.  Berikut contoh tuturannya.

“Dokter apakah saya akan diberi obat antibiotik lagi? Tahun lalu saya
jadi alergi karena obat itu, lho dok.”

(Rahardi, 2005: 146)
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Informasi Indeksial:

Tuturan tersebut merupakan cuplikan percakapan yang terjadi di sebuah
rumah sakit antgara seorang dokter dengan pasiennya seorang ibu yang
sedang hamil.

4. Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Persilaan

Bentuk persilaan dengan tuturan nonimperatif lazimnya digunakan dalam situasi

formal yang banyak menggunakan unsur basa-basi. Dalam Rahardi (2005: 147)

juga dijelaskan bahwa bentuk makna pragmatik dalam tuturan interogatif biasanya

ditemukan dalam kegiatan dan perayaan-perayaan tertentu. Berikut contoh

tuturannya.

Panitia seminar :Sudah ditunggu Bapak-bapak penceramah yang
lain. Apakah ibu sudah siap menjadi penceramah
pertama?”

Seorang pemateri : O, ya baik. Saya jadi yang pertama kali
maju?”

(Rahardi, 2005: 147)

Informasi Indeksial:

Tuturan tersebut merupakan percakapan antara seorang panitia
pelaksana seminar kepada salah satu penceramah. Maksud dari  tuturan
panitia seminar sebenarnya mempersilahkan penceramah untuk
menyampaikan ceramahnya.

5. Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Larangan

Dalam kegiatan bertutur sehari-hari, sering ditemukan  tuturan yang mengandung

maksud imperatif larangan yang diungkapkan dengan bentuk tuturan interogatif.

Biasanya seseorang menggunakan tuturan interogatif untuk menyatakan makna

larangan interogatif agar terdengar lebih santun dibanding dengan tuturan yang

diungkapkan dengan kalimat imperatif larangan. Berikut contoh tuturannya.
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Seorang penguji : “Siapa yang mau dikeluarkan dan dianggap gagal
dalam sebuah ujian ini?”

(Rahardi, 2005: 148)
Informasi Indeksial:

Tuturan tersebut disampaikan oleh seorang penguji pada saat ujian  di
sebuah perguruan tinggi. Tuturan tersebut dimunculkan karena dosen
penguji telah melihat salah satu siswa yang berusaha mencontek.

2.6 Tindak Tutur

Konsep mengenai tindak tutur (speech act) dikemukakan pertama kali oleh John

L. Austin  pada tahun 1962, Austin dalam Rusminto (2012:76)  mengemukakan

bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada pertuturan sesuatu, tetapi juga

melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Pendapat Austin ini didukung oleh

Searle dalam Rusminto (2012: 76) menyatakan bahwa tindak tutur adalah teori

yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan

dengan tindakan yang dilakukan penuturnya. Kajian tersebut didasarkan pada

pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama komunikasi, dan (2)

tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata,

misalnya membuat pernyataan, pertanyaan, atau permintaan.Dengan demikian,

tindakan merupakan karakteristik tuturan dalam komunikasi. Diasumsikan bahwa

dalam merealisasikan tuturan dan wacana, seseorang berbuat sesuatu, yaitu

performansi tindakan. Tuturan yang berupa performansi tindakan ini disebut

dengan tuturan performatif, yakni tuturan yang dimaksudkan untuk melakukan

sesuatu. Pranowo (2009: 106) menyatakan bahwa kesantunan dalam

berkomunikasi ada kaitannya dengan tindak tutur seperti yang dikemukakan oleh

Austin.  Austin melihat bahwa setiap ujaran dalam tindak komunikasi selalu
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mengandung tiga unsur. Ketiga unsur tersebut yaitu, tindak lokusi, tindak ilokusi,

dan tindak perlokusi.

1. Tindak Lokusi

Tindak lokusi adalah tuturan-tuturan yang berisi pernyataan atau informasi

tentang sesuatu. Artinya tindak tutur lokusi ini merupakan tindak tutur untuk

menyatakan sesuatu sebagaimana apa adanya. Berikut contoh tindak lokusi

(Chaer, 2010:27).

“Jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura”.

Kalimat tersebut merupakan sebuah tuturan yang semata-mata hanya untuk

memberi informasi sesuatu belaka, tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu.

Informasi dari kalimat tersebut adalah jembatan Suramadu Menghubungkan Pulau

Jawa dan Pulau Madura.

