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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Pelanggaran Prinsip Kesantunan di Dalam Wacana Kartun Terbitan 

    Kompas Periode Oktober-Desember 2013 
 

Penelitian yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kesantunan di dalam Wacana 

Kartun Terbitan Kompas Periode Oktober-Desember 2013 disusun pada tahun 

2014 oleh Nurva Ringga Romadhona. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, FKIP-UMP. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa pada wacana kartun terbitan Kompas periode 

Oktober-Desember 2013. 

Jika Nurva hanya mengkaji pelanggarnya saja, maka berbeda dengan skripsi 

yang peneliti susun yang meliputi kepatuhan dan pelanggaran. Skripsi yang 

disusun Nurva mengkaji wacana kartun pada surat kabar Kompas periode 

Oktober-Desember 2013, sedangkan penelitian ini mengkaji tuturan Oki Luqman 

pada acara talk show “The Oki Show” edisi bulan februari 2019. persamaan dari 

skripsi ini adalah sama-sama meneliti tuturan kesantunan berbahasa. 

2. Penelitian dengan Judul prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Acara 

    Talk Show “ Campur-Campur” di Stasiun ANTV Bulan Desember 2013. 

 

Penelitian yang berjudul “Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Acara Talk 

Show Campur-Campur di Stasiun ANTV Bulan Desember 2013” ditulis oleh 

Lystyani Prawesti, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada penelitian yang peneliti 
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lakukan sumber data yang digunakan adalah tuturan pembawa acara “Campur-

campur”. 

Persamaan yang peneliti temukan pada peneliti relevan tersebut adalah  

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian yaitu 

mendeskripsikan Prinsip Kesopanan berbahasa. Permasalahan yang ditemukan 

yaitu mengenai bagaimana prinsip kesopanan yang meliputi kepatuhan berbahasa 

dan pelanggaran berbahasa yang digunakan oleh objek yang menjadi sasaran. 

Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada acara talk show yang diteliti, pada 

penelitian ini acara yang diteliti adalah talk show “The Oki show” di stasiun 

RCTI. Sedangkan talk show “Campur-Campur” di ANTV. 

B. Pragmatik 

1. Pengertian Pragmatik 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau 

penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca. Sebagai akibatnya studi 

ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan 

terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri (Yule, 

2006:3).  

Pragmatik merupakan studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk 

linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Pragmatik merupakan kajian tentang 

bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Pragmatik menelaah ucapan-

ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memusatkan perhatian pada aneka 

ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Perfomansi bahasa dapat 

mempengaruhi tafsiran atau interprestasi. Pragmatik bukan saja menelaah 

pengaruh-pengaruh fenomena suprasegmental, dielek, dan register, tetapi 
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memandang perfomansi ujaran pertama sebagai suatu kegiatan social yang ditata 

oleh aneka ragam konvensi social. Para teoritikus pragmatik telah 

mengidentifikasi adanya tiga jenis prinsip kegiatan ujaran, yaitu kekuatan ilokusi 

(illocution force), prinsip percakapan (conversational principles), dan presuposisi 

( presupposition)  oleh Heatherington dalam Tarigan (2009: 30).  

Jadi manfaat belajar bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seseorang dapat 

bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang , asumsi mereka, maksud 

atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan.  

2. Aspek-Aspek Pragmatik 

a. Konteks 

Istilah “konteks” yaitu situasi lingkungan dalam arti luas yang 

memungkinkan peserta pertuturan untuk dpat berinteraksi, dan yang membuat 

ujaran mereka dapat dipahami (Mey dalam Nadar, 2009:3). Konteks ini adalah 

latar belakang  pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur 

sehingga oleh penutur pada waktu membuat interpretasi mengenai apa yang 

dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu oleh (Leech, 

1983:13).  

b. Deiksis 

Deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti ‟menunjukkan atau 

menunjuk‟. Dengan kata lain informasi kontekstual secara leksikal maupun 

gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun waktu 

itulah yang disebut dengan deiksis, misalnya he, here, now. Ketiga ungkapan itu 

memberi perintah untuk menunjuk konteks tertentu agar makna ujaran dapat di 

pahami dengan tegas.Tenses atau kala juga merupakan jenis deiksis. Misalnya 

then hanya dapat di rujuk dari situasinya.  
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Beberapa ungkapan lingusitik memberikan contoh hubungan antara bahasa 

dengan konteks yang lebih bukan sekedar istilah-istilah deiksis. Istilah-istilah  ini 

yang mencangkup ungkapan-ungkapan dari kategori-kategori gramatikal yang 

memiliki keragaman sama banyaknya seperti kata ganti dan kata kerja, 

menerangkan berbagai entitas dalam konteks sosial, linguistik, atau ruang-waktu 

ujaran yang lebih luas. Memamg, melalui acuan pada entitas berbagai konteks 

inilah peneliti dapat memperoleh makna ungkapan-ungkapan deiksis. Untuk 

memahaminya, kita hanya perlu memperhatikan makna sebuah ungkapan sebuah 

ujaran. 

c. Implikatur 

Implikatur berarti sesuatu yang diimplikasi dalam suatu percakapan. 

