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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian dengan judul  Prinsip Kesantunan Berdasarkan Status Sosial dan 

Keakraban dalam “Cerita Cekak” Pada Majalah Penyebar Semangat oleh 

Titin Noviasih tahun 2009. 

 

Perbedaan penelitian dengan dengan penelitian tersebut yaitu penelitian 

tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip kesantunan yang 

digunakan dalam “Cerita Cekak” pada majalah penyebar semangat. Akan tetapi pada 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Prinsip kesantunan berbahasa pada 

anak kos Rizky di desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 

Bulan Mei 2016. Selain itu pada penelitian sebelumnya, sumber data berupa cerita 

cekak (cerita pendek) majalah penyebar semangat. Sedangkan pada penelitian ini 

sumber data berupa  anak kos Rizky di desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas Bulan Mei 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada  penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teknik simak catat. Sedangkan pada 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik 

Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik rekam dan teknik catat. 

Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

sama-sama memeriksa penggunanaan bahasa sesuai dengan prinsip kesantunan 

berbahasa. Jenis penelitianya sama yakni deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk 

mengetahui penggunaan bahasa atau tuturan yang ada pada penggunaan bahasa 

seseorang dan digunakan untuk mendeskripsikan bahasa yang akan diteliti sesuai 

dengan prinsip kesantunan berbahasa. 
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2. Penelitian yang berjudul Anlisis Pelanggaran Prinsip-Prinsip Kesopanan 

Berbahasa dalam Acara Pesbukers di stasiun televisi ANTV oleh Dwi 

Kurniasih tahun 2012. 

 

 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

pada penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan Pelanggaran prinsip 

kesopanan berbahasa dalam tuturan dialog acara Pesbukers di stasiun televisi ANTV. 

Namun pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Prinsip kesantunan 

berbahasa pada anak kos Rizky di desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas Bulan Mei  2016.  Data penelitian yang digunakan pada skripsi 

sebelumnya yaitu tuturan dialog acara Pesbukers di ANTV. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tuturan anak kos rizky di desa Dukuh Waluh Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas Bulan Mei 2016. Adapun sumber data pada 

penelitian  sebelumnya  adalah tayangan Pesbukers di stasiun televisi  ANTV. Sumber 

data  yang digunakan pada penelitian ini yaitu para penutur anak kos Rizky yang terdiri 

dari 14 anak. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-

sama  memeriksa penggunaan bahasa sesuai dengan prinsip kesantunan berbahasa. 

Jenis penelitianya sama yakni deskriptif  kualitatif yaitu digunakan untuk mengetahui 

penggunaan bahasa atau tuturan yang ada pada penggunaan bahasa seseorang dan 

digunakan untuk mendeskripsikan bahasa yang akan diteliti sesuai dengan prinsip 

kesantunan berbahasa. Selain itu  teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan 

teknik rekam, yaitu upaya mendapatkan data dilakukan dengan cara merekam 

penggunaan bahasa  seseorang  atau beberapa orang yang menjadi  informan 

(Mahsum, 2005: 60). Seperti penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut dan 

penelitian yang peneliti lakukan. 
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B. Bahasa 

1. Pengertian Bahasa 

Menurut Chaer (2007: 14) bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang 

bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat 

interaksi sosial. Batasan ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. 

Pada dasarnya manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka bersosialisasi 

dengan lingkungan. Seseorang akan dikatakan berhasil bersosialisasi apabila 

menggunakan bahasa. Oleh karena itu, dengan bahasa manusia dapat membina relasi, 

bekerja sama, dan berinteraksi serta memperkenalkan diri dengan maanusia lainya 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Keraf, 2004: 1) bahasa merupakan alat 

komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi  yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia. Dalam hal ini bahasa diartikan sebagai simbol bunyi yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia yang dapat dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Kridalaksana (dalam  Chaer, 2007: 32); yaitu 

bahasa  merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota 

kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. 

