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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa 

dapat digunakan untuk menyampaikan beragam hal, baik secara lisan maupun 

tulisan. Hal tersebut meliputi antara lain ide, gagasan, dan perasaan. Pentingnya 

sebuah bahasa dalam bermasyarakat juga disinggung oleh para ahli, salah satunya 

(Pranowo, 2009: 1) bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang, bahkan, 

bahasa merupakan cermin kepribadian bangsa. Artinya, melalui  bahasa, 

seseorang atau suatu bangsa dapat diketahui kepribadianya. Farahsani (2017:  1) 

juga berpendapat bahwa bahasa adalah alat untuk menciptakan pikiran dan 

perasaan dan sebagai sarana komunikasi utama. Selain itu, bahasa merupakan alat 

penting untuk melakukan komunikasi dan bertukar gagasan, yang sifatnya 

produktif dan sederhana. Produktivitas bahasa ini menyesuaikan dengan 

keragaman informasi yang berkembang. Agar komunikasi dengan bahasa berjalan 

lancar, seorang penutur harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah. Ada 

dua kaidah yang ditaati, yaitu kaidah bahasa dan kaidah sosial. Kaidah bahasa 

menyangkut bahasa itu sendiri, misal kaidah pembentukan kata, kaidah penyusun 

kalimat. Kaidah sosial mengangkat kesantunan berbahasa. Jika seorang penutur 

bertutur santun kepada mitra tutur, tentunya komunikasi akan berjalan lancar 

dalam suasana yang menyenangkan. Hasilnya tentu saja maksud yang 

disampaikan penutur bisa dipahami dengan baik oleh mitra tutur. 
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Sopan santun berbahasa merupakan sikap hormat penutur kepada mitratutur 

yang diwujudkan dalam tuturan yang sopan, dan tuturan yang sopan dilahirkan 

dari sikap  yang hormat pula. Sopan santun berbahasa adalah seperangkat prinsip 

yang disepakati oleh masyarakat bahasa untuk  menciptakan hubungan yang 

saling menghargai antara anggota masyarakat pemakai bahasa sopan santun 

sebagai cara yang dapat ditempuh dalam bersosialisasi. Pentingnya sopan santun 

dalam berbahasa, menjadi kajian penting mengingant begitu sensitifnya sebuah 

komunikasi antar manusia. Selain itu, pemahaman sopan santun hendaknya selalu 

diwariskan kepada anak dan cucu agar kedamaian terus dipegang teguh dan 

diaplikasikan. 

Dalam berkomunikasi akan terjadi interaksi. Jika ada yang bertanya ada 

yang menjawab, ada yang meminta ada yang memberi, ada yang memerintah ada 

yang melakukan, ada yang  memberitahu dan ada yang menanggapi, dan 

sebagainya. Sebuah interkasi sosial akan terjalin dengan baik jika syarat-syarat 

tertentu terpenuhi, salah satunya adalah kesadaran akan bentuk sopan santun. 

Bentuk sopan santun dapat diungkapkan dengan berbagai hal. Salah satu penanda 

sopan santun adalah penggunaan bentuk pronominal dalam percakapan 

(Kushartini, 2005: 105). Secara sederhana, sopan santun dapat  dilakukan ketika 

penutur mampu merespon sesuai dengan  yang dikehendaki oleh lawan tutur. 

Sebaliknya, ketika kita tidak dapat merespon lawan tutur dengan baik, bukan tidak 

mungkin lawan tutur telah melanggar pelanggaran prinsip kesopanan.  

Kesantunan memiliki pengaruh besar terhadap interaksi dalam 

berkomunikasi. Baik buruknya sebuah interaksi pengguna bahasa, dapat ditinjau 
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dari segi penerapan kesantunan berbahasa. Sayangnya, banyak masyarakat 

pengguna bahasa yang kurang memperhatikan kesantunan sehingga  

mengakibatkan kualitas interaksi buruk. Apabalia berbicara dengan orang yang 

harus dihormati karena usia, kedudukan, atau hubungan yang belum akrab, harus 

digunakan bahasa yang lain bentuknya dari bentuk bahasa yang digunakan untuk 

berbicara dengan teman atau orang yang sebaya. 

Pada era modern seperti saat ini pengguna bahasa kurang begitu 

memperhatikan kesantunan berbahasa. Nyatanya masih banyak dijumpai 

permasalahan atau bahkan kasus yang bermula karena penutur tidak 

memperhatikan kesantunan berbahasa. Tidah hanya masyarakat biasa, bahkan 

public figure yang memandu suatu acara di televisi juga tidak lepas dari 

pelanggaran prinsip kesopanan. Tujuanya beragam, misalkan untuk humor, 

menginterogasi, mengkritik, menyindir atau bahkan demi kebutuhn suatu acara. 

