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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan pragmatik sudah banyak dilakukan oleh para 

peneliti. Khususnya prinsip kesopanan berbahasa. Peneliti bahasa yang telah 

melakukan penelitian ini di bidang pragmatik antara lain Anita Nurjanah (2011), dan 

Dwi kurniasari (2013). Anita Nurjanah yang meneliti tentang Prinsip Kesopanan 

pada Ragam Bahasa Kominitas Terminal Pengandaran Kecamatan Pengandaran 

kabupaten Ciamis. Sedangankan Dwi Kurniasari yang meneliti tentang Pelanggaran 

Prinsip Kesopanan Paca Acara Pesbukers Di Stasiun Televisi ANTV. 

Anita Nurjanah (2011) dalam skripsinya yang berjudul Prinsip Kesopanan 

pada Ragam Bahasa Komunitas Terminal Pengandaran Kecamatan Pengandaran 

Kabupaten Ciamis, mendiskripsikan jenis makna (makna konotatif dan emotif, makna 

referensial, makna leksikal, dan makna gramatikal), mendeskripsikan perubahan 

makna pada tuturan kasar (perubahan makna pengasaran dan peyorasi), 

mendeskripsikan bentuk tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi), dan pelanggaran 

prinsip kesopanan. Data yang digunakan adalah tuturan yang digunakan oleh para 

sopir, pedagang asongan, kondektur, dan calo. Sumber datanya adalah penutur 

komunitas terminal Pengandaran, Kecamatan Pengandaran, kabupaten Ciamis (sopir, 

pedagang asongan, calo, dan kondektur). Tahap penelitian ini menggunakan tiga 

tahap, yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan terakhir tahap 

penyajian analisis data. Pada tahap pengumpulan data peneliti mengumpulkan data 
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menggunakan metode simak. Metode simak dilakukan dengan teknik sadap dan 

teknik lanjutan berupa teknik SBLC (Simak Bebas Libat Cakap), teknik rekam dan 

teknik catat. Pada tahap analisi data, peneliti menganilis data yang diperoleh 

menggunakan metode padan referensial yaitu menghubungbandingkan denotatif 

binatang, sifat, dan kata-kata kasar. Selanjutnya tahap penyajian analisis data, peneliti 

menyajikan analasis datanya dalam bentuk sudah diklasifikasikan yaitu tuturan yang 

mengandung kata-kata kasar yang bersifat denotatif binatang dan sifat, dan tuturan 

yang melanggar prinsip kesopanan yaitu pelanggaran maksim kebijaksanaan, 

pelanggaran maksim penerimaan atau kedermawanan, pelanggaran maksim 

kerendahan hati, pelanggaran maksim kemurahan atau pujian, pelanggaran maksim 

kecocokan, pelanggaran maksim kesimpatian. Pada penelitian tersebut menghasilkan 

bentuk lokusi, ilokusi, perlokusi pada tuturan tindak tutur sopir, pedagang asongan, 

calo, dan kondektur. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Dwi Kurniasari (2013) dengan 

judul Analisis Pelanggaran Prinsip Kesopanan dalam Acara Pesbukers di Stasiun 

Televisi ANTV. Data yang digunakan adalah tuturan pemain pesbukers di stasiun 

televisi ANTV. Sumber data yang digunakan adalah pelaku dalam acara pesbukers. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif, sedangkan 

tahap penelitiannya terdiri dari: pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil 

analisis data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sadap 

selanjutnya teknik rekam dan data hasil penyadapan ditransformasikan ke dalam 

bahasa tulis secara utuh. Tahap analisisnya menggunakan metode padan dan tahap 

penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal yaitu metode penyajian 
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dengan kata-kata biasa. Penelitian tersebut menghasilkan tuturan pelanggaran prinsip 

kesopanan pada pemain pesbukers. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai analisis 

kesopanan berbahasa pada anak usia 6-10 tahun di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir 

Kabupaten Banyumas belum pernah dilakukan. Perbedaannya dalam penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini 

objek yang dijadikan penelitian adalah anak usia 6-10 tahun dan data yang digunakan 

adalah tuturan anak usia 6-10 tahun di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten 

Banyumas. Sumber data yang digunakan adalah penutur  tuturan yang mengandung 

kata-kata kurang sopan dan melanggar prinsip kesopanan. Metode dan teknik analisis 

data yang penulis gunakan yaitu sama dengan penelitian sebelumnya menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tahap penelitiannnya terdiri dari: 

penggumpulan data, analisis data dan penyajian hasil analisis data. Dalam 

penggumpulan data digunakan metode simak dengan teknik dasar yaitu teknik sadap, 

sedangkan teknik lanjutannya yaitu teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik 

rekam, teknik catat. Dalam penelitian ini tahap analisis datanya berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan metode padan pragmatis dan tahap 

penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal.  

