
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam pergaulan membutuhkan bahasa sebagai alat 

komunikasi. Dalam berkomunikasi seseorang harus memperhatikan etika 

berbicara atau tata krama yang disebut kesantunan. Menurut Pranowo (2009: 

15) kesantunan merupakan kebutuhan setiap orang, bukan sekadar kewajiban. 

Seseorang berbahasa dan berperilaku santun sebenarnya lebih dimaksudkan 

sebagai wujud aktualisasi diri. Setiap orang harus menjaga kehormatan dan 

martabat diri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar orang lain juga 

menghargainya.  

Berkomunikasi tidak dapat dilepaskan dari status orang-orang yang 

berkomunikasi. Sapaan untuk orang yang berstatus sosial tinggi berbeda 

dengan sapaan yang ditujukan kepada orang yang memiliki status sosial lebih 

rendah. Dalam hal ini perlu diteliti apakah prinsip kesantunan telah dipakai 

sebagaimana mestinya. Perbedaan peringkat keakraban hubungan sosial 

menyebabkan bahasa yang digunakan menjadi beragam. Ragam bahasa yang 

digunakan  ini dapat mencerminkan status atau jarak sosial antara peserta 

tutur. Ragam bahasa yang dimaksud di atas dapat juga disebut dengan 

unggah-ungguhing basa. Menurut Purwadi, dkk. (2005: 14) unggah-

ungguhing basa pada dasarnya dibagi menjadi tiga yaitu basa ngoko, basa 

madya, dan basa krama. Selain itu, orang-orang di istana/ kedhaton 

menggunakan bahasa kedhaton atau yang sering disebut bahasa bagongan.  
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Selain status sosial, yang berpengaruh terhadap pemakaian kesantunan 

adalah keakraban. Lebih tepatnya, keakraban merupakan kendala pemakaian 

prinsip kesantunan. Leech menyatakan bahwa hubungan yang akrab antar 

peserta tuturan dapat menyebabkan pelanggaran prinsip kesantunan ( Rahardi, 

2008: 67-68). 

Pemakaian prinsip kesantunan dalam penelitian ini yaitu penerapannya 

pada tata wacana percakapan tulis dalam crita cekak (cerita pendek  bahasa 

Jawa). Isi dari crita cekak itu sendiri dapat berupa sebuah bentuk kenyataan 

yang dialami oleh pengarangnya atau suatu bentuk imajinasi pengarang. 

Permasalahan dalam prinsip kesantunan yang berkaitan dengan status sosial 

dan keakraban ada dalam bentuk dialog yang berada di dalam crita cekak. 

Dalam penerapannya, peneliti menggunakan crita cekak yang ada pada 

majalah Panjebar Semangat sebagai bahan  acuan. 

Hal ini berkaitan dengan peneliti yang tertarik membaca crita cekak 

yang ada pada majalah Panjebar Semangat yang berlatar banyumasan sesuai 

dengan bahasa yang digunakan peneliti. Hal ini dapat di cirikan pada dialog 

“swara sepatune jan berirama. Wong neng ngomah baen ya kaya mlaku neng 

kantor diatur. Inyong batin angguyu dhewek, ya wong mlaku ya apa 

kebiasaane.” (42, ELT : 23). Peneliti membaca sampai lima judul crita cekak 

yang ada pada lima majalah Panjebar Semangat. Saat membaca crita cekak 

peneliti menemukan fenomena tertentu. Fenomena-fenomena yang dimaksud 

berupa tuturan yang digunakan oleh para tokoh dalam crita cekak yang tidak 

sesuai dengan prinsip kesantunan. Fenomena yang terjadi dalam crita cekak 
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tersebut, sering dijumpai dalam kehidupan nyata di sekitar kita.  Seseorang 

berbicara tanpa memperhatikan tata krama dalam bertutur sehingga 

menimbulkan pelanggaran prinsip kesantunan. Dalam kehidupan nyata sering 

dijumpai seorang anak tidak berbicara santun terhadap orang tua. Dalam surat 

kabar pun sering dijumpai berita mengenai pelanggaran prinsip kesantunan 

seperti yang peneliti baca pada salah satu surat kabar yaitu pada harian umum   

Pikiran Rakyat  senin 13 juni 2011, tentang seorang pemuda yang ahirnya di 

tangkap polisi karena berbicara kotor dengan mengatakan “bajingan” dan 

mnyerang polisi saat polisi sedang menggelar razia di jalan raya. ini 

menunjukkan bahwa perilaku pemuda tersebut melanggar prinsip kesantunan. 

Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengangkat permasalahan pelanggaran 

kesantunan yang terdapat dalam crita cekak. 

Dalam ajaran budaya Jawa untuk menciptakan kesantunan 

berkomunikasi dalam berbahasa yaitu (1) harus selalu hormat (kurmat)  pada 

orang lain, (2) harus selalu bersikap andhap-asor (rendah hati), (3) harus 

selalu empan papan (sadar akan tempat atau memahami situasi dan kondisi) 

dan (4) harus dapat bersikap tepa selira (tenggang rasa terhadap orang lain) 

(Arsim dalam Pranowo, 2009: 48).  

Dalam tata wacana, pragmatik termasuk telaah yang sangat penting 

karena pada telaah itu selalu ditampilkan permasalahan mengenai bagaimana 

menerapkan kaidah tata krama sosial dan budaya dalam menggunakan bahasa.  

Pembicaraan mengenai pragmatik pada hakikatnya merupakan pembicaraan 

mengenai penerapkan kaidah tata krama dalam berkomunikasi. Dengan 
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demikian tercapai tujuan tanpa mengakibatkan friksi atau pelanggaran dalam 

pergaulan. Jika dihubungkan dengan pendidikan moral, ini merupakan bentuk 

pendidikan secara langsung, yakni melalui bentuk wacana tulis.  

Bentuk percakapan berperan menghidupkan cerita. Meskipun terdapat 

dalam crita cekak, percakapan yang digunakan adalah percakapan yang sesuai 

dengan konteks pemakaian dan seperti pada situasi nyata penggunaan bahasa 

dalam masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam percakapan tersebut adalah 

ihwal penggunaan aspek kesantunan yang dapat ditinjau dari segi pragmatik.  

Dari paparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul 

prinsip kesantunan berdasarkan status sosial dan keakraban dalam “crita 

cekak” pada majalah panjebar semangat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Prinsip kesantunan apa sajakah yang digunakan dalam crita cekak pada 

majalah Panjebar Semangat ? 

2. Bagaimanakah pengaruh status sosial dan keakraban peserta tutur  

terhadap pemakaian prisip kesantunan yang ada dalam crita cekak pada 

majalah Panjebar Semangat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip kesantunan yang digunakan 

dalam crita cekak pada majalah Panjebar Semangat. 

PRINSIP KESANTUNAN BERDASARKAN ...,Titin Noviasih,PBSID, UMP 2012



2. Mendeskripsikan pengaruh status sosial dan keakraban peserta tutur 

terhadap pemakaian prinsip kesantunan peserta tutur yang terdapat dalam 

crita cekak pada majalah Panjebar Semangat. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pikiran bagi ilmu pengetahuan terutama bidang pragmatik, yaitu untuk 

melengkapi deskripsi pemakaian prinsip kesantunan yang dipengaruhi 

status sosial dan keakraban peserta tutur.  

2. Manfaat Praktis 

Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 

Indonesia dan Daerah, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan 

dalam menganalisis prinsip kesantunan dalam penggunaan bahasa. 
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