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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari komunikasi dengan 

manusia lain. Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan interaksi manusia 

dalam kehidupan sosialnya. Manusia membutuhkan komunikasi untuk melaksanakan 

kegiatan interaksi sosial agar keberadaannya di dunia dapat diakui oleh orang lain. 

Melalui komunikasi manusia dapat saling menyampaikan pikiran, gagasan, maksud, 

perasaan maupun emosi secara langsung. Komunikasi adalah proses pertukaran 

informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti (Yanto, 

2014: 135). Sedangkan menurut Damayanti (dalam Yanto, 2014:135) komunikasi 

adalah kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari pengirim informasi dan 

menimbulkan tingkah laku yang diinginkan dari penerima informasi. Jadi komunikasi 

merupakan proses penyampaian informasi kepada informan yang mengandung makna 

atau maksud.  

Agar terlaksana dengan baik, komunikasi membutuhkan sarana utama yaitu 

bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide maupun gagasannya. 

Dengan bahasa pula, seseorang dapat mengetahui berbagai informasi yang ada di 

dunia, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada. Bahasa 

membuat seseorang memahami apa yang dirasakan orang lain dan mempelajari 

berbagai situasi dan kondisi seseorang. Oleh karena itu adanya bahasa sebagai alat 

komunikasi merupakan anugerah terindah yang telah dilimpahkan oleh Allah Yang 

Maha Kuasa kepada setiap individu. 

1 
Prinsip Kesantunan Berbahasa…, Satria Dinda Puspa Anugrah, FKIP UMP, 2020



2 

 

Dalam kehidupan manusia bahasa memiliki berbagai fungsi baik secara umum 

maupun khusus. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa bahasa sangat menyatu dengan kehidupan manusia bahkan 

sejak manusia itu lahir. Sebagai anggota masyarakat aksi dan reaksi seseorang sangat 

bergantung pada penggunaan bahasanya. Sedangkan fungsi khusus bahasa menurut 

Jakobson (dalam Rosdiana, 2014: 19) diantaranya adalah fungsi emotif, artinya bahasa 

digunakan untuk mengungkapkan perasaan manusia atau sebagai alat untuk 

mengungkapkan ekspresi diri, misalnya rasa sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, 

dan puas. Selain fungsi emotif, ada pula fungsi konotatif yaitu bahasa dapat digunakan 

untuk memotivasi orang lain atau mempengaruhi orang lain agar bersikap atau berbuat 

sesuatu.  

Bahasa juga memiliki fungsi referensial, yaitu bahasa digunakan sekelompok 

manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Pada fungsi 

puitik, bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. 

Fungsi fatik, bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa sekadar untuk 

mengadakan kontak. Dengan kata lain bahasa mempersatukan anggota-anggota 

masyarakat. Pada fungsi metalingual, bahasa dapat digunakan untuk membicarakan 

masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Di antara fungsi-fungsi tersebut yang paling 

utama adalah fungsi komunikasi karena memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan 

manusia. 

Dalam berkomunikasi diperlukan adanya pemakaian bahasa yang santun agar 

komunikasi antara penutur dan lawan tutur terjalin dengan baik. Dalam kondisi 

demikian, informasi yang disampaikan oleh penutur dapat dipahami dan diterima 

dengan mudah. Secara universal dalam kehidupan manusia terdapat nilai budaya yang 
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disebut kesantunan. Menurut Fraser (dalam Chaer, 2010:47), kesantunan adalah 

properti yang diasosiasikan dengan tuturan dan di dalam hal ini menurut pendapat si 

lawan tutur, bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari 

dalam memenuhi kewajibannya. Kesantunan (politiness), kesopansantunan atau etiket 

adalah tata cara,adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Mislikhah, 

2014:287). Jadi kesantunan merupakan suatu aturan perilaku yang ditetapkan dan 

disepakati secara bersama di dalam masyarakat. Kesantunan diterapkan manusia 

ketika berkomunikasi satu sama lain. Karena bahasa merupakan sarana komunikasi, 

maka kesantunan tersebut sangat mudah dilihat dalam penggunaan bahasa. 

Terkait dengan kesantunan ini, dikenal istilah kesantunan berbahasa. 