2. Tindak Ilokusi

Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung daya untuk

melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu (an

act of doing somethings in saying somethings). Artinya, tindak ilokusi dapat

diidentifikasi sebagai tindak tutur yang berfungsi untuk menginformasikan

sesuatu dan melakukan sesuatu. Berikut contoh tindak lokusi (Chaer, 2010:8).

“Sudah hampir pukul tujuh”.

Kalimat tersebut dituturkan oleh suami kepada istrinya, selain memberi informasi

tentang waktu, kalimat tersebut berisi tindakan yaitu mengingatkan si istri bahwa

si suami harus segera berangkat ke kantor, jadi minta disediakan sarapan. Oleh

karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti contoh (1) bukan contoh (2)

berikut.
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(1) Ya, mas! Sebentar lagi sarapan siap.
(2) Ya, mas!jam di dapur malah sudah pukul tujuh lewat.

Leech dalam Oka (2015: 162) mengklasifikasikan berdasarkan hubungan fungsi

tindak ilokusi dengan tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku yang sopan dan

terhormat. Tujuan sosial tersebut dibedakan menjadi empat jenis, yaitu;

(1)Kompetitif (competitive), seperti memerintah, meminta, menuntut, dan

mengemis.

(2)Menyenangkan (convival), seperti menawarkan, mengajak, mengundang,

menyapa, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat.

(3)Bekerja sama (collaborative), seperti menyatakan, melapor, mengumumkan,

dan mengajarkan.

(4)Bertentangan (cinflivtive), seperti mengancam, menuduh, meyumpahi, dan

memarahi.

3. Tindak Perlokusi

Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang mengandung efek atau

dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap mitra tutur, sehingga mitra tutur

melakukan tindakan.  Levinson dalam Rusminto (2012:78) juga menyatakan

bahwa tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab pada tindak ini dikatakan

berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan

penutur.  Berikut contoh tindak lokusi (Chaer, 2010:9).

“Rumah saya jauh sih”

Kalimat tersebut bukan hanya memberi informasi bahwa rumah si penutur itu

jauh; tetapi juga bila dituturkan oleh seorang guru kepada kepala sekolah dalam

rapat penyusunan jadwal pelajaran pada awal tahun menyatakan maksud bahwa si

penutur tidak dapat datang tepat waktu pada jam pertama. Maka, efek atau
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pengaruhnya yang diharapkan si kepala sekolah akan memberi tugas mengajar

tidak pada jam-jam pertama; melainkan pada jam-jam lebih siang.

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. Dengan demikian, bahasa bukan hanya memiliki fungsi dalam situasi

interaksi yang diciptakan, tetapi juga bahasa membentuk dan menciptakan situasi

tertentu dalam interaksi yang terjadi (Duranti dalam Rusminto, 2012: 53).

Dalam teori tindak tutur dan pragmatik sama-sama memandang konteks dalam

terminologi pengetahuan, yakni tentang segala sesuatu dan tentang bagaimana

pengetahuan tersebut dapat memberikan panduan dalam penggunaan bahasa dan

interprestasi terhadap tuturan (Schiffrin, dalam Rusminto 2012: 56). Sementara

itu, menurut Grice (dalam Rusminto 2012: 57) mengatakan bahwa konteks

merupakan latar belakang yang sama-sama dimiliki penutur dan mitra tutur yang

memungkinkan mintra tutur untuk memperhitungkan implikasi tuturan dan

memaknai arti tuturan dari penutur. Jadi dapat dikatakan, bahwa konteks sangat

menentukan dan berpengaruh terhadap peristiwa tutur yang terjadi antara penutur

dan mitra tuturnya, sehingga konteks dapat dimanfaatkan penutur guna

mendukung dan menunjang agar tujuan tuturnya tercapai.

Dalam Rusminto (2012: 59) mengatakan pada setiap peristiwa tutur selalu

terdapat unsur-unsur yang melatarbelakangi terjadinya komunikasi antara penutur

dan mitra tutur. Hymes (dalam Rusminto 2012: 59) menyatakan bahwa unsur-



44

unsur konteks mencakup berbagai komponen yang sering disebut dengan akronim

SPEAKING. Berikut uraiannya

a. Setting, meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berada di sekitar

tempat terjadinya peristiwa tutur.

b. Participants, meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam peristiwa

tutur.

c. Ends, meliputi tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa

tutur yang sedang terjadi.

d. Act sequence, meliputi bentuk  dan isi pesan yang ingin disampaikan.

e. Key, meliputi cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh

penutur (serius, kasar, main-main).

f. Instrumentalities, meliputi saluran yang digunakan dalam interaksi yang

sedang berlangsung.

g. Norm, meliputi norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang

berlangsung.

h. Genre, meliputi register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur.