Salah satunya yaitu acara dialog interaktif “The Oki Show” yang disiarkan di 

RCTI . Untuk itu, peneliti bermkasud mengungkap implikatur apa saja yang 

menandakan bahwa tuturan itu santun atau tidak. Karena tuturan-tuturan dalam 

televisi bukanlah tanpa maksud. 

Pada acara “The Oki Show” 18 Februari 2019 dengan judul “Olahraga Yuk 

Bareng Richard Kyle Biar Makin Sehat” peneliti menemukan tuturan pembaca 

acara sebagai contoh kepatuhan maksim kemurahan hati atau pujian. 

(1) Oki : “Hai Richad?” 

Richad : “Hai…” 

Oki  : “Senang sekali loh kalo siang gini dapet yang ganteng gini  

yakan? Gimana emang? Dia suka?” 
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Konteks pada tuturan di atas berkenaan dengan sambutan Oki kepada Richard 

sebagai bintang tamu. 

 

Pada tuturan (1) di atas peneliti menilai bahwa Oki telah berusaha 

memaksimalkan kesantunan berbahasa. Diawali dengan ungkapan rasa senang 

oleh Oki kepada Richad. Sikap tersebut memang perlu dilakukan sebagai 

kedisiplinan beretika ketika mengundang pihak lain pada suatu acara. Selain itu 

hal tersebut dapat memunculkan kesan pertama yang positif, sehingga komunikasi 

menjadi menyenangkan dan harmonis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

tuturan Oki di atas telah mematuhi kepatuhan maksim kemurahan hati atau pujian. 

Berikut ini pelanggaran yang terjadi pada acara “The Oki Show” 

(2)  Oki : “Bisa aja sih!” 

Cut Tari :” Lagi lagi lagi” 

Oki  : “Ah udah ah apaan, udah gausah ganjen- 

ganjen” 

 

Pada percakapan (2) di atas telah terjadi penyimpangan maksim kebijaksanaan, 

Pelanggaran tersebut yaitu saat Oki mengatakan “ Ah udah ga usah ganjen-

ganjen” terhadap lawan tuturnya. Tuturan tersebut merugikan lawan tuturnya, 

karena Oki menganggap bahwa lawan tuturnya adalah wanita yang ganjen. 

Tuturan Oki berakibat pada pikiran penonton bahwa Cut Tari adalah wanita yang 

ganjen. Penonton pun, terutama ABG (Anak Baru Gede) atau anak kecil, akan 

meniru tuturan dalam komunikasi mereka. meskipun sebenarnya, tuturan yang 

diciptakan Oki adalah sebuah lelucon untuk memberi warna terhadap acara The 

Oki Show. Jadi, tuturan yang melanggar, terutama pada ABG atau anak-anak, 

apalagi jika mereka tidak didampingi orang tua ketika menonton acata talk show  

“The Oki Show”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepatuhan prinsip kesantunan pembawa acara talk show “ The Oki 

Show” di RCTI edisi Februari 2019? 

2. Bagaimana pelanggaran prinsip kesantunan pembawa acara talk show “The 

Oki Show” di RCTI edisi Februari 2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti ini bertujuan: 

1. mendeskripsikan kepatuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam tuturan 

pembawa acara talk show “ The Oki Show” di RCTI edisi Februari 2019. 

2. mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pembaca acara talk 

show “ The Oki Show” di RCTI edisi Februari 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, (a) menambah 

pengetahuan tentang kesantunan berbahasa pada kajian pragmatik. (b) sebagai 

inspirasi dan referensi dasar yang mampu dikembangkan oleh penelitian sejenis. 

(c)  memberikan masukan terkait pengembangan bahasa Indonesia melalui kajian 

pragmatik sehingga semakin kaya penggunaanya. (d) peneliti ini sebagai wujud 

apresiasi terhadap materi pragmatik yang telah diterima peneliti dalam 

perkuliahan. 
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2. Manfaat  Praktis 

Manfaat secara praktis yang diperoleh dari penelitian ini sebagai pedoman 

bagi pengguna bahasa agar lebih santun dalam berkomunikasi, mengingat 

kesantunan berbahasa merupakan sarana terpenting demi kelancaran dan 

keharmonisan pengguna bahasa. Dengan demikian nantinya menjadi contoh bagi 

banyak orang, khususnya bagi pembawa acara yang lain. Selain sebagai referensi, 

penelitian ini sebagai cara menjaga dan melestarikan pentingnya kesantunan 

berbahasa dalam setiap kegiatan berkomunikasi. Secara keseluruhan, penelitian 

ini bermanfaat bagi pembawa acara agar meminimalkan ketidaksantunan dan 

meningkatkan kesantunan berbahasa. 
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