 

B. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasikan bunyi (Kridalaksana dalam Chaer, 2007: 32). Sedangkan Chaer 

dan Leonie Agustina (2004: 11) mengemukakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem, 

artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara bertahap 
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tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi yang 

bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi 

untuk melahirkan perasaan dan pikiran (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 

116). 

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpukan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbiter dan bersifat konvesional yang digunakan untuk 

berkomunikasi dan melahirkan pikiran serta perasaan. Perlu mengetahui definisi 

bahasa dalam penelitian ini karena yang dijadikan sebagai data penelitian adalah 

tuturan anak usia 6-10 tahun. Tuturan yang akan diteliti adalah tuturan yang 

melanggar prinsip kesopanan. Tuturan tersebut tidak terlepas dari konsep bahasa. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini perlu diketahui definisi bahasa sebagai dasar 

penelitian.  

 

C. Pragmatik  

1. Pengertian Pragmatik 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) 

dan ditafsirkan oleh pendengarnya (atau pembaca) (Yule, 2006: 3). Selain itu, Wijana 

(1996: 1) menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di 

dalam komunikasi. Sementara itu, Mey (dalam Rahardi, 2005: 49) mendefinisikan 

pragmatik: pragmatics is the study of the condition of human language uses as these 

are determined by the context of society (pragmatik adalah ilmu bahasa yang 

mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat 
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ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi  bahasa itu). Konteks 

yang dimaksud mencangkup dua hal, yakni yang bersifat sosial dan bersifat sosietal. 

Bersifat sosial maksudnya konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya 

interaksi antar anggota masyarakat dan yang bersifat sosietal maksudnya konteks 

yang faktor penentunya adalah kedudukan anggota masyarakat dalam institusi-

institusi sosial yang ada di masyarakat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari tentang makna struktur bahasa yang terikat konteks secara eksternal 

yang digunakan di dalam komunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menganilisis tuturan anak usia 6-10 tahun. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

teori prinsip kesopanan bahasa. Teori prinsip kesopanan berbahasa tersebut 

merupakan bagian dari ilmu pragmatik. Pragmatik itu sendiri merupakan cabang ilmu 

bahasa yang mempelajari sturktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan 

bahasa itu digunakan dalam komunikasi (Wijana, 1996: 1). Jadi, peneliti perlu 

menggunakan teori pragmatik dalam penelitian.  

 

2. Peristiwa Tutur 

Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam 

satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan 

tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer 

dan Leoni Agustina, 2004: 47). Sedangkan Yule (2006: 99) menyatakan bahwa 

peristiwa tutur adalah suatu kegiatan yang para peserta berinteraksi dengan bahasa 

dalam cara-cara konvensional untuk mencapai suatu hasil. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa peristiwa tutur adalah kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang melibatkan 

dua pihak yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, 

tempat dan situasi tertentu dengan menggunakan bahasa yang konvensional 

(disepakati oleh penuturnya) untuk mencapai suatu hasil. 

Dell Hymes (dalam Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 48) seorang pakar 

linguistik mengemukakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan 

komponen tutur, yang diakronimkan SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah: 

a. Setting and Scene 

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. Sedangkan scene 

mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, 

tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi 

bahasa yang berbeda. Misalnya saja saat berbicara di lapangan sepak bola tentu 

berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan. Di lapangan sepak bola kita bisa 

berbicara keras-keras, tetapi di ruang perpustakaan harus seperlahan mungkin. Hal ini 

dikarenakan tempat dan situasinya berbeda. 

