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ABSTRAK
Heldi, Marselina. 2022. Kesantunan Berbahasa Pengguna Media Sosial Kajian
Pragmatik. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini mengkaji tentang penanda dan tingkat kesantunan berbahasa dalam jejaring
media sosial. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mendeskripsikan penanda
kesantunan berbahasa dalam jejaring media sosial. Kedua, mendeskripsikan tingkat
kesantunan berbahasa dalam tuturan jejaring media sosial.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data pada
penelitian ini adalah tuturan pada media sosial facebook, twitter, Instagram. Pengumpulan
data pada penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat. Analisis data dilakukan.
Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif,
yakni teknik yang berfungsi untuk mendeskrispsikan atau memberi gambaran terhadap
objek yang diteliti melalui data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanda kesantunan berbahasa dalam
tuturan di media sosial, yakni dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat.
Peneliti juga menemukan pematuhan terhadap prinsip Leech yang terdiri dari enam
maksim yaitu, maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan,
maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatisan. Berdasarkan
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari ketiga objek penelitian dalam media sosial
sudah tergolong santun.

Kata kunci: Kesantunan, Media Sosial, Penanda Kesantunan, Tingkat Kesantunan
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ABSTRACT
Heldi, Marselina. 2022. Language Effects of Social Media Users pragmatic studies.
Thesis. Yogyakarta: Indonesian Language and Literature Education, Faculty of
Teacher Training and Education. Sanata Dharma University.
This study examined the markers and levels of language politeness in social media
networks. This research has two purposes. First, describe the markers of language in
social media networks. Second, describe the level of language in the speech of social
media networks.
This research includes a type of qualitative descriptive research. The source of the
data in this study is speech on social media facebook, twitter, Instagram. The data
collection in this study used reading and recording techniques. Data analysis is done. The
analysis used in this study uses descriptive techniques, which are techniques that serve to
decry or give an idea of the objects studied through data that has been collected as is.
The results of this study indicate that langguage politeness markers in specch on
social media, namely in the form of words, phrases, clauses, and sentences. The
researcher also found compliance with Leech principle which consists of six maxim of
generosity, the maxim of appreciation, the maxim of simplicity, the maxim of consensus,
and the maxim of sympathy. Based on the resultsof the analysis, it can be concluded that
of the three research objects in social media, they are classifield as polite.
Keywords: Politenes, Social Media, Politenes Markers, Politenes Level
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Bahasa merupakan sarana manusia berkomunikasi. Dengan begitu bahasa
mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat
hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Sesuai dengan fungsinya,
bahasa memiliki peran sebagai penyampai pesan antara manusia satu dengan lainya.
Dalam berkomunikasi, menurut Hendrikus (1991:40) manusia melakukan proses
pengalihan makna antarpribadi atau tukar menukar berita dalam sistem informasi,
dengan demikian manusia seharusnya menggunakan bahasa santun, karena dalam
proses komunikasi tidak hanya satu pihak yang terlibat. Dengan berbahasa santun,
seseorang mampu menjaga harkat dan martabat dirinya dan menghormati mitra
tutur sehingga proses komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya santun
tidaknya tuturan dapat diketahui dari pilihan kata dan gaya bahasanya.
Bahasa merupakan sistem yang bersifat mengatur. Bahasa suatu lembaga yang
memiliki pola-pola atau aturan-aturan yang dipatuhi dan digunakan (kadang-
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kadang tanpa sadar) oleh pembicara dalam komunitas saling memahami. Kridalaksana
(1983) dan juga dalam Kentjono (1982) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang
bunyi arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama,
berkomunikasi, dan mengindentifikasi diri. Berdasarkan pengertian pengertian ini bahasa
secara subtansi merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi ini
melambangkan perihal diluar bunyi itu. Oleh karena itu dia dianggap simbol. Bunyi bahasa
itu diatur oleh tata bunyi dan karena itulah bahasa merupakan sistem. Kumpulan bunyi
untuk menyebutkan sesuatu di luar biasa tidak di atur secara ketat, tetapi semaunya penutur
sesuai dengan konvensi masyarakat. Dengan bahasa inilah manusia berkomunikasi,
sekaligus jati diri manusia dapat diekspresikan oleh bahasa.
Dalam tuturan bahasa Indonesia, sebenarnya tuturan sudah dianggap santun jika
penutur menggunakan kata-kata yang santun, tuturanya tidak mengandung ejekan secara
langsung, tidak memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain. Oleh karena itu
kesantunan berbahasa ini perlu dikaji guna mengetahui beberapa banyak kesalahan atau
penyimpangan kesantunan berbahasa pada manusia ketika berkomunikasi satusama lain.
Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan dalam berbahasa secara santun sering terjadi
dalam kehidupan manusia, karena manusia selalu melakukan komunikasi dan berinterkasi
satu sama lain dengan bahasa sebagai sarana. Komunikasi dan interkasi tersebut bisa terjadi
dimana saja dan kapan saja, baik lingkup formal maupun nonformal terlebih diperguruan
tinggi yang merupakan lingkungan pendidikan masih sering dijumpai kesalahan atau
penyimpangan dalam berbahasa santun, hal itu dapat dilihat dalam proses pembelajaran
dalam kelas.
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Bahasa merupakan cerminan kepribadian seseorang ketika sedang berkomunikasi atau
berinteraksi. Penutur bisa beranggapan bahwa tuturanya sudah santun, padahal bagi mitra
tutur belum tentu tuturan itu santun.Kasus-kasus seperti inilah yang membuat kesantunan
berbahasa menjadi penting untuk dikaji dan diketahui agar komunikasi berjalan lancar dan
tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Berdasarkan pengamatan beberapa teman di media sosial terlebih di media sosial
instragram dan facebook masih sering menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam
berbahasa di media sosial pada umumnya anak-anak muda. Ketika perbincangan ataupun
dalam bentuk status di media sosial dari masing-masing orang (yang memiliki akun media
sosial) ternyata masih banyak yang tidak memperhatikan kesantunan berbahasa. Meskipun
ada beberapa yang memperhatikanya.
Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi,
kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi,
jejaring sosial terbesar adalah facebook, twitter dan instagram. Media sosial mengajak siapa
saja yang tertarik untuk berpatisipasi dengan memberi kontribusi secara terbuka, sembari
terbuka dan serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas, selain itu juga
media sosial untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan
teknologi web.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian adalah
sebagai berikut.
a. Apa sajakah penanda kesantunan berbahasa dalam jejaring media sosial?
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b. Apa sajakah tingkat kesantunan berbahasa dalam tuturan jejaring media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Mendeskripsikan penanda kesantunan berbahasa dalam jejaring media sosial.
b. Mendeskripsikan tingkat kesantunan berbahasa dalam tuturan jejaring media sosial.