Yang dimaksud dengan arbitrer adalah tidak adanya hubungan langsung yang bersifat 

wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya (Chaer, 2007: 38). Selain itu 

bahasa  merupakan suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh  

anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar 

sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama (Dardjowidjojo, 

2012: 16). 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang artinya tidak ada 

hubungan wajib antara bahasa dengan konsep yang dilambangkan dan bahasa juga 

digunakan oleh manusia sebagai alat saling  berhubungan atau berkomunikasi  dengan 

satu sama lain. Bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari karena manusia tidak dapat hidup sendiri, dan manusia 

membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka bersosialisasi didalam Masyarakat. 

Bahasa digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaan agar 

saling berhubungan dan berinteraksi. 

 

2. Fungsi Bahasa 

Secara umum fungsi bahasa menurut Hidayat (2006: 26) adalah sebagai alat 

komunikasi, bahkan dapat dipandang sebagai fungsi utama dari bahasa. Sedangkan 

jika dilihat dari perspektif kebahasaan istilah komunikasi mencakup makna mengerti 

dan berbicara, mendengar dan merespon suatu tindakan. Bahasa mempunyai fungsi 

yang penting bagi manusia. Menurut Tarigan (2009: 3) Bahasa sebagai sarana 

komunikasi vital dalam hidup ini. Karena bahasa merupakan milik manusia dan 

bahasa merupakan salah satu ciri pembeda kita manusia dengan mahluk hidup lainya 

di dunia ini. Wardhaugh, 1972 (dalam Chaer, 2004: 15) mengatakan bahwa fungsi 

bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. 

Menurut  Keraf (2004: 3) menyatakan ada empat fungsi bahasa, yaitu untuk 

menyatakan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan 

integrasi dan adaptasi sosial, dan sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. 

Pengertian bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pikiran si penutur bukan hanya 
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mengungkapkan emosi lewat  bahasa, tetapi juga memperhatikan emosi itu sewaktu 

menyampaikan tuturannya. Dibawah ini dijelaskan fungsi-fungsi bahasa yang 

dimaksud yaitu:  

Pertama, sebagi alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa sebagai alat 

untuk menyatakan ekspresi diri maksudnya ialah bahasa menyatakan secara terbuka 

segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk 

memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain 

keinginan menarik perhatian orang lain terhadap kita dan keinginan untuk 

membebaskan diri dari semua tekanan emosi. Contohnya pada bayi, ia akan menangis 

bila lapar atau haus. Ketika mulai belajar berbahasa, ia menyatakan kata-kata untuk 

menyatakan lapar atau haus. Hal itu berlangsung terus hingga seorang menjadi 

dewasa.  

Kedua, sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang jauh dari 

ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima atau 

dipahami oleh orang. Dengan komunikasi kita dapat menyampaikan semua yang kita 

rasakan, pikirkan dan kita ketahui kepada orang lain. Dengan komunikasi pula kita 

mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh orang-orang yang sezaman 

dengan kita. Tuturan sehari-hari yang diucapkan oleh ibu terhadap anaknya sudah 

menunjukkan komunikasi. Tuturan ibu merupakan proses penyampaian pesan antara 

ibu dengan anaknya.  

Ketiga, sebagai alat Mengadakan Integrasi dan adaptasi social. Bahasa, 

disamping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia 

memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian 

 Prinsip Kesantunan Berbahasa…, Setya Ningsih, FKIP UMP, 2016



 

 

15 

   

dalam pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang lain. Bahasa sebagai alat 

komunikasi, lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan 

kelompok sosial yang dimasukinya serta dapat melakukan semua kegiatan 

kemasyarakatan dengan menghindari bentrokan-bentrokan untuk memperoleh 

efisiensi yang setinggi-tingginya. Ia memungkinkan integrasi (pembaruan) yang 

sempurna bagi setiap individu dengan masyarakatnya. Melalui bahasa seorang 

anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenai adat-istiadat, tingkah laku, dan 

tata krama masyarakatnya. Ia mencoba menyesuaikan dirinya (adaptasi) dengan 

lingkungannya.  

