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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan 

komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berfikir manusia sistematis dalam 

menggapai ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan 

berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berfikir secara sistematis dan 

teratur. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang  mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam interaksi manusia. Bahasa juga dapat digunakan untuk 

menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan sebagainya kepada orang lain. 

Tanpa bahasa manusia akan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. 

Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai penyampai pesan 

seseorang kepada orang lain. Berbahasa dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. 

Dalam berbahasa, terkadang seseorang tidak menyatakannya secara langsung, 

melainkan melalui maksud yang tersembunyi dari tuturannya. 

Bahasa merupakan anugerah yang tidak terhingga yang dilimpahkan oleh 

Allah Yang Maha Kuasa untuk manusia. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya bila 

manusia hidup di dunia tanpa dilengkapi dengan perangkat inti komunikasi tersebut. 

Bisa jadi akan timbul kebuntuan berkomunikasi dalam segala bentuk kehidupan. Oleh 

karena itu sangat disayangkan bila manusia menyalahgunakan bahasa yang telah 

melekat erat pada diri dan kehidupanya. Dalam suatu komunikasi diharapkan 

terciptanya suasana yang harmonis dan lancar, dengan begitu tidak ada yang 

dikecewakan dan dirugikan dengan adanya komunikasi diantara penutur. Salah satu 
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bagian terpenting untuk mewujudkan komunikasi yang lancar adalah dengan 

kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa biasanya terlihat dari tata cara berbahasa 

yang verbal ataupun ketika kita berkomunikasi sesuai norma budaya yang berlaku di 

Masyarakat. Menurut Keraf (2004: 1), bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara anggota masyarakat  berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia. 

 Kesantunan berbahasa  adalah  salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

komunikasi. Menurut Fraser (dalam Chaer, 2010: 47) kesantunan adalah properti yang 

diasosiasikan dengan ujaran dan didalam hal ini menurut pendapat si lawan tutur, 

bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari dalam 

memenuhi kewajibanya. Dengan hal itu dapat di jelaskan bahwa santun tidaknya suatu 

tuturan sangat tergantung pada ukuran kesantunan berbahasa yang dipakai oleh 

penutur. Tuturan dalam bahasa Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika 

penutur menggunakan kata-kata yang santun, tuturanya tidak mengandung ejekan 

secara langsung, tidak memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain. 

Kesantunan berbahasa, khususnya dalam komunikasi verbal dapat dilihat dari 

beberapa indikator. Salah satunya adalah adanya maksim-maksim kesantunan yang 

ada dalam tuturan tersebut. Semakin terpenuhinya maksim-maksim kesantunan suatu 

tuturan, semakin santun tuturan tersebut. 

Agar tuturan yang tercipta terasa santun, diperlukan prinsip kesantunan dalam 

suatu komunikasi. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan 

yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional penuturnya 

dapat dilihat dari cara berkomunikasi, penutur dan lawan tutur tidak hanya dituntut 

menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap berkomitmen untuk menjaga 
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keharmonisan hubungan. Suatu keharmonisan akan tetap terjaga apabila masing-

masing peserta tutur senantiasa tidak saling mempermalukan. Dengan kata lain, baik 

penutur maupun lawan tutur memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga 

keharmonisan dan kesantunan berbahasa. 

Beberapa komunikasi yang terjadi dalam sebuah percakapan anak-anak kos 

Rizky biasanya melanggar prinsip kesantunan berbahasa untuk tujuan tertentu, 

misalnya saja dalam berkomunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di kos 

Rizky  sering terjadi banyak pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa untuk itu 

peneliti melakukan penelitian prinsip kesantunan berbahasa pada anak kos Rizky. 

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana prinsip kesantunan yang terjadi 

pada percakapan anak kos Rizky dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi 

dengan temannya. Alasan peneliti mengambil penelitian di kos Rizky karena peneliti 

juga bertempat tinggal di kos Rizky tersebut, sehingga peneliti lebih mudah untuk 

melakukan penelitian tersebut. Peneliti mengambil judul penelitian tersebut agar 

peneliti mengetahui seberapa banyak anak yang telah mematuhi prinsip kesantunan 

berbahasa dan seberapa banyak anak yang telah melanggar prinsip kesantunan 

berbahasa untuk itu peneliti melakukan penelitian tersebut pada anak kos Rizky. 

