
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bahasa 

1. Pengertian Bahasa 

Menurut Poerwadarminta (2007: 80) bahasa adalah sistem lambang 

yang berupa sembarang bunyi (bunyi bahasa) dipakai orang untuk 

melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan.  

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan 

oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri (Moeliono (Peny.), 2007: 88.) 

Menurut Kridalaksana (2009: 24) bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. 

Bertolak dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang 

digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri dalam rangka memperluas pengetahuan. 

2. Fungsi Bahasa 

Dalam pendidikan formal di sekolah menengah, jika ditanyakan 

tentang fungsi dari bahasa itu memang benar kalau fungsi bahasa adalah 

alat komunikasi bagi manusia (Chaer, 2007: 32). Dengan demikian fungsi 

bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi.  
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Fungsi bahasa ada bermacam-macam. Yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendapat Finocchinaro dan Jakobson  (dalam Chaer 

dan Leonie Agustina, 2004: 15-17). Menurut Finocchinaro fungsi bahasa 

ada enam yaitu personal (pribadi), instrumental (direktif), interpersonal, 

referensial, mentalinguistik, dan imajinatif, sedangkan menurut Jakobson 

pun fungsi bahasa terdiri dari enam bagian yang pada dasarnya sama 

dengan yang diungkapkan oleh Finoccinaro, namun menggunakan istilah 

yang berbeda yaitu fungsi emotif, fungsi retorikal, fungsi fatik, fungsi 

kognitif, fungsi mentalinguistik, dan fungsi poetic speech. 

Penjabaran fungsi bahasa kedua pakar tersebut di atas sebagai 

berikut. 

a. Fungsi personal (pribadi) atau fungsi emotif, yang dimaksud dengan 

fungsi personal (pribadi) atau emotif adalah si penutur menyatakan 

sikap terhadap apa yang dituturkannya, si penutur bukan hanya 

mengungkapkan emosi melalui bahasa, tetapi juga memperlihatkan 

emosi tersebut sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini 

pihak si pendengar juga dapat menduga apakah si penutur marah, 

sedih, atau gembira, 

b. Fungsi instrumental (direktif) atau fungsi retorikal, yaitu mengatur 

tingkah laku pendengar. Dalam hal ini bahasa tidak hanya membuat si 

pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai 

dengan yang dimaui oleh si pembicara, 
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c. Fungsi interpersonal atau fungsi fatik, yaitu kemampuan untuk 

membina dan menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan 

perasaan persahabatan, atau solidaritas sosial, 

d. Fungsi referensial atau fungsi kognitif, yaitu bahasa berfungsi 

sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di 

sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya, 

e. Fungsi mentalinguistik, yaitu bahasa digunakan untuk membicarakan 

bahasa itu sendiri, 

f. Fungsi imajinatif atau fungsi poetic speech, yaitu bahasa dapat 

digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Baik 

yang sebenarnya maupun yang hanya imajinatif. Fungsi ini biasanya 

berupa karya seni (puisi, cerita, dongeng, lelucon) yang digunakan 

untuk kesenangan penutur, maupun para pendengarnya.   

  

B. Pragmatik 

Pada hakekatnya pragmatik merupakan prinsip-prinsip penggunaan 

bahasa yang menelaah makna-makna satuan bahasa yang berhubungan dengan 

konteksnya. Oleh karena itu pragmatik sangat penting untuk diketahui, 

khususnya oleh para mahasiswa dan guru bahasa Indonesia karena pragmatik. 

Berikut ini beberapa definisi pragmatik yang dikemukakan oleh beberapa 

pakar yaitu:   

Levinson dalam Rahardi (2008: 48) mengemukakan “Pragmatik is the 

study of those relations between language and context that are 
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grammaticalized, or encoded in the structure of a language” (Pragmatik 

sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya). 

Masih dalam Rahardi (2008: 47) bahwa Jakob L Mey mengemukakan 

“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 

ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa itu). 