 

b. Participants 

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara 

dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan). Dua orang 

yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar. Tetapi 

dalam khotbah di masjid khotob sebagai pembicara dan jemaah sebagai pendengar 

tidak dapat bertukar peran. Dalam hal ini status sosial partisipan sangat menentukan 

ragam bahasa yang digunaka. Misalnya seorang anak akan menggunakan gaya bahasa 
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yang berbeda bila berbicara dengan orang tuanya atau gurunya dibandingkan 

berbicara dengan teman-teman sebayanya. 

c. Ends 

Ends merupakan maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di 

ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Partisipan 

dalam peritiwa tutur ini mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan 

kesalahan si terdakwa, pembela berusaha membuktikan bahwa si terdakwa tidak 

bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil. Dalam 

peritiwa tutur di ruang linguistik, ibu dosen yang cantik itu berusaha menjelaskan 

materi kuliah agar dapat dipahami mahasiswanya, namun ada kemungkinan di antara 

mahasiswa itu ada yang datang hanya untuk memandang wajah bu dosen yang cantik. 

 

d. Act Sequenc 

Act sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran yang digunakan oleh 

penutur. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana 

penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. 

Misalnya saja bentuk ujaran dalam kuliah umum dan dalam percakapan biasa adalah 

berbeda. Dalam kuliah umum, ujaran yang disampaikan bertujuan untuk 

menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan pengetahuan agar mahasiswa 

wawasannya bertambah dan paham tentang sesuatu. Namun, dalam percakapan biasa 

ujaran yang disampaikan cenderung berkaitan dnegan pengalaman pribadi atau 

kehidupan pribadi. Begitu juga dengan isi yang dibicarakan, dalam kuliah umum 

ujaran yang disampaikan lebih serius dibandingkan dengan ujaran dalam percakapan 

biasa yang lebih cenderung basa-basi dan tidak jelas topiknya. 
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e. Key 

Key mengacu pada nada, cara, dan semangat penutur dalam penyampaikan suatu 

pesan, apakah dengan senang hati, serius, singkat, sombong, mengejek, atau dapat 

juga ditunjukan dengan gerak tubuh dan isyarat.  Misalnya jika hati penutur sedang 

serius, maka ekspresi yang ditunjukan adalah ekspresi serius. Hal ini berbeda dengan 

ekspresi penutur saat menyombongkan diri dan mengejek orang lain. Ekspresi saat 

menyombongan diri biasanya ditunjukan dengan wajah yang sinis. Selain itu untuk 

menggambarkan ekspresi juga bisa ditunjukan dengan gerak tubuh dan isyarat. 

 

f. Instrumentalities 

Instrumenstalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan. Jalur yang 

dimaksud seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities 

juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam, atau 

register. Dalam hal ini contonya penggunaan  jalur bahasa yang digunakan oleh 

seseorang yang berkomunikasi dan letaknya berjauhan. Agar komunikasi berjalan 

lancar maka seseorang yang letaknya berjauhan harus menggunakan jalur telepon.  

 

g. Norms of Interaction and Interpretation 

Norms of Interaction and Interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam 

berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan 

sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. 

saat bicara dalam situasi resmi misalnya dalam kuliah umum seorang penutur yang 

akan bertanya harus memperhatikan sopan santun dan cara bertanya yang baik. Hal 

itu tentunya berbeda dengan situasi saat bertanya kepada teman dekat, penutur tidak 
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harus memperhatiakan tata cara dalam bertanya. Apabila dalam situasi resmi seorang 

penutrur tidak memperhatikan cara bertanya yang baik, maka dapat dikatakan bahwa 

penutur tersebut tidak memiliki sopan santun yang baik karena tidak mematuhi aturan 

dalam situasi tertentu. 

 

h. Genre 

Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Bentuk penyampaian yang 

dimaksud Seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagaiannya. Dalam hal ini 

misalnya jika seseorang ingin menyampaikan cerita kepada orang lain, jenis 

penyampaian yang tepat adalah narasi. Salah satu contohnya apabila seseorang akan 

menyampaikan perasaannya, jenis penyampaiannya dapat menggunakan puisi. Oleh 

karena itu, genre atau bentuk penyampaian harus diperhatikan oleh penuturnya. Hal 

ini bertujuan agar peristiwa tutur bisa berjalan. 

Dari penjelasan di atas sudah memberikan penjelasan tentang peristiwa tutur 

yang diakronimkan ke dalam SPEAKING. Dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan komponen tutur (a) setting and scene karena berkenaan dengan tempat 

dan waktu berlangsung, serta situasi psikologis pembicaraan. (b) Participant yaitu 

pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, yaitu pembicara dan pendengar, penyapa 

dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan), (c) Ends yaitu maksud dan tujuan 

pertuturan serta (d) Key mengacu pada nada, cara dan semangat penutur dalam 

menyampaikan suatu pesan. 