Kesantunan berbahasa adalah sebuah aturan atau perilaku pertuturan yang telah 

disepakati secara bersama di dalam masyarakat yang disampaikan dengan sopan atau 

santun dan tidak terdengar angkuh maupun memaksa sehingga lawan tuturnya merasa 

senang. Menurut Lakoff (dalam Chaer, 2010: 10), sebuah tuturan dikatakan santun 

apabila tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan kepada 

lawan tutur, dan lawan tutur merasa senang. Kesantunan berbahasa merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan saat berbicara, dan merupakan perwujudan sikap 

penghormatan kepada orang lain. Kesantunan berbahasa terwujud pada bahasa yang 

santun. Bahasa yang santun dapat diidentifikasi melalui sejumlah ciri-ciri diantaranya 

berkisar atas nosi muka atau wajah (face), yakni citra diri, pilihan kata yang tepat, dan 

intonasi atau nada bicara. Syarat berbicara dengan santun yang paling penting adalah 

menguasai bahasa dengan baik. Selain itu, berbahasa yang santun juga perlu disertai 

dengan perilaku yang baik saat bertutur. Berbahasa dengan santun bisa membuat 

seseorang banyak disenangi teman maupun orang lain. 
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Kesantunan berbahasa tidak hanya didukung oleh unsur-unsur bahasa yang 

digunakan seperti kata yang dipakai maupun intonasi, tetapi juga didukung oleh 

ekspresi dan gerak-gerik tubuh. Ekspresi dan gerak gerik tubuh dipengaruhi oleh 

kondisi kejiwaan. Misalnya, jika penutur sedang dalam keadaan marah, sedih, maupun 

tertekan, maka kemungkinan bertuturnya menjadi tidak enak dan tidak 

menyenangkan. Sebaliknya, jika penutur dalam keadaan bahagia, maka kemungkinan 

besar dia akan bertutur dengan santun dan menyenangkan. Selain itu, ekspresi atau 

raut wajahnya terlihat menyenangkan. Seperti pendapat Brown Levinson (dalam 

Chaer, 2010:11), teori kesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka atau wajah 

(face), yakni “citra diri” yang bersifat umum dan selalu ingin dimiliki oleh setiap 

anggota masyarakat. Muka ini meliputi muka negatif dan muka positif. 

Muka negatif itu mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar 

ia dihargai dengan jalan membiarkannya bebas melakukan tindakannya atau 

membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Muka postif mengacu 

pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya apa yang 

dimilikinya atau apa yang merupakan nilai-nilai yang ia yakini (sebagai akibat dari 

apa yang dilakukan atau dimilikinya itu) diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik, 

yang menyenangkan, dan yang patut dihargai (Chaer, 2010:11). Berbagai kondisi 

kejiwaan pada nosi muka atau ekspresi negatif tersebut dapat mengakibatkan 

pelanggaran kesantunan berbahasa pada saat proses bertutur. Namun dalam keadaan 

apapun seorang penutur diharuskan untuk selalu berbahasa yang santun agar 

komunikasi dapat berjalan dengan baik. Agar komunikasi dapat berjalan lancar, 

kesantunan berbahasa wajib diterapkan. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan 

kepada mitra tutur agar saling menghormati. Sehingga, perasaan antara penutur daan 
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mitra tutur dapat terjalin dengan nyaman, situasi percakapan menjadi nyaman dan 

lancar, dan pesan yang disampaikan mudah dipahami dan diterima.  

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian bidang ilmu pragmatik. 

Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana satuan-satuan bahasa itu digunakan 

dalam pertuturan dalam rangka melaksanakan komunikasi (Chaer, 2010:23). Menurut 

Poerwo (dalam Chaer, 2010:24) pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antara 

lambang dengan penafsiran. Teori pragmatik menjelaskan alasan atau pemikiran para 

pembicara dan penyimak dalam menyusun korelasi sebuah kalimat dengan suatu 

proposisi (rencana atau masalah). Kajian pragmatik berkaitan dengan komunikasi 

yang mempertimbangkan tentang bagaimana penutur mengatur apa yang ingin 

penutur katakan agar sesuai dengan lawan tuturnya. 