2.8 Hakikat Penguatan (Reinforcement)

Penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh

seorang guru. Keterampilan dasar memberi penguatan memiliki peran yang sangat

penting untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang lebih bermakna

dan bermutu. Keterampilan memberi penguatan merupakan keterampilan yang

arahnya untuk memberikan dorongan, tanggapan, hadiah, bagi siswa agar dalam

mengikuti pelajaran merasa dihormati dan diperhatikan (Uno, 2005: 168).
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Sementara itu, Sanjaya (2006: 37) menyatakan bahwa keterampilan dasar

penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian

dari modifikasi tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi

atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan

sebagai suatu dorongan atau koreksi. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut

dapat disimpulkan keterampilan dasar penguatan adalah bentuk respon guru

terhadap tingkah laku siswa baik itu berupa tindak dorongan maupun koreksi

terhadap siswa untuk meningkatan partisipasinya dalam proses pembelajaran.

Dalam kegiatan pembelajaran, pemberian penguatan oleh guru terhadap perilaku

siswa mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan keefektifan

pembelajaran. Skinner dalam (Thobroni 2015: 66) mengemukakan bahwa

reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skiner juga membagi

penguatan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk-

bentuk penguatan positif berupa hadiah dan penghargaan, sedangkan bentuk

penguatan negatif  berupa tidak memberi penghargaan, memberikan tugas

tambahan, dan menunjukan perilaku yang tidak senang. Sehingga dapat dikatakan,

bahwa penguatan positif merupakan stimulus yang dapat meningkatkan terjadinya

pengulangan tingkah laku, sedangkan penguatan negatif merupakan stimulus yang

dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang.

Mallot dalam Sunardi (2015) juga membagi penguatan menjadi dua, yakni

penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif, yakni penguatan

sebagai stimulus untuk dapat meningkatkan tingkah laku yang berupa tuturan

yang menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa pujian repetisi dan
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rujukan, sedangkan penguatan negatif sebagai stimulus yang dapat mengakibatkan

perilaku negatif berkurang atau menghilang, berupa tuturan yang tidak

menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain, perintah, larangan,

dan ancaman.

Menurut Djamarah (2010: 87) dalam pemberian penguatan ada dua respon yang

diberikan oleh guru terhadap siswa. Pertama adalah pemberian respon positif,

yaitu respon yang bertujuan agar tingkah laku yang sudah baik (bekerja, belajar,

berprestasi dan memberi) itu frekuensinya akan berulang atau bertambah.

Sementara itu, pemberian respon negatif bertujuan agar tingkah laku yang kurang

baik itu frekuensinya berkurang atau hilang. Pemberian kedua respon yang

demikian dalam proses interaksi edukatif disebut pemberian penguatan. Jadi dapat

dikatakan, pengubahan tingkah laku siswa dapat dilakukan dengan pemberian

penguatan.

Pada saat akan memberi penguatan seorang guru perlu mengatur dan menentukan

dalam keadaan bagaimana atau kapan penguatan tersebut akan diberikan kepada

anak didiknya, sebagai salah satu contoh yang paling sederhana adalah memberi

penguatan kepada anak didik ketika anak didik mampu mengungkapkan stimulus

yang diberikan oleh guru dengan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut contoh dari respon positif dan respon negatifyang diberikan guru kepada

peserta didiknya.

(1) Respon positif

Guru: (Pada saat belajar)guru mengajukan pertanyaan “mengapa ujung paku
dibuat runcing?
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Siswa: Agar ketika paku di pukul kesebuah benda, tekanan terhadap benda
tersebut menjadi besar bu.

Guru: Ya benar, adalagi yang bisa menjawab lebih lengkap lagi?

Respon guru terhadap jawaban siswa merupakan bentuk penguatan positif. Sebab

pada contoh tersebut guru berupaya menghargai jawaban dari siswanya dengan

mengatakan bahwa jawaban siswanya benar meskipun sebenarnya jawaban siswa

belum seutuhnya benar. Kata-kata guru yang sedemikian rupa kedepannya siswa

akan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran.