 

3. Kesopanan Berbahasa 

Kesopanan berbahasa terlihat dalam tata cara berkomunikasi atau tata cara 

berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita patuh dengan adat budaya, tidak hanya 

menyampaikan ide atau gagasan. Tetapi dalam tata cara berbahasa harus sesuai 
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dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat di mana kita tinggal dan 

dipergunakan bahasa dalam berkomunikasi. Tarigan (2009: 45) mengungkapkan 

bahwa dasar kebenaran bagi ungkapan-ungkapan kesopansantunan ialah dapatnya 

ungkapan-ungkapan itu secara tepat menerangkan aneka asimetris (tidak seimbang, 

kedua belah bagiannya tidak seimbang), dan konsekuensi-konsekuensinya baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pertama-tama kita harus menerangkan dengan 

mengacu jenis sopan santun yang paling penting dalam masyarakat penutur bahasa 

Indonesia.  

Fraser dalam Rahardi (2005: 38-41) menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 

empat pandangan yang dapat digunakan untuk mengakaji masalah kesantunan dalam 

bertutur, yaitu (a) pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial 

(the social-norma view), (b) pandangan yang melihat kesantunan sebagai suatu 

maksim percakapan (conversation maxim), (c) pandangan kesantunan yang melihat 

kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah 

kontak percakapan (conversational contact), (d) pandangan kesantunan yang 

berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Sedangkan Brown dan Levison dalam 

Rahardi (2005: 39) menyebutkan pandangan kesantunan ini sebagai pandangan 

“penyelamatan muka” (Face Seving) yang mendasarkan asumsi pokoknya pada aliran 

Weber (Weberia School) yang memandang komunikasi sebagai kegiatan rasional 

yang mengandung maksud dan sifat tertentu. 

 

4. Prinsip Kesopanan 

Prinsip kesopanan berhubungan dengan dua orang peserta percakapan, yakni 

diri sendiri (self) dan orang lain (other). Diri sendiri adalah penutur, dan orang lain 
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adalah lawan tutur dan orang ketiga yang dibicarakan penutur dan lawan tutur 

(Wijana, 1996: 55). Leech (1993: 219) mengemukakan bahwa sopan santun tidak 

hanya terungkap dalam isi percakapan, tetapi juga dalam cara percakapan 

dikendalikan dan dipola oleh para pemeran sertanya. Sedangkan Leech (dalam 

Rahardi, 2005: 59) merumuskan untuk masalah-masalah interpersonal, prinsip 

kerjasama Grice tidak lagi banyak digunakan, alih-alih digunakan prinsipkesopanan 

atau kesantunan.  

Leech (2011: 206-207) mengemukakan bahwa prinsip kesopanan terdapat 

enam maksim atau aturan bentuk pragmatik yaitu : Maksim kebijaksanaan atau 

kearifan (tact maxim) yaitu meminimalkan keuntungan bagi orang lain, 

memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Maksim penerimaan atau 

kedermawanan (generosyty maxim) yaitu memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri, 

meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Maksim kemurahan atau pujian 

(approbation maxim) yaitu kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain 

sebanyak mungkin. Maksim kerendahan hati (modesty maxim) yaitu kecamlah diri 

sendiri sebanyak mungkin, pujilah diri sendiri sedikit mungkin. (5) maksim 

kecocokan atau kesepakatan (agreement maxim) yaitu usahakan kesepakatan antara 

disi sendiri dan lawan tutur terjadi sebanyak mungkin. Maksim kesimpatian 

(sympathy maxim) yaitu maksimalkan rasa simpati, minimalkan rasa antisipasi 

kepada lawan tutur.  

 

a. Maksim Kebijaksanaan (Taxt Maxim) 

Maksim ini menggariskan setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan 

kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Dalam hal ini 
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dapat dikatakan di dalam pertuturan  buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan 

buatlah keuntungan orang lain sebesar-besarnya. Maksim kebijaksanaan merupakan 

maksim yang berpusat pada orang lain. Penutur lebih memaksimalkan keuntungan 

lawan tuturnya. Berikut adalah contoh tuturan (5) dan (6) untuk memperjelas 

pernyataan di atas. 