 Kesantunan berbahasa merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah 

tuturan. Karena dengan adanya kesantunan berbahasa kita dapat menghargai serta 

menghormati orang lain, selain itu dengan kita memperhatikan kesantunan berbahasa 

dalam sebuah komunikasi dengan orang lain komunikasi tersebut akan terlihat 

harmonis dan tidak menyakiti hati orang lain. Begitu halnya pada anak kos Rizky 

pentingya kesantunan berbahasa pada anak kos Rizky yaitu untuk menghargai serta 

menghormati perasaan lawan tuturnya seperti anak-anak kos yang bertempat tinggal di 
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kos Rizky dalam berkomunikasi. Selain itu dengan adanya kesantunan berbahasa pada 

anak kos Rizky akan tercipta interaksi atau komunikasi yang harmonis. Untuk itu 

kesantunan berbahasa perlu diperhatikan dalam sebuah komunikasi seperti halnya 

pada anak kos Rizky. 

Pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa tersebut tidak memperhatikan status 

sosial, usia, jabatan atau kedudukan. Pada sebuah percakapan interaktif yang terjadi, 

terkadang beberapa anak juga menyimpang dari kesantunan berbahasa. Pelanggaran 

prinsip kesantuan berbahasa biasanya sengaja dilakukan agar suasan percakapan lebih 

santai dan  tidak kaku. Peneliti menemukan beberapa fenomena percakapan yang 

terjadi pada anak kos Rizky yang merupakan kepatuhan dan pelanggaran prinsip 

kesantunan berbahasa. 

Peneliti juga menemukan beberapa contoh tuturan yang mengandung prinsip 

kesantunan berbahasa yang terjadi pada anak kos Rizky. Tuturan tersebut merupakan 

bentuk kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa. Peneliti menemukan bentuk tuturan 

tersebut yaitu pada tanggal 9 Mei 2016, Tuturan itu terjadi pada percakapan 

anak kos Rizky. Untuk memperjelas kalimat di atas perhatikan contoh tuturan di 

bawah ini : 

Rini : “Res ko arep metu ora tumbas maem?” (Res kamu mau keluar ga beli 

makan?). (C.7) 

Resi :” Mbuh mba mengko,aku langka duit wis ntek?” (ga tau mba nanti, 

aku ga ada uang sudah habis). ((C.8) 

Rini  : “Ngeneh tak tukukna maem sekalian Res go duitku disit. Aku 

arep metu tumbas maem.” (Sini aku belikan makan  sekalian Res 

pakai uangku dulu, aku mau keluar beli makan). (C.9) 

 

Pada tuturan Rini di atas termasuk kepatuhan yang merupakan prinsip kesantunan 

berbahasa yaitu maksim kedermawanan. Seperti yang terlihat bahwa Rini 

memaksimalkan keuntungan bagi lawan tutur untuk memberi sebuah keuntungan 
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kepada lawan tutur dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri, yakni 

bersedia membelikan makanan. Seperti tuturan Rini yaitu “Ngeneh tak tukukna maem 

sekalian Res go duitku disit, Aku arep metu tumbas maem.” yang tujuanya untuk 

membantu atau mengurangi beban bagi lawan tutur, menambah pengorbanan bagi diri 

sendiri demi lawan tutur merupakan bentuk terciptanya keharmonisan dalam sebuah 

tuturan. Dalam hal ini berarti Rini telah mematuhi maksim kedermawanan. Kepatuhan 

tersebut terlihat saat Rini menawarkan bantuan untuk membelikan makanan untuk  

Resi. Sikap Rini yang demikian tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan 

untuk menjaga keharmonisan dalam kegiatan bertutur. 