1.4. Ruang Lingkup
Penelitian ini memiliki tiga lingkup, diantaranya:
a. Penelitian ini hanya mendeskripsikan kesantunan berbahasa dan penyebab
ketidaksantunan berbahasa pengguna media sosial.
b. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
c. Kegiatan dalam bentuk kesantunan berbahasa pengguna media sosial dalam kajian
pragmatik.

1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi mengenai kesantunan
berbahasa dalam media social
a. Manfaat teoretis
Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk lebih memahami bidang pragmatik
khususnya mengenai kesantunan berbahasa. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan
dalam penelitian-penelitian bidang pragmatik.
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b. Manfaat Praktis
Penelitian dapat digunakan secara santun dalam proses komunikasi di lingkup formal
(Pembelajaran), serta memberikan gambaran mengenai bentuk kesantunan di media
sosial yang lebih baik.

1.6. Batasan Istilah
a. Pragmatik
Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur makna bahasa
secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan didalam
komunikasi. Hal ini senanda dengan Rahardi (2005:49) pragmatik adalah ilmu yang
mempelajari kondisi pengunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan
oleh konteks yang memwadahi dan melatarbelakangi bahasa ini.
b. Penanda Kesantunan
Pranowo (2012: 100) penanda yang dapat dijadikan penentu apakah pemakaiaan
Bahasa Indonesia si penutur itu santun ataukah tidak. Penanda-penanda tersebut dapat
berupa unsur kebahasaan maupun non kebahasaan.
c. Tingkat Kesantunan Berbahasa
Sebagai retorika interpersonal, pragmatik membutuhkan prinsip kesopanan
(politeness principle). Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan peserta percakapan,
yakni diri sendiri (self) dan orang lain (others) Wijana 1996:55
d. Media Sosial
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Nasrullah (2015) media sosial adalah di internet yang memungkinkan pengguna
merepresentasi dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi
dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual.
1.7. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian ini terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan, Bab V,
dan daftar pustaka. Bab I mengenai pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian batasan istilah, dan
sistematika penyajian. Bab II yaitu kajian pustaka yang menguraikan kerangka teori.
Bab III yaitu metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang hal-hal yang
berkaitan dengan teknik dalam penelitian, yaitu (1) jenis penelitian, (2) sumber data,
(3) teknik pengumpulan data, (4) instrumen penelitian, (5) teknik analisis data, (6)
triangulasi data.
Bab IV yaitu penelitian dan pembahasan.Bab ini berisi tentang analisis data dan
Pembahasan. Bab ini menguraikan deskripsi data dan pembahasan hasil data sesuai
dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Bab V berisi kesimpulan, implikasi,
dan saran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai
berikut. Pertama, penelitian Palupi dan Endhati (2019) yang berjudul Kesantunan
di Media Sosial Online: Tinjauan Deskriptif pada Komentar Berita Politik di
Facebook. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam unggahan berita dan
komentar berita politik ditemukan beberapa bentuk kesantunan berbahasa, yaitu
penggunaan pronominal, penggunaan bentuk ketidaklangsungan, penggunaan kata
kunci, dan penggunaan kalimat bersifat empati. Penelitian ini memiliki persamaan
yang terletak pada kajian yang sama-sama meneliti tentang kesantunan di social
media. Perbedaan terletak pada objek kajian yang lebih spesifik dibandingkan
penelitian ini, yaitu pada objek kajian yang khusus mengkaji tentang berita politik
di Facebook.
Kedua, Falianda (2018) yang meneliti Kesantunan Berbahasa Pengguna Sosial
Media Instagram: Kajian Pragmatik menujukan bahwa variabel jarak sosial dan
tingkat paksaaan tindak tutur memberikan pengaruh terbesar terhadap pemilihan
tingkat penyelamatan muka bagi pengguna media sosial. Penelitian ini memiliki
persamaan, yaitu mengkaji tentang penggunaan social media sebagai bentuk
kesantunan berbahasa. Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneltiian ini
melakukan kajian terhadap secara spesifik kepada pengguna Instagram saja.

