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ABSTRAK 

Lisa, Agatha. (2015). Politeness Strategies Applied by the Characters in Having 

Adjacency Pairs in the Movie Sydney White. Yogyakarta: Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. 

  Dalam berkomunikasi, kesantunan menjadi aspek utama untuk menjaga 

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penutur harus mampu membuat 

lawan tutur merasa nyaman dan juga tidak menyinggung perasaannya. Namun, 

para pelajar Bahasa Inggris masih menemukan beberapa kesulitan untuk 

berbicara Bahasa Inggris secara santun dan sepantasnya. Sebagai hasilnya, 

mereka sering berbicara Bahasa Inggris dengan cara yang aneh. Berdasarkan 

fenomena yang terjadi, maka dilakukanlah sebuah studi untuk menganalisa 

penggunaan kesantunan. Penelitian ini menganalisa film Sydney White yang 

berkisah tentang seorang gadis yang berjuang untuk mendapatkan posisi yang 

sama di kampusnya. Sydney juga berkeinginan untuk mengikuti jejak langkah 

ibunya yaitu menjadi salah satu anggota di asrama putri terkenal bernama Kappa 

Phi Nu. Namun di dalam perjalanannya, dia menghadapi berbagai masalah yang 

pada akhirnya dia mendapatkan posisi tertinggi di kampusnya. Film ini 

menggambarkan contoh nyata dari penggunaan kesantunan melalui ucapan para 

karakter. Dengan demikian, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisa fenomena 

kesantunan yang terjadi dalam film Sydney White. 

Pertanyaan-pertanyaan penelitian kemudian dapat dirumuskan sebagai: 

1) Pasangan bersesuaian yang mana yang digunakan para karakter dalam film 

Sydney White? Dan 2) Bagaimana strategi kesantunan digunakan para karakter 

dalam menggunakan pasangan bersesuaian? 

Peneliti meenggunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis 

dokumen untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut. Data utama 

penelitian ini diambil dari naskah film Sydney White dan ucapan para karakter 

menjadi sumber data dalam penelitian. Peneliti menganalisa ucapan para 

karakter untuk mengetahui jenis-jenis pasangan bersesuaian dan strategi 

kesantunan yang digunakan para karakter. 

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa yang 

pertama, jenis-jenis pasangan bersesuaian yang digunakan para karakter dalam 

film Sydney White adalah question-answer/non-answer, request-

acceptance/refusal, offer or invitation- acceptance/refusal, assessment-

agreement/disagreement, blame-denial/admission, greeting-greeting, summons-

answer, and apology-acceptance/refusal. Pasangan bersesuaian yang ditemukan 

tersebut berjumlah 182 pasang. Yang kedua, para karakter menggunakan empat 

jenis strategi kesantunan, yaitu Bald-on-record (langsung), kesopanan positif, 

kesopanan negatif, dan Off-record (tidak langsung). Strategi kesantunan yang 

digunakan para karakter tersebut berjumlah 171. 
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