(5) A: “Saya membawa banyak barang di tas.” 

      B: “Saya bantu membawanya.” 

 

Pada wacana tersebut, tuturan (5) B memberikan kontribusi yang 

memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian orang lain dengan cara 

membawakan barang-barang yang ada di dalam tas. B  dengan sendirinya mengambil 

keputusan bahwa dirinya membawakan tasnya tokoh A. Sehingga A tidak merasa 

terbebani membawa barang-barangnya. Karena itulah dapat dikatan bahwa B 

memiliki sopan santun terhadap mitra tuturnya yaitu A. Pelanggaran maksim 

kebijaksanaan terlihat pada tuturan berikut ini. 

(6) A : “Kak, bolehkah aku pinjam sepedamu untuk keluar sebentar beli 

soto?” 

      B : “Boleh saja, yang penting permenit Rp. 5000 dan jangan lupa pula 

belikan soto untuk aku.” 

 

Tuturan (6B) melanggar maksim kebijaksanaan. Karena syarat yang diajukan 

oleh B tidak wajar. Secara terus terang berusaha memaksimalkan kerugian lawan 

bicaranya. Saat A  menanyakan boleh meminjam motor kepada B, B justru berusaha 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan kerugian pada 

pihak lain. Hal tersebut dapat dilihat dari tuturan yang disampaikan B yaitu “Boleh 

saja, yang penting permenit Rp. 5000 dan jangan lupa pula belikan soto untuk aku”. 
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b. Maksim Penerimaan atau Kedermawanan (Approbation Maxim) 

Maksim ini mewajibkan setiap peserta tindak tutur untuk memaksimalkan 

kerugian bagi diri sendiri, dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Dalam hal ini 

dapat dikatakan di dalam pertuturan buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin 

dan buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Maksim kedermawanan ini 

merupakan maksim yang berpusat pada diri sendiri. Penutur lebih memaksimalkan 

kerugian pada diri sendiri. Kata kedermawanan menurut Departeme Pendidikan 

Nasional adalah baik hati terhadap sesama manusia. Penerapan maksim penerimaan 

atau kedermawanan terlihat pada contoh tuturan (7) dan tuturan (8) merupakan 

pelanggaran maksim penerimaan atau kedermawanan. 

(9) A : “Perut saya sakit karena belum makan.” 

      B : “Makanlah roti punya saya ini.” 

 

Pada wacana tersebut, tokoh (B) memberikan kontribusi yang meminimalkan 

keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian diri sendiri. Tokoh B rela 

memberikan roti miliknya kepada tokoh (A) yang menderita sakit perut karena belum 

makan. B mengorbankan dirinya sendiri tetap merasa lapar dan memberikan roti 

kepada tokoh A yang menderita sakit perut. Dalam tuturan tersebut tokoh B telah 

baik hati kesesama manusia. Terlihat juga pada tuturan berikut untuk memperjelas 

maksim kemurahan hati. 

(9)  A : “ Mari saya antarakan anda pulang, kebetulan kita satu arah.” 

      B : “ Tidak usah, terima kasih. Nanti saya bisa naik bus.” 

 

Dari tuturan A dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan 

keuntungan  pihak lain dengan cara membebankan dirinya sendiri. Hal itu dilakukan 

dengan cara menawarkan memberi tumpangan pulang pada B. Tokoh A berusaha 
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memaksimalkan kerugian pada diri sendiri dengan memberikan tawaran 

mengantarkan puang. A telah berbaik hati kepada sesama manusia. Tuturan yang 

disampaikan A pada data tersebut mengandung kemurahan hati karena mau 

membebankan dirinya untuk mengantarkan orang lain.  

 

c. Maksim Kemurahan atau Pujian (Generosity Maxim) 

Berbeda dengan maksim kebijaksanaan dan maksim penerimaan, maksim 

kemurahan menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat 

kepada orang lain, dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. 

Maksudnya dalam hal pertuturan kecamlah orang lain sedikit mungkin dan pujilah 

orang lain sebanyak mungkin. Dalam pertuturan janganlah saling mengejek, 

menghina dan merendahkan lawan tuturnya. Orang yang menerapkan maksim pujian 

dapat dikatakan bahwa  orang tersebut merupakan orang yang sopan. Tuturan (7) dan 

(8)  merupakan contoh dari penjelasan di atas:  

(7) A : “Cobalah masakan aku ini.” 