7
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Ketiga, Penelitian Djawad dan Sulistyowati (2018) berjudul Implementasi
Kesantunan Dalam Wacana Percakapan di Whatsapp (Kajian Sosiopragmatik)
menujukan bahwa maksim kebijaksanaan, kemurahan, kerendahan hati, dan
kesimpatian merupakan maksim yang sepenuhnya dipatuhi dalam perckapan.
Maksim penerimaan dan kesetujuan merupakan maksim yang menyebabkan tidak
santunya tuturan peserta tutur. Persamaan yang dapat ditemukan juga terletak pada
objek kajian yang sama-sama menggunakan prinsip kesantunan berbahasa dari
Leech, sedangkan perbedaan juga terletak pada objek tuturan yang focus pada
tuturan yang ada di Whatsapp dibandingkan penelitian yang dilakukan peneliti yang
mengkaji media social Facebook, Instagram, dan twitter.
Keempat yaitu Penelitian Hartini, Faizah, dan Charlina (2016) berjudul
“Kesantunan Berbahasa Dalam Komentar Caption Instagram” menujukan bahwa
ditemukan 101 tuturan yang sesuai dengan prinsip kesantunan dengan persentase
100%, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan,
maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian.
Persamaan peneltiian ini juga terletak pada objek kajian yang sama-sama
menggunakan prinsip kesantunan berbahasa dari Leech, sedangkan perbedaan juga
terletak pada objek tuturan yang focus pada tuturan yang ada di caption Instagram
dibandingkan penelitian yang dilakukan peneliti yang mengkaji media social
Facebook, Instagram, dan twitter.
Kelima Penelitian Maulidi (2015) yang berjudul “Kesantunan Berbahasa Pada
Media Jejaring Sosial Facebook“ menujukan bahwa bentuk kesantunan yang
ditemukan di facebook merupakan tuturan yang mengandung pertanyaan, terima
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kasih, rasa syukur, harapan, permohonan, penghargaan, ajakan, penawaran, dan
informasi. Penelitian ini memiliki persamaan berupa objek kajian yang sama-sama
mengkaji kesantunan berbahasa dalam media sosial. Perbedaan terletak pada kajian
penelitian ini yang secara khusus mengkaji tentang penggunaan kesantunan
berbahasadi facebook dibandingkan penelitian yang dilakukan peneliti yang
mengkaji media social Facebook, Instagram, dan twitter.
Keenam, Penelitian Marini (2019) yang berjudul “Analisi Kesantunan
Berbahasa di Media Sosial: Komunikasi Antar Mahasiswa Dengan Dosen
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) di Universitas Sriwijaya”
menujukan bahwa terdapat 2 maksim yang diguanakan, yaitu maksim
kebijaksanaan, dan maksim kedermawanan. Ujaran yang ditemukan menunjukkan
bahwa terdapat kesantunan berbahasa yang ditemukan terkait dengan tuturan yang
digunakan antara mahasiswa dengan dosen di Universitas Sriwijaya. Persamaan
juga ditemukan pada objek kajian, yaitu menganalisis kesantunan berbahasa dalam
konteks tuturan. Perbedaan yang teridentifikasi adalah pada objek penelitian yang
terfokus pada tuturan lisan dengan dosen dibandingkan penelitian yang dilakukan
peneliti yang mengkaji media social.
2.2 Landasan Teori
Dalam landasan teori ini berisi tentang teori yang digunakan peneliti sebagai
acuan dalam menganalisis data. Teori yang digunakan peneliti adalah sebagai
berikut:
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2.2.1 Pragmatik
Pragmatik adalah salah satu bidang ilmu linguistik, mengkhususkan
pengkajian pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Berkaitan dengan itu,
Mey (dalam Rahardi, 2003:12) mendefinisikan bahwa pragmatik adalah studi
mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh
konteks masyarakat.
Menurut Tarigan (1985:34) pragmatik merupakan telaah umum mengenai
bagaimana caranya konteks mempengaruhi seseorang menafsirkan kalimat.
Pendapat lainya disampaikan Leech (1993:1) bahwa seseorang tidak dapat mengerti
benar-benar sifat bahasa bila tidak mengerti pragmatik,yaitu bagaimana bahasa
digunakan dalam komunikasi. Pernyataan ini menujukan bahwa pragmatik tidak
lepas dari penggunaan bahasa.
Salah satu bidang pragmatik yang menonjol adalah tindak tutur. Pragmatik dan
tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu terlihat pada bidang kajianya.
Secara garis besar antara tindaktuturdengan pragmtik membahas tentang makna
tuturan yang sesuai konteksnya. Hal itu sesuai dengan, David R dan Dowty (dalam
Rahardi, 2003:12), secara singkat menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu bahasa
pragmatik adalah telaah terhadap pertuturan langsung maupun tidak langsung,
presuposisi, implikatur, entailment, dan percakapan atau kegiatan konversional
antara penutur dan mitra tutur.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang diamksud
pragmatik

adalah

telaah

mengenai

kemampuan

pemakai

bahasa

yang

menghubungkan serta menyerasiakan kalimat dan konteks. Namun dihubungkan
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dengan situasi atau konteks diluar bahasa tersebut, dan dilihat sebagai sarana
interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. Bahasa dan pemakai bahasa tidak
teramati secara individual tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatan dalam
masyarakat. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individu tetapi juga
gejala sosial.