Menurut Mey dalam Nadar (2009:60) implikatur berasal dari katakerja yang 

berarti to imply sedangkan kata bendanya adalah implication. Kata kerja ini 

berasal dari bahasa latin plicare yang berarti to fold „melipat‟, sehingga untuk 

mengerti apa yang dilipat atau disimpan tersebut haruslah selalu melakukan 

interprestasi pada tuturan-tuturanya. Tidak berbeda jauh dengan pendapat 

tersebut, menginterprestasikan suatu tuturan sebenarnya (Leech, 1983:30-31) 

menyebutkan bahwa menginterprestasikan suatu tuturan sebenarnya merupakan 

usaha-usaha untuk menduga, yang dalam bahasa lain yang lebih terhormat 

merupakan suatu pembentukan hipotesa. 

d. Pranggapan 

Pada mulanya presuposisi merupakan kajian  dalam lingkup semantic, 

namun dalam perkembanganya para linguis cenderung berpendapat bahwa kajian 

presuposisi dalam lingkup semantik saja tidak dapat memuaskan mereka 

(Levinson dkk, dalam Nadar, 2009:63). Untuk selanjutnya, kajian mengenai 
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presuposisi bergeser ke wilayah pragmatik. Mey dalam Nadar (1993:201) 

menyebutkan sejumlah alasan mengenai pergeseran ini, antara lain: tuturan lebih 

dari sekedar konsep abstrak mengenai benar atau salah sebagaimana dalam 

pengkajian presuposisi dari sudut semantik; tuturan tidak dapat dipandang sebagai 

suatu bagian yang terisolasi dari penutur dan lawan tutur serta berbagai faktor 

yang relevan dengan situasi pertuturan; konsep benar dan salah merupakan konsep 

filsafat, sedangkan dalam kenyataan pemakaian tuturan dalam kehidupan lebih 

dari konsep tersebut karena ada sejumlah hal lain selain konsep. 

C. Prinsip-Prinsip Percakapan 

1. Prinsip Kerja Sama 

Di dalam berkomunikasi, seorang pembicara mengomunikasikan sesuatu 

kepada lawan bicaranya dengan harapan agar lawan bicaranya itu dapat 

memahami apa yang dikomunikasikannya itu. Oleh karena itu, seorang pembicara 

harus selalu berusaha agar pembicaranya itu relevan dengan konteks, jelas, dan 

mudah dipahami, padat dan ringkas, (concise), dan selalu pada persoalan (straight 

forward), sehingga tidak menghabiskan waktu. Dengan kata lain, antara 

pembicara dengan lawan bicara terdapat prinsip kerja sama yang harus mereka 

lakukan agar proses komunikasi itu dapat berjalan dengan lancer. 

Grice mengemukakan bahwa di dalam melaksanakan prinsip kerja sama itu 

setiap pembicara harus mematuhi empat maksim atau aturan percakapan 

(conversation maxim), yaitu: maksim kuantitas maksim (maxim of quantity), 

maksim kualitas (maxim of quality), maksim relevansi atau hubungan (maxim of 

relevance), dan maksim pelaksanaan atau cara (maxim of menner) Grice dalam 

Putu Wijana (1996 : 46). Agar proses komunikasi dapat berlangsung lancar 
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diperlukan kerjasama antara penutur dan lawan tutur melalui empat maksim, 

sebagai berikut: 

a. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas menetapkan bahwa setiap peserta pembicaraan memberikan 

konstribusi yang secukupnya atau yang sesuai dengan yang diperlukan oleh 

lawan bicaranya. 

b. Maksim Kualitas 

Maksim atau aturan kualitas menerapkan bahwa setiap peserta pembicaraan 

harus mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta pembicaraan harus 

mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta pembicaraan harus 

didasarkan pada bukti atau fakta yang memadai. 

c. Maksim Relevansi atau Hubungan 

Maksim relevan menetapkan bahwa setiap peserta pembicara harus meberikan 

konstribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. 

d. Maksim Cara atau Pelaksanaan 

Maksim cara atau pelaksanaan menetapkan setiap peserta pembicaraan 

berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa (ambiguity), dan tidak 

berlebih-lebihan serta runtut. 