Menurut Rohmadi (2004: 2) pragmatik merupakan studi kebahasaan 

yang terikat konteks. Konteks memiliki peranan kuat dalam menentukan 

maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur.  Sementara itu, 

Wijana (1996: 1-3) menyatakan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu 

bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana 

satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Jadi, makna yang dikaji 

pragmatik adalah makna yang terikat konteks, atau dengan kata lain mengkaji 

maksud penutur. Pragmatik dapat digunakan penutur untuk memahami 

maksud lawan tutur. Penutur dan lawan tutur dapat memanfaatkan 

pengalaman bersama untuk memudahkan pengertian bersama.  

Pragmatik dalam pandangan Yule (2006: 3) adalah studi tentang 

makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh 

pendengar (pembaca). Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar yang telah mengungkapkan 

definisi pragmatik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pragmatik merupakan 

studi bahasa yang mempelajari kondisi bahasa manusia yang terikat konteks 
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(relasi bahasa dengan konteks). Dalam hal ini struktur bahasa secara eksternal 

yakni  maksud penutur. 

 

C. Konteks Tuturan 

Pragmatik mempunyai bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan situasi 

dan konteks dalam tuturan. Situasi tertentu akan menimbulkan penggunaan 

bahasa yang berbeda dengan situasi yang lain. Demikian pula konteks tertentu 

akan menyebabkan penggunaan bahasa yang berebeda dengan konteks yang 

lain. Kridalaksana (2008: 134) menyebutkan konteks adalah (1) aspek-aspek 

lingkungan fisik atau sosial yang kait mengait dengan ujaran tertentu, dan  (2) 

pengetahuan yang sama-sama dimiliki penutur dan mitra tutur sehingga 

pendengar paham akan apa yang dimaksud penutur. 

Menurut Rohmadi (2004: 24) konteks tuturan penelitian linguistik 

merupakan konteks dalam semua aspek fisik atau latar belakang sosial yang 

relevan dari tuturan yang bersangkutan. Dalam pragmatik, konteks itu pada 

hakikatnya adalah semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama 

oleh penutur dan lawan tutur. 

Pragmatik juga dapat digunakan untuk mengkaji tuturan baik yang riil 

maupun yang imajiner. Dalam hal ini berarti prgamatik juga dapat digunakan 

untuk tutran secara tertulis yang ada dalam crita ckak yang bersifat imajiner 

dari pengarang yang tidak jauh dari kehidupan kenyataan yang ada pada 

masyarakat.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan 

konteks adalah aspek-aspek lingkungan fisik atau latar belakang sosial dan 
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semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan 

lawan tutur.  

 Contoh: 
(1) Yuli      :  “Mas Mamad, sekarang di mana?” 

Mamad  :  “Kleco.” 
Yuli    :  “Kok bisa? Sekarang tukang bakso kan sudah lewat    

depan  rumah.” 
     Mamad  :  “Ya. Sebentar lagi.” 

Tuturan percakapan yang dilakukan oleh penutur Yuli dan lawan tutur 

Mamad terasa janggal ketika Yuli menjawab “Kok bisa? Sekarang tukang 

bakso kan sudah lewat depan rumah.” Jawaban Yuli seolah-olah tidak 

menyambung dengan apa yang dikatakan oleh Mamad. Mengapa Yuli justru 

mengatakan hal tersebut? Hal itu dilakukan oleh Yuli karena Mamad dan Yuli 

sudah memahami konteks tuturan, yaitu tukang bakso sudah lewat depan 

rumah. Berdasarkan latar belakang pengetahuan antara Yuli dan Mamad telah 

diketahui bahwa Mamad biasanya pulang bersamaan dengan tukang bakso 

yang lewat di depan rumah. 

Konteks tuturan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

konteks dalam semua aspek fisik atau latar belakang sosial yang relevan dari 

tuturan yang berangkutan. 

 

D. Tingkat Tutur 

Pemakaian bahasa Jawa tidak pernah lepas dari kesopanan berbahasa 

yang diatur oleh unggah-ungguhing basa, undha usuk, tingkat tutur, atau 

speech level.  
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Setiyanto (2007: 26) berpendapat bahwa tingkat tutur atau unggah-

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

madya, dan basa krama. Di bawah ini adalah skema pembagian unggah-

ungguhing basa: 

1. basa ngoko :   ngoko lugu; 

            :   ngoko andhap; 

2. basa madya :   madya ngoko; 

  :   madya karma; 

  :   madyantara; 

3. basa krama :   mudha karma; 

  :   kramantara; 

  :   wreda karma; 

  :   krama inggil; 

  :   krama desa. 