(2) Respon negatif

Guru: (Pada saat berlangsungnya pembelajaran ada salah satu siswa yang ribut
dan tidak memperhatikan gurunya). Kemudian guru mengatakan “kita
akan melanjutkan materi jika semuanya sudah tenang”.

Siswa: (langsung diam).

Respon guru yang melihat salah satu siswanya tidak memperhatikan dirinya

merupakan penguatan negatif, karena penguatan yang diberikan guru bertujuan

untuk mengubah prilaku siswa untuk menjadi lebih baik lagi dan akan memelihara

susaana belajar yang kondusif.

Dengan pemberian respon dalam contoh proses pembelajaran tadi tentu akan

terjadi interaksi edukatif antara guru dan siswa.

Djamarah (1997: 10) menyebutkan bahwa interaksi edukatif adalah interaksi yang

dengan sadar meletakan tujuan untuk mengubah tingkah laku atau perbuatan

seseorang. Jadi, keterampilan memberi penguatan merupakan usaha guru untuk

mendorong dan memotivasi siswa untuk dapat belajar dan berpastisipasi secara

aktif dalam proses pembelajaran.
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2.8.1 Manfaat Keterampilan Dasar Penguatan

Keterampilan dasar memberi penguatan memiliki beberapa manfaat. Jumanta

(2016:89) mengatakan manfaat keterampilan memberi penguatan dalam proses

pembelajaran diantaranya ada beberapa macam yakni;

1. Membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap

pelajaran yang disajikan dalam pembelajaran.

2. Memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari pelajaran yang

dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

3. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, serta mendorong

memunculkan perilaku positif siswa.

4. Menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan

keberanian mengungkapkan pendapat sendiri.

5. Memelihara iklim kelas yang kondusif.

2.8.2 Tujuan Pemberian Penguatan

Keterampilan memberikan penguatan secara garis besar dapat dimaknai sebagai

kemampuan dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan

belajar mengajar.

Menurut Suyono dan Harianto (2011: 226) penguatan mempunyai pengaruh

positif terhadap siswa. Hal ini akan mendorong mereka untuk memperbaiki

tingkah laku serta meningkatkan kegiatan belajarnya.
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Ada beberapa tujuan keterampilan memberi penguatan dalam proses

pembelajaran.

1. Meningkatkan perhatian siswa.

2. Melancarkan atau memudahkan proses belajar.

3. Membangkitkan dan mempertahankan motivasi.

4. Mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu menjadi tingkah laku

belajar yang produktif.

5. Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar.

6. Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi.

Sementara itu, tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan di dalam

kelas menurut Djamarah (2010:118) yaitu:

1) Meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar bila pemberian

penguatan digunakan secara selektif.

2) Memberi motivasi kepada siswa.

3) Dipakai untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang

mengganggu.

4) Mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri dalam

pengalaman belajar.

5) Mengarahkan terhadap pengembangan berpikir yang divergen (berbeda) dan

pengambilan inisiatif yang bebas.

Mengacu dari pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian

penguatan dalam proses pembelajaran adalah untuk memotivasi siswa agar lebih

percaya diri serta untuk mengarahkan tingkah laku siswa yang kurang baik

menjadi lebih baik dalam proses pembelajar sebab, dengan memberi penguatan
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siswa akan merasa diperhatikan oleh guru untuk meningkatkan prestasi atau

mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi.

2.8.3 Komponen-Komponen Keterampilan Memberi Penguatan

Dalam memberikan penguatan diperlukan penggunaan komponen keterampilan

penguatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempertimbangkan bagaimana

guru memberikan variasi penguatan di dalam kelas. Djamarah (2010: 89)

membagi beberapa komponen keterampilan  memberi penguatan yaitu;

1. Penguatan Verbal

Pujian atau dorongan yang diucapkan oleh guru untuk merespon atau tingkah laku

siswa adalah penguatan verbal. Ucapan tersebut dapat berupa

kata-kata; bagus, baik, betul, benar, tepat, dan lain-lain. Dapat juga berupa kalimat

misalnya, hasil pekerjaanmu baui sekali atau sesuai benar tugas yang kau

kerjakan.

