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Masalah penelitian ini adalah bagaimana kesantunan bertutur  dalam tindak tutur 

direktif anak usia lima tahun dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Taman Kanak-Kanak (TK). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak usia lima 

tahun dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-

Kanak (TK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua tindak tutur anak usia 

lima tahun yang bernama Muhamad David Khoirul Azzam. Data penelitian ini 

berupa tindak tutur direktif anak usia lima tahun tersebut. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik simak bebas libat cakap, teknik catat, dan teknik rekam. 

Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis heuristik. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak usia lima tahun yang bernama 

Muhamad David Khoirul Azzam menggunakan tindak tutur direktif yang menaati 

dan melanggar maksim-maksim kesantunan, yaitu maksim kearifan, maksim 

kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, 

dan maksim simpati. Pelanggaran maksim kesantunan, meliputi pelanggaran 

maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, 

dan maksim simpati. Selain itu, ditemukan juga kesantunan tindak tutur langsung 

dan kesantunan tindak tutur tidak langsung. Kesantunan tindak tutur langsung 

ditandai dengan penanda kesantunan tolong, ayo, coba, maaf, dan terima kasih. 

Pada kesantunan tindak tutur tidak langsung menggunakan dua bentuk tuturan, 

yaitu deklaratif dan interogatif. Tuturan deklaratif sebagai kesantunan ajakan, 

permohonan, menasihati, dan larangan, sedangkan tuturan interogatif sebagai 

kesantunan berupa perintah dan meminta. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

diimplikasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan KD 2.14, yaitu memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan 

teman. 

 

Kata kunci: kesantunan, tindak tutur direktif, heuristik 
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MOTO 

 

 

ل ٰوة َٱوَ  لصَّ ّللَّ َٱ إ نََّ َۚ عَ   ينَ ٱ م  ب ر  لصَّٰ ْبرَ ٱب َ  لصَّ ينَ ٱ  لَّذ  نُواَ   ام  ينُواَ ٱ ء  ْست ع  ا  أ يُّه 
َٰٓ  ي ٰ

 

 Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 

 

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

 

Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu 

kaya, ia akan menjadi perhiasanmu 

(Luqman al-Hakim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki fungsi penting untuk berkomunikasi antar manusia. Bahasa 

adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang biasanya digunakan oleh 

sekelompok individu area lokal untuk berkomunikasi dan membedakan diri 

mereka sendiri (Chaer, 2009). Bahasa digunakan sebagai alat untuk berinteraksi 

dan berkomunikasi, menyiratkan bahwa bahasa merupakan alat bagi seseorang 

untuk menyampaikan pikiran, pikiran, gagasan, dan perasaan (Chaer dan 

Agustina, 2010). Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran, 

gagasan, dan perasaan manusia disampaikan melalui bahasa, baik yang tersusun 

maupun yang dikomunikasikan dalam bahasa. Hal inilah yang menyebabkan 

bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

 

Komunikasi dan interaksi yang dilakukan antarmanusia terjadi karena adanya 

percakapan yang dapat menimbulkan sebuah komunikasi. Bahasa yang digunakan 

seseorang dalam berkomunikasi secara tidak langsung dapat menunjukkan 

kepribadian seseorang. Penggunaan bahasa yang santun merupakan salah satu 

tuturan yang menunjukkan kepribadian seseorang yang baik. Sebaliknya, 

penggunaan bahasa yang kasar dalam berkomunikasi dapat menunjukkan pribadi 

yang kurang baik. 

  

Menciptakan lingkungan masyarakat di mana individu mengekspresikan kata-kata 

yang santun sangat penting untuk dilestarikan. Kesantunan penting untuk 

diperhatikan karena kesantunan dapat mengatasi kesalah pahaman yang dapat 

menimbulkan renggangnya hubungan yang tidak harmonis antara penutur dan 

mitra tutur (Kaka, 2017). Leech (dalam Rusminto, 2015) mencontohkan 

pentingnya penerapan prinsip kesantunan, yaituَ “Kita harus santun kepada 

tetangga kita. Jika tidak, hubungan kita dengan tetangga kita akan rusak”.َ

Berdasarkan hal tersebut, standar kesopanan sangat penting bukan hanya sebagai 
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sebagai prinsip saja. Prinsip sopan santun adalah aturan penting untuk digunakan 

dalam kegiatan bertutur untuk menjaga keseimbangan sosial dan hubungan baik 

dalam sebuah percakapan.  

 

Setiap orang memperhatikan struktur bahasa mitra tutur dengan perspektif bahasa, 

sehingga kesantunan selalu dipandang sebagai kekhasan yang berkaitan dengan 

hubungan antara bahasa dan realitas sosial (Kaka, 2017). Dalam komunikasi, 

kesantunan adalah salah satu bagian penting dari kehidupan untuk menciptakan 

komunikasi yang baik antara penutur dan mitra tutur. Berdasarkan hubungan 

bahasa dengan realitas sosial dalam kesantunan percakapan, khususnya tuturan 

yang terjadi antara anak-anak penting untuk diperhatikan mengingat bahwa anak-

anak merupakan ujung tombak di masa depan. Jika anak terbiasa menggunakan 

bahasa tidak santun, maka kesantunan dalam berbahasa bisa hilang dan akan lahir 

generasi yang tidak beretika. 

 

Anak usia lima tahun memanfaatkan bahasa yang diperoleh melalui komunikasi 

dengan orang lain, baik dengan lingkungan keluarga, teman sebaya, anak yang 

lebih muda maupun dengan orang dewasa di sekitarnya. Setiap anak memiliki 

tingkatan dalam menggunakan bahasanya sendiri, melalui kosa kata, susunan gaya 

bahasa, dan cara mereka sendiri untuk menggunakan bahasa tersebut. Kosakata 

yang dikuasai anak-anak sangat memengaruhi keterampilan berbahasanya. Anak 

usia lima tahun sudah mengerti dengan apa yang diucapkan dan sudah mampu 

untuk menangkap apa yang disampaikan oleh mitra tutur (Wulandari, 2018). 

Menurut Chaer (2009), anak-anak yang berusia lima tahun sudah dapat 

menggunakan bahasa dalam lingkungan sosial yang berbeda. Anak usia lima 

tahun dapat berbicara tidak sopan dan kasar kepada orang tua, teman, dan orang 

dewasa. 

 

Selain penguasaan bahasa, anak-anak juga perlu untuk belajar mengenai 

pragmatik, khususnya penggunaan sehari-hari yang tepat atau keahlian relasional 

anak-anak. Standar-standar ini mencakup pengucapan salam, meminta bantuan 

dengan mengucap tolong ketika menginginkan sesuatu, bentuk panggilan yang 
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sopan, dan pilihan bahasa untuk berbagai keadaan. Tindak tutur direktif termasuk 

dalam salah satu jenis tindak tutur kajian pragmatik. Tindak tutur direktif ini 

sendiri  adalah tindak ilokusi yang mengharapkan adanya hasil yang dapat 

diberikan mitra tutur dengan diungkapkannya tuturan tersebut (Searle dalam 

Rusminto, 2015). Dengan demikian, tindak tutur direktif merupakan salah satu 

jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan keinginan 

agar mitra tutur melakukan hal tersebut. Sementara itu, dalam tujuan penguasaan 

bahasa, seorang anak memiliki ciri khas yang tidak sama dengan bahasa yang 

dimiliki oleh siapa pun (Rusminto, 2010). Dulay dkk. (dalam Rusminto, 2010) 

berpendapat bahwa dalam komunikasi anak membuat contoh dan aturan sendiri.  

 

Tuturan ini dapat dilihat dari tuturan yang disampaikan oleh anak usia lima tahun 

yang peneliti temukan ketika anak akan berangkat mengaji. 

 

Ibu : Tole. 

David : Dalem? 

Ibu : Tolong beliin garam tempat bude Giyem, le! 

David : Garam doang? 

    (Data18/MKA) 

Ibu : Garam aja, nanti sisanya tole beliin jajan tapi di bagi sama kakak   

ya. 

David : Baiklah. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, David menggunakan tuturan yang menaati 

maksim kearifan dalam upaya penaatan maksim kesantunan Leech. Hal tersebut 

terbukti dari tuturan yang disampaikan oleh David, “Garam doang, apa ada yang 

lain, bu?”. Maksim kearifan ini memberi keuntungan besar kepada orang lain 

atau berusaha menyenangkan orang lain, yaitu ibu memberi keuntungan besar 

berupa kesempatan kepada ibu untuk menyampaikan apa yang perlu dibelikan 

lagi. Hal tersebut menandakan bahwa anak usia lima tahun sudah mampu 

menyampaikan tuturan yang santun, guna menjaga hubungan baik antara penutur 

dan mitra tutur. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

kesantunan bertutur yang dituturkan anak usia lima tahun dalam kegiatan 

komunikasi sehari-hari.  
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Penelitian seperti ini sebelumnya dilakukan oleh Candra (2013), Agistia (2016), 

dan Iros (2017). Candra mengkaji kesantunan tindak tutur memerintah anak usia 

sekolah dasar dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Putri 

Agistia mengkaji Kesantunan Bertutur Siswa dalam Diskusi Kelas VIII SMP 

Negeri 20 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dan Implikasinya dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Iros mengkaji tindak tutur direktif guru 

perempuan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI. Perbedaan penelitian 

ini, yaitu peneliti memfokuskan kesantunan tindak tutur direktif, disertai juga 

implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak (TK) 

Kurikulum 2013 pada KD 2.14, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. Oleh karena 

itu, penelitian ini masih perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya.  

 

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji kesantunan bertutur dalam tindak tutur anak 

usia lima tahun yang dianalisis berdasarkan penaatan dan pelanggaran maksim 

kesantunan karena di dalam kegiatan komunikasi, anak usia lima tahun kerap 

menggunakan tuturan yang menaati dan melanggar prinsip kesantunan dalam 

kegiatan komunikasi sehari-hari khususnya dalam penggunaan kesantunan tindak 

tutur direktif. Selain itu, peneliti juga menganalisis kesantunan dalam tindak tutur 

langsung dengan ungkapan penanda kesantunan dan kesantunan dalam tindak 

tutur tidak langsung, yaitu kesantunan dengan tuturan deklaratif dan kesantunan 

dengan tuturan interogatif, serta mengimplikasikan kesantunan bertutur dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak (TK). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak usia lima 

tahun yang menaati dan melanggar maksim-maksim kesantunan?  

2. Bagaimanakah kesantunan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak 

langsung dalam tindak tutur direktif anak usia lima tahun?  

3. Bagaimanakah implikasi kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak 

usia lima tahun pada pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak 

(TK)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak usia lima 

tahun yang menaati dan melanggar maksim-maksim kesantunan. 

2. Mendeskripsikan kesantunan dalam tindak tutur langsung dan tindak tutur 

tidak langsung dalam tindak tutur direktif anak usia lima tahun. 

3. Mengimplikasikan kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak usia 

lima tahun pada pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak (TK). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

praktis, maka manfaat dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Dapat menambah bacaan dan informasi di bidang kebahasaan khususnya dalam 

ranah studi pragmatik tentang kesantunan tuturan dan dapat menjadi perbandingan 

bagi penelitian-penelitian sejenis yang lain secara mendalam. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi penelitian di bidang 

yang sama, yaitu kebahasaan khusunya pragmatik.  
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2. Bagi pendidik dapat dijadikan sebagai referensi untuk menerapkan kesantunan 

dalam tindak tutur direktif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di 

Taman Kanak-Kanak (TK).  

3. Bagi pembaca dapat menambah informasi mengenai kesantunan dalam tindak 

tutur direktif anak usia lima tahun. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut. 

1. Data penelitian ini adalah kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak 

usia lima tahun. 

2. Sumber data penelitian ini adalah tuturan anak usia lima tahun yang bernama 

Muhamad David Khoirul Azzam. 

3. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kesantunan Berbahasa 

 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan digunakan 

sebagai alat komunikasi atau interaksi sosial (Chaer, 2010). Bahasa mempunyai 

struktur dan kaidah tertentu yang harus dipatuhi oleh para penuturnya saat 

berkomunikasi atau berinteraksi dalam suatu tuturan. Pemakaian bahasa tidak 

hanya memperhatikan ragam bahasa yang baik dan tata bahasa yang benar, tetapi 

makna dan maksud dari bahasa tersebut tidak menyinggung atau menyakitkan hati 

pendengarnya (Pranowo, 2012). Penutur yang memiliki kemampuan bertutur kata 

yang baik, halus dan maksud dari perkataannya jelas akan menyejukkan hati mitra 

tutur sehingga berkenan untuk mendengarnya. Tujuan interaksi akan tercapai 

dengan efektif dengan suasana yang menyenangkan dan harmonis. Bahasa juga 

mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui bahasa baik verbal (ujaran atau 

tulisan) maupun nonverbal (gerak tubuh) akan terlihat bagaimana ia 

mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan baik atau buruk. Budi halus 

dan pekerti luhur menjadi tolak ukur kepribadian baik seseorang yang terlihat dari 

kesantunan berbahasanya (Pranowo, 2012). 