2. Prinsip Kesantunan Bahaasa 

a. Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim) 

Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisitif. Maksim ini 

berdasarkan pada aturan, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan 

buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin (Leech, 1993: 206). 

Sebagai contoh, dapat anda perhatikan ujaran-ujaran di bawah ini! 
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(3) Ambilkan buku itu ! 

(4) Ambilkan buku itu ! 

(5) Tolong, anda ambilkan buku ! 

(6) Sudilah kiranya Anda mengambilkan buku itu ! 

(7) Jika tidak keberatan, sudilah Anda mengambilkan buku itu ! 

 

Kalau kita perhatikan dengan seksama, ujaran-ujaran di atas memiliki tingkat 

kesopanan yang berbeda. Ujaran (3) tidak sopan, ujaran (4) kurang sopan, ujaran 

(5) cukup sopan, ujaran (6) lebih sopan, ujaran (7) sangat sopan. 

(8) Saya merasa haus sekali hari ini. 

(9) Apakah dapat menolong saya mengambilkan    segelas air ? 

(10) Ambilkan saya segelas air ! 

 

Kalimat (8), (9), (10) sebenarnya mempunyai maksud yang sama, 

yaitumerupakan perintah untuk diambilkan air minum. Namun kalimat (8), dan 

(9) mengandung nilai rasa yang lebih sopan dari pada kalimat (10). 

Maksim kebijaksanaan ini menetapkan pembicaraan untuk membuat keuntungan 

bagi orang lain sebesar mungkin dan menetapkan lawan bicara untuk mendapat 

kerugian dirinya sebesar mungkin, bukan sebaliknya. 

Fenomena ini lazim disebut dengan paradox pragmatik. 

(11)    A: Mari, saya bawakan koper Anda. 

B: Maaf, tidak usah! 

(12)   A:Mari, saya bawakan koper Anda ! 

B: Ini, coba dari tadi ! 

b. Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) 

Maksim ini  diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisitif. Maksim 

ini berdasarkan aturan : (a) Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, 

dan (b) Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin(Leech, 1993:206). 

Se bagai contoh, dapat Anda perhatikan ujaran-ujaran dibawah ini :  

(13)  Anda harus meminjamkan mobil Anda kepada saya. 

(14)  Saya dapat meminjamkan mobil saya kepaDA Anda. 
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(15)  Kami undang Anda untuk makan malam dirumah kami. 

(16)  Kami datang untuk makan malam di rumah Anda. 

 

Setelah kita amati peryataan-pernyataan itu dapat kita ketahui bahwa ujaran (13) 

dan (16) dirasa kurang sopan karena pembicara berusaha untuk membuat 

keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Sedangkan ujaran (14) dan (15) lebih 

sopan karena pembicara berusaha  untuk membuatkerugian bagi diri sendiri 

sebesar mungkin. 

 

c. Maksim Kemurahan atau Pujian 

Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini 

berdasarkan pada aturan, kecamlah orang lain sedikit mungkin dan pujilah orang 

lain sebanyak mungkin, Leech (1993:207). 

Sebagai contoh, Anda dapat perhatikan dialog dan ujaran-ujaran di bawah ini :  

(17)  Ade : Makalahmu bagus, Dod ! 

Dodi : Ah tidak, saya kira banyak yang lebih dari pada ini. 

(18) Ade : Makalahmu bagus sekali, Dod ! 

Dodi : Ya dong, siapa dulu yang membuat. 

(19) Kue buatanmu sungguh enak, Sri ! 

(20) Kue buatanmu tidak enak, Ros ! 

(21) Kue  buatanmu kurang enak, Tin ! 

 

Ujaran Ade pada dialog (17) dan (18) bersikap sopan karena berusaha untuk 

memuji orang lain sebanyak mungkin, dalam hal ini Dodi. Lawan bicaranya, Dodi 

pada dialog (17) menerapkan bentuk Paradoks pragmatik karena berusaha untuk 

membuat penghargaan dirinya sekecil  mungkin. Sedangkan ujaran Dodi pada 

dialog (18) tidak berlaku sopan karena memuji diri sebesar mungkin. Selanjutnya 

, ujaran lebih sopan dari pada ujaran (20) dan ujaran (21) lebih sopan dari pada 

ujaran (20). 
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d. Maksim Kerendahan Hati / Kesedehanaan (Modesty Maxim) 

Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini 

berdasarkan aturan, pujilan diri sendiri sedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri 

sebanyak mungkin, 

Sebagai contoh dapat Anda perhatikan dialog di bawah ini 

(22) A: Sungguh, bukan main pandainya Firman Sidik. 