Salah satu kegiatan komunikasi yang menerapkan kesantunan berbahasa 

adalah komunikasi pada bagian staf seksi pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan 

Wangon. Ketika peneliti mengurus Kartu Keluarga (KK), peneliti menjumpai 

berbagai karakter dari anggota masyarakat yang datang dengan latar belakang yang 

berbeda. Hal tersebut menjadi tantangan bagi staf seksi pelayanan Kecamatan 

Wangon dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.Perbedaan itu menjadi acuan 

staf seksi pelayanan Kecamatan Wangon dalam memilih bahasa yang pantas untuk 

dituturkan. Misalnya jika seseorang yang datang sudah tua atau berumur, maka staf 

seksi pelayanan Kantor Kecamatan Wangon menggunakan bahasa Jawa (krama alus) 

saat berkomunikasi. Tetapi, jika masyarakat yang datang anak muda, maka staf seksi 

pelayanan Kantor Kecamatan Wangon menggunakan bahasa Indonesia untuk 

berkomunikasi dan cenderung santai, kadang-kadang disisipi dengan bahasa daerah. 

Berbeda lagi jika yang datang adalah orang-orang yang memiliki latar belakang 
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pendidikan yang tinggi atau pegawai dari sebuah instansi, maka bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Indonesia saja. Pemilihan bahasa tersebut tergantung pada 

siapa yang datang, dan staf seksi pelayanan Kecamatan Wangon otomatis 

menyesuaikan bahasa yang digunakannya. 

Secara teoritis, kesantunan berbahasa ini dibahas dalam ilmu bahasa yang 

disebut pragmatik. Dalam ilmu pragmatik disebutkan bahwa kesantunan berbahasa 

adalah sebuah tuturan yang disampaikan secara sopan atau santun dan tidak terdengar 

angkuh maupun memaksa sehingga lawan tuturnya merasa senang. Bahasa yang 

santun akan selalu mematuhi prinsip-prinsip kesantunan berbahasa, sebagaimana 

diungkapkan oleh Leech (dalam Rahardi, 2005: 60), prinsip-prinsip kesantunan 

berbahasa terdiri dari enam maksim, yaitu Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim), 

Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim), Maksim Penghargaan (Approbation 

Maxim), Maksim Kesederhanaan (Modesty Maxim), Maksim Pemufakatan 

(Agreement Maxim), dan Maksim Kesimpatian (Sympath Maxim). Pelanggaran prinsip 

kesantunan terjadi apabila seorang penutur dalam bertutur melanggar ke enam maksim 

tersebut. 

Peneliti juga menemukan begitu banyak peristiwa tutur yang terjadi karena 

banyak anggota masyarakat yang datang ke bagian pelayanan masyarakat dengan 

berbagai kepentingan. Pada saat peneliti mengurus Kartu Keluarga (KK) di bagian 

pelayanan, peneliti menjumpai adanya tuturan staf seksi pelayanan dan anggota 

masyarakat saat melakukan pelayanan di Kantor Kecamatan Wangon. Di dalam 

peristiwa tutur yang terjadi, peneliti menemukan prinsip kesantunan yang ada pada 

tuturan staf seksi pelayanan. 
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Berikut fenomena tuturan staf seksi pelayanan kecamatan 1 dengan anggota 

masyarakat A (Ibu Kuat Haryono) yang mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. 

Staf Pelayanan 1 : Bu, Sampun mendet nomor antrian? (Bu, sudah 

ambil nomor antrian) 

Anggota Masyarakat A : Eh dereng (Eh, belum) 

Staf Pelayanan 1 : Nggih mendet riyin nggih (Ambil dulu ya) 

 

Konteks tuturan : Dituturkan oleh staf pelayanan 1 pada saat 

melakukan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga 

(KK) kepada anggota masyarakat A (Ibu Kuat 

Haryono). 

 

Bahasa yang digunakan staf pelayanan 1 yaitu menggunakan bahasa Jawa Krama Alus 

kepada anggota masyarakat A. Penggunaan bahasa Jawa Krama Alus merupakan 

wujud kesantunan berbahasa. Tuturan staf pelayanan 1 “Nggih mendet riyin nggih” 

merupakan tuturan yang memberi tahu anggota masyarakat A agar mengambil nomor 

antrian terlebih dahulu, saat anggota masyarakat A datang ke kantor Kecamatan 

Wangon untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Staf pelayanan 1 tanpa diminta telah 

memberikan info kepada masyarakat A , yaitu mengambil nomor antrian terlebih 

dahulu dengan dilayani secara adil atau sesuai urutan. Selain memberi tahu, tuturan 

yang dituturkan oleh staf pelayanan 1 juga termasuk memerintah karena diakhiri 

dengan kata “nggih”. Berdasarkan tuturan di atas staf pelayanan 1 telah memenuhi 

prinsip kesantunan yaitu maksim kedermawanan. 