Kesantunan adalah ujaran yang membuat orang lain dapat menerima dan tidak 

menyakiti perasaannya (Leech, 2014). Selanjutnya Richards (dalam Prayitno, 

2011) mengartikan kesantunan adalah bagaimana bahasa menunjukkan jarak 

sosial di antara penutur dan hubungan peran mereka di dalam suatu masyarakat. 

Rahardi (2009) menjelaskan kesantunan sebuah tuturan sesungguhnya juga dapat 

dilihat dari banyak sedikitnya tuturan itu memberikan pilihan kepada mitra tutur. 

Berdasarkan pemaparan oleh para ahli di atas, kesantunan berbahasa adalah 

pengungkapan pikiran dan perasaan dengan halus, baik dan sopan dalam interaksi 

komunikasi verbal. Kesantunan berbahasa mencerminkan budi halus dan pekerti 

luhur seseorang dengan tidak menyakiti perasaan dan memberikan pilihan kepada 
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orang lain. Pemberian pilihan kepada orang lain agar tidak terkesan memaksa atau 

angkuh sehingga tujuan interaksi tercapai secara efektif dan hubungan mereka 

menjadi harmonis. 

Teori kesantunan berbahasa telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa, 

di antaranya Robin Lakoff, Fraser, Brown dan Levinson, Geoffrey Leech, dan 

Pranowo (Chaer, 2010). Secara umum menurut pakar tersebut, ada tiga kaidah 

yang harus dipatuhi agar tuturan terdengar santun oleh lawan tutur, yaitu (1) 

formalitas (formality), (2) ketidaktegasan (hesitancy). dan (3) kesamaan atau 

kesekawanan (equality or camaraderie) (Chaer, 2010). Pada kaidah yang pertama, 

yaitu jangan memaksa atau jangan angkuh pada lawan tutur; kaidah yang kedua, 

yaitu buatlah sedemikian rupa sehingga lawan bicara tutur dapat menentukan 

pilihan (option); dan kaidah yang ketiga, yaitu bertindaklah seolah-olah Anda dan 

lawan tutur Anda menjadiَ samaَatauَdenganَkataَlainَ‘buatlahَ lawanَtuturَAndaَ

merasa senang’َ (Chaer,َ 2010).َ Berdasarkanَ telahَ disebutkan,َ penelitiَ

memfokuskan pada teori kesantunan Leech. 

 

2.2 Prinsip-Prinsip Percakapan 

 

Dalam berkomunikasi, seseorang akan menghadapi kendala-kendala yang 

mengakibatkan komunikasi tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

Oleh karena itu, perlu dirumuskan pola-pola yang mengatur kegiatan komunikasi 

(Grice dalam Rusminto, 2015). Pola-pola percakapan lebih dikenal dengan 

prinsip-prinsip percakapan tidak hanya dilandasi dengan prinsip kerja sama, tetapi 

juga prinsip sopan santun dan prinsip-prinsip tindak sosial yang lain agar 

komunikasi antara penutur dan mitra tutur dapat berjalan lancar. Untuk 

memperlancar percakapan tersebut, maka penutur harus menaati dan 

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

yang berlaku dalam percakapan ialah prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun 

(Rusminto, 2015). 
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2.2.1 Prinsip Kerja Sama 

 

Di dalam komunikasi seseorang sering terjadi kendala-kendala yang 

mengakibatkan komunikasi tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

Agar proses komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, penutur dan mitra 

tutur harus bisa saling bekerja sama. Prinsip kerja sama berfungsi untuk mengatur 

peserta percakapan, sehingga tuturan dapat memberikan sumbangan agar tercapai 

tujuan percakapan. Prinsip kerja sama juga dapat mengatur hak dan kewajiban 

penutur dan mitra tutur (Widodo, 2010). 

 

Grice (dalam Widodo, 2016) mengemukakan bahwa prinsip kerja sama terbagi 

atas empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, 

dan maksim pelaksanaan. Berikut ini uraian maksim-maksim tersebut. 

 

a. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas menyatakan “berikan informasi dalam jumlah yang tepat.” 

Maksim kuantitas ini terdiri dari dua prinsip, yaitu: 

1) Berikan informasi yang Anda berikan secukupnya atau sesuai dengan jumlah 

yang diperlukan. 

2) Berikan informasi seperlunya saja, jangan memberikan informasi lebih 

daripada yang diperlukan. 

 

Maksim kuantitas memberikan tekanan pada tidak dianjurkannya pembicara untuk 

memberikan informasi lebih daripada yang diperlukan. Hal ini didasari dengan 

adanya asumsi bahwa informasi lebih hanya akan membuang-buang waktu saja. 

Kelebihan informasi juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang disengaja untuk 

memberikan efek tertentu (Widodo, 2016). 

 

b. Maksim Kualitas 

Maksim kualitas menyatakan “usahakan agar informasi Anda sesuai dengan 

fakta”. Maksim ini terdiri dari dua prinsip, yaitu: 

1) jangan mengatakan sesuatu yang Anda yakini bahwa hal itu tidak benar;  
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2) jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. 

 

Maksim kualitas mengisyaratkan penyampaian informasi yang mengandung 

kebenaran. Artinya, agar tercipta suatu kerja sama yang baik dalam sebuah 

percakapan, sesorang dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar, bahkan 

hanya informasi yang mengandung kebenaran yang meyakinkan (Rusminto, 

2015). 

 

c. Maksim Relevansi 

Dalam maksim relevansi, dinyatakan agar terjalin kerja sama antara penutur dan 

mitra tutur, masing-masing seharusnya dapat memberikan kontribusi yang relevan 

tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Bertutur dengan tidak memberikan 

kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar kerja sama 

(Widodo, 2016). 

d. Maksim Pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur bertutur secara langsung, 

jelas, dan tidak kabur. Secara jelas maksim pelaksanaan dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Hindari ketidakjelasan atau kekaburan ungkapan. 

2) Hindari ambiguitas. 

3) Hindari kata-kata berlebihan yang tidak perlu. 

4) Harus berbicara dengan teratur. 

 

Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 

melanggar prinsip kerja sama maksim pelaksanaan, karena tidak mematuhi 

maksim pelaksanaan (Widodo, 2016). 

 

2.2.2 Prinsip Kesantunan 

 

Prinsip kerja sama berfungsi untuk mengatur apa yang dikatakan oleh peserta 

percakapan sehingga tuturan dapat memberikan sumbangan agar tercapai tujuan 

percakapan, sedangkan kesantunan mengutamakan menjaga keseimbangan sosial 
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dan hubungan dalam percakapan. Hubungan tersebut dapat mengharapkan bahwa 

keberlangsungan percakapan akan dapat dipertahankan (Leech dalam Rusminto, 

2015). 

  

Leech (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa prinsip kesantunan 

dirumuskan dalam enam buktir maksim, yaitu (1) Maksim Kearifan, (2) Maksim 

Kedermawanan, (3) Maksim Pujian, (4) Maksim Kerendahan Hati, (5) Maksim 

Kesepakatan, dan (6) Maksim Simpati. Keenam maksim tersebut dapat dijelaskan 

berikut ini. 

 

1) Maksim Kearifan (Tact Maxim) 

Maksim kearifan mengandung prinsip sebagai berikut. 

a) buatkah kerugian orang lain sekecil mungkin; dan 

b) buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin (Leech, 2011).   

Maksim kearifan ini mengacu pada mitra tutur (Rusminto, 2015). Leech (dalam 

Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa ilokusi tidak langsung lebih cenderung 

sopan dari pada ilokusi yang bersifat langsung. Hal ini didasari atas dua alasan 

sebagai berikut. 

1) ilokusi tidak langsung menambah derajat kemanasukaan 

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

   

Contoh (1) sampai dengan (5) berikut menunjukkan kecendrungan-kecenderungan 

tersebut (Rusminto, 2015). 

1) Angkatlah telepon itu. 

2) Saya ingin Anda mengangkat telepon itu. 

3) Maukah Anda mengangkat telepon itu? 

4) Dapatkah Anda mengangkat telepon itu? 

5) Apakah Anda keberatan mengangkat telepon itu? 

Contoh (1) sampai dengan (5) menunjukkan bahwa semakin tidak langsung 

ilokusi disampaikan semakin tinggi derajat kesopanan yang tercipta, demikian 

pula yang terjadi sebaliknya. 
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2) Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) 

Maksim kedermawanan mengandung prinsip sebagai berikut. 

1) buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; dan 

2) buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin (Leech, 2011). 

 

Maksim kedermawanan menggunakan skala pragmatik yang sama dengan 

maksim kearifan, yaitu skala untung rugi, karena maksim kedermawanan 

mengacu pada diri penutur. Hal ini yang menyebabkan maksim kedermawanan 

berbeda dengan maksim kearifan, dalam maksim kearifan tidak tidak tersirat 

adanya unsur kerugian pada diri penutur (Rusminto, 2015). Leech (2011) 

menyajikan contoh pada kalimat-kalimat berikut. 

1) Kamu dapat meminjamkan mobilmu pada saya. 

2) Aku dapat meminjamkan mobilku kepadamu. 

3) Kamu harus datang dan makan malam di rumah kami. 

4) Kami harus datang dan makan malam di tempatmu. 

Kalimat (2) dan kalimat (3) dianggap sopan karena dua hal tersebut menyiratkan 

keuntungan bagi mitra tutur dan kerugian bagi penuturnya, sedangkan kalimat (1) 

dan kalimat (4) hubungan antara penutur dan mitra tutur pada skala untung-rugi 

menjadi terbalik. 

 

3) Maksim Pujian (Approbation Maxim) 

Maksim pujian berbunyi, sebagai berikut. 

1) kecamlah mitra tutur sesedikit mungkin; 

2) pujilah mitra tutur sebanyak mungkin (Leech, 2011). 

 

Maksimَpujianَ lebihَmementingkanَaspekَnegatifnya,َ yaituَ ‘janganَmengatakanَ

hal-hal yang tidak menyenangkan tentang orang lain terutama tentang mitra tutur 

kepada mitra tutur (Leech, 2011). Berikut ini contoh untuk memperjelas maksim 

pujian (Rusminto, 2015). 

1) Masakanmu enak sekali. 

2) Penampilannya bagus sekali. 

3) Masakanmu sama sekali tidak enak. 
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Contoh (1) dan (2) merupakan wujud tuturan yang menaati maksim pujian tentang 

mitra tutur. Pada tuturan (1) pujian ditunjukkan kepada mitra tutur, sedangkan 

pada tuturan (2) ditunjukkan kepada orang lain. Contoh (3) merupakan contoh 

ilokusi yang melanggar maksim pujian, karena sama sekali tidak memuji. 

 

4) Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim) 

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut. 

1) pujilah diri sendiri sesedikit mungkin 

2) kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin (Leech, 2011) 

 

Hal ini berarti bahwa memuji diri sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip 

sopan santun dan sebaliknya mengecam diri sendiri merupakan tindakan yang 

sopan dalam sebuah percakapan, karena semakin penutur mengecam dirinya maka 

semakin sopanlah tuturan tersebut. Lebih dari itu, sepakat dan mengiyakan pujian 

orang lain terhadap diri sendiri juga merupakan pelanggaran terhadap maksim 

kerendahan hati (Rusminto, 2015). Berikut ini contoh untuk memperjelas uraian 

mengenai maksim kerendahan hati. 

1) Bodoh sekali saya. 

2) Pandai sekali saya. 

3) Bodoh sekali Anda. 

4) Pandai sekali Anda. 

5) Terimalah hadiah yang kecil ini sebagai tanda penghargaan kami. 

6) Terimalah hadiah yang kecil ini sebagai tanda penghargaan kami. 

7) A: Mereka baik sekali kepada kita. 

B: Ya, benar. 

8) A: Anda baik sekali pada saya. 

B: Ya, betul. 

Contoh (1) memperlihatkan bahwa mengecam diri sendiri merupakan tindakan 

yang sopan, sebaliknya memuji diri sendiri pada contoh (2) merupakan 

pelanggaran terhadap maksim kerendahan hati. Demikian juga sebaliknya pada 

contoh (3) dan (4). Sementara itu, mengecilkan arti kebaikan hati diri sendiri pada 

contoh (5) merupakan tindakan yang sopan; sebaliknya membesar-besarkan 
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kebaikan hati diri sendiri seperti pada contoh (6) merupakan pelanggaran terhadap 

maksim kerendahan hati. Demikian juga yang terjadi pada contoh (7) dan (8). 

Menyetujui pujian terhadap orang lain merupakan tindakan yang sopan, 

sebaliknya sependapat dengan pujian yang diajukan kepada diri sendiri 

merupakan pelanggaran terhadap maksim kerendahan hati. (Rusminto, 2015). 