2.2.2. Konteks
Berbicara tentang pragmatik berarti berbicara tentang konteks. Untuk dapat
menafsirkan sebuah tuturan, diperlukan adanya konteks. Permasalahan konteks
dalam kaitanya dengan pragmatik merupakan bagian yang tidak boleh terabaikan.
Kajian pragmatik selalu terikat dengan masalah prilaku pemakian bahasa konteks.
Mulyana (2005:21) menyatakan bahwa konteks dapat dianggap sebagai sebab
dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Segala susuatu yang
berhubungan dengan tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun
informasinya sangat bergantung pada konteks yang melatarbelangkangi peristiwa
tuturan itu. Dalam pandangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, disetiap
tuturan selalu ada konteks yang mewadahinya, karena dengan konteks sebuah
tuturan dapat terjadi.
Wijana (dalam Rahardi, dkk (2006:41) menyatakan bahwa semua latar
belakang pengetahuan yang dipahami bersama penutur dan lawan tutur. Semua latar
belakang pengetahuan (all background) yang dipahami bersama penutur dan lawan
tutur itulah yang sangat berguna dalam menafsirkan makna bentuk kebahsaaan
tertentu yang hadir dalam pertuturan. Dalam paparan di atas apa yang disampaikan
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oleh penutur sangat bergantung pada latar belakang pengetahuan yang sama, maka
maksud tuturan akan sangat mudah untuk ditafsirkan. Akan tetapi, jika penutur dan
mitra tutur memiliki pengetahuan yang berbeda, maka maksud tuturan akan
semakin sulit untuk ditafsir.
Menurut Zamzani (2007:24), konteks secara pragmatik dapat dipandang
sebagai konteks yang antara lain meliputi identitas partisipan, parameter waktu dan
tempat peristiwa pertuturan. Konteks situasi atau konteks pertuturan/percakapan
terkait dengan berbagai aspek. Setidaknya, syarat terjadinya suatu komunikasi ada
tiga yaitu pembicaraan, lawan bicara, dan sandi atau bahasa yang digunakan.
Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pragmatik adalah studi bahasa
yang mendasari analisisnya pada konteks. Konteks yang dimaksudkan adalah latar
belakang pengetahuan yang dimiliki penutur dan lawan tutur yang menyertai dan
mewadahi sebuah pertuturan. Dengan mendasarkan pada gagasan Leech (1993:1921) konteks yang semacam ini dapat disebut sebagai konteks situasi tutur. Konteks
situasi tutur mencakup aspek-aspek berikut:
1. Penutur dan mitra tutur
Penutur dan mitra tutur merupakan orang yang terlibat dalam komunikasi.
Aspek-aspek yang perlu dicermati dari peneutur dan mitra tutur adalah
jenis kelamin, umur, daerah asal, tingkat keakraban, dan latar belakang
sosial budaya yang dapat menjadi penentu hadirnya sebuah makna tuturan.
Konsep penutur dan lawan tutur juga mencakup penulis dan pembaca
apabila sebuah tuturan dikomunikasikan dengan media tulisan. Penutur
adalah orang yang bertutur, sedangkan mitra tutur adalah orang yang
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menjadi sasaran atau laan tutur. Aspek-aspek yang terkait dengan penutur
dan mitra tutur di atas, dapat mempengaruhi daya tanggap mitra tutur,
produksi tuturan serta pengungkapan maksud. Penutur dan mitra tutur
dapat saling memahami maksud tuturan apabila keduanya mengetahui
aspek-aspek tersebut.
2. Konteks sebuah tuturan
Konteks tuturan dalam penelitian linguistik mencakup semua aspek fisik
dan seting sosial yang relevan dengan sebuah tuturan. Konteks yang
bersifat fisik disebut konteks (cotext), sedangkan konteks seting sosial
disebut konteks. Dalam kerangka pragmatik, konteks merupakan suatu
pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan
mitra tutur yang membantu mitra tutur menafsirkan makna kata dengan
baik. Apabila dalam komunikasi, penutur dan mitra tutur mempunyai
pengetahuan latar belakang yang sama, maka makna bahasa dapat
ditafsirkan dengan mudah. Akan tetapi, jika penutur dan mitra tutur
memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda, maka penafsiran
makna bahasa akan sulit dilakukan.
3. Tujuan sebuah tuturan
Bentuk-bentuk tuturan yang muncul dilatarbelakangi oleh maksud dan
tujuan tertentu. Dengan kata lain, penutur dan mitra tutur terlibat dalam
suatu kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Secara pragmatik,
suatu bentuk tuturan dapat memiliki maksud dan tujuan bermacammacam. Sebaliknya satu maksud dan tujuan tuturan akan dapat
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diwujudkan dengan bentuk tuturan yang berbeda-beda. Tujuan tuturan
adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan malakukan tindakan
bertutur. Semua tuturan memiliki tujuan, hal tersebut memiliki arti bahwa,
tidak ada tuturan yang tidak mengungkapkan suatu tujuan. Bentuk-bentuk
tuturan yang diutarakan oleh penutur selalu dilatarbelakangi oleh maksud
dan tujuan tuturan. Dalam hubungan tersebut, bentuk tuturan yang
bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan suatu maksud,
sebaliknya, satu tuturan dapat menyatakan berbagai macam msksud.
4. Tuturan sebagai bentuk tindakan
Pragmatik menangani bahasa pada tingkatan yang lebih konkret daripada
tata bahasa. Tuturan disebut sebagai tindakan konkret (tindakan tutur)
dalam suasana tertentu. Segala hal yang berkaitan denganya, seperti jati
diri penutur, dan mitra tutur yang terlibat, waktu, dan tempat dapat
diketahui dengan jelas. Tuturan sebagai tindakan memiliki maksud bahwa,
tindak tutur merupakan sebuah tindakan. Menuturkan sebuah tuturan dapat
dilihat sebagai meakukan tindakan. Tuturan dapat dikatakan sebagai
sebuah tindakan atau aktivitas, karena dalam peristiwa tutur, tuturan dapat
menimbulkan efek, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau
bagian tubuh lain yang dapat menyakiti orang lain atau mengekspresikan
tindakan.
5. Tuturan sebagai produk tindak verbal
Tuturan pada dasarnya adalah hasil tindak verbal dalam aktivitas bertutur
sapa. Oleh sebab itu, tuturan dibedakan dengan kalimat. Kalimat adalah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