2. Penguatan Gestural

Pemberian penguatan gestural sangat erat sekali dengan pemberian penguatan

verbal. Ucapan atau komentar yang diberikan guru terhadap respon, tingkah laku

atau pikiran siswa dapat dilakukan dengan mimik yang cerah, dengan senyum,

mengangguk, acungan jempol, tepuk tangan, memberi salam, menaikan bahu,

geleng-geleng kepala, menaikan tangan dan lain-lain. Semua gerakan tubuh

tersebut merupakan bentuk pemberian penguatan.
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3. Penguatan Kegiatan

Penguatan dalam bentuk kegiatan ini banyak terjadi bila guru menggunakan suatu

kegiatan atau tugas, sehingga siswa dapat memilih atau menikmatinya sebagai

suatu hadiah atas suatu pekerjaan atau penampilan sebelumnya.

Contoh dari penguatan kegiatan bisa berupa, pulang lebih dahulu, diberi waktu

istirahat lebih, bermain, berolahraga, menjadi ketua, membantu siswa lain,

mendengarkan musik, dan hal-hal lain yang menyenangkan.

4. Penguatan Mendekati

Perhatian guru kepada siswa menunjukan bahwa guru tertarik, secara fisik untuk

mendekati siswa, dapat dikatakan sebagai penguatan mendekati. Penguatan

mendekati siswa secara fisik dipergunakan untuk memperkuat penguatan verbal,

penguatan tanda dan penguatan sentuhan. Contoh dari penguatan mendekati

seperti berdiri disamping siswa, berjalan dekat siswa, duduk dekat kelompok

diskusi, dan berjalan maju.

5. Penguatan Sentuhan

Penguatan sentuhan sangat erat sekali dengan penguatan mendekati, penguatan

sentuhan merupakan penguatan yang terjadi bila guru secara fisik menyentuh

siswa. Misalnya menepuk bahu, berjabat tangan, merangkulnya, mengusap

kepala, menaikan tangan siswa, yang semuanya ditujukan untuk penghargaan

penampilan tingkah laku atau kerja siswa.

6. Penguatan Tanda

Bila guru menggunakan berbagai macam simbol, baik itu berupa benda atau

tulisan yang ditunjukan kepada siswa untuk penghargaan terhadap suatu

penampilan, tingkah laku, atau kerja siswa disebut sebagai penguatan tanda (token
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reinforcement).  Penguatan tanda berbentuk tulisan  misalnya berupa komentar

tertulis terhadao pekerjaan siswa, nilai, tanda penghargaan. Sementara penguatan

dengan memberikan suatu benda misalnya, buku,stiker, permen, gambar perangko

dan lain-lain.

2.8.4 Wujud pemberian Penguatan bagi Guru

Rusman dkk, (2012:32) menyatakan bahwa balikan dan penguatan harus sering

dilakukan oleh guru. Guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran harus

dapat menentukan bentuk, cara, serta kapan balikan dan penguatan diberikan.

Agar balikan/penguatan bermakna bagi siswa, guru hendaknya memerhatikan

karakteristik siswa. wujud prilaku pemberian penguatan bagi guru yaitu,

1. Memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang

telah dijawab siswa secara benar ataupun salah.

2. Mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa pada

waktu yang telah ditentukan.

3. Memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa (berupa makalah, laporan,

klipping, pekerjaan rumah,) berdasarkan hasil koreksi guru terhadap kegiatan

pembelajaran.

4. Membagikan lembar jawab tes pelajaran yang telah dikoreksi  oleh guru,

disertai skor dan catatan-catatan bagi pembelajar.

5. Mengumumkan atau menginformasikan peringkat yang diraih setiap siswa

berdasarkan skor yang dicapai dalam tes.

6. Memberikan anggukan atau acungan jempol atau isyarat lain kepada siswa

yang menjawab dengan benar pertanyaan yang disajikan guru.

7. Memberi hadiah/ganjaran kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Dengan demikian, data-data dari hasil penelitian akan dideskripsikan secara

faktual tanpa menggunakan teknik statistik atau angka. Melalui desain penelitian

ini, data yang telah terkumpul selanjutnya diidentifikasi, dianalisis, dan

dideskripsikan, untuk mencapai tujuan penelitian. Sugiyono (2011: 12)

menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif data hasil penelitian lebih

berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

3.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah guru Bahasa Indonesia kelas X

SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah dua orang

yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Penelitian

dilaksanakan selama 8 x pertemuan, yakni sejak tanggal 11 september sampai

dengan 29 september tahun 2017.
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3.3 Data Penelitian