Keempat, sebagai alat mengadakan kontrol social. Kontrol sosial adalah usaha 

untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Tingkah laku itu 

dapat bersifat terbuka (overt: yaitu  tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi), 

maupun yang bersifat tertutup (covert: yaitu  tingkah laku yang tidak dapat diamati 

atau diobservasi). Semua kegiatan soaial akan berjalan dengan baik karena dapat 

diatur dengan mempergunakan bahasa. Semua tutur pertama-tama dimaksudkan untuk 

mendapat tanggapan, baik tanggapan yang berupa tutur maupun tanggapan yang 

berbentuk perbuatan. Dalam mengadakan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi 

dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat. 

Sedangkan menurut Chaer (2007: 32) mendefinisikan bahwa fungsi bahasa 

adalah sebagai alat komunikasi. Dalam kapasitas sebagai alat komunikasi, bahasa 

memiliki fungsi-fungsi  yang  lebih khusus  dalam Masyarakat, seperti  untuk menjalin 

hubungan atau kerja sama dengan sesama manusia, menyatakan pikiran dan perasaan, 

menyatakan keinginan, alat untuk mendefinisikan diri dan sebagainya. 
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P. W. J. Nababan (dalam Hidayat, 2006: 29), seorang linguis Indonesia, 

membagi fungsi bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan 

pendidikan menjadi empat fungsi, yaitu 1) fungsi kebudayaan; 2) fungsi 

kemasyarakatan; 3) fungsi perorangan dan 4) fungsi pendidikan.Fungsi kebudayaan 

dari bahasa, menurut Nababan adalah sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur 

penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri kebudayaan. Sedangkan fungsi 

kemasyarakatan bahasa menunjukkan peranan khusus suatu bahasa dalam kehidupan 

masyarakat. Nababan mengklasifikasikan fungsi kemasyarakatan bahasa kedalam dua 

bagian, yaitu 1) berdasarkan ruang lingkup; 2) berdasarkan bidang pemakaian. Yang 

pertama mengandung arti “bahasa nasional” dan “bahasa kelompok”. Bahasa nasional 

berfungsi sebagai lambang kebanggan kebangsaan, lambang identitas bangsa, alat 

penyatuan berbagai suku bangsa dengan berbagai latar belakang sosial budaya dan 

bahasa dan sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, 

bahasa kelompok ialah bahasa yang digunakan oleh kelompok yang lebih kecil dari 

suatu bangsa, seperti suku bangsa atau subsuku, sebagai lambang identitas kelompok 

dan alat pelaksanaan kebudayan kelompok itu.  

Fungsi  perorangan dari bahasa, dijelaskan  Nababan dengan berdasarkan 

pada hasil kajian Haliday (1976). Halliday membuat klasifikasi kegunaan pemakaian 

bahasa atas dasar observasi yang terus-menerus terhadap penggunaan bahasa oleh 

anaknya sendiri. Klasifikasi untuk anak-anak kecil terdiri dari enam fungsi yaitu 

sebagai 1) instrumental; 2) menyuruh; 3) interaksi; 4) kepribadian; 5) pemecahan 

masalah (heuristik); dan 6) khayal.Terakhir fungsi pendidikan dari bahasa, didasarkan 

pada banyaknya penggunaan bahasa dalam pendidikan dan pengajaran, mencakup 
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empat fungsi yaitu 1) fungsi integratif; 2) fungsi instrumental; 3) fungsi kultural; 4) 

fungsi penalaran. 

 Dari fungsi-fungsi yang diungkapkan para ahli tersebut, jelaslah bahwa dengan 

bahasa itulah manusia berkata, bercakap-cakap, melakukan interaksi dan komunikasi, 

mengungkap isi pikirannya, mengungkap segala gejolak yang ada dalam perasaannya 

dan berargumentasi. Dengan bahasa martabat manusia menjadi meningkat, baik disisi 

Tuhan maupun umat manusia. Karena itulah manusia sampai kapanpun tidak akan 

bisa melepaskan diri dari adanya bahasa sebagai suatu yang mesti ada. 