 

5) Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) 

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut. 

a. Usahakan agar ketaksepakatan antara diri penutur dan mitra tutur terjadi sedikit 

mungkin 

b. Usahakan agar kesepakatan antara diri penutur dengan mitra tutur terjadi 

sebanyak mungkin (Leech, 2011) 

 

Maksim kesepakatan berdiri sendiri dengan menggunakan skala kesepakatan 

sebagai dasar acuannya. Hal ini disebabkan oleh adanya acuan ganda yang 

menjadi sasaran maksim kesepakatan ini. Maksim kesepakatan mengacu kepada 

dua pemeran sekaligus, yaitu penutur dan mitra tutur. Pada sebuah percakapan 

diusahakan penutur dan mitra tutur menunjukkan kesepakatan tentang topik yang 

dibicarakan. Jika tidak mungkin, penutur seharusnya berusaha kompromi dengan 

melakukan ketidaksepakatan sebagian, sebab bagaimanapun ketidaksepakatan 

sebagian lebih disukai dari pada ketidaksepakatan sepenuhnya (Rusminto, 2015). 

Berikut ini contoh untuk memperjelas uraian tersebut. 

1) A: Pestanya meriah sekali, bukan? 

B: Tidak, pestanya sama sekali tidak meriah. 

2) A: Semua orang menginginkan kebahagiaan. 

B: Ya, pasti. 

3) A: Bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari. 

B: Betul, tetapi tata bahasanya cukup sulit. 

Contoh (1) memperlihatkan ketidaksepakatan antara penutur dan mitra tutur, dan 

karenanya melanggar maksim kesepakatan. Pada contoh (2) merupakan contoh 

percakapan yang menunjukkan penerapan maksin kesepakatan, sedangkan contoh 
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(3) merupakan percakapan yang memperlihatkan adanya ketidaksepakatan 

sebagian. 

 

6) Maksim Simpati (Sympathy Maxim) 

Maksim simpati mengandung prinsip sebagai berikut (Leech, 2011). 

a) Kurangilah rasa antipati antara diri penutur dengan mitra tutur hingga sekecil 

mungkin 

b) Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara penutur dan mitra tutur 

 

Sama halnya dengan maksim kesepakatan, maksim simpati tidak berpasangan 

dengan maksim lainnya. Maksim ini menggunakan skala simpatinsebagai dasar 

acuannya. Sasaran pada maksim simpati adalah penutur dan mitra tutur. Hal ini 

berarti bahwa semua tindak tutur yang mengungkapkan rasa simpati kepada orang 

lain merupakan sesuatu yang penting untuk mengembangkan percakapan yang 

memenuhi prinsip sopan santun. Tindak tutur yang mengungkapkan rasa simpati 

tersebut misalnya ucapan selamat atas apa yang dicapai, ucapan bela sungkawa, 

dan ucapan lain yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Berikut ini 

contoh penggunaan maksim simpati. 

a. Adik: Kak, besok aku akan menghadapi UAS.    

b. Kakak: Siap. Lakukan persiapan yang matang ya, kerja keras dan  belajar. 

Tekun berusaha dan sukses selalu! 

Contoh (1) diucapkan oleh seorang adik yang akan menghadapi Ujian Akhir 

Sekolah kepada kakaknya. Kakaknya memberikan semangat dengan 

mengucapkan "Lakukan persiapan yang matang ya, kerja keras dan belajar”. 

“Tekun berusaha dan sukses selalu!" ungkapan ini merupakan salah satu bentuk 

simpati. 

 

2.3 Kesantunan Berbahasa 

2.3.1 Kesantunan Linguistik 

Menurut Rahardi (2005) kesantunan linguistik tuturan bahasa Indonesia terbagi 

menjadi empat hal, yaitu (1) panjang-pendek tuturan, (2) urutan tutur, (3) intonasi 
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tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, dan (4) pemakaian ungkapan penanda 

kesantunan. 

 

1. Panjang-Pendek Tuturan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik Tuturan 

Secara umum semakin panjang tuturan yang digunakan akan semakin santunlah 

tuturan itu. dan sebaliknya, jika semakin pendek tuturan akan cenderung tidak 

santun. Di katakan demikian, karena panjang-pendeknya sebuah tuturan sangat 

erat kaitannya dengan masalah kelangsungan dan ketidaklangsungan dalam 

bertutur. Berikut ini contoh untuk memperjelas (Rahardi, 2005). 

(1) “Buku rekening itu!” 

(2) “Ambil buku rekening itu!” 

(3) “Ambilkan buku rekening itu!” 

(4) “Tolong ambilkan buku rekening itu!” 

Tuturan di atas memiliki jumlah kata dan ukuran panjang-pendek yang tidak 

sama, yaitu secara berurutan semakin panjang tuturannya. Hal tersebut 

menandakan bahwa pada tuturan (1) secara linguistik menandakan kesantunan 

yang paling rendah dengan konotasi kasar, keras, dan secara langsung. Oleh 

karena itu, semakin panjang tuturan akan semakin santun dan sebaliknya semakin 

pendek tuturan akan menjadi tidak santun. 

 

2. Urutan Tuturan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik Tuturan 

Menurut Rahardi (2005) urutan sebuah tuturan menentukan penilaian seseorang 

terhadap perilaku kesantunan seseorang. Pada tuturan pendek, urutan tutur 

tersebut dapat diidentifikasikan keberadaanya. Berkenaan dengan urutan tutur 

sebagai penentu kesantunan linguistik, tuturan seorang atasan kepada bawahannya 

di dalam sebuah ruangan yang segera akan digunakan untuk rapat pada contoh 

berikut. 

i. “Ruangan ini akan digunakan untuk rapat pukul 10.00 tepat. Bersihkan 

dulu meja rapat itu! Cepat!” 

ii. “Cepat! Bersihkan dulu meja rapat itu! Ruangan ini akan digunakan 

untuk pertemuan pukul 10.00 tepat.” 
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Tuturan (1) lebih santun dibandingkan dengan tuturan (2) karena menyatakan 

maksud imperatifnya, tuturan tersebut diawali terlebih dahulu dengan informasi 

lain yang melatarbelakangi imperatif yang dinyatakan selanjutnya. 

 

3. Intonasi dan Isyarat-isyarat Kinesik sebagai Kesantunan Linguistik 

 

Menurut Rahardi (2005) dalam pemakaian imperatif ditemukan tuturan imperatif 

yang panjang dan lebih kasar daripada tuturan yang pendek. Hal ini dikarenakan 

penggunaan intonasi tertentu yang tidak disesuaikan panjang pendeknya sebuah 

tuturan, sehingga intonasi mempengaruhi tinggi rendahnya peringkat kesantunan 

sebuah tuturan imperatif. Selain intonasi, isyarat-isyarat kinesik juga 

mempengaruhi suatu tuturan. 

 

4. Ungkapan Penanda Kesantunan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik 

 

Menurut Rahardi (2005) secara linguistik, kesantunan dalam pemakaian imperatif 

bahasa Indonesia ditentukan oleh muncul atau tidaknya ungkapan-ungkapan 

penanda kesantunan. Berikut ini macam-macam penanda kesantunan. 

a. Penanda Kesantunan Tolong sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

Penanda kesantunan tolong dapat memperhalus sebuah tuturan, karena tidak 

dianggap sebagai imperatif perintah saja, melainkan dianggap sebagai imperatif 

yang bermakna permintaan (Rahardi, 2005). Berikut contoh penanda kesantunan 

tolong. 

(1) “Susun buku itu di atas meja!” 

(2) “Tolong disusun buku itu di atas meja!” 

Tuturan di atas mengandung makna imperatif yang sama, tuturan (2) lebih halus 

dibandingkan dengan tuturan (1), karena pada tuturan (2) memiliki kadar 

kesantunan lebih tinggi dibandingkan tuturan (1). 

 

b. Penanda Kesantunan Mohon sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

Tuturan dengan penanda kesantunan mohon  pada awalnya akan menjadi lebih 

santun dibandingkan dengan bentuk imperatif yang tidak mendapatkan tambahan 
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penanda kesantunan. Penanda kesantunan ini bermakna sebuah permintaan. 

Pemakaian penanda kesantunan mohon  juga digunakan bersama unsur lain, 

seperti kiranya atau sekiranya (Rahardi, 2005). Berkaitan dengan hal tersebut, 

berikut contoh penanda kesantunan mohon. 

(1) “Terima hadiah ini!” 

(2) “Mohon diterima hadiah boneka ini!” 

(3) “Mohon (se)kiranya dapat menerima hadiah boneka ini!” 

Ketiga contoh tuturan tersebut memiliki peringkat kesantunan yang berbeda. Pada 

tuturan (1) memiliki peringkat kesantunan yang paling rendah dibanding dengan 

tuturan yang lainnya.  

 

c. Penanda Kesantunan Silakan sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

Penanda kesantunan silakan dapat digunakan sebagai makna persilaan yang dapat 

berfungsi sebagai penghalus sebuat tuturan dan penentu kesantunan imperatif 

(Rahardi, 2005). Berikut contoh tuturan yang menggunakan penanda kesantunan 

silakan.  

(1) “Tutup pintu dapur itu!” 

(2) “Silakan ditutup pintu dapur itu!” 

Tuturan (2) lebih santun dibanding dengan tuturan (1) karena pada tuturan 

tersebut berkontribusi sebagai imperatif pasif. 

 

d. Penanda Kesantunan Mari sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

Pada komunikasi sehari-hari penanda kesantunan mari, sering digantikan oleh 

kata ayo. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tuturan imperatif yang 

menggunakan penanda kesantunan mari  memiliki peringkat kesantunan lebih 

tinggi daripada tuturan imperatif yang menggunakan penanda kesantunan ayo dan 

yo. Berikut ini contoh penanda kesantunan tersebut. 

(1) “Main!” 

(2) “Mari main!” 

(3) “Ayo main!” 

(4) “Yo, main atau “Main, yo!” 

(5) “Yuk, main!” atau “Main, yuk!” 
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Sebagai imperatif yang bermakna ajakan, pada tuturan (1) lebih jarang digunakan 

dalam pertuturan dan berkadar kesantunan lebih rendah daripada tuturan yang 

lainnya. Pada tuturan (2) dan (3) lebih santun dibanding dengan tuturan (4) dan 

(5). Pada situasi yang tidak formal, tuturan (4) dan (5) cenderung sering muncul 

dan mudah ditemukan dalam praktik keseharian bertutur. 

 

e. Penanda Kesantunan Biar sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

Penanda kesantunan biar, biasanya sering digunakan untuk menyatakan makna 

imperatif permintaan izin. Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan biar 

dapat dikatakan lebih santun daripada tuturan yang bermakna permintaan izin 

(Rahardi, 2005). Berikut contoh penanda kesantunan tersebut. 

(1) “Biar aku yang menutup pintu itu.” 

(2) “Aku meminta kepadamu supaya kamu mengizinkan aku menutup 

pentu itu.” 

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

 

Tuturan (1) bermakna permintaan izin, tuturan tersebut dapat diubah wujudkan 

sehingga menjadi tuturan (2) yang sama-sama mengandung maksud permintaan 

izin. Akan tetapi pada tuturan (1) jauh lebih santun dibanding dengan tuturan (3), 

karena pada tuturan (3) mengandung maksud memaksakan kehendak lepada mitra 

tutur. 

 

f. Penanda Kesantunan Ayo sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

Kata ayo digunakan di awal tuturan dengan makna imperatif yang terdapat dalam 

tuturan itu akan berubah menjadi sebuah imperatif ajakan. Keduanya sama-sama 

berfungsi untuk menuntut tindakan yang sama, makna imperatif mengajak lebih 

santun daripada imperatif memerintah atau menyuruh (Rahardi, 2005). Berikut 

contoh penanda kesantunan ayo. 

(1) “Ayo, makan dulu!” 

(2) “Makan dulu!” 
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Pada tuturan (1), menunjukkan makna bahwa tindakan makan 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, 

melainkan dilakukan sendiri oleh mitra tutur. Oleh karena itu, tuturan (1) 

dikatakan lebih santun, karena mengandung maksud penyelamatan muka yang 

diakukan dengan cara menghindari pemaksaan. 

 

g. Penanda Kesantunan Coba sebagai Penentu Kesantunan Linguistik  

 

Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan coba digunakan untuk 

menyatakan makna memerintah atau menyuruh dengan tuturan imperatif, 

pemakaian coba akan merendahkan kadar tuturan imperatifnya. Tuturan yang 

digunakan seolah-olah bahwa mitra tutur diperlakukan sebagai orang yang sejajar 

dengan penutur pada kenyataanya, peringkat keduanya jauh berbeda (Rahardi, 

2005). Berikut contoh penanda kesantunan coba.  

(1) “Coba duduk dulu!” 

Tuturan tersebut semula bermakna imperatif suruhan kasar akan berubah menjadi 

makna halus dan sopan, karena menggunakan penanda kesantunan coba. 