Prinsip kesantunan yang lain juga ditemukan pada tuturan antara staf 

pelayanan 1 dengan anggota masyarakat B (Galih) sebagai berikut. 

Masyarakat B : Saya bu, fotone pripun bu 

Staf Pelayananan 1 : 4x6 1lembar untuk di sini, nanti mbok untuk 

Polseknya 4 lembar ukuran 4x6. 3x4 gpp kalo disini 

tapi nanti di Polseknya harus 4x6 ya. 

Konteks tuturan : Dituturkan oleh staf pelayanan 1 kepada anggota 

masyarakat B (Galih) pada saat melakukan pelayanan 

pembuatan SKCK. 
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Tuturan staf pelayanan 1 “4x6 1lembar untuk di sini, nanti mbok untuk Polseknya 

4 lembar ukuran 4x6. 3x4 gpp kalo disini tapi nanti di Polseknya harus 4x6 ya” 

merupakan tuturan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada anggota 

masyarakat B (Galih) supaya paham dan tidak salah memberikan foto 4x6 kepada 

polsek. Pada situasi tersebut anggota masyarakat B (Galih) membutuhkan surat 

pengantar pembuatan SKCK untuk melamar pekerjaan. Oleh karena itu staf 

pelayananan 1 memberikan penjelasan terkait syarat-syarat yang harus dibawa dan 

dipenuhi untuk diserahkan ke Polsek. Tuturan staf pelayananan 1 telah melaksanakan 

prinsip kesantunan yaitu maksim kebijaksanaan. Staf pelayanan 1 telah meminimalkan 

kerugian orang lain dengan cara memberikan petunjuk secara tegas kepada anggota 

masyarakat B agar tidak mengalami kesalahan dalam memberikan foto ke polsek. 

Selain adanya kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa pada tuturan staf 

pelayanan 1, peneliti juga menemukan pelanggaran prinsip kesantunan yang 

dilontarkan oleh staf pelayanan 1 kepada anggota masyarakat C (Ibu Sahidi) sebagai 

berikut. 

Masyarakat C : Ooh, anu bade ndamel surat kehilangan KTP, SIM, 

STNKilang ning ndalan. (Ooh, mau bikin surat 

kehilangan KTP, SIM, dan STNK hilang di jalan) 

Staf Pelayananan 1 : Bisane ilang sih lah. (Kok bisa hilang) 

 

Konteks tuturan : Dituturkan oleh staf pelayanan 1 kepada anggota 

masyarakat C (Ibu Sahidi) pada saat melakukan 

pelayanan pembuatan surat keterangan kehilangan. 

 

Pada tuturan tersebut peneliti menemukan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa 

dalam tuturan staf pelayanan 1 “Bisane ilang sih lah”. Peneliti menilai bahwa tuturan 

staf pelayanan 1 mengandung rasa kurang simpati kepada masyarakat C (Ibu Sahidi) 

yang kehilangan KTP, SIM dan STNK. Staf pelayanan 1 malah tidak percaya kenapa 
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KTP, SIM, dan STNK masyarakat C bisa hilang. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

maksim kesimpatian, karena maksim kesimpatian mengharuskan semua peserta 

pertuturan untuk mengurangi rasa antipati diri dengan orang lain hingga sekecil 

mungkin, dan meningkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri sendiri dan 

orang lain. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa tuturan tersebut telah 

melanggar maksim simpati. 

Dari beberapa fenomena pertuturan di atas, peneliti melihat berbagai macam 

penerapan prinsip kesantunan berbahasa, dari segi kepatuhan maupun pelanggarannya 

dalam komunikasi antara staf seksi pelayanan Kecamatan Wangon dengan anggota 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Peneliti juga menemukan fenomena unik 

yang terjadi pada peristiwa pertuturan antara staf seksi pelayanan Kecamatan Wangon 

dengan anggota masyarakat, yaitu adanya salah satu anggota masyarakat yang datang 

ke bagian pelayanan dengan sikap yang kurang pantas. Anggota masyarakat tersebut 

bertanya kepada staf seksi pelayanan Kecamatan Wangon 1 dengan nada tinggi dan 

tidak sopan, tetapi staf seksi pelayanan  Kecamatan Wangon 1 merespon dengan sabar 

dan tetap berbicara dengan santun.  