entitas produk struktural, sedangkan tuturan adalah produk dari suatu
tindak verbal yang muncul dari suatu pertuturan. Tuturan sebagai produk
tidak verbal merupakan tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa.
Tuturan sebagai produk tindak verbal akan terlihat dalam setiap
percakapan lisan maupun tertulis anatara penutur dan mitra tutur.
Jenis konteks menyangkut referensi yang lebih luas karena referensinya bisa apa
pun di luar bahasa yang melatari terjadinya teks. Jenis-jenis konteks tersebut adalah
sebagai berikut.
1.

Konteks fisik
Konteks fisik berhubungan dengan di mana komunikasi terjadi, objek apa
saja yang ada, dan aktifitas apa yang terjadi. Dengan kata lain konteks fisik
adalah referensi yang dapat dipersepsi langsung oleh indera manusia karena
hadir di sekitar pertuturan. Referensi tersebut dapat diketahui oleh peserta
tutur dengan cara melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh,
dan lain-lain

2.

Konteks psikologis
Konteks psikologis berkaitan dengan kondisi perasaan peserta tutur pada
saat tuturan digunakan dalam komunikasi. Perasaan bahagia, senang,
marah, kecewa, dan sedih akan berpengaruh pada tuturan yang dituturkan.
Pengetahuan akan kondisi psikologis peserta tutur sangat penting dimiliki
agar dapat memahami, menjelaskan, dan memprediksi tuturan.

3.

Konteks sosial

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

Konteks sosial berkaitan dengan atribut-atribut sosial peserta tutur dan
setting pertuturan (formalitas). Hasil dari pemahaman akan konteks social
adalah penggunaan register yang sesuai pemakaian, atau pun pilihan-pilihan
bahasa yang tepat digunakan berdasarkan pemakaiannya di masyarakat.
Pilihan bahasa atau register didasari atas referensi hubungan vertikal (tinggi
rendah status) dan horisontal (tingkat keakraban) peserta tutur, serta
formalitas. Dua hal yang pertama adalah pertimbangan siapa yang
berbicara, siapa yang diajak berbicara, siapa yang hadir, dan siapa pelaku
aktifitasnya. Kemudian yang terakhir, yakni formalitas (berkaitan dengan
tata cara dan peraturan) adalah pertimbangan tempat, peristiwa, dan topik
pertuturan. Terdapat perbedaan antara pertuturan di tempat ibadah dan di
pasar; di rapat dan saat mengobrol di kantin; atau pun perbedaan tuturan
antara topik serius dan tidak serius
4.