Di antara bahasa-bahasa tersebut di atas yang sering digunakan ialah 

basa ngoko, mudha krama, dan krama inggil. 

Purwadi, dkk. (2005: 14) juga mengungkapkan hal yang senada 

dengan yang diungkapkan oleh Setiyanto bahwa pada dasarnya unggah-

ungguhing basa dibagi menjadi tiga: basa ngoko, basa madya, dan basa 

krama. 

Dari berbagai jenis unggah-ungguh basa yang ada, yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah basa ngoko, mudha krama, dan krama inggil 

karena bahasa tersebut yang sering digunakan. Basa ngoko merupakan bahasa 
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yang digunakan oleh penutur terhadap lawan tutur yang umur lawan tuturnya 

di bawah si penutur. Biasanya penutur menggunakan kata: aku, kowe, dan 

ater-ater: dak-, ko-, di-. Basa mudha krama merupakan bahasa yang 

digunakan oleh orang desa yang satu dengan yang lain yang lebih tua atau 

yang dihormati. Biasanya penutur menggunakan kata: aku diubah menjadi 

kula,kowe diubah menjadi sampeyan . Kemudian untuk basa krama inggil 

merupakan bahasa yang digunakan oleh priyayi cilik kepada priyayi gedhe 

dengan kata lain krama inggil digunakan penutur jika lawan tuturnya memiliki 

drajat sosial lebih tinggi dari penutur, orang muda kepada orang tua. Biasanya 

penutur menggunakan kata: aku diubah menjadi kawula atau dalem, kowe 

diubah menjadi panjenengan. 

 

E. Status Sosial dan Keakraban  

Para pakar ilmu sosial dari dulu telah memberikan perhatian besar 

terhadap berbagai kajian yang bertalian dengan status sosial. Salah satu 

prinsip penggunaan bahasa adalah situasi tutur. Bahasa Jawa memiliki 

tingkatan-tingkatan. Dalam penggunaannya harus memperhatikan situasi tutur 

agar dapat menerapkan tingkat tutur secara tepat. Leech (1993: 19-20) 

mengemukakan aspek-aspek yang harus selalu dipertimbangkan dalam rangka 

studi pragmatik. 

1. Penutur dan Petutur 

Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan petutur ini adalah 

usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan 
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lain-lain. Perbedaan faktor usia antara penutur dan petutur, biasanya 

semakin tua umur seseorang peringkat kesantunan dalam bertutur makin 

tinggi. Demikian sebaliknya orang yang berusia muda peringkat 

kesantunannya cenderung lebih rendah. Latar belakang sosial ekonomi ini 

berhubungan dengan suatu jabatan atau kedudukan seseorang dalam 

masyarakat, biasanya semakin tinggi jabatan yang dimiliki seseorang di 

dalam masyarakat peringkat kesantunannya cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan kebanyakan orang yang tidak memiliki jabatan atau 

kedudukan dalam masyarakat. Jenis kelamin, seseorang berjenis kelamin 

wanita biasanya memiliki peringkat kesantunan lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang yang berjenis kelamin pria. Tingkat keakraban semakin 

tinggi tingkat keakraban ada kecenderungan semakin tidak santun tuturan 

itu. 

2. Konteks Tuturan 

Konteks tuturan dalam hal ini adalah semua latar belakang 

pengetahuan (back ground knowledge) yang dipakai bersama oleh penutur 

dan petutur. Tidak semua orang mengetahui maksud yang dituturkan oleh 

penutur kecuali oleh penutur yang memiliki latar belakang dan 

pengetahuan yang dipahami bersama.   

3. Tujuan Tuturan 

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur 

dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Bermacam-macam 
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bentuk tuturan dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama atau 

sebaliknya. Dalam hal ini bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh 

penutur dapat memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dengan apa yang 

dituturkan. 

4. Tuturan sebagai Bentuk Tindakan (Tindak Ujar) 

Tuturan sebagai wujud yang konkret, jelas penutur dan petutur, 

serta waktu dan tempat pengutaraannya. Hal ini dimaksud antara penutur 

dan petutur dalam mengutarakan tuturannya lebih konkret, jelas siapa 

penutur dan petuturnya serta waktu dan tempatnya. 

5. Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal 

Tuturan merupakan bentuk dari tindak verbal karena tuturan yang 

digunakan di dalam rangka pragmatik merupakan bentuk dari tindak tutur. 

Penutur dan petutur saling merespon apa, siapa, dimana, tujuan, dan 

bagaimana sebuah tuturan terjadi dalam situasi tutur. 

Status sosial dan keakraban merupakan aspek penutur dan lawan 

tutur. Aspek ini harus diperhatikan oleh penutur dan lawan tutur. Status 

menurut Poerwadarminta (2007: 1145) mempunyai arti ‘keadaan’ atau 

‘kedudukan’ (orang, badan, negara dan sebagainya). Menurut 

Poerwadarminta (2007: 19) yang dimaksud dengan akrab berarti ‘dekat 

dan erat (persahabatan dsb.) Peserta tutur dapat menyesuaikan diri sesuai 

dengan status atau kedudukan dalam masyarakat dan kedekatan 

pergaulannya satu sama lain sehingga kedua belah pihak merasa dihargai 

dan diperlakukan secara wajar. 
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Situasi-situasi yang berbeda menuntut adanya jenis-jenis dan 

derajat sopan santun yang berbeda juga seperti yang diungkapkan Leech 

(1993: 161). Selanjutnya, Rohmadi (2004: 19) mengidentifikasikan adanya 

empat gradasi dalam maksim kesopanan, yakni: (a) tidak santun (gradasi 

terendah), (b) agak santun (gradasi di atasnya), (c) santun (gradasi lebih 

atas), dan (d) paling santun (gradasi paling santun dan paling tinggi). Ia 

juga menambahkan bahwa dalam setiap percakapan, dipilih tuturan yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi peserta tutur berada. 

Dalam penelitian ini parameter pragmatik sangat erat kaitannya 

dengan prinsip kesantunan. Seperti yang dijabarkan Rohmadi (2004: 20) 

tentang teori parameter pragmatik yang dikemukakan Leech (1993: 199) 

bahwa yang dimaksud dengan parameter pragmatik dapat dijelaskan 

melalui tingkat jarak sosial (distance rating), tingkat status sosial (power 

rating), tingkat peringkat tindak tutur (rank rating). 

a. Tingkat Jarak Sosial (Distance Rating) 

Tingkat jarak sosial ditentukan berdasarkan ukuran parameter 

keakraban (akrab dan tidak akrab). Semakin akrab, maka tingkat jarak 

sosial akan semakin pendek. Selain parameter keakraban, perbedaan 

umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural akan 

mempengaruhi jarak sosial seseorang. 

b. Tingkat Status Sosial (Power Rating) 

Tingkat status sosial didasarkan pada hubungan asimetris 

antara penutur dan lawan tutur dalam pertuturan. Seorang dekan 
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mempunyai kedudukan tertinggi dalam fakultas, namun di jalan raya 

dia harus patuh pada seorang polantas berpangkat rendah jika 

melanggar lalu lintas. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

tingkat status sosial (power rating) disesuaikan dengan keadaan 

dimana petutur dan penutur berada. 

c. Tingkat Peringkat Tindak Tutur (Rank Rating) 

Tingkat peringkat tindak tutur didasarkan atas kedudukan 

relatif antara tindak tutur yang satu dengan yang lainnya dalam 

konteks tuturan.  Sebagai contoh meminjam uang pada waktu biasa 

akan terasa kurang mengenakan akan tetapi dalam keadaan darurat hal 

itu akan terasa lumrah. 

 

F. Prinsip Kesantunan 

Prinsip kesantunan pada dasarnya adalah bagaimana seseorang 

berbahasa dan berperilaku santun sebagai bentuk aktualisasi diri untuk 

menjaga kehormatan dan martabat diri sendiri.  Salah satu bentuk pragmatik 

yang berhubungan dengan prinsip kesantunan dirumuskan ke dalam enam 

maksim seperti yang dikemukakan Leech (1993: 206-207), yaitu kearifan, 

kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan dan simpati. 