Peneliti menemukan sebuah percakapan yang lain yang merupakan bentuk 

prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan tersebut berupa kepatuhan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa yang terjadi pada anak kos Rizky. Pelanggaran prinsip 

kesantunan tersebut dibuat untuk hiburan agar suasana terlihat lebih santai dan tidak 

kaku. Misalnya seperti pada tuturan di bawah ini yang peneliti temukan pada  tanggal 

9 Mei 2016 sebuah tuturan yang terjadi pada anak kos Rizky, seperti contoh berikut: 

Rintis : “De nanti malam, maem metu yuk .” (C.11) 

Ade : ” Oke ,tapi pan ngendi?” (Oke, tapi mau kemana?) (C.12) 

Dewi  :  “Lagi banyak duit tuh Rintis, biasanya aja beli diwarung bu 

Minah” (C.13) 

Rintis :”Jangan gitu mba duit tinggal berapa juga.” (C.14) 

 

Kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa yang ditemukan pada percakapan di atas 

yaitu maksim kesepakatan. Dari tuturan di atas, bahwa jawaban Ade terlihat santun 

karena Ade sudah memaksimalkan kesepakatan kepada lawan tuturnya. Saat Rintis 

memberikan tawaran makan malam, Ade langsung menunjukkan sikap kesepakatan. 

Kesepakatan tersebut dapat terlihat dari tuturan “Oke, tapi pan ngendi?”  Dari tuturan 

tersebut terlihat bahwa Ade sudah mematuhi kesepakatan atau kecocokan dengan 
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lawan tuturnya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Ade sudah mematuhi 

maksim kesepakatan. Peneliti juga menemukan tuturan yang melanggar prinsip 

kesantunan yaitu tuturan Dewi yang menyindir Rintis. Tuturan Dewi tersebut 

merendahkan Rintis karena menanggap bahwa Rintis tidak memiliki uang. Tuturan 

Dewi hanya merupakan hiburan semata dan tidak bermaksud untuk menyakiti hati 

Rintis. Tuturan Dewi tetaplah tidak santun dan melanggar prinsip kesantunan. 

Selain percakapan yang terdapat di atas, tuturan  yang merupakan kepatuhan 

prinsip kesantunan berbahasa, peneliti juga menemukan kembali contoh percakapan 

yang mengandung prinsip kesantunan berbahasa yaitu pada tanggal 11 mei 2016 

peneliti menemukan sebuah tuturan yang terjadi pada anak kos Rizky, seperti contoh 

berikut : 

Ulin :  “Sil kamu tau gak gue selama kuliah sampai semester tiga belum 

pernah lho dapat IPK tiga sil.” (E.1) 

Arsil  :  “Yang penting tetap semangat li, ntar juga pasti dapat ko. “ 

(E.2) 

Resi   :  “Tau belajar be ora kon olih IPK apik.” (Pernah belajar juga 

ga gimana dapet IPK bagus). (E. 3) 

Ulin :”jahatnya resi aku juga belajar, aku ga lagi malas.” (E.4) 

 

Pada tuturan di atas kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa yang ditemukan adalah 

maksim kesimpatian, terlihat  bahwa  jawaban Arsil yaitu Yang penting tetap 

semangat li, ntar juga pasti dapat ko.”Bahwa Arsil sudah mematuhi maksim 

kesimpatian. Arsil telah meningkatkan atau memaksimalkan rasa simpati terhadap 

Ulin yang belum pernah mendapatkan IPK tiga. Pada tuturan Arsil di atas Arsil telah 

mematuhi prinsip kesantunan berbahasa yaitu maksim kesimpatian dengan cara 

memberi semangat kepada Ulin agar tetap semangat dan menumbuhkan sikap percaya 

diri. Sehingga pada hal ini Arsil dianggap santun berbahasa. Dan peneliti juga 

menemukan prinsip pelanggaran kesantunan pada percakapan di atas yaitu jawaban 
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Resi yaitu “Tau belajar be ora kon olih IPK apik.” merendahkan Ulin yang menggap 

bahwa Ulin tidak pernah belajar. Tetapi Resi tidak bermaksud menyakiti atau 

menyinggung perasaan Ulin karena Resi hanya sekedar menghibur. Akan tetapi dari 

perkataan Resi di atas terlihat tidak santun dan melanggar prinsip kesantunan 

berbahasa. 

Ada beberapa banyak percakapan yang terjadi pada anak kos Rizky yang 

meliputi bentuk kepatuhan maupun pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. 