 

h. Penanda Kesantunan Harap sebagai Penentu Kesantunan Linguistik 

 

Penanda kesantunan harap berfungsi sebagai pemerhalus tuturan dan sebagai 

fungsi penanda tuturan harapan atau dapat juga memiliki makna imbauan 

(Rahardi, 2005). Berikut contoh penanda kesantunan harap.  

(1) “Jangan menganggu kakak lagi menggambar!” 

(2) “Harap jangan menganggu kakak lagi menggambar!” 

Informasi Indeksal: 

Dituturkan oleh adik kepada ibu agar tidak mengganggu kakak yang 

sedang menggambar. 

 

Tuturan di atas merupakan tuturan perintah dari adik kepada ibu, jika dilihat 

tuturan (1) sangat tegas dan keras, kemudian jika diungkapkan dengan nada yang 
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kasar, tuturan tersebut akan membuat jengkel mitra tutur. Tuturan (2) tidak lagi 

memiliki maksud imperatif perintah, karena tuturan tersebut menggunakan 

penanda kesantunan harap, dengan begitu akan memiliki maksud harapan atau 

imbauan. 

 

i. Penanda Kesantunan Hendak (lah/nya) sebagai Penentu Kesantunan 

Linguistik 

 

Penanda kesantunan hendaklah atau hendaknya  dapat memperhalus tuturan. 

Penggunaan penanda kesantuan ini semula menyatakan makna suruhan dapat 

berubah menjadi makna imbauan atau saran (Rahardi, 2005). Berikut contoh 

penanda kesantunan hendaklah atau hendaknya.  

(1) “Datang tepat waktu!” 

(2) “Hendaknya datang tepat waktu!” 

(3) “Hendaklah datang tepat waktu!” 

Pemakaian pada tuturan di atas ysng menggunakan penanda kesantunan  

hendaknya atau hendaklah terdengar lebih halus dan santun dari pada tuturan 

yang tidak menggunakan. Selain itu memberikan makna baru yaitu tidak lagi 

memerintah melainkan bermakna pemberian saran. 

 

j. Penanda Kesantunan Sudi kiranya/Sudilah kiranya/Sudi apalah kiranya 

sebagai Penentu Kesantunan Linguistik 

 

Tuturan yang menggunakan penanda kesantunan Sudi kiranya, Sudilah kiranya, 

atau Sudi apalah kiranya akan terdengar lebih halus. Pemakaian penanda 

kesantunan tersebut juga bermakna perintah yang akan menjadi permintaan atau 

permohonan yang sangat halus (Rahardi, 2005). Berikut contoh penanda 

kesantunan Sudi kiranya, Sudilah kiranya, atau Sudi apalah kiranya. 

(1) “Sudilah kiranya, Bapak datang untuk membicarakan rencana 

pernikahan anak-anak kita.” 

(2) “Sudi apalah kiranya Ibu berkenan datang menyelesaikan perkara 

hutang ini.” 
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(3) “Mohon Bapak sudi kiranya berkenan membantu membayar biaya 

perawatan rumah sakit untuk anak saya.” 

 

Ungkapan penanda kesantunan digunakan untuk menjaga  tuturan agar terdengar 

santun. Selain dari penanda yang diungkapkan oleh Rahardi di atas, Pranowo 

(dalam Chaer, 2010) memberi saran agar tuturan terasa santun, sebagai berikut. 

a. Gunakan kata “tolong” untuk meminta bantuan kepada 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. 

 

2.3.2 Kesantunan Pragmatik 

Menurut Widodo (2016) makna pragmatik dalam bahasa Indonesia dapat 

diwujudkan dengan tuturan yang bermacam-macam. Makna imperatif kebanyakan 

tidak diwujudkan dengan tuturan imperatif melainkan tuturan non-imperatif. 

Makna pragmatik juga dapat ditemukan dalam tuturan deklaratif dan introgatif. 

Penggunaan tuturan untuk menyatakan makna pragmatik mengandung unsur 

ketidaklangsungan. Dengan demikian dalam sebuah tuturan deklaratif, interogatif, 

dan imperatif mengandung makna pragmatik (Rahardi, 2005). 

 

a. Kesantunan Pragmatik dalam tuturan Deklaratif 

Kesantunan pragmatik deklaratif merupakan tuturan yang dituturkan dalam 

tuturan deklaratif. Penutur atau mitra tutur menggunakan tuturan deklaratif 

memiliki maksud agar tuturan yang dituturkan terdengar lebih santun. Menurut 

Rahardi (2005) kesantunan dengan menggunakan tuturan deklaratif dapat 

dilakukan sebagai ekspresi kesantunan pragmatk dengan maksud yang bermacam-

macam. Berikut diuraikan secara rinci kesantunan pragmatik dalam tuturan 

deklaratif. 
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1) Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Suruhan 

Tuturan pragmatik suruhan dapat diungkapkan menggunakan tuturan deklaratif. 

Dalam kegiatan bertutur, penutur menggunakan tuturan non-imperatif, sehingga 

terdengar lebih santun karena dituturkan secara deklaratif dan tidak secara 

langsung menyuruh. Berikut ini contoh tuturannya. 

(1) “Tutup pintu itu” (Tuturan disampaikan secara imperatif) 

(2) “Ayamnya nanti masuk kalau pintunya terbuka.” (Imperatif yang 

dikemas dalam tuturan deklaratif) 

Informasi Indeksal: 

Dituturkan oleh ibu kepada anaknya yang sedang bermain mobil-

mobilan di teras rumah. Dengan menggunakan tuturan deklaratif yang 

menjelaskan bahwa ada ayam di depan teras rumah, namun pintunya 

terbuka, ibu berharap sang anak langsung menutup pintu tersebut. 

 

2) Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Ajakan 

Pada peristiwa tutur, makna pragmatik ajakan sering dituturkan dengan 

menggunakan tuturan yang berkontruksi deklaratif (Rahardi, 2005). Tuturan 

tersebut memiliki ciri ketidaklangsungan yang tinggi, sehingga dalam tuturan 

tersebut terkandung maksud-maksud kesantunan. Berikut ini contoh tuturannya. 

Adik : “Kak, nggak usah ke indomaret ya. Soalnya ibu mau ke rumah 

bik Lintang.” 

 Kakak : “Iya udah kakak juga ikut.” 

 Informasi Indeksal: 

Tuturan di atas disampaikan oleh adik kepada kakak pada waktu akan 

berangkat ke rumah bibik. 

 

3) Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Permohonan 

Menurut Rahardi (2005) tuturan deklaratif digunakan untuk menyatakan 

pragmatik permohonan. Penggunaan tuturan deklaratif akan memperhalus maksud 

memohon tidak terlalu menonjol dan dapat terlihat lebih santun. Berikut ini 

contoh tuturannya. 
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Guru : “Ibu, nanti siang banyak guru yang akan pergi ke 

rumah Pak Deni untuk menghadiri acara 

syukuran.” 

Kepala Sekolah : “Baik, rapatnya kita tunda saja.” 

Informasi Indeksal: 

Tuturan di atas disampaikan di dalam ruang kepala sekolah oleh salah satu 

guru kepada kepala sekolah. Saat itu, ada salah satu dari guru di sekolah  

tersebut mengadakan acara tasyakuran. 

 

4) Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Persilaan 

Menurut Rahardi (2005) dalam komunikasi sehari, sering kali ditemukan bahwa 

makna pragmatik persilaan diungkapkan dengan menggunakan tuturan yang 

berkonstruksi deklaratif. Berdasarkan hal tersebut, makna pragmatik persilaan 

dapat diungkapkan dengan lebih santun. Berikut ini contoh tuturannya. 

Siswa : “Maaf Bu, apakah kami bisa mengantarkan tugas ke ruangan ibu 

saja?” 

Guru : “Baik, silakan di letakkan di atas meja saya.” 

Informasi Indeksal: 

Tuturan di atas merupakan cuplikan percakapan antara seorang siswa dan 

guru di sebuah sekolah. 

 

5) Tuturan Deklaratif yang Menyatakan Makna Pragmatik Larangan 

Tuturan yang dituturkan secara tidak langsung dengan maksud melarang memiliki 

tingkat kesantun lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang melarang secara 

langsung (Rahardi, 2005). Berikut ini contoh tuturannya. 

 “Jaga kebersihan” 

 Informasi Indeksal: 

Bunyi sebuah peringatan yang biasanya terdapat di sekolahan agar siswa 

tidak membuang sampah sembarangan. 
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b. Kesantunan Pragmatik dalam tuturan Interogatif 

Sama halnya dengan tuturan deklaratif, tuturan interogatif juga digunakan untuk 

menyatakan makna pragmatik berupa pertanyaan yang mengandung makna 

ketidaklangsungan (Rahardi, 2005). Berikut ini akan diuraikan lebih rinci 

mengenai kesantunan pragmatik dalam tuturan introgatif. 

 

1) Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Perintah 

Tuturan interogatif pada umumnya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada 

mitra tutur. Pada kegiatan bertutur, tuturan interogatif dapat pula digunakan untuk 

menyatakan maksud pragmatik yang lebih santun dalam menyatakan perintah 

(Rahardi, 2005). Berikut contoh untuk memperjelas tuturan interogatif yang 

menyatakan makna perintah.  

 Ibu : “Apakah udah dikerjakan PR nya? 

 Anak : “Habis ini aku kerjakan. 

 Informasi Indeksal: 

Tuturan di atas merupakan cuplikan percakapan antara ibu dan anak ketika 

anak sedang menonton TV. 

 

2) Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pramatik Ajakan 

Makna pragmatik ajakan di dalam bahasa Indonesia dapat diungkapkan dengan 

bentuk tuturan imperatif maupun non-imperatif. Seperti uraian yang telah 

disampaikan terdahulu, maksud pragmatik ajakan yang diungkapkan dengan 

tuturan interogatif akan lebih santun (Rahardi, 2005). Berikut contoh untuk 

memperjelas tuturan interogatif yang menyatakan makna ajakan. 

“Duh, kakiku sakit. Obat merahnya masih ada nggak, Bu? Bude giyem 

jualan obat merah nggak, ya? 

Informasi Indeksal: 

Tuturan di atas disampaikan oleh seorang anak yang kakinya sedang sakit, 

ia mengeluh kepada ibunya pada saat ibu sedang makan siang. 

 

3) Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Permohonan 
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Tuturan yang menggunakan kalimat tanya sebagai tuturan interogatif dengan 

maksud permohonan akan terdengar jauh lebih santun dibandingkan tuturan 

langsung (Rahardi, 2005). Berikut contoh untuk memperjelas tuturan interogatif 

yang menyatakan makna permohonan.   

 “Kak, ini udah ganti lagi ya hurufnya? yang kemarin, aku loh belum bisa. 

 Informasi Indeksal: 

Tuturan di atas terjadi di dalam ruang keluarga antara adik dan kakak 

ketika sedang belajar menulis huruf abjad. 

 

4) Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Persilaan 

Bentuk persilaan dengan tuturan non-imperatif biasanya digunakan dalam situasi 

formal yang menggunakan unsur basa-basi. Situasi tersebut dapat ditemui dalam 

kegiatan formal dan resmi (Rahardi, 2005). Berikut contoh untuk memperjelas 

tuturan interogatif yang menyatakan makna persilaan. 

Panitia Seminar : “Sudah ditunggu oleh peserta dan pemateri 

lainnya. Apakah Bapak sudah siap menjadi 

pemateri pertama?” 

 Pemateri  : “Iya, baik. 

 

5) Tuturan Interogatif yang Menyatakan Makna Pragmatik Larangan 

Tuturan interogatif yang menyatakan makna pragmatik larangan sering 

ditemukan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Tuturan yang bermakna non-

imperatif larangan jarang ditemukan dengan bentuk non-imperatif (Rahardi, 

2005). Berikut contoh untuk memperjelas tuturan interogatif yang menyatakan 

makna larangan. 

 Guru : “Siapa yang mau tidak lulus dalam ujian ini? 

 Informasi Indeksal: 

Tuturan tersebut disampaikan oleh guru di dalam ruang kelas ketika 

sedang dilaksanakan ujian sekolah. Tuturan tersebut dimunculkan karena 

guru telah melihat ada salah satu siswa yang menyontek.  

 

 



28 
 

 
 

2.3.3 Skala Kesantunan 

Menurut Rahardi (2005) sedikitnya ada tiga macam skala pengukur peringkat 

kesantunan yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai dasar acuan 

dalam penelitian kesantunan. Ketiga macam skala itu adalah (1) skala kesantunan 

menurut Leech, (2) skala kesantunan menurut Brown dan Levinson, dan (3) skala 

kesantunan menurut Robin Lakoff.  

 

a. Skala Kesantunan Leech 

Leech (dalam Rahardi, 2005) menyatakan bahwa setiap maksim interpersonal itu 

dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan. 