      B : “Masakanmu sungguh enak.” 

 

Pada wacana tersebut, tokoh (A) menawarkan kepada temannya untuk 

mecicipi masakannya. Ketika tokoh (B) mencicipi dan masakannya terasa enak, 

tokoh (B) memuji masakan temannya. Tokoh (B) memberikan kontribusi yang 

memaksimalkan rasa hormat kepada tokoh A. Tokoh B telah memberikan 

penghargaan yakni dengan memuji masakan tokoh (A) yang terasa enak. Tuturan (B) 

dapat dikatakan bahwa di dalam tuturan B berperilaku santun terhadap A. 

Pelanggaran maksim penerimaan atau kedermawanan terlihat pada tuturan berikut. 
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(8) A : “Aku tabrakan, motorku rodanya sampai jadi angka delapan.” 

      B : “Tidak seberapa. Aku pernah tabrakan malah roda motorku jadi angka 

sebelas.” 

 

Pada wacana tersebut, tokoh (A) adalah seorang pasien, sedangkan tokoh (B) 

adalah teman yang menjenguknya. Dalam situasi tersebut sewajarnya tokoh (B) 

menghibur temannya, tetapi dalam wacana tersebut justru melakukan hal yang 

sebaliknya. Frase tidak seberapa yang diutarakan tokoh (B) pada awal kontribusinya 

secara jelas menunjukkan bahwa ia tidak menghargai pernyataan tokoh (A). Ia 

menganggap bahwa peristiwa naas itu ringan saja, justru peristiwa yang dialaminya 

jauh lebih mengerikan. Tuturan tokoh (B) mengecam orang lain sebanyak mungkin 

dan memuji orang lain sedokit mungkin. 

 

d. Maksim keredahan hati (Modesty Maxim) 

Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat 

pada diri sendiri. Maksudnya dalam hal ini dapat dikatan bahwa dalam pertuturan 

pujilah diri sendiri sedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. 

Dengan kata lain maksim kerendahan hati peserta tuturan jangn merasa bangga 

terhadap diri sendiri. Orang yang selalu membanggakan diri sendiri maka akan timbul 

rasa kesombongan. Untuk memperjelas peryataan tersebut perhatikan contoh tuturan 

(10) dan (11) berikut. 

(10) A : “Kamu memang pandai.” 

       B : “Ah, masak, biasa saja kok.” 

 

Pada wacana tersebut, tokoh (B) memberikan kontribusi yang meminimalkan 

penghormatan terhadap dirinya sendiri. Ketika tokoh (B) dipuji oleh temannya tokoh 
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(B) justru mengencam diri sendiri sebanyak mungkin. Ketika dipuji tokoh (B) 

mengatakan kepada tokoh (A) bahwa dirinya merasa biasa-biasa saja, tidak seperti 

orang-orang pandai pada umumnya. Tokoh A juga memuji tokoh B bahwa tokoh B 

merupakan orang yang pandai memasak. Sedangkan pelanggaran maksim kerendahan 

hati terlihat pada contih tuturan sebagai berikut. 

(11) A : “Bung, apa bisa betulin rantai sepeda.” 

        B : “Jangankan rantai sepeda, rantai tank pun aku bisa.” 

 

Pada wacana tersebut, tokoh (B) menyimpang maksim kerendahan hati. 

Ketika tokoh (B) ditanya oleh tokoh (A) justru menjawab Jangankan (rantai sepeda), 

(rantai tank) juga saya bisa terasa kurang sopan. Tokoh B terkesan membanggakan 

dirinya sendiri. Tokoh B merasa dirinya pintar dalam membenarkan rantai sepeda 

karena rantai Tank yang sulit pun dia bisa. Kesan ini tidak akan muncul bila tokoh 

(B) sebagai tukang sepeda menjawab bisa atau akan saya coba dengan nada 

merendah 

 

e. Maksim Kecocokan atau Kesepakatan (Agreement Maxim) 

Maksim kecocokan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk 

memaksimalkan kecocokan di antara mereka dan meminimalkan ketidakcocokan di 

antara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan di dalam pertuturan usahakan 

ketidaksepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin dan 

usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain yang terjadi sebanyak 

mungkin. Maksudnya dalah pertuturan antara penutur dan lawan tutur selalu 

sependapat.  Apabila maksim ini berjalan baik maka akan mengurangi adanya selisih 

pendapat atara penutur dan lawan tutur. Tuturan berikut akan memperjelas pernyataan 

di atas. 
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(12) A : “Pertunjukannya sangat menarik bukan?” 