Data penelitian ini adalah tuturan guru bahasa Indonesia yang mengandung

maksim-maksim kesantunan berbahasa dalam memberikan penguatan siswa kelas

X SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian selama 8 x pertemuan

dengan jumlah sumber data sebanyak dua guru. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  teknik observasi (pengamatan),

catatan lapangan, dan rekaman. Pengamatan (observasi) yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah pengamatan nonpartisipasi, yakni suatu teknik pengamatan

yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan tanpa ikut berpartisipasi

didalamnya. Observasi pertama kali dilakukan dalam penelitian ini pada tanggal 4

september. Tujuannya yakni untuk mengetahui kondisi sekolah dan guru Bahasa

Indonesia di SMAN 1 Bandar Lampung. Observasi selanjutnya dilakukan setiap

pertemuan selama penelitian, yaitu pada tanggal 11 september, 14 September, 15

September, 18 September, 21 September, 22 September, 27 September, 28

September. Observasi tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh data, yakni

bahasa guru dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2017/2018. Saat pengumpulan data peneliti berada di

suatu tempat dengan objek yang akan diteliti, yaitu ruang kelas bersama dengan

guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada saat melakukan

pengamatan peneliti hanya mengamati  setiap tuturan yang diberikan guru pada

saat memberikan penguatan kepada siswa. Alasan peneliti menggunakan teknik



55

observasi yaitu untuk memperoleh data secara lebih akurat karena peneliti dapat

mengamati secara langsung mengenai kesantunan bahasa pada tuturan guru

bahasa Indonesia dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar

Lampung.

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat setiap kesantunan tuturan yang

muncul pada saat guru memberikan penguatan. Catatan lapangan yang disiapkan

peneliti terdiri tas dua bagian, yaitu catatan deskriptif dan reflektif. Catatan

deskriptif berupa catatan tentang semua kesantunan guru bahasa Indonesia yang

muncul pada saat proses pengumpulan data, sedangkan catatan reflektif adalah

catatan yang berupa komentar/penafsiran peneliti terhadap peristiwa tutur yang

diamati.Teknik yang terakhir yang digunakan adalah teknik rekam. Teknik ini

digunakan sebagai penunjang catatan data yang berada di lapangan untuk

mengantisipasi data yang tidak tercatat.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari pengamatan dan catatan lapangan. Dalam menganalisis data,

peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Merekam dan mencatat langsung tuturan guru yang diduga mengandung

prinsip kesantunan berbahasa beserta maksim-maksimnya ketika memberikan

penguatan.

2. Menelaah data yang telah terkumpul melalui obeservasi, pencatatan lapangan

dengan melakukan transkripsi data kedalam tulisan.



56

3. Semua data yang telah terkumpul dikategorikan dan dikelompokkan  sesuai

dengan fokus penelitian yang diinginkan.

4. Data diseleksi mana yang relavan dan tidak relavan dengan yang diharapkan.

Data yang relavan dianalisis sementara data yang tidak relavan dibuang

berdasarkan maksim-maksim penggolongan prinsip kesantunan berbahasa.

5. Selanjutnya, data dianalisis sesuai tabel dengan indikator penelitian yang telah

disediakan kemudian melakukan peninjauan kembali sesuai dengan catatan

lapangan yang ada.

Tabel
3.3.1 Indikator Prinsip Kesantunan Berbahasa

Indikator Sub indikator Deskriptor

Prinsip Kesantunan
Berbahasa

Maksim Kearifan Penutur berusaha mengurangi
penggunaan ungkapan dan
pernyataan yang dapat
merugikan mitra tutur.
Sebaliknya berusaha bersikap
arif/bijaksana dengan
mengemukakan ungkapan dan
pernyataan yang menguntungkan
mitra tutur.

Maksim
Kedermawanan

Penutur bersikap menghormati
mitra tuturnya dengan tidak
menguntungkan diri sendiri dan
memanfaatkan diri sepenuhnya
untuk kepentingan mitra tutur.

Maksim Pujian Tidak mengecam mitra turtur,
tidak mencaci, tidak
merendahkan mitra tutur, dan
memberikan pujian sebanyak-
banyaknya kepada mitra tutur.

Maksim Kerendahan
Hati

Penutur bersikap rendah hati,
dengan cara tidak memuji diri
sendiri, tidak menunjukkan
bahwa dirinya lebih baik
dibanding lawan tutur.
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Tabel 3.3.2
Indikator Analisis pelanggaran maksim-maksim Kesantunan

No Maksim Indikator
1. Kearifan Memojokan mitra tutur, memaksa, menyindir,

menghina dan menuduh mitra tutur.
2. kedermawanan Menganggap remeh,protektif terhadap diri sendiri,

menguntungkan diri sendiri sepenuhnya, dan tidak
mau dirugikan sedikitpun.