Berikut skala kesantunan yang dikemukakan Leech sebagai berikut.  

 

1. Skala Kerugian dan Keuntungan (Cost-benefit scale) 

Skala kerugian dan keuntungan menunjuk kepada besar kecilnya kerugiandan 

keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah tuturan. 

Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap santun 

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

akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. 

 

2. Skala Pilihan (Optionality Scale) 

Skala pilihan ini menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan (options) yang 

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

tuturan 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 mitra tutur, tuturan tersebut akan dianggap tidak santun. 

 

3. Skala Ketidaklangsungan (Inderectness Scale) 

Skala ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak 

langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan bersifat langsung akan 

semakin dianggap tidak santun tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak 

langsung maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santun tuturan.  
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4. Skala Keotoritasan (Anthority Scale) 

Skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan 

mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial 

(rank rating) antara penutur dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan 

cenderung semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status 

sosial di antara keduanya, akan cenderung berkuranglah peringkat kesantunan 

tuturan yang digunakan dalam tuturan itu.  

 

5. Skala Jarak Sosial (Social Distance) 

Skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan 

mitra tutur. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di 

antara keduanya, akan semakin berkurang tuturan itu. Sebaliknya, semakin jauh 

jarak peringkat sosial antara keduanya, akan semakin santun tuturan yang 

digunakan. 

 

b. Skala Kesantunan Brown dan Levinson 

Berbeda dengan pendapat Leech, di dalam model kesantunan Brown and 

Levinson (dalam Rahardi, 2005) menyatakan bahwa ada tiga skala penentu tinggi 

rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan. Ketiga skala tersebut ditentukan 

secara kontekstual, sosial, dan kultural yang mencakup skala-skala berikut. 

 

1. Skala jarak sosial antara penutur dan mitra tutur (sosial distance between 

speaker and hearer) ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin, 

dan latar belakang sosiokultural. Berkenaan dengan perbedaan umur antara 

penutur dan mitra tutur, semakin tua umur seseorang, peringkat kesantunan 

bertuturnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, pria cenderung memiliki tingkat 

kesantunan yang rendah dalam kegiatan bertutur. Jenis kelamin wanita 

biasanya memiliki kecenderungan kesantunan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pria. Berkenaan dengan latar belakang sosiokultural, orang yang 

memiliki jabatan dalam masyarakat memiliki kecenderungan lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang tidak memiliki jabatan 
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2. Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur (the speaker and 

hearer relative power) atau seringkali disebut dengan peringkat kekuasaan 

(power rating) didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra 

tutur. 

3. Skala pringkat tindak atau sering pula disebut dengan rank rating atau 

lengkapnya adalah the degree of imposition associated with the required 

expenditure of goods or services didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur 

yang satu dengan tindak tutur yang lainnya. 

 

c. Skala Kesantunan Robin Lakof 

Robin Lakoff (dalam Rahardi, 2005) menyatakan tiga ketentuan untuk dapat 

dipenuhinya kesantunan di dalam kegiatan bertutur. Ketiga ketentuan tersebut 

sebagai berikut. 

1. Skala formalitas (formality scale), dinyatakan bahwa agar para peserta tutur 

dapat merasa nyaman dan betah dalam kegiatan bertutur, tuturan yang 

digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh angkuh. Di dalam 

kegiatan bertutur, masing-masing peserta tutur harus dapat menjaga 

keformalitasan dan menjaga jarak yang sewajarnya dan senatural-naturalnya 

antara yang satu dengan yang lainnya. 

2. Skala ketidaktegasan (hesitancy scale) atau seringkali disebut skala pilihan 

(optionally scale) menunjukkan bahwa agar penutur dan mitra tutur dapat 

saling merasa nyaman dan betah dalam bertutur, pilihan-pilihan dalam bertutur 

harus diberikan oleh kedua belah pihak. Orang tidak diperbolehkan bersikap 

terlalu tegang dan terlalu kaku di dalam kegiatan bertutur karena akan 

dianggap tidak santun. 

3. Skala kesantunan kesekawanan atau kesamaan (equality scale) menunjukkan 

bahwa agar bisa bersifat santun, orang haruslah bersikap ramah dan selalu 

mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan yang lain. 

Penutur harus dapat menganggap mitra tutur sebagai sahabat, agar rasa 

kesekawanan dan kesejajaran sebagai salah satu prasyarat kesantunan akan 

tercapai. 
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Dari ketiga skala kesantunan di atas, penelitian ini menggunakan skala kesantunan 

Leech untuk digunakan sebagai acuan. Skala kesantunan Leech lebih lengkap dan 

memiliki penjelasan yang jelas. Kelima tingkatan skala kesantunan menurut 

Leech lebih mudah untuk dipahami dan ditemukan dalam pertuturan sehari-hari. 

Dalam kegiatan bertutur sehari-hari, biasanya seseorang mempertimbangkan lima 

aspek yang disampaikan dalam skala kesantunan Leech, yaitu skala kerugian-

keuntungan, skala pilihan, skala ketidaklangsungan, skala keotoritasan, dan skala 

jarak sosial. Kelima skala kesantunan Leech akan menambah derajad kesantunan 

pada tuturan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur. 

 

2.4 Hakikat Tindak Tutur 

Konsep mengenai tindak tutur (Speech Acts) pertama kali dikemukakan oleh 

Austin dengan bukunya How to Do Things with Words (1962). Austin dalam 

Rusminto (2015) mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas 

pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. 

Pendapat Austin ini didukung oleh Searle (2001) dengan mengemukakan bahwa 

unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti 

membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. 

 

Selanjutnya Searle dalam Rusminto (2015) mengemukakan bahwa tindak tutur 

adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada 

hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh 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 memberi pernyataan, pertanyaan, perintah, atau 

permintaan.  

  

Dengan demikian, tindakan merupakan sebuah karakteristik tuturan dalam 

komunikasi. Diasumsikan bahwa dalam merealisasikan tuturan atau wacana, 

seseorang berbuat sesuatu, yaitu performansi tindakan. Tuturan yang berupa 

performansi tindakan ini disebut dengan tuturan performatif, yakni tuturan yang 

dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan (Rusminto, 2015). 
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2.5 Jenis-Jenis Tindak Tutur  

Austin (dalam Rusminto, 2005) mengklasifikasikan tindak tutur atas tiga peristiwa 

tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan 

tindak perlokusi. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga tindak tutur tersebut. 

 

2.5.1 Tindak Tutur Lokusi 

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang melakukan tindakan mengucapkan 

sebuah tuturan kalimat yang mengandung makna dan acuan (Leech, 2011). Oleh 

karena itu, pada tindak tutur lokusi yang diutamakan adalah isi tuturan yang 

diungkapkan oleh penutur (Rusminto, 2015). Berikut contoh tindak tutur lokusi 

(Chaer, 2010). 

Jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura 

Kalimat tersebut dituturkan semata-mata hanya untuk memberikan informasi 

sesuatu tanpa tendensi untuk sesuatu. Informasi dari contoh di atas adalah 

jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. 

 

2.5.2 Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang melakukan sebuah tindakan dalam 

mengatakan sesuatu (Leech, 2011). Moore (dalam Rusminto, 2015) 

mengemukakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya 

atau yang nyata yang diperformansikan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan 

peringatan. Dalam hal ini dibicarakan mengenai maksud, fungsi dan daya ujaran 

yang dimaksud. Berikut contoh tindak tutur ilokusi (Chaer, 2010). 

 Ujian Sekolah sudah dekat 

Kalimat di atas jika dituturkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya, selain 

memberi informasi mengenai Ujian Sekolah (US) yang sudah dekat, kalimat 

tersebut juga berisi tindakan, yaitu mengingatkan agar murid-murid giat belajar 

dalam menghadapi Ujian Sekolah (US). 

  

2.5.3 Tindak Tutur Perlokusi 

Tindak perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap 

mitra tutur, sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan 
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tersebut (Rusminto, 2015). Levinson dalam Rusminto (2015) menyatakan bahwa 

tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil 

jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan penutur. Oleh 

karena itu, tindak perlokusi sering disebut sebagai tindak tutur yang memberi 

dampak kepada orang lain. Berikut contoh tindak tutur perlokusi. 

 Rumah saya jauh 

Tuturan di atas tidak hanya memberi informasi bahwa rumah si penutur jauh, 

tetapi jika dituturkan siswa kepada guru dalam pembelajaran di kelas menyatakan 

bahwa si penutur tidak dapat datang tepat waktu karena rumahnya jauh. Maka, 

dampak atau pengaruhnya yang diharapkan oleh guru yaitu akan memberi 

hukuman berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. 

 

2.6 Tindak Tutur Direktif 

Tindak tutur direktif merupakan salah satu kategori tindak ilokusi yang bertujuan 

untuk menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur (Searle 

dalam Rusminto, 2015). Sejalan dengan pendapat tersebut, Wijana (2015: 97) 

mengemukakan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang diungkapkan 

oleh penutur agar mitra tutur melakukan sesuatu. Begitu juga dengan Ibrahim 

(1993) mengemukakan bahwa tindak tutur direktif adalah yang mengekspresikan 

sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh mitra tutur. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa tindak tutur direktif merupakan tindak tutur 

yang digunakan oleh penutur untuk menimbulkan efek tindakan yang dilakukan 

oleh mitra tutur.  

 

2.6.1 Fungsi Komunikatif Tindak Tutur Direktif 

Dengan merujuk pada pendapat Ibrahim (1993) tersebut tindak tutur direktif 

digunakan sebagai ekspresi maksud penutur digunakan untuk membuat mitra tutur 

melakukan sesuatu yang berfungsi sebagai pengontrol mitra tutur dalam 

bertindak. Menurut Ibrahim (1993) tindak tutur direktif meliputi sebagai berikut. 

1. Meminta 

Tindak tutur direktif yang mengandung fungsi meminta adalah tindak tutur 

yang mengekspresikan keinginan dan maksud agar mitra tutur melakukan 
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sesuatu sesuai yang dimaksudkan oleh penutur. Tindak tutur meminta yang 

dituturkan oleh penutur dapat ditandai dengan adanya tuturan kata meminta, 

tolong, mohon, semoga, seandainya, dan partikel –lah. Berikut ini contoh 

tuturan direktif fungsi meminta. 

 Anak: “Aku minta permennya.”   

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi meminta yang dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur agar memberikan permennya. Peristiwa tutur 

ini terjadi pada saat penutur bermain dengan kakaknya. Fungsi meminta pada 

tuturanَtersebutَdapatَditandaiَdenganَadanyaَtuturanَ“minta”. 

2. Menanya 

Tindak tutur menanya adalah tindak tutur dimana penutur menanyakan pada 

mitra titur apakah suatu proposisi itu benar. Tindak tutur direktif menanya 

mengandung arti bahwa penutur meminta kepada mitra tutur agar memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh penutur. 

Tindak tutur menanya ditandai dengan tanda (?) dan tuturan kata apa, siapa, 

dimana, kapan, mengapa, bagaimana, ya, dan partikel –kah. Berikut ini contoh 

fungsi tuturan menanya. 

 Anak: “Pak, kapan beli mobil-mobilan?” 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi menanya yang dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur agar memberikan informasi atau jawaban 

kapan membeli mobil-mobilan. Peristiwa tutur ini terjadi pada saat penutur 

sedang menonton televisi bersama ayahnya. 

3. Memerintah 

Tindak tutur memerintah adalah tuturan yang dituturkan oleh penutur agar 

mitra tutur mau untuk melakukan sesuatu. Berikut contoh fungsi tuturan 

memerintah. 

 Anak: “Mbak, tolong ambilin mobil-mobilanku”. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi memerintah yang dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur agar mengambilkan mobil-mobilan. Peristiwa 

tutur ini terjadi ketika penutur bermain bersama kakaknya. 

4. Melarang 
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Tindak tutur melarang adalah suatu tindakan yang menunjukkan bahwa 

penutur memberikan larangan atau membatasi mitra tutur untuk melakukan 

suatu tindakan. Tindak tutur melarang juga dapat ditandai dengan penanda 

verbal “jangan” dan “tidak”. Berikut contoh fungsi tuturan melarang. 

 Anak: “Jangan diambil permenku”. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi melarang yang dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur agar jangan mengambil permen milik anak 

tersebut. Peristiwa tutur ini terjadi pada saat anak dan kakak makan jajan yang 

dibelikan ibunya. 

 5.  Mengizinkan 

Tindak tutur mengizinkan adalah suatu tindakan ketika penutur mengucapkan   

suatu tuturan yang memberikan kehendak kepada mitra tutur untuk melakukan 

suatu tindakan. Tindak tutur mengizinkan yang dituturkan oleh penutur dapat 

ditandai dengan penanda verba silakan, boleh, dan tidak harus. Berikut contoh 

fungsi tuturan mengizinkan. 

 Kakak : “Dek, boleh tidak kakak minta coklatnya?” 