        B : “Ya, bagus sekali.” 

 

Pada wacana tersebut, tokoh (B) memberikan kontribusi yang memaksimalkan 

kecocokan yakni dengan mengatakan menjawab pertanyaan tokoh (a) bahwa 

pertunjukannya memang sangat menarik dan bagus sekali. Tokoh B sangat cocok 

dengan peryataan tokoh A. Kecocokan tersebut terlihat dari cara Tokoh B menjawab 

pertanyaan tokoh A dengan nada yang mantap. Tuturan anta tokoh (A) dan tokoh (B) 

meminimlakan ketidakcocokan diantara meraka maka tidak terjadi selisih pendapat. 

Tokoh (B) telah memenuhi maksim kecocokan. 

 

f. Maksim Kesimpatian (Simphaty Maxim) 

Maksim kesimpatian ini mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antisipasi kepada lawan 

tuturnya. Maksudnya dalam pertuturan kurangilah antipati antara diri dengan orang 

lain hingga sekecil mungkin dan tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara 

diri dan orang lain. Dalam hal ini pertuturan diharapkan antara penutur dan lawan 

tutur mempunyai rasa kasih dan keikutsertakan merasakan perasaan lawan tutur. Jika 

maksim kesimpatian selalu diterapkan maka akan mengindari adanya rasa iri. Untuk 

memeperjelas pernyataan  di atas perhatikan contoh tuturan (13) dan (14) berikut. 

(13) A : “Beruntung sekali saya lulus dan bisa ikut wisuda bulan Februari.” 

        B : “Wah, selamat ya!”  

 

Pada wacana tersebut, tokoh (B) memberikan kontribusi yang mematuhi 

maksim kesimpatian. Ketika tokoh (B) mengetahui bahwa temanya akan wisuda 

bulan Februari maka segera memberikan selamat. tokoh (B) ikut merasakan senang 

melihat temannya wisuda. Tokoh (B) memaksimalkan rasa simpatinya dengan 
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0memberikan ucapan selamat terhadap prestasi yang telah dicapai oleh tokoh (A). 

Sedangkan pelanggaran maksim kesimpatian terlihat pada tuturan berikut. 

(14) A : “Anda sukses! Anak anda lahir kembar lima yang tiga meninggal.” 

  

Wacana tersebut diucapkan oleh seorang perawat di klinik KB. Dalam suasana 

semacam itu, selayaknya sang perawat mengucapkan belasungkawa sebagai tanda 

simpati bukannya ucapan selamat. Situasi kematian dalam konteks ini harus 

didahulukan daripada keberhasilan mengikuti keluarga berencana. ketika tokoh (A) 

memberikan selamat terkesan Tokoh (A) tidak merasakan kesedihan yang dialami 

oleh lawan tutunya. Tokoh (A) telah memaksimalkan rasa antisipasi kepada lawan 

tutur karena itu pada tuturan diatas melanggar maksim kesimpatian. 

 

D. Perkembangan Bahasa Anak Usia 6-10 Tahun  

1. Pengertian Anak Usia 6-10 Tahun 

Anak usia 6-10 tahun termasuk masa anak-anak yang sesuai dengan sifat 

mereka. Karena pada masa ini  anak-anak cenderung menolak ungkapan kasih sayang 

orang tua dan tidak mau ditolong. Sedangkan pada masa akhir anak-anak mereka 

tidak lagi menaati perintah orang tuanya dan lebih senang mengikuti aturan 

kelompoknya. Ada pula yang memberi nama masa anak-anak sebagai usia bermain. 

Hal ini karena pada awal masa anak-anak sebagaian waktunya digunakan untuk 

bermain (Rumini dan Siti Sundari, 2004: 37). Pengertian tersebut merupakan 

penjelasan tentang anak usia 6-10 tahun yang pada masa itu masih dalam kategori 

masa usia dini. Pada usia ini anak cenderung senang bermain dan anak juga 

memperoleh bahasa secara beragam. Dalam penelitian ini peneliti mengambil anak 
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usia 6-10 tahun sebagai subjek dalam penelitian karena mengaju pada judul penelitian 

yang menganalisi tentang kesopanan berbahasa pada anak usia 6-10 tahun di Desa 

Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.  