 

C. Pragmatik 

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Menurut Yule (2006: 3) 

pragmatik merupakan studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau 

peneliti dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Dalam hal ini pragmatik 

merupakan ilmu yang  menelaah ucapan-ucapan  khusus  dalam situasi-situasi  

khusus. Untuk itu berarti pragmatik memusatkan perhatian pada aneka ragam cara 

yang merupakan wadah aneka konteks sosial performansi bahasa. Menurut Levinson 

(dalam Rahardi, (2005: 48) mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang 

mempelajari relasi bahasa dan konteksnya. Menurut Leech (2011: 5) Pragmatik 

sebagai pokok bahasan utama dalam buku yang menyelidiki makna dalam konteks 

penggunaan bahasa dan bukan makna sesuatu yang abstrak. 

Begitu juga menurut Wijana (1996: 2) mengungkapkan juga bahwa pragmatik 

adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari stuktur bahasa secara eksternal. Ia 

mengatakan bahwa pragmatik  adalah bagaimana satuan kebahasaan yang digunakan 
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dalam komunikasi. Menurut Parker (dalam Nadar 2009: 4) pragmatik adalah kajian 

tentang bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi.  

 

D. Kesantunan Berbahasa 

1. Pengertian Kesantunan Berbahasa 

 Menurut Fraser (dalam chaer, 2010: 47) mendefinisikan kesantunan adalah 

properti yang diasosiasikan dengan ujaran dan dengan hal ini menurut  pendapat  si  

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

dalam memenuhi kewajibanya. Mengenai definisi kesantunan dari fraser, menurut 

Gurnawan (dalam chaer, 2010:  47) ada tiga hal yang perlu diulas. Pertama, 

kesantunan itu adalah properti atau bagian dari tuturan; jadi bukan tuturan itu sendiri. 

Kedua, pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu terdapat pada 

sebuah tuturan. Mungkin saja sebuah tuturan dimaksudkan  sebagai tuturan yang 

santun oleh si penutur, tetapi ditelinga lawan tutur, tuturan itu ternyata  tidak terdengar 

santun, begitupun sebaliknya. Ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan 

kewajiban peserta pertuturan. Artinya, apakah sebuah tuturan terdengar santun atau 

tidak diukur berdasarkan: (a) apakah si penutur tidak melmpaui haknya terhadap 

lawan tuturnya; (b) apakah si penutur memenuhi kewajibanya kepada lawan tuturnya 

itu. 

 

2. Prinsip Kesantunan Berbahasa 

Prinsip kesantunan berbahasa pada dasarnya adalah bagaimana seseorang 

berbahasa dan berperilaku santun untuk menjaga kehormatan dan martabat  diri 

sendiri. Prinsip kesantunan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni 
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dari diri sendiri (self) dan orang lain (other). Diri sendiri adalah penutur dan orang lain 

adalah lawan tutur (Wijana, 1996: 55). Prinsip kesantunan berbahasa menyangkut 

hubungan antara peserta komunikasi yaitu penututur dan pendengar, dalam suatu 

tuturan sehingga tuturan tersebut  tidak menyinggung  perasaan orang  lain. Terkait 

dengan prinsip kesantunan, ada sejumlah pakar yang menulis mengenai  teori  

kesantunan berbahasa. Diantaranya adalah Lakoff (1973), Fraster (1978), Brown dan 

Levinson (1978), dan Leech (1983). Prinsip kesantunan yang  dikemukakan oleh 

beberapa tokoh tersebut, yang sampai saat  ini dianggap paling lengkap, paling mapan, 

dan relatif  paling komprehensif telah dirumuskan oleh Leech. Di dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan maksim-maksim prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh 

Leech sebagai acuan yaitu dari berbagai bentuk maksim. Selain itu maksim juga 

disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan Leech (dalam 

Rahardi, 2011: 206). Untuk itu maksim dapat dikatakan sebagai kaidah-kaidah yang 

mengantur tindakannya. 

Leech (dalam Rahardi, 2011: 206), membagi prinsip kesantunan ke dalam 

enam maksim yaitu, (a) maksim Kebijaksanaan (taxt maxim), (b) maksim 

kedermawanan (generosity maxim), (c) maksim  penghargaan (approbation maxim), 

(d) maksim kerendahan hati (modesty maxim),(e) maksim kesepakatan (agreement 

maxim), dan yang terahir yaitu maksim kesimpatian (sympathy maxim). Keenam 

maksim yang dirumuskan oleh Leech (2011: 206). 