B: Benar, ia memang pintar. 

(23) A: Anda, benar-benar pintar. 

B: Ya, memang saya pintar. 

(24) A: Anda benar-benar pintar. 

B: Ah tidsk, saya biasa-biasa saja. Banyak orang lain yang lebih  pintar.  

 

Ujaran A dan B pada dialog (22) mematuhi maksim kesopanan.  

 Sedangkan ujaran B pada dialog (23) melanggar  maksim kesopanan.  

 Ujaraaan B pada dialog (24) sopan karena  terkesan B membuat 

 penghargaan dirinya sedikit mungkin. 
 

e. Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) 

Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan aseratif. Maksim ini 

berdasarkan pada aturan: (a) Usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan yang 

lain atau antara pembicara dan lawan bicara terjadi sedikit  ungkin. Dan usahakan 

agar kesepakatan antaradiri dan yang lain terjadi sebanyak mungkin. 

Sebagai contoh, dapat anda perhatikan ujaran-ujaran di bawah ini: 

(25) A: Pragmatik sukar, ya ? 

B: Ya. 

(26) A: Pragmatik sukar, ya ? 

B: Kata siapa, mudah ? 

(27) A: Pragmatik sukar. Ya ? 

B: Ya, tetapi tidak terlalu sukar dipelajari. 

(28) A: Permainan PSSI bagus, ya ? 

B: Ya, tetapi pada umumnya fisiknya kurang kuat 

 

Informasi yang disampaikan B pada dialog (25) lebih sopan dibandingkan 

dengan informasi yang disampaikan B pada dialog (26)  karena informasi B yang 
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disampaikan pada dialog (26) menyatakan ketidaksepakatannya dengan 

pernyataan A sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin. 

Pada dialog (27) informasi yang disampaikan B menyatakan 

ketidaksepakatan partial (partial agreement). Demikian juga pada dialog (28) 

peryaraan B menyatakan ketidaksepakatan partia;. Dialog (27) dan (28) terasa 

lebih sopan diabndingkan dialog (26) Karena peryataan ketidaksepakatan yang 

disampaikan B tidak dinyatakan secara frontal (total), tetapi secara partial; ada 

kesan bahwa B adalah seorang yang sombong. 

f. Maksim Kesimpatian (Sympathy Maxim) 

Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan aserif. Maksim ini 

berdasarakan pada aturan, kurangilah rasa antisipasi antara diri dengan yang lain 

hingga sekecil mungkin dan tingkatkan rasa simpari sebanyak-banyaknya antara 

diri dan yang lain. 

Sebagi contoh, dapart Anda perhatikan dialog di bawah ini: 

33) A: Lamaran pekerjaanku diterima di BBd, Ton ! 

B: Selamat, ya ! 

34) A: Ayahku bulan yang lalu berpulang kerahmayullah. 

B: Oh, aku turut berduka cita. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah 

SWT, dan keluarga yang ditingalkan senantiasa mendapat lindungan-Nya. 

35) A: Lamaran pekerjaanku tidak diterima di Bank Exim. 

B: Wah, beruntung kamu, selamat ya ! 

36) A: Ayahku, baru beberapa bulan yang lalu berpulang ke rahmatullah. 

B: Baik sekali, tentu kamu akan berpikir lebih dewasa. 

37) A: Lamaran pekerjaanku tidak diterima di Bank Exim. 

B: Tidak apa-apa, Anda masih bisa menyampaikan lamaran pekerjaan ke 

instansi yang lain. 

38) A: Ayahku baru beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. 

B: Itulah yang sebut takdir, jadi kamu harus mengikhlaskanya. 
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Dialog (33) sopan karena pembicara yaitu B mematuhi maksim lesimpatian, 

yaitu meningkatkan atau memaksimalkan rasa simpati kepada lawan bicaranya 

yang mendapatkan kebahagiaan setelah lamaran pekerjaanya diterima di BBD. 

Demikian juga dialog (34) sopan karena pembicara, yaitu B memenuhi 

maksim kesimpatian, yaitu menigkstkan atau memaksimalkan rasa simpati kepada 

lawan bicaranya, yaitu A yang mendapat musibah atau kedukaan. 