 

2.  Pemerolehan Bahasa Anak 

Pemerolehan bahasa menurut McGraw (dalam Akhadiah, 1998: 1.3) ada dua, 

pertama pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak, tiba-tiba. 

Kedua, pemerolehan bahasa memiliki satu permulaan yang gradual (berangsur-

angsur) yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. 

Sedangkan pemerolehan bahasa atau akuisis bahasa menurut Chaer, 2003: 167 adalah 

proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika anak-anak memperoleh 

bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemerolehan bahasa adalah proses pemerolehan bahasa yang berlangsung 

secara tiba-tiba ketika anak-anak memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu dan 

pemerolehan bahasa itu berlangsung secara gradual (berangsur-angsur).  

Chaer (2003: 167) mengatakan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika 

seorang anak-anak memperoleh bahasa, yaitu proses kompetensi dan proses 

performansi. Proses kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang 

berlangsung secara tak disadari.  Proses kompetensi merupakan syarat untuk 

terjadinya proses performansi yang terdiri dari dua buah proses, yakni proses 

pemahaman dan proses penerbitan atau proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses 

pemahaman melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati atau kemampuan 

mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan melibatkan 
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kemampuan mengeluarkan atau menerbitkan kalimat-kalimat sendiri. Jadi proses 

performansi adalah kemampuan linguistik yang terdiri dari kemampuan memahami 

dan kemampuan melahirkan atau menerbitkan kalimat-kalimat baru yang dalam 

kalimat linguistik  transformasi generatif. 

 

3. Perkembangan Bahasa Anak 

Menurut Piaget dan Vygotsky (dalam Hartati, dkk, 2006: 55) mengemukakan 

bahwa tahap-tahap perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut: 

Usia Tahap perkembangan bahasa 

0,0-0,5 Tahap meraban (pralinguistik) pertama 

0,5-1,0 Tahap meraban (pralinguistik) kedua: kata nonsense 

1,0-2,0 Tahap linguistik I: Holofrastik; kalimat satu kata 

2,0-3,0 Tahap linguistik II: kalimat dua kata 

3,0-4,0 Tahap lingustik III: perkambangan tata bahasa 

4,0-5,0 Tahap Linguitik IV: tata bahasa pra dewasa 

5,0- Tahap linguistik V: kompetensi penuh 

 

Perkembangan  bahasa anak usia 6-10 tahun bahasa anak-anak mulai 

memasuki tahap yang disebut sebagai kompetensi penuh. Menurut Hartati, dkk 

(2006: 63) mengemukakan bahwa sejak usia 5 tahun pada umumnya anak-anak yang 

perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibunya 

yang telah memiliki kompetensi (pemahaman dan produktivitas bahasa) secara 

memadai. Anak usia 6-10 tahun memasuki usia Kompetensi linguistik penuh 

masudnya pada anak usia 6-10 tahun anak-anak sudah dapat menggunakan kalimat 

secara sempurna dan anak dapat bercerita dan berkomunikasi dengan lawan bicaranya. 
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Selama periode usia sekolah dasar, anak-anak dihadapkan pada tugas utama 

mempelajari bahasa tulis. Hal ini dapat terjadi dengan mudah apabila anak-anak telah 

menguasai bahasa lisan. Perkembangan bahasa anak pada periode usia sekolah dasar 

meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Kemampuan usia sekolah dasar 

menggunakan bahasa berkembang dengan adanya pemerolehan bahasa tulis atau 

written language acquisition, anak mulai mengenal media lain pemerolehan bahasa 

yaitu tulisan. Menurut Tarigan (dalam Hartati, dkk, 2006: 64) salah satu perluasan 

bahasa sebagai alat komunikasi yang harus mendapatkan perhatian khusus disekolah 

dasar adalah pengembangan baca tulis (melek huruf). Kemampuan menulis pada anak 

usia sekolah dasar akan menunjang serta memperluas pengungkapan maksud-maksud 

pribadi si anak, misal melalui penulisan catatan harian, menulis surat, dan jadwal 

harian. Dengan demikian perkembangan baca tulis di sekolah dasar memberikan cara-

cara yang mantap menggunakan bahasa dalam komunikasi dengan orang lain dan 

juga dengan dirinya sendiri. 
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