 Adek : “Boleh kak, ambil aja.” 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi mengizinkan yang 

dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur agar mengambil coklat. Peristiwa 

tutur ini terjadi ketika mitra tutur ingin meminta coklat yang dimakan oleh 

adiknya. 

6. Menasihati 

Tindak tutur menasihati merupakan suatu tuturan yang memberikan nasihat 

kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan. Tindak tutur menasihati 

dapat ditandai dengan penanda verba “agar, sebaiknya, seharusnya, supaya, 

patikan walaupun, dan hendaknya. Berikut contoh fungsi tuturan menasihati: 

 “Sebaiknya mandi dulu kak.” 

Tuturan tersebut merupakan tuturan dengan fungsi menasihati yang dituturkan 

oleh penutur kepada mitra tutur agar mandi terlebih dahulu. Peristiwa tutur ini 

terjadi pada saat sang kakak ingin bermain sepeda. 
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2.7 Kelangsungan dan Ketidaklangsungan Tuturan  

Dalam sebuah peristiwa tutur, pada kenyataannya penutur tidak selalu 

mengatakan apa yang dimaksudkannya secara langsung. Dengan kata lain, untuk 

menyampaikan maksud tertentu, penutur sering juga menggunakan tidak tutur 

tidak langsung. Penggunaan bentuk verbal langsung dan tidak langsung dalam 

mengajukan permintaan ini sejalan dengan pandangan bahwa bentuk tutur yang 

bermacam-macam dapat digunakan untuk menyampaikan maksud yang sama, 

sebaliknya berbagai macam maksud dapat disampaikan dengan tuturan yang sama 

(Ibrahim dalam Rusminto).  

 

Kelangsungan dan ketidaklangsungan sebuah tuturan bersangkut paut dengan dua 

hal pokok, yaitu masalah bentuk dan masalah isi tuturan (Rusminto, 2015). 

Masalah bentuk tuturan berkaitan dengan realisasi maksim cara, yakni bersangkut 

paut dengan bagaimana tuturan diformulasikan dan bagaimana bentuk satuan 

pragmatik yang digunakan untuk mewujudkan suatu ilokusi. Sementara itu, 

masalah isi berkaitan dengan maksud yang terkandung pada ilokusi tersebut. Jika 

isi ilokusi mengandung maksud yang sama dengan makna performansinya, 

tuturan tersebut disebut tuturan langsung. Sebaliknya, jika maksud suatu ilokusi 

berbeda dengan makna performansinya, tuturan tersebut disebut tuturan tidak 

langsung. Wijana (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan tindak tutur langsung 

dan tidak langsung menjadi delapan bagian yaitu sebagai berikut. 

 

2.7.1 Tuturan Langsung 

Menurut Widodo (2016) tuturan langsung merupakan tuturan yang mencerminkan 

kesesuaian antara tuturan dengan tindakan yang diharapkan. Berdasarkan 

tuturannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif) digunakan 

untuk memberitakan sesuatu, kalimat tanya (interogatif) digunakan untuk 

menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah (imperatif) digunakan untuk 

menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. Jika kalimat-kalimat 

tersebut difungsikan secara konvensional maka akan terjadi tindak tutur langsung 

(Widodo, 2016). Berikut contoh tindak tutur langsung. 

(1) Mau pergi kemana, kak? 
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(2) Letakkan buku itu sekarang! 

Tuturan  di atas merupakan contoh tindak tutur langsung, karena tuturan tersebut 

diujarkan secara langsung pada mitra tutur tanpa adanya maksud lain dalam 

kalimat tersebut. 

 

2.7.2 Tindak Tutur Tidak Langsung 

Menurut Widodo (2016) tindak tutur tidak langsung merupakan tuturan yang 

mencerminkan ketidaksesuaian antara tuturan dengan tindakan yang diharapkan 

dengan tujuan agar tuturan dianggap lebih sopan. Dalam komunikasi sehari-hari 

ketika penutur tidak memberi kesan memerintah pada mitra tutur, maka tuturan 

perintah dapat dituturkan dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan misalnya 

dengan menggunakan kalimat berita. Oleh karena itu, tindak tutur tersebut 

merupakan tindak tutur tidak langsung. Berikut contoh tindak tutur tidak 

langsung. 

 “Kemarau ya, panas.” 

Kalimat di atas, jika dituturkan oleh seorang teman ketika sedang mengerjakan 

skripsi bersama di kostan dengan nada bergurau sambil kipasan menggunakan 

buku. Memiliki maksud bahwa seorang teman tersebut sedang merasa gerah dan 

ingin pemilik kostan tersebut menyalakan kipas angin. 

 

2.7.3 Tindak Tutur Literal  

Menurut Widodo (2016) tuturan literal merupakan tuturan yang mencerminkan 

kesesuaian makna literal tuturan dengan tindakan yang diharapkan. Berikut 

contoh tindak tutur literal. 

 “Bajumu bagus sekali, model zaman sekarang.” 

Kalimat di atas diucapkan untuk memuji baju yang bagus, maka tindak tutur 

tersebut merupakan tindak tutur literal. 

 

2.7.4 Tindak Tutur Tidak Literal  

Menurut Widodo (2016) tuturan tidak literal adalah tuturan yang mencerminkan 

ketidaksamaan makna literal tuturan dengan tindakan yang diharapkan. Berikut 

contoh tindak tutur tidak literal. 
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 Potongan rambutmu bagus sekali, yang motong baru belajaran ya. 

Kalimat di atas maksudnya adalah potongan rambut mitra tutur kurang sesuai 

dengan yang diharapkan sehingga tuturan tersebut tindak tutur tidak literal. 

 

2.7.5 Tindak Tutur Langsung Literal 

Tindak tutur langsung literal (direct literal speech act) adalah tindak tutur yang 

diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud 

pengutaraannya. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, 

memberikan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya.  

1) Orang itu sangat bodoh.  

2) Tutup Mulutmu!  

3) Jam berapa sekarang?  

Tuturan (1), (2), dan (3) merupakan tindak tutur langsung literal bila secara 

berturut�turut dimaksudkan untuk memberitakan bahwa orang yang dibicarakan 

sangat bodoh, menyuruh agar lawan tutur menutup mulut, dan menanyakan pukul 

berapa ketika itu. Maksud memberitakan diutarakan dengan kalimat berita (1), 

maksud memerintah dengan kalimat perintah (2), dan maksud bertanya dengan 

kalimat tanya. 

 

2.7.6 Tindak Tutur Tidak Langsung Literal 

Tindak tutur tidak langsung literal (indirect speech act) adalah tindak tutur yang 

diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud 

pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa 

yang dimaksudkan penutur. Dalam tindak tutur ini maksud yang dimaksudkan 

penutur. Dalam tindak tutur ini maksud memerintah diutarakan dengan kalimat 

berita atau kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kalimat (1) dan 

(2) di bawah ini.   

1) Lantainya sangat kotor.  

2) Di mana handuknya?  

 

Dalam konteks seorang ibu rumah tangga berbicara dengan pembantunya pada 

(1), tuturan ini tidak hanya informasi tetapi terkandung maksud memerintah yang 
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diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat berita. Makna kata-kata yang 

menyusun (1) sama dengan maksud yang dikandungnya. Demikian pula dalam 

konteks seorang suami bertutur dengan istrinya pada (2) maksud memerintah 

untuk mengambilkan handuk diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat 

tanya, dan makna kata-kata yang menyusunnya sama dengan maksud yang 

dikandung.  

 

2.7.7 Tindak Tutur Langsung Tidak Literal 

Tindak tutur langsung tidak literal (direct nonliteral speech act) adalah tindak 

tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, 

tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan 

maksud penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat perintah, 

dan maksud menginformasikan dengan kalimat berita. Untuk jelasnya dapat 

diperhatikan dengan (1) dan (2) di bawah ini.  

1) Suaramu merdu sekali, kok.  

2) Kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutmu!  

 

Dengan tindak tutur langsung tidak literal penutur dalam (1) memaksudkan bahwa 

suara lawan tuturnya tidak bagus. Sementara itu dengan kalimat (2) penutur 

menyuruh lawan tuturnya yang mungkin dalam hal ini anak atau adiknya untuk 

menutup mulut sewaktu makan agar terlihat sopan. Data di atas menunjukkan 

bahwa di dalam analisis tindak tutur bukanlah apa yang dikatakan yang penting 

tetapi bagaimana cara mengatakannya.  

 

2.7.8 Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal 

Tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral speech act) adalah 

tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak 

sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Untuk menyuruh seorang 

pembantu menyapu lantai yang kotor, seorang majikan dapat saja dengan nada 

tertentu mengutarakan kalimat (1), Demikian pula untuk menyuruh seorang 

tetangga mematikan atau mengecilkan volume radionya, penutur dapat 

mengutarakan kalimat berita dan kalimat tanya (2) dan (3) berikut.  
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1) Lantainya sangat bersih sekali.  

2) Radionya terlalu pelan, aku tidak kedengaran.  

3) Apakah radio yang pelan seperti itu dapat kau dengar?  

 

Akhirnya secara ringkas dapat diikhtisarkan bahwa tindak tutur dalam bahasa 

Indonesia dapat dibagi atau dibedakan menjadi : tindak tutur langsung, tindak 

tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak tutur tidak literal, tindak tutur 

langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur langsung literal, 

dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. 

 

2.8 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 (Rusminto, 2015). Dengan demikian, bahasa bukan hanya memiliki 

fungsi dalam situasi interaksi yang diciptakan, tetapi bahasa juga membentuk dan 

menciptakan situasi tertentu dalam interaksi yang sedang terjadi (Duranti, dalam 

Rusminto, 2015). 

 

Teori tindak tutur dan pragmatik memandang konteks dalam terminologi 

pengetahuan, yaitu tentang segala sesuatu yang dapat diasumsikan oleh penutur 

dan mitra tutur untuk mengetahui sesuatu dan tentang bagaimana pengetahuan 

tersebut dapat memberikan panduan dalam penggunaan bahasa dan interpretasi 

terhadap tuturan (Schiffrin dalam Rusminto, 2015). Menurut Grice (dalam 

Rusminto, 2015) konteks adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama 

dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang memungkinkan mitra tutur untuk 

memperhitungkan implikasi tuturan dan memaknai arti tuturan dari si penutur. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sperber dan Wilson (dalam Rusminto, 2015) 

mengemukakan bahwa sebuah konteks merupakan sebuah kontruksi psikologis, 

sebuah perwujudan asumsi-asumsi mitra tutur tentang dunia. Sebuah konteks 

tidak terbatas pada informasi tentang lingkungan fisik semata, melainkan juga 
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tuturan�tuturan terdahulu yang menjelaskan harapan akan masa depan,    

hipotesis-hipotesis ilmiah atau keyakinan agama, ingatan-ingatan yang bersifat 

anekdot, asumsi budaya secara umum, dan keyakinan akan keberadaan mental 

penutur. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konteks adalah segala sesuatu yang 

melatar belakangi terjadinya peristiwa tutur, baik konteks waktu, konteks tempat, 

konteks suasana, dan sebagainya yang dapat diasumsikan oleh penutur dan mitra 

tutur tidak hanya berupa faktor fisik saja melainkan juga faktor mental yang 

mendukung peristiwa tutur tersebut. 

 

2.8.1 Unsur-Unsur Konteks 

Menurut Rusminto (2015) setiap peristiwa tutur selalu terdapat unsur-unsur yang 

melatarbelakangi terjadinya komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Unsur-

unsur tersebut sering disebut dengan ciri-ciri konteks, meliputi segala sesuatu 

yang berbeda di sekitar penutur dan mitra tutur krtika peristiwa tutur sedang 

berlangsung. 

 

Hymes (dalam Rusminto, 2015) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks 

mencakup berbagai komponen yang disebut dengan akronim SPEAKING. 

Setting, mengacu pada tempat, waktu atau kondisi fisik lain yang berbeda di 

sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur. 

a. Participannts, meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam 

peristiwa tutur. 

b. Ends, yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam 

peristiwa tutur yang sedang terjadi. 

c. Act sequences, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. 

d. Keys, yaitu cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh 

penutur (serius, kasar, atau main-main). 

e. Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan dibentuk tuturan yang 

dipakai oleh penutur dan mitra tutur. 
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f. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang 

berlangsung. 

g. Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. 

 

2.8.2 Peranan Konteks 

Sebuah peristiwa tutur selalu terjadi pada konteks tertentu, artinya peristiwa tutur 

terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, untuk tujuan tertentu, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa tutur sama sekali tidak dapat 

dilepaskan dari konteks yang melatarinya (Rusminto, 2015). Sperber dan Wilson 

(dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa kajian terhadap penggunaan 

bahasa harus memperhatikan konteks yang seutuh-utuhnya. Besarnya peranan 

konteks bagi penggunaan bahasa dapat dilihat dari contoh tuturan di bawah ini. 