Dialog (35) dan (36) tidak mengikuti maksim kesimpatian karena informasi 

yang disampaikan oleh B menunjukan rasa antipasti terhadap kegagalan atau 

kedudukan yang menimpa diri A. Dialog (37) dan (38) lebih sopan dibandingkan 

dialog (35) dan (36). 

D. Syarat Tuturan Santun 

Menurut Putrayasa (2014: 109) dengan mencermati rumusan dari setiap 

maksim di dalam prinsip kesantunan, dapat dinyatakan bahwa sebuah tuturan 

dapat dikatakan santun apabila: 

1. Tuturan itu memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain (maxime benefit to 

others) dan meminimalkan kerugian pada pihak lain (minimize loss to others). 

Dengan kata lain. Dapat dikemukakan bahwa sebuah tuturan itu 

memaksimalkan kerugian (loss) dan titik biaya (cost) di bagian bawah dan titik 

keuntungan (benefit) di atas dapatlah dilihat gradasi kesantunanya. Semakin 

mendekati titik loss atau cost, maka dapatdikatakan bahwa gradasi 

kesantunanya semakin rendah. Sebaliknya, makin tinggi mendekati titik 

benefit, maka dapat dikaitkan bahwa gradasi kesantunanya akan semakin tinggi 

(Rahardi, 2014: 109) 
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2. Kesantunan sebuah tuturan dapat juga dilihat dari banyak sedikitnya tuturan itu 

memberikan pilihan kepada mitra tuturnya. Sebaliknya, semakin banyak 

pilihannya, tuturan tersebut dapat dikatakan sebagai tuturan yang lebih tinggi 

tingkat kesantunannya (Putrayasa, 2014: 109). Pilihan-pilihan yang disajikan 

oleh penutur dirasa menjadi suatu penghargaan dan kedermawanan bagi lawan 

tuturnya. Karenanya, jika penutur memberikan banyak pilihan, akan 

memberikan banyak argumen bagi lawan tuturnya. Dari beragam argumen 

yang berkembang, lawan tutur dapat memilih argumen yang tepat sehingga 

komunikasi menjadi harmonis. 

3. Kesaantunan tuturan itu dapat dicermati dari tiga sisi, yaitu: (a) keformalannya, 

(b) ketidaktegasannya, dan (c) tingkat kesejajaran atau kesekawanannya. 

Semakin tidak formal, semakin tidak tegas, semakin rendah tingkat 

kesejajaranya, maka dipastikan bahwa tuturan itu akan memiliki gradasi 

kesantunan yang semakin rendah. Sebaliknya semakin formal, semakin tegas, 

dan semakin tinggu jarak kesekawanannya, akan semakin tinggilah gradasi 

kesantunannya. Jika salah satu sisi tidak dipatuhi, maka juga dapat dikatakan 

tuturan tersebut tidak santun. Maka dari itu, peserta tutur hendaknya 

memperhatikan tiga hal tersebut agar komunikasi menjadi santun. 

4. Kesantunan sebuah tuturan dapat diukur dengan mencermati tiga parameter 

sosial, yaitu: (a) jauh dekatnya jarak sosial, (b) jauh dekatnya perangkat status 

sosial antara penutur dan mitra tutur, dan (c) tinggi rendahnya peringkat tindak 

tutur. Jauh dekatnya jarak sosial yang dimaksud yaitu bagaimana hubungan 

sosial yang dijalin oleh peserta tutur dan bagaimana kondisi sosial, biasanya 
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diukur dari profesi antar peserta tutur. Dan tinggi rendahnya peringkat tindak 

tutur , artinya peserta tutur harus saling memperhatikan gaya bahasa yang akan 

digunakan dalam bertutur. 

E. Bentuk Bahasa Santun 

Berbicara tidak selamanya berkaitan dengan masalah yang bersifat tekstual, 

tetapi seringkali pula berhubungan dengan persoalan yang bersifat interpersonal. 