Masyarakat D : Saya yang bekerja disebuah instansi seperti ini saja 

dipersulit, apalagi yang rakyat biasa ga punya orang 

dalam gapunya biaya.Luar biasa Banyumas. Di 

daerah manapun saya rasa pelayanannya cepat tidak 

seperti ini 

Staf Pelayanan 1 : Mohon maaf nggih mas, kami sudah melayani 

semaksimal mungkin. Kalau dari atasan sudah 

seperti itu peraturannya nggih kami tinggal 

melaksanakan. Semua yang membutuhkan 

pelayanan di sini harus antri, dilakukan sesuai 

prosedur, dan tidak membedakan antara orang 

punya dan tidak. Jadi njenengan harap bersabar, 

semua pun kesulitan dengan adanya seperti ini. 

Sekali lagi kami mohon maaf seperti ini adanya 
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Masyarakat D : Ya sudah, terima kasih. Catatan besar buat 

Banyumas! 

Staf Pelayanan 1 : Nggih sami-sami, mohon maaf nggih 

Konteks tuturan : Dituturkan oleh staf pelayanan 1 kepada anggota 

masyarakat D pada saat melakukan pelayanan 

pengambilan KTP. 

 

Pada tuturan di atas telah melaksanakan prinsip kesantunan berbahasa dalam tuturan 

staf pelayanan 1 “Mohon maaf nggih mas, kami sudah melayani semaksimal 

mungkin. Kalau dari atasan sudah seperti itu peraturannya nggih kamu tinggal 

melaksanakan. Semua yang membutuhkan pelayanan di sini harus antri, 

dilakukan sesuai prosedur, dan tidak membedakan antara orang punya dan 

tidak. Jadi njenengan harap bersabar, semua pun kesulitan dengan adanya 

seperti ini. Sekali lagi mohon maaf seperti ini adanya”. Tuturan tersebut 

merupakan tuturan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat 

D supaya paham bahwa pembuatan KTP sedang dipending atau prosesnya lambat 

karena kantor Dinduk Capil kehabisan blanko. Pada situasi tersebut masyarakat D 

yang membutuhkan pelayanan pengambilan KTP bertanya dengan intonasi tinggi 

terdengar kurang sopan dan ekspresi marah. Oleh karena itu staf pelayanan 1 

memberikan penjelasan terkait kendala yang dialami dalam proses pembuatan KTP. 

Tuturan staf pelayanan 1 telah melaksanakan prinsip kesantunan yaitu maksim 

kebijaksanaan. Staf pelayanan 1 telah meminimalkan kerugian orang lain dengan cara 

memberikan penjelasan secara tegas pada anggota masyarakat D agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam pembuatan KTP. 

Dari fenomena tersebut peneliti berasumsi bahwa tuturan staf seksi pelayanan 

lebih banyak mematuhi prinsip kesantunan berbahasa, daripada melanggarnya saat 

berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini, staf seksi pelayanan Kecamatan 
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Wangon merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik yang bertugas melayani 

masyarakat yang memiliki motto 3S (Senyum, Sapa, dan Siap). Pelayanan yang 

diberikan oleh staf seksi pelayanan Kecamatan Wangon memiliki pengaruh besar 

terhadap kepuasan masyarakat Wangon dalam pelaksanaan pelayanan publik yang 

disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa 

hal ini merupakan asumsi dari peneliti, oleh karena itu untuk membuktikan asumsi 

tersebut penelitian yang berjudul “Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Tuturan 

Staf Seksi Pelayanan di Kantor Kecamatan Wangon Bulan Mei 2020” penting 

untuk diteliti. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut “Bagaimana penerapan 

prinsip kesantunan berbahasa pada tuturan staf seksi pelayanan di Kantor Kecamatan 

Wangon bulan Mei 2020”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu 

1. Mendeskripsikan penerapan prinsip kesantunan berbahasa pada tuturan staf seksi 

pelayanan di Kantor Kecamatan Wangon 

2. Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pada tuturan staf 

seksi pelayanan di Kantor Kecamatan Wangon. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan menambah bahan bacaan pada 

kajian ilmu pragmatik terutama tentang prinsip kesantunan berbahasa dalam 

percakapan. 

b. Sebagai pedoman dalam melatih keterampilan berbicara secara santun, lancar, 

tepat, baik, dan benar. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian bidang 

pragmatik selanjutnya. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam bertutur harus 

memperhatikan prinsip kesantunan berbahasa. 

c. Bagi staf seksi pelayanan, penelitian ini dapat dijadikan umpan balik dalam 

bertutur harus memperhatikan prinsip kesantunan berbahasa. 
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