1. Prinsip Kearifan (Tack Principle) 

Prinsip ini diungkapkan dalam bentuk ujaran impositif dan 

komisif yaitu kurangi kerugian orang lain sekecil mungkin, buatlah  

keuntungan orang lain sebesar mungkin. Setiap peserta tutur untuk 

meminimalkan kerugian orang lain dan memaksimalkan keuntungan orang 

lain. 
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Dalam prinsip ini kalimat berita atau kalimat tanya dipandang 

lebih sopan dibandingkan dengan menggunakan kalimat perintah.  

contoh: (1) “Ambilkan saya segelas air!” 
(2) “Apakah anda dapat menolong saya mengambilkan  

segelas air?” 
 

Kalimat di atas sebanarnya memiliki maksud yang sama akan 

tetapi kalimat yang (2) mengandung nilai rasa yang lebih sopan dari pada 

kalimat (1). 

2. Prinsip Kedermawanan (Generosity Principle) 

Prinsip ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif yaitu 

kurangi keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah  kerugian diri 

sendiri sebesar mungkin. Prinsip kesantunan ini mewajibkan setiap peserta  

tutur untuk mengurangi atau meminimalkan keuntungan diri sendiri dan 

memaksimalkan kerugian diri sendiri. 

Contoh: (1) “ Anda harus meminjamkan buku anda kepada saya.” 
(2) “ Saya dapat meminjamkan buku saya kepada anda.” 

 

Dari contoh di atas ujaran (1) dirasa kurang sopan karena 

pembicara berusaha untuk membuat keuntungan diri sendiri sebesar 

mungkin sedangkan ujaran (2) lebih sopan karena pembicara berusaha 

untuk membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin. 

3. Prinsip Pujian (Aprobation Principle)  

Prinsip ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif yaitu 

kurangi cacian orang lain, tambahi pujian pada orang lain atau    

memaksimalkan rasa hormat. 
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Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

(1) Ani      :  “Bajumu bagus sekali, Ndah!” 
Endah :  “Ya dong, siapa dulu yang pakai.” 
 

Ujaran Ani pada dialog (1) bersikap lebih sopan karena Ia berusaha 

untuk memuji orang lain sebanyak mungkin, dalam hal ini Endah. 

Sedangkan lawan bicaranya Endah tidak berlaku sopan karena memuji diri 

sendiri sebesar mungkin. 

4. Prinsip Kerendahan hati (Modesty Principle) 

Prinsip ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif yaitu 

kurangi pujian pada diri sendiri, tambahi cacian pada diri sendiri. Prinsip 

kerendahan hati mengharuskan peserta tutur untuk mengurangi atau 

meminimalkan pujian pada diri sendiri dan mengecam diri sendiri 

sebanyak mungkin. 

Contoh:  

Novi  :  “Kamu benar-benar cantik.” 
Viska :  “Ah tidak saya biasa-biasa saja kok.” 
 

Kedua kalimat di atas mematuhi prinsip kesopanan, Viska 

membuat penghargaan sedikit mungkin.  

5. Prinsip Kesepakatan (Agreement Principle) 

Prinsip ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif yaitu 

kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain, tingkatkan 

persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. 
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Contoh:  

(1) Angga  :  “Matematika sukar, ya?” 
Rafi     :  “Ya.” 
 

(2) Angga :  “Matematika sukar, ya?” 
Rafi     :  “Kata siapa, mudah?” 
 

Dari dialog di atas informasi yang disampaikan Rafi pada dialog 

(1) lebih sopan dibandingkan dengan informasi yang disampaikan Rafi 

pada dialog (2) karena pada dialog (2)  menyatakan ketidak kesepakatanya 

dengan pernyataan Angga sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin. 

6. Prinsip Simpati (Sympathy Principle) 

Prinsip ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif yaitu 

kurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain, perbesar simpati 

antara diri sendiri dengan orang lain. 

Contoh: 

Andin  :  “Saya lulus ujian, Ya!” 
Tia     :  “Selamat, Ndin!” 
 
Dialog di atas sopan karena pembicara dalam hal ini Tia mematuhi 

prinsip kesimpatian yaitu meningkatkan atau memaksimalkan rasa simpati 

kepada lawan bicara yang sedang mendapatkan kebahagiaan lulus ujian.   