3. Pujian Mencaci mitra tutur dan tidak menghargai mitra tutur.
4. Kerendahan hati Menyombongkan diri sendiri, menunjukan sikap

egois, dan memuji diri sendiri.
5. Kesepakatan Menjastifikasi, tidak memberi pilihan, dan bersilang

anggapan.
6. Simpati Tidak mempunyai rasa simpati, tidak peduli, tidak

perhatian, dan menunjukan rasa antipati

Tabel 3.3.3
Indikator Analisis dengan Penanda Kesantunan

No. Indikator Deskriptor
1. Tolong Penggunaan kata “tolong” digunakan untuk meminta

bantuan orang lain.
2. Mohon Penggunaan kata “mohon” digunakan sebagai bentuk

permintaan dengan hormat atau berharap supaya
mendapatkan sesuatu.

3. Silakan Penggunaan kata “silakan” digunakan untuk menyatakan
maksud menyuruh, mengajak, dan mengundang. Tuturan
tersebut digunakan untuk memperhalus maksud
tuturannya, sehingga mitra tutur merasa lebih dihormati.

4. Mari Penggunaan kata “mari” digunakan sebagai makna
ajakan yang dituturkan secara tidak langsung menyatakan

Maksim Kesepakatan Menghendaki agar setiap penutur
dan lawan tutur memaksimalkan
kesetujuan diantara mereka
tentang topik yang dibicarakan.

Maksim Simpati Mengharuskan peserta pertuturan
memaksimalkan rasa simpati
kepada orang lain dengan
menunjukan perhatian,
mengucapkan selamat saat
situasi senang, dan berbela
sungkawa saat terjadi musibah.
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makna suruhan dan perintah.
5. Biar Penggunaan kata “biar” digunakan sebagai makna

menyatakan permintaan izin.

6. Ayo Penggunaan kata “ayo” digunakan untuk menyatakan
maksud mengajak atau memberikan semangat dan
dorongan kepada mitra tutur agar melakukan sesuatu.

7. Coba Penggunaan kata “coba” digunakan digunakan untuk
memperhalus makna memerintah atau menyuruh yang
berfungsi agar mitra tutur merasa sejajar dengan penutur
meskipun kenyataannya tidak.

8. Harap Penggunaan kata “harap” digunakan berfungsi sebagai
makna harapan atau imbauan.

9. Hendak
(nya/lah)

Penggunaan kata “hendak” digunakan digunakan untuk
memperhalus makan menyuruh menjadi makan imbauan
atau saran.

Tabel 3.3.4 Indikator Analisis Kesantunan Pragmatik
Deklaratif dan Interogatif

No Indikator Deskriptor
Deklaratif Interogatif

1. Suruhan Merupakan tuturan yang menaati
kesantunan pragmatik yang berupa
pernyataan untuk melakukan sesuatu
dengan menggunakan tutruan
deklaratif.  Biasanya hal tersebut
digunakan agar tuturan terdengar lebih
santun oleh mitra tutur dan dianggap
sebagai alat penyelamat muka karena
dituturkan secara tidak langsung.

2. Ajakan Merupakan tuturan yang berupa
penjelasan yang mendeklarasikan suatu
informasi yang secara tidak langsug
sebenarnya memiliki maksud mengajak
atau sebagai permintaan untuk patuh
dan mengikuti apa yang dituturkan oleh
penutur.

3. Permohonan Merupakan tuturan yang berupa
pernyataan sebagai makan permohonan
dengan menggunakan tuturan
deklaratif. Penggunaan tuturan ini
dipandang lebih santun karena maksud
memohon sesuatu terhadap mitra tutur
tidak terlalu kentara.
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4. Persilaan Merupakan tuturan yang berupa
pernyataan yang menyatakan maksud
persilaan atau menyuruh, mengajak,
mengundang secara hormat. Tuturan
persilaan yang dituturkan dengan
menggunakan tuturan deklaratif akan
terdengar  lebih santun daripada tuturan
yang tidak menggunakan basa-basi.

5. Larangan Merupakan tuturan yang berupa
pernyataan yang memiliki maksud
melarang sesorang untuk tidak
melakukan sesuatu. Penggunaan tuturan
deklaratif sebagai ekspresi larangan
dipandang lebih santun daripada tuturan
yang diutarakan secara langsung
melarang.