 

a. Maksim Kebijaksanaan (Taxt Maxim) 

Menurut Leech (2011: 207) gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan 

buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan buatlah keuntungan orang lain 
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sebesar mungkin. Dapat disimpulkan bahwa dalam maksim kebijaksanaan para 

penutur dan lawan tutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu menambah 

keuntungan lawan tutur dan mengurangi  kerugian lawan tutur dalam kegiatan 

bertutur. Orang dapat dikatakan santun apabila bertutur dapat memperhatikan  maksim  

kebijaksanaan. Dalam maksim kebijaksanaan ini lebih mendasar pada perilaku 

seseorang. Apabila dalam bertutur orang memperhatikan dan berpegang teguh pada 

maksim kebijakssanaan, maka seseorang akan dihargai atau dihormati di dalam 

lingkunganya. Untuk memperjelas pernyataan di atas berikut ini contoh tuturan yang 

merupakan maksim kebijaksanaan yang terdapat  pada anak kos Rizky sebagai berikut: 

Leli : ”Aku pengin bikin kopi seger kayanya yah? 

Ibu : “lel,  tadi ibu sudah bikin kopi  ayo diminum saja kopinya Ibu 

tadi  udah minum .” 

Leli :  “Gpp nih bu, aku haus banget masalahnya bu.” 

Ibu :  “Beneran diminum aja.” 

 

Tuturan di atas terlihat santun seperti tuturan Ibu di atas bahwa Ibu sudah 

memaksimalkan keuntungan bagi lawan tutur seperti tuturan berikut “Lel, ayo 

diminum aja kopinya  Ibu tadi udah minum.” Tuturan tersebut disampaikan oleh Ibu 

kepada Leli sekalipun bahwa Ibu belum meminum kopi tersebut karena Ibu hanya 

membuat kopi satu untuk diminum ibu, tetapi tuturan tersebut disampaikan dengan 

maksud agar Leli berasa bebas dan dengan senang hati menikmati jus tersebut. Hal ini 

merupakan suatu bentuk tuturan maksim kebijaksaan yang dilakukan Ibu sehingga 

membuat orang lain merasa senang. 

 

b. Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) 

Maksim kedermawanan yaitu dapat mengurangi keuntungan diri sendiri dan 

menambahi pengorbanan bagi diri sendiri (Lecch, 2011: 209). Dalam maksim 
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kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para penutur dan lawan tutur diharapkan 

dapat menghargai dan menghormati orang lain. Penghormatan terhadap lawan tutur 

akan terjadi apabila penutur dapat  mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

menambah kerugian bagi dirinya sendiri (menanbah pengorbanan diri sendiri). 

Maksim kedermawanan ini lebih mendasar pada diri sendiri untuk melakukan 

pengobarnan bagi orang lain. Dengan menggunakan maksim kedermawanan dalam 

tuturan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa dalam suatu kegiatan bertutur akan 

berjalan harmonis. Apabila dalam bertutur orang memperhatikan  maksim 

kedermawanan , ia akan dapat terhindar dari sikap sombong iri hati, dengki dan sikap-

sikap yang kurang santun terhadap lawan tutur, jika tidak menggunakan sopan dan 

santun dalam kegiatan bertutur, ia akan mendapatkan hukuman sosial di dalam 

lingkunganya.Untuk memperjelas pernyataan di atas seperti contoh tuturan sebagai 

berikut : 

Mia :  “Aduh, pakaianku yang buat acara sama temen-temen nanti 

kekecilan banget aku mau beli tapi lagi ga ada uang” 

Deka :  “Pakai bajuku aja. Sebentar aku ambilkan bajuku dulu.” 

Mia : “Iya coba aku pinjem bajuku kecil banget sudah ga ada baju yang 

bagus lagi.” 