Dari prinsip-prinsip diatas pada hakikatnya prinsip kesantunan 

berkenaan dengan hubungan antara dua peserta tutur yaitu penutur atau 

pembicara dan petutur atau pendengar, akan tetapi penutur juga dapat 

menunjukkan sopan santun kepada pihak ketiga yang hadir atau tidak hadir 

dalam situasi ujar. 
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Sedikitnya terdapat empat pandangan yang digunakan untuk 

mengkaji kesantunan dalam bertutur menurut Fraser (dalam Rahardi, 

2008: 38-40), yaitu: (a) kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma 

sosial (the sosial norm view), (b) kesantunan sebuah prinsip percakapan 

(convensional principle), (c) kesantunan sebagai persyaratan kontrak 

percakapan (conversational contract), dan (d) kesantunan berkaitan 

dengan penelitian sosiolinguistik (social indexing). 

Dari keempat pandangan kesantunan yang dikemukakan oleh 

Fraser, penelitian ini hanya akan membahas tentang pandangan yang 

melihat kesantunan sebagai sebuah prinsip percakapan. Hal ini 

dikarenakan pandangan ini telah mencakup tiga pandangan tentang 

kesantunan yang lain. 

Pandangan kesantunan sebagai prinsip percakapan menganggap 

prinsip kesantunan hanyalah sebagai prinsip kerja sama. Prinsip 

kesantunan ini terutama mengatur tujuan-tujuan relasional yang berkaitan 

erat dengan upaya pengurangan friksi dalam interaksi personal 

antarmanusia pada masyarakat bahasa dan budaya tertentu. 

Pada pandangan ini kesantunan dianggap sebagai indeks sosial. 

Indeks sosial yang demikian banyak terdapat dalam bentuk-bentuk 

referensi sosial, honorifik dan gaya bicara. 

Brown dan Levinson (dalam Rahardi, 2008: 39) menyebut 

pandangan kesantunan ini dikenal dengan “penyelamatan muka” (face –

saving), yang mendasari asumsi pokoknya aliran Weber (Weberian 

School) memandang komunikasi sebagai kegiatan rasional yang 
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mengandung maksud dan sifat tertentu. Selain itu, pandangan kesantunan 

ini didasari oleh konsep muka yang dikembangkan Erving Goffman 

(dalam Rahardi, 2008: 39 ) yakni kesantunan atau penyelamatan muka itu 

merupakan manifestasi penghargaan terhadap individu anggota 

masyarakat sosial lazimnya memiliki dua macam jenis muka yaitu (a) 

muka negatif yang menunjuk pada keinginan untuk menentukan sendiri, 

dan (b) muka positif yang menunjuk kepada keinginan untuk disetujui.  

Ada tiga macam skala pengukur peringkat kesantunan yang sampai 

saat ini banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian 

kesantunan Rahardi (2008: 66-70) yaitu, (a) skala kesantunan menurut 

Leech, (b) skala kesantunan menurut Brown dan Levinson, dan (c) skala 

kesantunan menurut Robin Lakoff. 

Dalam penelitian ini dibatasi teori skala kesantunan menurut 

Brown dan Levinson, karena skala tersebut lebih tepat digunakan untuk 

judul penelitian yang telah peneliti pilih. Skala kesantunan Brown dan 

levinson (dalam Rahardi, 2008: 68-70) sebagai berikut. 

a. Skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur (social 

distance between speaker and hearer) banyak ditentukan oleh 

parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang 

sosialkultural. Dalam skala ini faktor perbedaan umur, jenis kelamin 

dan latar belakang sosialkultural  yang menentukan peringkat 

kesantunan bertutur yang dimiliki. Dalam hal ini orang yang lebih tua, 

berjenis kelamin wanita, dan memiliki jabatan tertentu di dalam 

masyarakat cenderung memiliki peringkat kesantunan lebih tinggi. 
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b. Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur (the 