 “Bu lihat sepatuku” 

Tuturanَ padaَ contohَ diَ atasَ mengandungَ maksudَ ‘memintaَ dibelikanَ sepatuَ

baru’َ jikaَ disampaikanَ dalamَ konteksَ sepatuَ penuturَ dalamَ kondisiَ rusak,َ

penutur baru pulang sekolah dan merasa malu dengan keadaan sepatu miliknya, 

dan penutur mengetahui bahwa ibu sedang memiliki cukup uang untuk membeli 

sepatu(misalnya, pada waktu tanggal muda). Sebaliknya tuturan tersebut dapat 

mengandungَ maksudَ ‘memamerkanَ sepatunyaَ kepadaَ ibu’َ jikaَ disampaikanَ

dalam konteks penutur baru membeli sepatu barsama ayah, sepatu itu cukup bagus 

untuk dipamerkan kepada ibu, dan penutur merasa lebih cantik memakai sepatu 

baru tersebut. 

 

Schiffrin (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa ada dua peranan penting 

dalam tuturan yaitu, (1) sebagai pengetahuan abstrak yang mendasari bentuk 

tindak tutur, dan (2) suatu bentuk lingkungan sosial di mana tuturan-tuturan dapat 

dihasilkan dan diinterpretasikan sebagai realitas aturan-aturan yang mengikat. 

Sementara itu, Coulhard (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa bahasa 

hanya memiliki makna jika berada di dalam suatu konteks situasi. Pendapat ini 

sejalan dengan pendapat Brown dan Yule (dalam Rusminto, 2015) menyatakan 

bahwadalam menginterpretasi makna sebuah ujaran, penginterpretasi harus 
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memperhatikan konteks, karena konteks itulah yang akan menentukan makna 

ujaran. 

 

2.9 Pemerolehan Bahasa Anak Usia Lima Tahun 

Bahasa merupakan fungsi penting sebagai alat komunikasi yang diperoleh 

manusia sejak lahir. Pada saat bayi dilahirkan belum memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama 

kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau lingkungan keluarga. Sebagian besar 

bahasa pertamanya yang dimiliki anak adalah bahasa daerahnya masing-masing. 

Perkembangan bahasa anak dimulai dari lahir sampai usia lima tahun sehingga 

telah memperoleh ribuan kosakata, sistem fonologi dan gramatika serta aturan 

kompleks yang sama untuk digunakan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari 

(Chaer, 2009).  

 

Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di 

dalam otak seseorang kanak-kanak ketika dia memeroleh bahasa pertamanya atau 

bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa 

(language learning). Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang 

terjadi pada waktu seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa kedua, setelah dia 

memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan 

bahasa pertama sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua 

(Chaer, 2019).  

 

Ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak-anak memperoleh bahasa 

pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses 

tersebut merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses 

penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses kompetensi 

ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performansi yang terdiri dari dua 

proses, yaitu proses pemahaman dan proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses 

pemahaman melibatkan kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, 

sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan kalimat-kalimat. 
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Kedua jenis proses kompetisi ini apabila sudah dikuasai oleh anak-anak maka 

akan menjadi kemampuan linguistik anak-anak tersebut (Chaer, 2009).  

 

Proses pemerolehan bahasa seorang anak berkaitan erat dengan konsep universal 

yang memengaruhi pemerolehan bahasa bergantung pada sifat kodrati komponen 

bahasa. Komponen fonologi berkaitan dengan neurobiolgi manusia, sedangkan 

sintaksis dan semantik memiliki kadar universal yang lebih rendah. Pada sintaksis 

dan semantik urutan pemunculan bunyi tidak langsung terkait dengan 

pertumbuhan biologi dan neurologi anak. Pada komponen sintaksis ada pola-pola 

kalimat yang diperoleh secara universal. Anak selalu memulai dengan ujaran yang 

berupa satu kata, kemudian berkembang menjadi dua kata, setelah itu tiga kata 

atau lebih. Komponen semantik lebih labil lagi karena kata yang dikuasai dan 

jumlahnya sangat bergantung pada keadaan masing-masing anak. Pola urutan 

universal yang umumnya diikuti anak adalah kosa kata yang dikuasai anak dari 

objek yang ada disekelilingnya dan yang ada saat itu ada. Anak belum bisa 

membayangkan benda yang tidak ada, atau peristiwa yang sudah atau belum 

terjadi.  

 

Ketika memasuki taman kanak-kanak anak sudah menguasai hampir semua 

kaidah dasar gramatikal bahasanya. Anak sudah dapat membuat kalimat berita, 

kalimat tanya, dan sejumlah kontruksi lain. Hanya saja masih mendapat kesulitan 

dalam membuat kalimat pasif. Menurut Harwood (dalam Chaer, 2009) anak usia 

lima setengah tahun belum sepenuhnya dapat membuat kalimat pasif, sedangkan 

menurut Baldie (dalam Chaer, 2009) sekitar 80% dari anak usia tujuh setengah 

sampai delapan tahun dapat membuat kalimat pasif. Anak prasekolah juga masih 

mendapat kesulitan dengan kontruksi kalimat imperatif. Namun, anak pada masa 

prasekolah telah mempelajari  hal-hal yang di luar kosakata dan tata bahasa. 

Anak-anak dapat berkata kasar pada teman-temannya, tetapi juga dapat berkata 

sopan kepada orang tuanya (Chaer, 2009). 
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2.10 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak 

Ketika anak memasuki dunia persekolahan khususnya TK, perkembangan 

bahasanya belum sempurna. Pengalaman dan pemahaman mengenai dunia 

disekitarnya masih terbatas. Anak  masih membutuhkan kesempatan untuk bisa 

berbicara, berdiskusi, menyusun hipotesis dan sintesis. Oleh karena itu, 

pembelajaran di TK perlu dikembangkan ke arah pemberian stimulasi 

perkembangan bahasa anak seperti diskusi, cerita yang kreatif, film, dan 

sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar bisa membantu menciptakan makna dari 

pengalaman yang mereka alami dalam dunia nyata ke dalam variasi simbol 

linguistik yang lebih luas. 

 

Anak-anak mempelajari bahasa dengan cara menggunakannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Mereka membangun kemampuan berbahasa melalui interaksi dengan 

orang dewasa dalam lingkungan sosial mereka. Orang dewasa tersebut bisa 

anggota keluarga, teman sebaya, guru atau yang lain. Interaksi tersebut lebih 

banyak dimanfaatkan untuk mendengar. Lingkungan tempat anak tumbuh harus 

memberi pengalaman kebahasaan baik dari segi variasi maupun frekuensi, sebab 

pembelajaran bahasa itu melalui suatu proses. Dalam hal ini, guru diharapkan bisa 

menciptakan stimulasi perkembangan dalam setiap fase di lingkungan 

sekolahyang kaya akan kegiatan kebahasaan. 

 

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kegiatan 

pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan terdapat pada sebuah 

kurikulum. Kurikulum yang berlaku di taman kanak-kanak perlu disempurnakan 

secara terus menerus sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta berdasarkan pada 

tanggapan, kritik, masukan, dan saran dari para praktisi, pakar, ahli dan 

masyarakat. 

 

Pembelajaran yang berlangsung di taman kanak-kanak dilengkapi dengan 

kurikulum yang di dalamnya terdapat kompetensi dasar, hasil belajar, dan 
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indikator yang akan dicapai anak yaitu berupa pembentukan perilaku melalui 

pembiasaan. Muatan kurikulum tersebut mengoptimalkan perkembangan anak 

yang meliputi: aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, 

pengetahun, dan keterampilan. Muatan kurikulum pada kemampuan berbahasa 

Indonesia ialah program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana 

untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. (Kurikulum 

K13 TK dalam Kemendikbud, 2014). 

 

Peneliti akan mengimplikasikan kesantunan tindak tutur direktif pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di TK KD 2.14, yaitu memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan 

teman. Berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) tersebut siswa diharuskan untuk 

mampu menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan 

bahasa yang santun serta bertanya kepada orang lain dengan menggunakan kata 

yang tepat dan santun berbahasa, secara tidak langsung menuntut guru untuk 

dapat membimbing siswa menerapkan prinsip sopan santun dalam kegiatan 

bertuturnya, terutama dalam tindak tutur direktif. 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif 

kualitatif yang dijelaskan secara rinci. Penelitian ini menggarisbawahi pada 

pernyataan hasil yang ditemukan meliputi klarifikasi dan realitas tentang sebuah 

fenomena. Selain itu, penelitian ini bersifat apa adanya dan tidak dibuat-buat 

sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.  

 

Metode ini dipilih dengan alasan bahwa penelitian ini diharapkan dapat 

menggambarkan dan mendeskripsikan kesantunan dalam tindak tutur direktif anak 

usia lima tahun. Dalam hal ini, peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif 

yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif yang 

berbeda secara subjektif ini semoga dapat merinci secara jelas mengenai bentuk 

kesantunan dalam tindak tutur direktif anak usia lima tahun dan implikasinya 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak. 

 

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua tindak tutur anak usia lima tahun 

yang bernama Muhamad David Khoirul Azzam. Data penelitian ini berupa tindak 

tutur direktif anak usia lima tahun tersebut yang termasuk dalam tindak tutur 

direktif. Data tersebut diperoleh dari anak laki-laki yang bernama Muhammad 

David Khoirul Azzam, sehari-hari dipanggil David. Lahir pada tanggal 10 Juli 

2017, merupakan anak kedua dari pasangan Suwondo dan Sulastri. Orang tua 

David berlatar belakang bahasa pertama bahasa Jawa. David tinggal bersama 

kedua orang tuanya di Desa Nuar Maju, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten 

Way Kanan, Provinsi Lampung. Dalam berkomunikasi sehari-hari David 

menggunakan bahasa Indonesia dan di lingkungan keluarga tempat tinggal juga 

menggunakan bahasa Indonesia.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

simak bebas libat cakap, teknik catat lapangan, dan teknik rekam. Teknik simak  

bebas libat cakap dalam penelitian ini dilakukan dengan menyimak tuturan anak 

usia lima tahun, peneliti hanya bertindak sebagai peneliti dan fokus 

mendengarkan saja. Lalu, peneliti melanjutkan dengan teknik catat lapangan. Pada 

teknik ini, peneliti melakukan pencatatan lapangan, yaitu catatan deskriptif dan 

reflektif. Peneliti mencatat dialog percakapan yang memungkinkan adanya 

kesantunan dalam tindak tutur direktif di dalamnya. Selanjutnya, teknik rekam 

yaitu dengan cara merekam dengan menggunakan alat perekam suara. Melalui alat 

perekam suara tersebut, peneliti mempunyai dokumentasi nyata berupa rekaman 

suara dari subjek penelitian saat berlangsungnya tuturan yang akan dijadikan data 

dari penelitian ini.  

  

Selanjutnya, sebagai tolak ukur atau parameter untuk memilah data digunakan 

indikator pedaoman analisis data sebagai berikut. 
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Tabel.1 

Indikator Analisis Prinsip Kesantunan (Leech, 2011) 

 

No Indikator Deskriptor 

1. Maksim Kearifan “buatlahَkerugianَorangَlainَsekecilَmungkin;َ

buatlah keuntungan orang lain sebesar 

mungkin” 

 

Tuturan yang digunakan oleh penutur 

hendaknya mengurangi penggunaan ungkapan-

ungkapan yang dapat merugikan mitra tutur 

dan sebaliknya penutur berusaha untuk 

mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang 

dapat menguntungkan mitra tutur. 

2. Maksim 

Kedermawanan 

“buatlahَkeuntunganَdiriَsendiriَsekecilَ

mungkin; buatlah kerugian diri sendir sebesar 

mungkin” 

 

Maksim kedermawanan berbeda dengan 

maksim kearifan, jika maksim keariifan tidak 

tersirat adanya kerugian pada diri penutur. 

Namun, maksim kedermawanan ini tersirat 

adanya kerugian pada diri penutur. 

3. Maksim Pujian “kecamlahَmitraَtuturَsedikitَmungkin; pujilah 

mitraَtuturَsebanyakَmungkin”. 

 

Hal ini sebaiknya penutur tidak mengatakan 

hal-hal yang tidak menyenangkan tentang 

orang lain terutama tentang mitra tutur. 

4. Maksim Kerendahan 

Hati 

“pujilahَdiriَsendiriَsedikitَmungkin;َkecamlahَ

diri sendiri sebanyakَmungkin”. 

 

Hal ini berati memuji diri sendiri merupakan 

pelanggaran terhadap prinsip sopan santun dan 

sebaliknya mengecam diri sendiri merupakan 

tindakan yang sopan dalam percakapan. 

5. Maksim 

Kesepakatan 

“usahakanَagarَketaksepakatanَantaraَdiriَ

penutur dan mitra tutur terjadi sesedikit 

mungkin; usahakan agar kesepakatan antara 

diri penutur dengan mitra tutur terjadi sebanyak 

mungkin”. 