 

Dari tuturan di atas terlihat  santun bahwa penutur memaksimalkan keuntungan 

kepada lawan tutur dan menambah beban bagi dirinya sendiri, yaitu Mia bersedia 

meminjamkan bajunya untuk Deka. Hal itu dilakukan dengan menawarkan diri  

kepada lawan  tutur, tujuanya yaitu untuk membantu atau mengurangi beban bagi 

lawan tutur. Menambah pengorbanan bagi diri sendiri demi lawan tutur merupakan 

bentuk keharmonisan dalam sebuah tuturan. Untuk itu Mia sudah mematuhi prinsip 

kesantunan berbahasa yang merupakan maksim kedermawanan. 
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c. Maksim Penghargaan (Approbation Maxim) 

Menurut Leech (2011: 211) mengatakan bahwa gagasan dasar maksim 

penghargaan kecamlah orang lain sedikit mungkin, dan pujilah orang lain sebanyak 

mungkin. Di dalam maksim penghargaan orang akan  dianggap santun apabila dalam 

bertutur selalu berusaha memberikan pujian atau penghargaan bagi lawan tutur. 

Dengan maksim ini, diharapkan agar penutur dan lawan tutur tidak saling mengejek, 

saling mencaci, dan merendahkan pihak lain. Penutur yang sering mengejek  lawan 

tutur di dalam kegiatan bertutur sehingga dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. 

Dikatakan tidak sopan karena, tindakan mengejek merupakan tindakan yang tidak 

menghargai lawan tutur, dan merupakan perbuatan  yang tidak baik sehingga 

perbuatan tersebut harus dihindari agar kegiatan bertutur akan terlihat harmonis. 

Untuk  memperjelas  pernyataan di atas berikut contoh tuturan yang peneliti temukan 

yang merupakan bentuk maksim penghargaan sebagai berikut : 

Anjar : “Tadi yang nyanyi sapa ya waktu aku dikamar mandi?” 

Alya : “Aku mba, kenapa emangya ?” 

Anjar : “Suaramu bagus juga al, tak kira siapa,heee” 

 

Tuturan yang terdapat pada percakapan di atas merupakan bentuk maksim 

penghargaan yang dilakukan penutur kepada lawan tutur. Bahwa penutur memuji 

lawan tutur dan tidak mengejek lawan tutur. Seperti Anjar  yang memuji Alya bahwa 

suara Alya bagus. Dengan adanya maksim penghargaan yaitu bertujuan  untuk memuji 

lawan tutur dan menghargai perasaan lawan tutur sehingga percakapan tersebut 

terlihat harmonis dan tidak saling menyinggung perasaan orang lain. Dengan hal itu 

bahwa Anjar sudah memaksimalkan prinsip kesantunan berbahasa. 
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d. Maksim Kerendahan Hati  (Modesty Maxim) 

Menurut Leech (2011: 214) dalam maksim kerendahan hati atau 

kesederhanaan adalah pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan kecamlah diri sendiri 

sebanyak mungkin. Di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, 

penutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian 

terhadap dirinya sendiri dan menambah kecaman atau cacian terhadap diri sendiri. 

Orang akan dikatakan sombong apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan 

mengunggulkan diri sendiri. Dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, 

kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter dan 

penilaian kesantunan. Untuk memperjelas pernyataan di atas seperti contoh sebagai 

berikut : 

Mafud : “Met nanti acaranya dibuka dengan doa dulu ya! kamu yang 

memimpin!” 

Slamet : “ Ya, ud. Tapi saya jelek, lho.” 

Mafud : “Tidak apa-apa.” 

 

Dari tuturan di atas terkndung maksim kesederhanaan atau kerendahan hati, karena 

jawaban Slamet meminimalkan pujian kepada diri sendiri serta memaksimalkan 

penjelekan kepada diri sendiri. Dari tuturan Slamet tersebut menyiratkan bahwa 

Slamet  menunjukkan sikap tidak sombong, meskipun sebenarnya mungkin Slamet 

memiliki kemampuan yang baik untuk memimpin doa. Jadi tuturan tersebut mematuhi 

maksim kesederhanaan atau kerendahan hati. 