speaker and hearer relative power) atau sering kali disebut dengan 

peringkat kekuasaan (power rating) didasarkan pada kedudukan 

asimetrik antara penutur dan mitra tutur. Dalam skala ini kedudukan 

atau jabatan seseorang memiliki peringkat kekuasaan disesuaikan 

dengan kondisi dimana Ia berada. Sebagai contoh, dapat disampaikan 

bahwa di dalam ruang periksa sebuah rumah sakit, seorang dokter 

memiliki peringkat kekuasaan lebih tinggi dibandingkan seorang 

pasien. Sejalan dengan itu di sebuah jalan raya seorang polisi lalu 

lintas dianggap memiliki peringkat kekuasaan lebih besar 

dibandingkan dengan seorang dokter rumah sakit yang pada saat itu 

kebetulan melanggar peraturan lalu lintas. Sebaliknya, polisi yang 

sama akan jauh dibawah seorang dokter rumah sakit dalam hal 

peringkat kekusaannya apabila sedang berada di sebuah ruang rumah 

sakit.  

c. Skala peringkat tindak tutur atau sering pula disebut dengan rank 

rating atau lengkapnya adalah the degree of imposition associated with 

the required expenditure of goods or services didasarkan atas 

kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainya. 

Dalam skala ini dihubungkan dengan suatu budaya dan peratuaran 

yang ada dalam masyarakat tertentu. Sebagai contoh, dalam situasi 

yang sangat khusus, bertamu di rumah seorang wanita dengan 

melewati batas waktu bertamu yang wajar akan dikatakan sebagai 

tidak tahu sopan santun dan bahkan melanggar norma kesantunan yang 

berlaku pada masyarakat tutur itu. 
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G. Crita Cekak (Cerita Pendek) 

Crita cekak (cerita pendek) adalah karangan pendek yang berbentuk 

prosa. Dalam cerpen dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh 

pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenengkan dan mengandung 

kesan yang tak mudah dilupakan. Crita cekak (cerita pendek) merupakan 

karangan yang bersifat fiktif (rekaan) atau pengalaman pengarang. Crita cekak 

(cerita pendek) merupakan karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur 

intrinsik dan unsur ektrinsik. 

Adapun unsur-unsur intrinsik sebagai berikut: 

1. Tema, yaitu pokok gagasan yang menjadi dasar pengembangan crita cekak 

(cerita pendek). 

2. Plot atau alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita. 

3. Penokohan dan perwatakan, yaitu cerita pengarang menggambarkan dan 

mengembangkan watak para pelaku yang terdapat dalam ceritanya. 

4. Seting atau latar, yaitu tempat dan waktu tejadinya cerita. 

5. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. 

6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita 

kepada pembaca atau pendengar. 

Selain unsur intrinsik dalam crita cekak (cerita pendek) terdapat pula 

unsur ektrinsik yaitu unsur-unsur luar yang berpengaruh terhadap penciptaan 

suatu bentuk karya sastra. Unsur-unsur ektrinsik itu antara lain:  

1. Latar belakang pengarang 

2. Keadaan sosial budaya    

http://aadesamnjaya.blogspot.com/2011/08/pengertian -cerpen.html 
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Crita cekak (cerita pendek) merupakan satu karya sastra yang sering di 

jumpai diberbagai media massa. Salah satu media massa yang memuat crita 

cekak (cerita pendek) yaitu majalah Panjebar Semangat. 

 

H.   Majalah Penjebar Semangat 

Majalah Panjebar Semangat merupakan salah satu media massa yang 

menggunakan bahasa Jawa dan memuat crita cekak. Majalah ini terbit setiap 

hari sabtu. Majalah Panjebar Semangat juga merupakan salah satu majalah 

yang berperan penting dalam penyebaran semangat juang kepada khalayak 

masyarakat Jawa. Majalah Panjebar Semangat berdiri sekitar 2 september 

tahun 1933 didirikan oleh dr Soetomo. Yang pada waktu itu merupakan satu-

satunya wadah yang memberi ruang bagi kesusastraan Jawa untuk muncul 

kepermukaan, khususnya crita cekak (cerita pendek) dan geguritan (puisi 

Jawa moderen), dalam menyebarkan semangat juang yang tinggi pada masa 

itu. Maka timbul gagasan untuk mendirikan majalah bernahasa rakyat yaitu 

bahasa Jawa. Dengan semangat juang yang tinggi itulah, yang membuat 

majalah Panjebar Semangat tetap ditunggu pelanggan setianya sampai 

sekarang.  
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