 

Hal ini berati bahwa dalam sebuah percakapan 

diusahakan penutur dan mitra tutur 

menunjukan kesepakatan tentang topik yang 

dibicarakan. 

6. Maksim Simpati “kurangilahَrasaَantipatiَantaraَdiriَpenuturَ

dengan mitra tutur hingga sekecil mungkin; 
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tingkatkan rasa sebanyak-banyaknya antara diri 

penuturَdanَmitraَtuturَ“. 

 

Hal ini berati semua tindak tutur 

mengungkapkan rasa simpati (kasih sayang) 

kepada orang lain merupakan suatu yang berati 

mengembangkan percakapan yang memenuhi 

prinsip sopan santun. 

 

 

Selain menggunakan prinsip kesantunan Leech, kesantunan bertutur anak usia 

lima tahun dalam tindak tutur direktif juga dianalisis berdasarkan kesantunan 

dalam tindak tutur langsung yang ditandai dengan penanda kesantunan dan 

kesantunan dalam tindak tutur tidak langsung yang menggunakan kesantunan 

pragmatik dengan tuturan deklaratif dan interogatif. 
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Tabel 1.2 

Indikator Analisis dengan Penanda Kesantunan 

(Rahardi, 2005) 

 

No. Penanda 

Kesantunan 

Deskriptor 

1. Tolong Penggunaanَkataَ“tolong” digunakan untuk 

meminta bantuan kepada orang lain. 

2. Mohon Penggunaanَkataَ“mohon” digunakan sebagai 

bentuk permintaan dengan hormat atau berharap 

supaya mendapatkan sesuatu. 

3. Silakan Penggunaanَkataَ“silakan” digunakan untuk 

menyatakan maksud menyuruh, mengajak, dan 

mengundang. Tuturan tersebut digunakan untuk 

memperhalus maksud tuturannya, sehingga mitra 

tutur merasa lebih dihormati. 

4. Mari Penggunaanَkataَ“mari”َdigunakanَsebagaiَ

makna ajakan yang dituturkan secara tidak 

langsung menyatakan makna suruhan dan 

perintah. 

5. Ayo Pengunaanَkataَ“ayo”َdigunakanَuntukَ

menyatakan maksud mengajak atau memberikan 

semangat dan dorongan kepada mitra tutur agar 

melakukan sesuatu. 

6. Coba Penggunaanَkataَ“coba” digunakan untuk 

memperhalus makna memerintah atau menyuruh 

yang berfungsi agar mitra tutur merasa sejajar 

dengan penutur meskipun kenyataan tidak. 

7. Harap Penggunaan kataَ“harap”  berfungsi sebagai 

makna harapan dan imbauan. 

8.  Maaf Penggunaanَkataَ“maaf” digunakan untuk 

ungkapan permintaan maaf atas kesalahan atau 

ungkapan permintaan izin untuk melakukan 

sesuatu yang diperkirakan akan menyinggung 

perasaan orang lain. 
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b. Tabel Pedoman Analisis Realisasi Ketidaklangsungan Fungsi Komunikatif 

Tindak Tutur Direktif Anak Usia Lima Tahun (Rahardi, 2005) 

 

No. Fungsi 

Komunikatif 

Struktur Deskriptor 

1. Meminta Deklaratif 

dan 

interogatif 

1. Tindak tutur ditunjukan tidak 

langsung kepada mitra tutur, 

namun melalui perantar. 

2. Tindak tutur meminta 

ditunjukan langsung kepada 

mitra tutur, tetapi dengan cara 

tidak langsung. 

3. Tindak tutur memiliki 

maksud lain selain meminta. 

2. Menanya Interogatif 1. Tindak tutur ditunjukan tidak 

langsung kepada mitra tutur, 

namun melalui perantar. 

2. Tindak tutur bertanya 

ditunjukan langsung kepada 

mitra tutur, tetapi dengan cara 

tidak langsung. 

3. Tindak tutur memiliki 

maksud lain selain bertanya. 

3. Memerintah Deklaratif 

dan 

interogatif 

1. Tindak tutur ditunjukan tidak 

langsung kepada mitra tutur, 

namun melalui perantar. 

2. Tindak tutur memerintah 

ditunjukan langsung kepada 

mitra tutur, tetapi dengan cara 

tidak langsung. 

3. Tindak tutur memiliki 

maksud lain selain meminta. 

4. Melarang Deklaratif 

dan 

interogatif 

1. Tindak tutur ditunjukan tidak 

langsung kepada mitra tutur, 

namun melalui perantar. 

2. Tindak tutur melarang 

ditunjukan langsung kepada 

mitra tutur, tetapi dengan cara 

tidak langsung. 

3. Tindak tutur memiliki 

maksud lain selain melarang. 

5. Mengizinkan Deklaratif 

dan 

interogatif 

1. Tindak tutur ditunjukan tidak 

langsung kepada mitra tutur, 

namun melalui perantar. 

2. Tindak tutur mengizinkan 

ditunjukan langsung kepada 

mitra tutur, tetapi dengan cara 

tidak langsung. 
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3. Tindak tutur memiliki 

maksud lain selain 

mengizinkan. 

6. Menasehati Deklaratif 

dan 

interogatif 

1. Tindak tutur ditunjukan tidak 

langsung kepada mitra tutur, 

namun melalui perantar. 

2. Tindak tutur menasehati 

ditunjukan langsung kepada 

mitra tutur, tetapi dengan cara 

tidak langsung. 

3. Tindak tutur memiliki 

maksud lain selain 

menasehati. 

          

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis heuristik. 

Teknik analisis heuristik berusaha mengidentifikasi daya pragmatik sebuah 

tuturan dengan merumuskan hipotesis�hipotesis dan kemudian mengujinya 

dengan data-data yang tersedia (Leech, 2011). Pada analisis heuristik, tuturan 

tidak langsung diinterprestasikan berdasarkan berbagai kemungkinan atau dugaan 

sementara, kemudian dugaan sementara itu disesuaikan dengan fakta-fakta 

pendukung yang ada di lapangan. Berdasarkan data yang sudah ada hipotesia akan 

diuji kebenarannya, apabila hipotesis sudah sesuai berati pengujian berhasil. 

Namun, jika pengujian gagal karena hipotesis tidak sesuai dengan kenyataannya, 

peneliti memerlukan hipotesis yang baru untuk kemudian diuji lagi kebenarannya. 
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 Gambar 3.4.4 Bagan Analisis Heuristik (Leech, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada analisis heuristik, analisis berawal dari problema yang dilengkapi proposisi, 

informasi latar belakang konteks, dan asumsi dasar bahwa penutur menaati 

prinsip-prinsip pragmatis, kemudian dirumuskan hipotesis tujuan. Berdasarkan 

data yang ada, hipotesis diuji kebenarannya. Jika hipotesis sesuai dengan bukti-

bukti kontekstual yang tersedia, berarti pengujian berhasil. Hipotesis diterima 

kebenarannya dan menghasilkan interprestasi baku yang menunjukkan bahwa 

tuturan mengandung satuan pragmatik. Namun, jika pengujian gagal karena 

terjadi karena hipotesis tidak sesuai dengan bukti yang tersedia, maka mitra tutur 

perlu membuat hipotesis baru untuk diuji kembali dengan data yang tersedia. 

Proses pengujian ini dapat berulang-ulang sampai diperoleh hipotesis yang dapat 

diterima. 

Berikut contoh analisis konteks. 

 

 

 

 

 

 

1. Problem 

2. Hipotesis 

 

3. Pemeriksaan 

 

4.a. Pengujian Berhasil 4.b. Pengujian Gagal 

5. Interpretasi Default 
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1. Problem 

(Interpretasi tuturan) 

“Telur gorengku masih ada nggak ya, Bu?” 

2. Hipotesis 

1. Anak hanya bertanya untuk memastikan apakah telur gorengnya masih ada 

2. Anak memerintah agar ibu mengambilkan telur goreng 

3. Pemeriksaan 

1. Saat itu telur goreng masih ada di atas meja makan  

2. Saat itu anak belum makan siang 

3. Anak menunjuk telur yang ada di atas meja makan 

4a. Pengujian 2 Berhasil 4a. Pengujian 1 Gagal 

5. Interpretasi Default 
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Contoh di atas mengandung sebuah pertanyaan, namun kemudian setelah dicek 

dengan memasukkan dan mengklarifikasikan data-data direktif bertanya tuturan 

“Telur gorengku masih ada nggak ya, Bu?” terdapat dua spekulasi. Selanjutnya, 

setelah diuji berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan  hipotesis 1 gagal 

sedangkan hipotesis 2 berhasil. Hal ini terlihat dari konteks tuturan yang 

melatarbelakanginya khususnya pada saat anak menuturkan pada saat anak belum 

makan siang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tuturan “Telur gorengku 

masih ada nggak ya, Bu?” tersebut menggunakan kalimat tanya untuk 

memerintah.  

  

Dengan adanya penjelasan di atas, maka data yang diperoleh dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Peneliti menyimak dan mencatat terlebih dahulu data yang ada di lapangan 

khususnya ujaran anak usia lima tahun ketika anak tersebut berbicara. 

2. Data yang sudah didapat langsung dianalisis menggunakan analisis 

heuristik. 

3. Memilih data yang mengandung tindak tutur direktif. 

4. Membagi data tuturan direktif berdasarkan modus dan jenisnya.  

5. Meneliti kembali data yang sudah didapat. 

6. Membuat simpulan terakhir.  

7. Menggambarkankan implikasi kesantunan dalam tindak tutur direktif anak 

usia lima tahun terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-

Kanak. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bab ini disajikan simpulan dan saran berkaitan dengan hasil penelitian 

mengenai kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak usia lima tahun dan 

implikasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Taman Kanak-Kanak 

(TK). 

  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak 

usia lima tahun dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. 

  

1. Penaatan maksim-maksim kesantunan ditemukan dalam penelitian ini, 

yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim 

kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Jumlah data 

keseluruhan yang menaati maksim-maksim kesantunan bertutur adalah 

sebanyak 38 data tuturan. Penaatan maksim yang paling dominan peneliti 

temukan dalam kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif anak usia 

lima tahun adalah maksim kesepakatan, karena dalam komunikasi sehari-

hari sering terjadi percakapan yang mengandung penyampaian pendapat 

sehingga memunculkan adayan kesepakatan atau tidaknya mengenai topik 

pembicaraan yang sedang dibicarakan. Pelanggaran maksim kesantunan 

yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pelanggaran maksim kearifan, 

pelanggaran maksim kesepakatan, pelanggaran maksim pujian, maksim 

kerendahan hati, dan pelanggaran maksim simpati dengan jumlah data 

sebanyak 8 data. Pelanggaran maksim kesantunan Leech lebih sedikit 

ditemukan, karena anak usia lima tahun tersebut sudah mampu untuk 

menaati maksim-maksim tersebut.  

2. Kesantunan tindak tutur langsung yang dituturkan anak usia lima tahun 

dalam tindak tutur direktif yang peneliti temukan meliputi, ‘tolong’, ‘ayo’, 

dan ‘coba’. Data keseluruhan yang terdapat dalam kesantunan tindak tutur 
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langsung dalam tindak tutur direktif anak usia lima tahun berjumlah 47 

data tuturan, sedangkan kesantunan tindak tutur tidak langsung yang 

ditemukan dalam penelitian ini berjumlah 15 data. Kesantunan tindak tutur 

tidak langsung dalam tuturan deklaratif yang peneliti temukan meliputi 

ajakan, permohonan, larangan dan menasihati, sedangkan tuturan 

interogatif yang peneliti temukan meliputi perintah dan meminta. 

3. Pada proses pembelajaran yang berkembang, penelitian ini dituangkan 

dalam bentuk implikasi pada kegiatan pembelajaran bahasa indonesia di 

Taman Kanak-Kanak (TK). Berdasarkan kurikulum 2013 tema 

pembelajaran yang sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu tema 

kebutuhanku dengan implikasi pada KD 2.14 memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, 

dan teman. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada 

materi pembelajaran perkembangan bahasa anak.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, 

peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut.  

1. Peneliti selanjutnya yang memiliki minat pada kajian yang sama 

dipersilakan untuk meneliti kesantunan bertutur dalam tindak tutur direktif 

anak usia lima tahun pada subjek penelitian yang berbeda. 

2. Pendidik bahasa Indonesia dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam 

pembelajaran perkembangan bahasa anak pada Taman Kanak-Kanak 

(TK). Selain itu, pada kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan 

karakter diharapkan pendidik ataupun siswa dapat menerapkan kesantunan 

bertutur dalam berkomunikasi, baik dalam situasi formal maupun 

dalamkehidupan sehari-hari. 
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3. Pembaca dapat menerapkan penggunaan prinsip kesantunan dalam 

kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam kegiatan berkomunikasi sehari-

hari. 
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