 

e. Maksim Kesepakatan ( Agreement Maxim) 

Menurut Lecch (2011: 217) Dalam maksim kesepakatan usahakan agar 

maksim ketaksepakatan antara penutur dan lawan tutur terjadi sedikit mungkin, dan 
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usahakan kesepakatan anatara penututr dan lawan tutur terjadi sebanyak mungkin. Di 

dalam maksim kesepakatan atau maksim kecocokan, ditekankan agar para penutur dan 

lawan tutur dapat saling membina kesepakatan di dalam kegiatan bertutur. Penutur 

akan dapat dikatakan santun apabila dapat menjaga kesepakatan dalam kegiatan 

bertutur. Di dalam kegiatan bertutur, penutur tidak diperbolehkan memenggal atau 

bahkan membantah secara langsung apa yang dituturkan oleh lawan tutur. Untuk 

memperjelas pernyataan di atas perhatikan tuturan sebagai berikut : 

Mumu :  “Besok berangkat kuliahnya bareng ya, aku sampaer masalahnya 

aku ga ada motor.” 

Ewi : “Iya Mu,  tapi kamu  jangan telat ya berangkatnya?” 

Mumu : ”iya aja gasik banget mangkate.” 

 

Dari tuturan di atas terlihat santun karena Ewi sudah memaksimalkan  kesepakatan 

dan meminimalkan ketidaksepakatan terhadap lawan tuturnya. Saat Mumu memberi 

tawaran untuk berangkat kuliah bareng, Ewi langsung menunjukkan sikap 

kesepakatan  atau  kecocokan dengan lawan tuturnya. Hal ini dapat di simpulkan 

bahwa Ewi tersebut sudah mematuhi maksim kesepakatan. 

 

f. Maksim Kesimpatian (Sympathy Maxim) 

Leech (2011: 207) mengatakan bahwa maksim kesimpatian kurangilah rasa 

antipati antara penutur dan lawan tutur dan tingkatkan rasa simpati sebanyak-

banyaknya. Di dalam maksim kesimpatian, diharapkan agar para peserta tutur dapat 

memaksimalkan sikap simpati antar penutur  dan lawan tutur. Sikap antipati terhadap 

salah seorang peserta tutur  akan dianggap sebagai tindakan yang tidak santun. 

Masyarakat  Indonesia, sangat menjunjung  tinggi rasa kesimpatian terhadap orang 

lain di dalam kegiatan berkomunikasi. Penutur yang bersikap antipati terhadap lawan 
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tutur, apalagi sampe bersikap sinis ( jutek) terhadap lawan tutur akan dianggap 

sebagai orang yang tidak mengerti sopan santun di dalam lingkungan sosial. 

Kesimpatian terhadap lawan tutur sering ditunjukkan dengan senyuman, anggukan, 

gandengan tangan, dan sebagainya. Untuk memperjelas pernyataan di atas perhatikan 

contoh tuturan sebagai berikut : 

Arya :  “maaf ya kemarin aku tidak berangkat sekolah karena Ayahku 

meninggal?” 

Anjas :  “Innalillahiwainnailaihi rojiun, aku turut  

  berduka cita  ya, aku ga tau.” 

Arya : “Iya terimakasih ya.” 

 

Dari tuturan di atas  Ajas dapat dikatakan telah memaksimalkan  maksim kesimpatian, 

karena Anjas telah meningkatkan atau memaksimalkan rasa simpati kepada lawan 

tuturnya karena Ayahnya Arya meninggal. Sehingga Anjas dianggap santun dalam 

berbahasa. Konsekuensi yang diperoleh penutur atau lawan tutur jika tidak mematuhi 

maksim kesimpatian akan dikucilkan dalam lingkungan sosial. Karena dianggap tidak 

peduli atau angkuh terhadap lawan tutur. Untuk itu Anjas sudah mematuhi Prinsip 

kesantunan berbahasa. 

 

E. Anak Kos Rizky 

Kos merupakan sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat 

untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu 

umumnya pembayaran perbulan ataupun pertahun. Seperti contoh kos Rizky, bentuk 

dan tempat kos tersebut memiliki fasilitas yang cukup baik. Kos Rizky yang berada di 

desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, kos tersebut berada 

di samping  kampus UMP (Universitas Muhamadiyah Purwokerto). Anak kos Rizky 
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itu dijadikan objek dalam sebuah penelitian. Dan anak kos Rizky tersebut seluruhnya 

belajar atau kuliah di UMP (Universitas Muhamadiyah Purwokerto).  