Percakapan tersebut terjadi pada saat anak-anak sedang berkumpul dan melakukan 

sebuah komunikasi dengan teman-temanya. Pada tanggal  11 Mei 2016  peneliti 

menemukan kembali contoh tuturan yang terdapat pada kos Rizky. Tuturan tersebut 

mengandung  prinsip kesantunan berbahasa yaitu sebagai berikut : 

Dewi : “Van ini rotinya buat kamu, dimakan aja, tadi aku udah makan  

juga ko pas di Moro.” (E.5) 

Vani :”Sing bener mba, ga papa nih aku makan ?” (E.6) 

Dewi : “Iya Van aku udah makan tadi.” (E.7) 

Vani :” Oh , iya deh makasih nih mba.” (E.8) 

Anis : “Aja etok-etok Van, biasane juga langsung makan  

tanpa ditawarin.” (E.9) 

 

Dari tuturan di atas termasuk kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa yang 

merupakan maksim kebijaksanaan, terlihat santun seperti tuturan Dewi yaitu “Van ini 

rotinya  dimakan aja, tadi aku udah makan juga ko pas di Moro.” Bahwa Dewi sudah 

memaksimalkan keuntungan bagi lawan tuturnya. Tuturan tersebut disampaikan oleh 

Dewi kepada Vani walaupun sebenarya bahwa Dewi belum memakan roti tersebut 

karena Dewi hanya membeli satu roti tetapi tuturan tersebut disampaikan dengan 

maksud agar Vani berasa bebas dan dengan senang hati menikmati roti tersebut. Hal 

ini merupakan suatu bentuk tuturan maksim kebijaksanaan yang dilakukan Dewi 

sehingga membuat orang lain merasa senang. 
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Peneliti juga menemukan sebuah fenomena yang melanggar prinsip 

kesantunan berbahasa yaitu tuturan Anis seperti berikut “Aja etok-etok Van, biasane 

juga langsung makan tanpa ditawarin.” Bahwa tuturan Anis merupakan Pelanggaran 

Prinsip kesantunan berbahasa. Karena Anis merendahkan Vani dan menanggap Vani 

tidak sopan. Tuturan tersebut tidak dianggap serius karena tuturan Anis tersebut hanya 

bertujuan untuk  menghibur. Dari tuturan Anis  di atas merupkan Pelanggran Prinsip 

kesantunan berbahasa. Pada tanggal 11 April 2016 peneliti juga menemukan kembali 

contoh pelanggaran Prinsip kesantunan berbahasa yang terdapat pada anak kos Rizky 

seperti berikut : 

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi dalam sebuah percakapan 

tersebut, peneliti berasumsi bahwa sebuah percakapan yang terjadi di kos Rizky 

terdapat kepatuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Oleh karena itu 

dapat diduga bahwa prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi atau percakapan 

yang  terjadi pada anak kos Rizky kemungkinan masih ada yang masih diterapkan dan 

ada yang dilanggar. Untuk mengetahui benar tidaknya asumsi, maka perlu diadakan 

penelitian terkait dengan masalah tersebut. Oleh karena itu penelitian yang berjudul 

Prinsip Kesantunan Berbahasa  pada anak kos Rizky di desa Dukuh Waluh 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Bulan Mei 2016 penting untuk 

dilakukan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan :  

Bagaimanakah prinsip kesantunan berbahasa pada anak kos Rizky di desa Dukuh 

Waluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas bulan Mei 2016 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip kesantunan berbahasa 

pada anak kos Rizky di desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas bulan Mei  2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai referensi 

atau acuan dalam penelitian bidang pragmatik. Penelitian ini membantu penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa. Pada 

penelitian ini membahas kesantunan dalam suatu tuturan, maka untuk itu diharapkan 

dapat memngembangkan ilmu pragmatik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

mampu memberi kontribusi  bagi penelitian yang berkaitan dengan prinsip 

kesantunan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberikan 

masukan kepada kita semua agar dalam berbahasa tetap memperhatikan prinsip 

kesantunan berbahasa, dimanapun, kapan pun, dan dengan siapa pun. Sebagai 

pedoman praktis peneliti dan pembaca mampu berkomunikasi lisan dengan lancar, 

tepat, dan padat. Dengan mengetahui tentang kesantunan diharapkan dapat menjaga 

keharmonisan dalam bertutur. Terutama untuk anak kos yang sering berinteraksi atau 

berkomunikasi agar dapat mengembangkan prinsip-prinsip percakapan dan 

kesantunan dalam bertutur. 
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