Konteks pengetahuan Bersama
Konteks pengetahuan bersama inilah yang sebenarnya menjadi inti dari
konteks dalam pragmatik. Konteks ini diperoleh melalui pengalaman yang
kemudian tersimpan dalam pikiran (memori) manusia. Melalui pengalaman
ini, petutur dapat membuat tuturan yang dapat dimengerti maksudnya oleh
mitra tuturnya. Sebaliknya, mitra tutur juga dapat mengerti maksud penutur
karena mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang sama. Dengan
demikian, pengetahuan akan latar belakang yang dipertuturkan harus
dimiliki bersama antara penutur dan mitra tutur, jika hanya dimiliki oleh
salah satu pihak saja tidak akan berguna dalam pemahaman maksud tuturan
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2.2.3 Kesantunan Berbahasa
Kesantunan berbahasa merupakan salah satu bidang kajian dalam pragmatik,
dimana pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur
kepada mitra tutur. Dari hal tersebut maka seseorang mengkaji mengenai
kesantunan berbahasa berarti juga membicarakan mengenai pragmatik. Menurut
Rahardi (2005: 35) penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa (language
use) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud
adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang
mewadahinya. Adapun yang dikaji di dalam penelitian kesantunan adalah segi
maksud dan fungsi tuturan. Kesantunan bersifat relatif di dalam masyarakat. Ujaran
tertentu bisa dikatakan santun di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, akan
tetapi di kelompok masyarakat lain bisa dikatakan tidak santun. Menurut
Zamzani,dkk. (2010: 2) kesantunan (politeness) merupakan perilaku yang
diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika. Kesantunan merupakan
fenomena kultural, sehingga apa yang dianggap santun oleh suatu kultur mungkin
tidak demikian halnya dengan kultur yang lain. Tujuan kesantunan, termasuk
kesantunan berbahasa, adalah membuat suasana berinteraksi menyenangkan, tidak
mengancam muka dan efektif.
Menurut Chaer (2010: 10) secara singkat dan umum ada tiga kaidah yang harus
dipatuhi agar tuturan kita terdengar santun oleh pendengar atau lawan tutur kita.
Ketiga kaidah itu adalah (1) formalitas (formality), (2) ketidaktegasan (hesistancy),
dan (3) kesamaan atau kesekawanan (equality or camaraderie). Jadi, menurut
Chaer (2010: 11) dengan singkat bisa dikatakan bahwa sebuah tuturan disebut
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santun kalau ia tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan
tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur itu menjadi senang. Kesantunan
berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tatacara
berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma- norma budaya, tidak
hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tatacara berbahasa harus
sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan
dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa
seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan
nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong,
Kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur mematuhi
prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa itu.
Jadi, diharapkan pelaku tutur dalam bertutur dengan mitra tuturnya untuk tidak
mengabaikan prinsip sopan santun. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan
mitra tuturnya.
2.2.3.1 Teori Kesantunan Brown dan Levinson
Teori kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson (1978),
mengatakan teori kesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka (face).
Semua orang yang rasional punya muka (dalam arti kiasan tentunya); dan muka
itu harus dijaga, dipelihara, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan dalam
Bahasa Indonesia seperti kehilangan muka, menyembunyikan muka,
menyelamatkan muka dan mukanya jatuh, mungkin lebih bisa menjelaskan
konsep muka ini dalam kesantunan berbahasa. Muka ini harus dijaga tidak
boleh direndahkan orang.
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Brown dan Levinson mengatakan muka itu ada dua segi yaitu muka negatif
dan muka positif. Muka negatif itu mengacu pada citra diri setiap orang yang
rasional yang berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan membiarkanya bebas
melakukan tindakan atau membiarkan bebas dari keharusan mengerjakan
sesuatu. Bila tindak tuturnya bersifat direktif (misalnya perintah atau
permintaan) yang terancam adalah muka negatif.
Hal ini karena dengan memerintah atau meminta seseorang melakukan
sesuatu, kita sebenarnya telah mengahalangi kebebasanya untuk melakukan
(bahkan untuk menikmati tindakanya). Umpamanya kita suruh seseorang yang
sedang duduk-duduk asik membaca Koran untuk mengerjakan sesuatu. Ini
sama artinya dengan tidak membiarkanya melakukan dan menikmati
kegiatanya itu. Tergantung kepada siapa dia ini dan juga kepada bentuk
ujaranya yang kita gunakan, orang itu dapat kehilangan muka. Mukanya
terancam, dan muka yang terancam itu adalah muka negatif. Muka positif
adalah sebaliknya, yakni mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional,
yang berkeinginan agar yang dilakukanya, apa yang ingin dimilikinya atau apa
yang merupakan nilai-nilai yang iya yakini, sebagai akibat dari apa yang
dilakukan atau dimilikinya itu, diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik,
yang menyenangkan, yang patut dihargai, dan seterusnya.
Menurut Brown dan Levinson dalam Chaer (2010: 51), sebuah tindak tutur
dapat merupakan ancaman terhadap muka. Tindak tutur seperti ini oleh Brown
dan Levinson disebut sebagai face threatening act (FTA), yang menyebabkan
penutur (yang normal, rasional dan sehat pikiran) harus memilih strategi
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dengan mempertimbangkan situasi atau peristiwa tuturanya, yaitu kepada siapa
ia bertutur,