 Anak kos Rizky  terdiri  dari 14 anak yang masing-masing  mengambil  

jurusan yang berbeda diantaranya, Ade mengambil jurusan PGSD (Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar) yang berasal dari Brebes , Rintis mengambil jurusan Ekonomi 

Akutansi yang berasal dari Wangon , Ayu mengambil jurusan PBSI (Pendidikan 

Bahasa dan Sastra  Indonesia) yang berasal dari Purbalingga, Anis mengambil jurusan  

PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) yang berasal dari Tambak , Ulin mengambil 

jurusan Ekonomi Akutansi yang berasal dari Jakarta, Resi mengambil jurusan 

Ekonomi  Akutansi  yang  berasal dari Cilacap (Kroya), Vani mengambil jurusan 

PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) yang berasal dari Purbalingga, 

Wahyu mengambil jurusan PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) yang 

berasal dari Purbalingga , Dewi mengambil jurusan Ekonomi Akutansi yang berasal 

dari Cilacap (Karang Pucung), Rini mengambil jurusan Ekonomi Manajemen berasal 

dari  Jatilawang, Arsil  mengambil  jurusan  Ekonomi Akutansi berasal dari Jeruk 

Legi, Endah  megambil  jurusan Ekonomi Akutansi yang berasal dari Cilacap 

(Sidareja), Tia mengambil jurusan PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) 

berasal dari Cilacap (Cipari), dan yang terahir yaitu Sesky mengambil jurusan 

Ekonomi (Akutansi)  berasal dari karang pucung. Dari berbagi anak kos tersebut juga 

berasal dari kota yang berbeda-beda. Peneliti melakukan penelitian kepada anak kos 

Rizky dengan tujuan untuk mengetahui kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh 

anak kos Rizkydalam kehidupan sehari-hari. 

Peneliti melakukan  penelitian  kepada  anak  kos Rizky pada saat anak-anak 

sedang  berkumpul di dalam atau di area kos Rizky, dan peneliti melakukan penelitian 
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hanya khusus pada anak kos Rizky yang benar-benar menempati atau tinggal di kos 

Rizky tersebut. Peneliti tidak melakukan penelitian pada anak yang bertamu di kos 

Rizky, tetapi melakukan penelitian hanya pada  anak kos Rizky yang mengekos dan 

bertempat tinggal di kos Rizky dan tidak melakukan penelitian diluar anak kos Rizky 

ataupun  anak yang bertamu di kos Rizky penelitian melakukan penelitian dalam kos 

Rizky untuk mengetahui berapa banyak anak yang telah mematuhi  prinsip   

kesantunan berbahasa dan berapa banyak anak yang telah melanggar prinsip 

kesantunan berbahasa dalam percakapan sehari-hari di dalam kos Rizky. 

Tabel  identitas anak kos Rizky sebagi berikut : 

No Nama Kota Asal Prodi Semester 

1. Ade Nur H. Brebes PGSD Empat 

2. Rintis Wangon Ekonomi (Akutansi) Empat 

3. Ayu Purbalingga PBSI Empat 

4. Anis Tambak PGSD Delapan 

5. Ulin Jakarta Ekonomi (Akutansi) Enam 

6.   Resi Kroya Ekonomi (Akutansi) Empat 

7.  Vani Purbalingga PBSI Empat 

8. Wahyu Purbalingga PBSI Empat 

9. Rini Jatilawang Ekonomi (Manajeman) Delapan 

10. Dewi Karang pucung Ekonomi (Akutansi) Sembilan 

11. Endah Cilacap (Cipari) Ekonomi (Akutansi) Enam 

12. Arsil Jeruk Legi Ekonomi (Akutansi) Enam 

13. Sesky Karang pucung Ekonomi (Akutansi) Sembilan 

14. Tia Cilacap (Sidareja) PBSI Empat 
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