6. Perintah Merupakan tuturan yang berupa
pertanyaan dengan maksud
memerintah. Penggunaan tuturan
interogatif sebagai ekspresi kesantunan
pragmatik perintah akan terdengar lebih
santun daripada tuturan yang langsung
memerintah.

7. Ajakan Merupakan tuturan yang berupa
pertanyaan dengan maksud ajakan.
Tuturan dengan maksud ajakan akan
terdengar lebih santun bila diungkapkan
dengan tuturan interogatif daripada
diungkapkan secara langsung.

8. Permohonan Merupakan tuturan yang berupa
pertanyaan  sebagai maksud
permohonan. Penggunaan tuturan
interogatif sebagai ekspresi kesantunan
pragmatik permohonan akan terdengar
lebih santun karena dituturkan secara
tidak langsung.

9. Persilaan Merupakan tuturan yang berupa
pertanyaan dengan maksud persilaan
atau menyuruh, mengajak, dan
mengundang. Penggunaan tuturan
interogatif sebagai ekspresi kesantunan
pragmatik persilaan yang dituturkan
dengan menggunakan tuturan
interogatif akan terdengar lebih santun
dari pada tuturan yang tidak
menggunakan basa-basi.

10. Larangan Merupakan tuturan yang berupa
pertanyaan dengan makna larangan.
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Tuturan yang dituturkan secara
interogatif akan terdengar lebih santun
dibanding dengan tuturan yang
diungkapakn dengan kalimat larangan
langsung.

Tabel 3.3.5
Indikator Jenis Penguatan

Indikator Sub Indikator Deskriptor

Penguatan

Respon Positif Respon yang diberikan
guru kepada peserta didik
yang sudah berperilaku
baik (mampu menjawab
pertanyaan,
memperhatikan guru,
menyelesaikan tugas
dengan baik) akan
berulang dan terus
bertambah.

Respon Negatif Respon yang diberikan
guru dengan tujuan agar
tingkah laku yang kurang
baik itu frekuensinya
berkurang atau hilang.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kesantunan berbahasa pada tuturan guru bahasa

Indonesia dalam memberikan penguatan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2017/2018 ditemukan dua respon yang diberikan guru saat

memberi penguatan, yakni respon positif dan respon negatif. Dalam memberikan

respon positif  guru menggunakan tuturan yang menaati lima maksim kesantunan.

Sementara itu, dalam memberikan respon negatif guru melakukan pelanggaran

maksim kearifan dan menggunakan dua bentuk verbal tindak tutur dalam

kesantunan yakni kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik.

Berikut kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini.

1. Penaatan maksim kesantunan Leech yang ditemukan dalam penelitian ini,

yakni pada saat guru memberikan respon positif kepada siswa. Maksim-

maksim yang ditemukan peneliti diantaranya, maksim kearifan, maksim

kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, dan maksim

kesepakatan.

2. Pelanggaran maksim kesantunan yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni

maksim kearifan. Pelanggaran maksim kearifan terjadi pada saat guru

memberikan respon negatif kepada siswa.
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3. Kesantunan linguistik dengan penggunaan penanda kesantunan yang

ditemukan dalam penelitian ini meliputi, tolong, mohon, silahkan, ayo, coba,

dan harap. Penggunaan penanda kesantunan tersebut digunakan guru saat

memberikan respon negatif.

4. Kesantunan pragmatik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni

Kesantunan tuturan deklaratif berupa, suruhan, permohonan dan kesantunan

tuturan interogatif berupa larangan. Penggunaan kesantunan pragmatik dalam

tuturan imperatif dilakukan saat guru memberikan respon negatif.

5. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguatan dengan respon positif yang

diberikan guru bahasa Indonesia dapat meningkatkan perilaku belajar siswa

yang sudah baik, Sedangkan penguatan dengan respon negatif dapat

mengurangi/menghentikan perilaku siswa yang kurang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian

sebelumnya. Peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru bidang studi dapat memanfaatkan skripsi ini sebagai bahan alternatif

untuk memberikan penguatan secara santun agar hubungan guru dan siswa

dapat terjalin dengan baik. Sehinggga untuk penguatan yang berkaitan dengan

hal-hal yang kurang baik tidak akan menyakiti perasaan siswa.

2. Penelitian ini masih terbatas dari segi jumlah sekolah dan sumber data. Oleh

sebab itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat lebih

mengembangkan kajian secara mendalam guna memperluas wawasan

mengenai pemberian penguatan.
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