dimana, tentang apa, untuk apa dan sebagainya. Penutur

menentukan strategi ini dengan “menghitung” tingkat keterancaman muka
berdasarkan jarak sosial penutur-penutur, besarnya perbedaan kekuasaan
antara keduanya, serta status relativ jenis tindak tutur yang diujarkan penutur
di dalam budaya yang bersangkutan. Penutur menentukan strategi ini dengan
memepertimbangkan skala atau parameter kesantunan seperti yang akan
diuraikan dalam subbab di bawah. Strategi kesantunan positif dirincike dalam
lima belas subkategori.
Brown dan Levinson dalam Chaer (2010: 53-55) mengilustrasikan semua
strategi tersebut dengan tuturan-tuturan di bawah ini:
a. Memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan lawan tutur
Contoh: “Aduh...baru potong rambut, ya!”
b. Membesar-besarkan perhatian, persetujuan, dan simpati kepada lawan
tutur.
Contoh: “Wah, sepatumu bagus sekali. Beli di mana ya?”
c. Mengintensifkan perhatian penutur dengan mendramatisasikan peristiwa
dan fakta.
Contoh: “Saya turun tangga dan tahu kamu apa yang aku lihat… semua
bernatakan”
d. Menggunakan penanda identitas kelompok (seperti bentuk sapaan, dialek,
jargon atau slang.
Contoh: “Bagaimana Dul, jadi ikut enggak?”
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e. Mencari persetujuan dengan topik yang umum atau mengulang sebagian
atau seluruh ujaran penutur (lawan tutur).
Contoh: “Oh, sudah dua kali menelepon ya?”
f. Menghindari ketidaksetujuan dengan pura-pura setuju, persetujuan yang
semu, menipu untuk semua
Contoh: “Baik! Padahal sebenarnya tidak mau merapikan”
g. Menujukan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan melalui basabasi dan praanggapan.
Contoh: “Gimana, semalam nonton tinju, kan?”
h. Mengunakan lelucon.
Contoh: “motormu yang sudah buntut itu sebaiknya untuku saja, ya.”
i. Menyatakan paham atau mengerti akan keinginan lawan tutur.
Contoh: “Aku tahu kamu tidak suka pesta; tetapi yang ini sangat luar biasa
datang ya?”
j. Memberikan tawaran atau janji.
Comtoh: “Tidak masalah! Semuanya ini akan dapat saya selesaikan
besok!”
k. Melibatkan penutur dan lawan tutur dalam aktivitas.
Contoh: “Sebaiknya kita beristrahat dulu sebentar!”
l. Memberikan pertanyaan atau meminta alasan.
Contoh: “Mengapa anda tidak jadi datang ke rumah saya?”
m. Menyatakan hubungan secara timbal balik
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Contoh: “saya mau mengerjakan ini untukmu, kalau kamu mau
membuatkan secangkir kopi!”
n. Memberikan hadiah (barang, simpati, perhatian, kerja sama kepada lawan
tutur.
Contoh: “Saya akan membantumu pada setiap waktu”.Strategi kesantunan
negatif di rinci ke dalam delapan subkategori.
Brown dan Levinson dalam Chaer (2010: 52-53) mengilustrasikan semua
strategi tersebut dengan tuturan di bawah ini:
a. Ungkapan Secara Tidak Langsung
Contoh: Bolehkah saya minta tolong saya mengambil laptop itu?
b. Bersikap Pesimis
Contoh: Sebenarnya kemarin, saya mau sms kakak tapi takut mengggu
kakak karena hari minggu.
c. Meminimalkan Paksaan
Contoh: Kalian tugas akhir kalian sangat banyak, untuk makalah ini di
kumpulkan dua minggu lagi.
d. Menggunakan Bentuk Pasif
Contoh: Untung gerbangnya belum di tutup, jadi kita bisa makan siang di
luar.
e. Ungkapkan permohonan maaf.
Contoh: Maaf Bu, kemarin saya pulang lebih dulu karena anak saya sakit.
f. Menyatakan tindakan pengancaman muka sebagai aturan yang bersifat
umum.
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Contoh: penumpang tidak di perkenankan merokok dalam bus.
2.2.3.2 Kaidah Kesantunan Leech.
Berbeda dengan Grice, Brown dan Levinson, Leech (1993: 161) melihat
sopan santun dari sudut pandang penutur dan bukan dari sudut pandang
penutur. Leech (1993: 166) menyatakan bahwa tuturan yang sopan bagi
penutur begitu pula sebaliknya. Prinsip kesantunan Leech berhubungan dengan
dua pihak yaitu pihak diri dan lain. Diri ialah penutur dan lain adalah petutur,
dalam hal ini lain juga dapat menunjuk kepada pihak ketiga baik yang hadir
maupun yang tidak hadir dalam situasi tutur Leech (1993: 206). Leech
merumuskan prinsip kesantunanya dalam enam maksim. Keenam maksim
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Maksim kebijaksanaan (tact maxim)
Rahardi (2005:60) memgunggapkan gagasan dasar dalam maksim
kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta
pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi
keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain
dalam

kegiatan

bertutur.

Orang bertutur

yang berpegang dan

melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang
santun. Wijana (1996:56) menambahkan bahwa semakin panjang tuturan
seseorang semakin besar pula keinginan orang untuk bersikap sopan
kepada kawan bicaranya. Demikian pula tuturan yang diutarakan secara
tidak langsung lazimnya lebih sopan dibandingkan dengan tuturan yang
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diutarakan secara langsung. Dalam maksim kebijaksaaan ini, Leech
(1993:206) mengunakan istilah maksim kearifan.
Contoh: Tuan rumah: “silakan makan dulu, nak!” tadi kami semua sudah
mendahului.
Tamu: “Wah jadi tidak enak, Bu.”
Dalam tuturan di atas, tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan si
tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu.
Lazimnya tuturan semacam itu ditemukan dalam keluarga pada
masyarakat tutur desa. Orang desa biasanya sangat menghargai tamu, baik
tamu yang datangnya secara kebetulan maupun tamu yang sudah
direncanakan terlebih dahulu kedantanganya (Rahardi, 2005: 60-61). Ciri
khas dari maksim kebijaksanaan adalah sebagai berikut.
1) Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin
2) Buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin
b. Maksim kedermawanan (Generosty maxim)
Menurut Leech (1993:209) maksud dari maksim kedermawanan ini adalah
buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; buatlah kerugian diri
sendiri 14 sebesar mungkin. Rahardi (2005: 61) mengatakan bahwa
dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta
pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan
terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi
keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi
pihak lain. Chaer (2010: 60) menggunakan istilah maksim penerimaan
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untuk maksim kedermawanan Leech. Rahardi (2005: 62) memberikan
contoh sebagai berikut:
Anak Kos A

: “Mari saya cucikan baju kotormu!

Pakaianku tidak

banyak, kok, yang kotor.”
Anak Kos B

: “Tidak usah Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga,
kok!”

Tuturan ini merupakan cuplikan pembicaraan antar anak Kos pada sebuah
rumah Kos di Kota Jogyakarta. Anak yang satu berhubungan demikian erat
dengan anak yang satunya. Dari tuturan yang disampaikan si A di atas,
dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan
pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Orang
yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak pernah bekerja
bersama dengan orang lain, akan dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya
tidak akan mendapatkan banyak teman di dalam pergaulan keseharian
hidupnya, (Rahardi, 2005: 62). Ciri khas dari maksim kedermawanan
adalah sebagai berikut.
1) Buatlah keuntungan diri sendiri
2) Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin
c. Maksim pujian (Approbation maxim)
Menurut Wijaya (1996: 57) maksim penghargaan ini diuatakan dengan
kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Nadar (2009:30) memberikan contoh
tuturan ekspresif yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih,
memuji, dan 15 mengunggapkan bela sungkawa. Dalam maksim ini
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menuntut setiap peserta pertturan untuk memaksimalkan rasa hormat
kepada orang lain, dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain,
diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling
mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Dalam maksim ini Chaer
mengunakan istilah lain, yakni maksim kemurahan.
Contoh:
Dosen A

: Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas
Bahasa Indonesia.”