Bila sebagai retorika tekstual pragmatik membutuhkan prinsip lain, yakni prinsip 

kesopanan. Bentuk-bentuk ujaran digunakan dalam mengekspresikan prinsip 

kesopanan. Bentuk-bentuk ujaran yang digunakan dalam mengekspresikan prinsip 

kesopanan berbahasa meliputi bentuk ujaran impositif adalah ujaran yang 

digunakan untuk menyatakan perintah atau suruhan. Bentuk ujaran komisif adalah 

bentuk ujaran yang berfungsi untuk menyatakan sikap psikologis pembicara 

terhadap sesuatu keadaan. Ujaran asertif adalah ujaran yang lazim digunakan 

untuk sesuatu keadaan. Ujaran asertif adalah ujaran yang lazim digunakan untuk 

menyatakan kebenaran yang diungkapkan (Wijana, 1996: 55-56) 

Menurut Pranowo (2009: 1) agar pemakaian bahasa terasa semakin santun 

penutur dapat berbahasa menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang dapat dirasa 

sebagai bahasa santun, seperti: 

1. Menggunakan tuturan tidak langsung biasanya terasa lebih santun jika 

dibandingkan dengan tuturan yang diungkapakan secara langsung. 

2. Pemakaian bahasa dengan kata-kata kias terasa lebih santun dibandingkan 

dengan pemakaian bahasa dengan kata-kata lugas. 
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3. Ungkapan memakai gaya bahasa penghalus terasa lebih santun dibandingkan 

dengan ungkapan biasa. 

4. Tuturan yang dikatakan berbeda dengan yang dimaksud biasanya tuturan lebih 

santun. 

5. Tuturan yang dikatakan secara implisit biasanya lebih santun dibandingkan 

dengan tuturan yang dikatakan secara eksplisit. 

F. Pengertian Pembawa Acara Talk Show “The Oki Show” pada Stasiun 

Televisi RCTI 

 

Pembawa acara atau MC (Master of Cermony) artinya penguasa acara, 

pemandu acara atau pengendali acara. Dalam hal ini seseorang atau lebih dari satu 

orang CH (Co Host) bertugas mengarahkan acara demi menunjang kelancaran 

dari awal hingga akhir acara. MC bertindak sebagai tuan rumah dalam suatu acara, 

bertugas mengumumkan susunan acara, memperkenalkan orang yang akan tampil 

mengisi acara serta bertanggung jawab memastikan acara berlangsung lancar dan 

tepat waktu. Selain penampilan, modal terpenting seorang MC ialah teknik 

komunikasi yang baik. Sayangnya teknik komunikasi yang baik tidak diimbangi 

dengan teknik komunikasi yang benar. Benar di sini artinya keharmonisan dalam 

berkomunikasi. 

MC dapat kita jumpai di beberapa acara televisi, salah satunya adalah acara 

“The Oki Show”. “The Oki Show” memiliki MC tunggal yakni Oki Luqman.  

“The Oki Show” merupakan sebuah acara televisi dengan konsep dialog interaktif 

yang dikemas secara menarik, tema menggelitik, dan bintang tamu berkompeten 

serta pembawa acara yang aktif dan cerdas, menjadikan acara  “The Oki Show” 
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semkain digemari pemirsa. (The Oki Show” ditanyangkan setiap hari Rabu pukul 

12.30 WIB di stasiun TV RCTI. 

G. Kerangka Pikir 

Peneliti mengkaji atau meneliti judul Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam 

Tuturan Pembawa Acara Talk show “The Oki Show” di Stasiun Televisi RCTI 

Februari 2019. Mengenai prinsip kesantunan bahasa yang mengacu pada 

kepatuhan dan pelanggaran kesantunan bahasa yang meliputi maksim 

kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim 

kesederhanaan, maksim kesepakatan, maksim kesimpatian. Prinsip kesantunan 

bahasa mengambil sumber data dari sebuah Talk Show “The Oki Show” di RCTI  

di unggahan YouTube, maka dari itu talk show “The Oki Show” memiliki jenis 

Talk Show yaitu berdasarkan hiburan. Uraian ini disederhanakan dengan bagan 

kerangka pikir sebagai berikut. 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

Prinsip Kesantunan Berrbahasa  dalam Tuturan Pembawa Acara Talk Show “The Oki Show” di Televisi RCTI Edisi Februari 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragmatik 

Pengertian Pragmatik Aspek Pragmatik 
Prinsip 

Percakapan 

Prinsip Kerjasama Prinsip Kesantunan Bahasa 

1. Syarat Tuturan Santun 

2. Bentuk Bahasa Santun 

Kepatuhan Pelanggaran 

1. Konteks 

2. Deiksis 

3. Implikatur 

4. Presuposis

i 

1. Maksim Kebijaksanaan 

2. Maksim Kedermawanan 

3. Maksim Penghargaan 

4. Maksim Kesederhanaan 

5. Maksim Kesepakatan 

6. Maksim Kesimpatian 
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