Dosen B

: “Oya, tadi aku mendengar Bahasa Indonesiamu dari sini.”

Informasi Indeksial: dituturkan oleh seorang dosen kepada temanya yang
juga seorang dosen dalam ruang kerja pada sebuah perguruan tinggi
(Rahardi, 2005: 63). Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap
dosen B pada contoh di atas, tanggapi dengan sangat baik bahkan disertai
pujian atau penghargaan oleh dosen A. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa di dalam pertuturan itu, dosen B berprilaku santun (Rahardi, 2005:
63). Ciri khas dari maksim pujian adalah sebagai berikut.
1) Kecamlah orang lain sedikit mungkin
2) Pujilah orang lain sebanyak mungkin
d. Maksim kerendahan hati (modesty maxim)
Rahardi (2005:63) mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan
atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap
rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri.
Dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan
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kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter penilaiaan
kesantunan seseorang. Wijana (1996:58) mengatakan maksim kerendahan
hati ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Bila maksim
kemurahan atau penghargaan berpusat pada orang lain, maksim
kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut setiap
peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri
sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri.
Contoh:
Sekretaris A : “Dik, nanti rapatnya dibuka dengan do’a dulu, Ya!”
Sekretaris B : “Ya, Mbak tapi saya jelek, lho!”
Pernyatan tersebut merupakan penuturan dari seorang sekretaris kepada
sektretaris lain yang masih junior pada saat mereka bersama-sama bekerja
di ruang kerja mereka (Rahardi, 2005:64). Dari tuturan sekretaris B di atas,
dapat terlihat bahwa ia bersikap rendah hati dan mengurangi pujian untuk
dirinya sendiri. Dengan demikian, tuturan tersebut terasa santun.
Ciri khas dari maksim kerendahan hati adalah sebagai berikut.
1) Pujilah diri sendiri sedikit mungkin
2) Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin
e. Maksim kesepakatan (Agreement maxim)
Rahardi (2005:64) dalam maksim ini, ditekankan agar para peserta tutur
dapat saling membina kekocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan
bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur
dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan
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dapat dikatakan bersikapsantun.Wijana (1996:59) mengunakan istilah
maksim kecocokan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk
memaksimalkan kecocokan di antara mereka, dan meminimalkan
ketidakcocokan di antara mereka.
Contoh:
Kahrolin

: “Nanti malam kita makan bersama ya!”

Astuti

: “Boleh. Saya tunggu di Bambu Resto”.

Pernytaan di atas dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temanya yang
juga mahasiswa pada saat mereka sedang berada di sebuah ruagan kelas
(Rahardi, 2005:65). Tuturan di atas terasa santun, karena Kharolin mampu
membina kecocokan dengan Astuti. Dengan memaksimalkan kecocokan
diantara mereka tuturan akan jadi santun. Ciri khas dari maksim
kesepakatan adalah sebagai berikut.
1) Usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan orang lain terjadi
sesedikit mungkin.
2) Usahakan agar kesepakatan antara diri dan orang lain terjadi sebanyak
mungkin
f. Maksim simpati (Syimpathy maxim)
Leech (1993:207) mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar para
peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu
dengan pihak lainya. Sikap antisipasi terhadap salah seorang peserta tutur
akan diangap sebagai tindakan akan santun. Orang yang bersikap
antisipasi terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihal
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lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam
masyarakat (Rahardi, 2005:65). Menurut Wijana (1996: 60), jika lawan
tutur

mendapatkan

kesuksesan

tau

kebahagiaan,

penutur

wajib

memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan,
atau musibah kesusahan atau musibah, penutur layak turut berduka, atau
mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian.
Contoh:
Rifan : “Don, Nenekku meninggal.”
Doni : “Ikut turut berduka cita.”
Percakapan tersebut dituturkan oleh seorang karyawan kepada karyawan
lain yang yang sudah berhubungan erat pada saat mereka berada di ruang
kerja mereka (Rahardi, 2005: 66). Dari tuturan di atas, terlihat Doni
menunjukan rasa simpatinya kepada Rifan. Orang yang mampu
memaksimalkan rasa simpatinya kepada orang lain akan dianggap orang
yang santun. Ciri khas dari maksim kesimpatisan adalah sebagai berikut.
1) Kurangi rasa antipasti antara diri dan lain hingga sekecil mungkin.
2) Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan lain.
Kesantunan berbahasa seseorang, dapat diukur dengan beberapa jenis skala
kesantunan, chaer (2010: 63) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala
kesantunan adalah peringkat kesantunan, mulai dari yang tidak santun sampai
dengan yang paling santun. Rahardi (2005: 66-67) menyebutkan bahwa
sedikitnya terdapat tiga macam skala pengkur peringkat kesantunan yang
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sampai saat ini banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian
kesantunan.
Dalam model kesantunan Leech, setiap itu maksimum interpersonal itu
dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan.
Rahardi (2005: 66) menyatakan bahwa skala kesantunan Leech dibagi menjadi
lima yaitu:
1. Cost benefit scale atau skala kerugian dan keuntungan, menunjuk kepada
besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah
tindak tutur pada sebuah pertuturan. Semakin tuturan tersebut merugikan
diri penutur, akan semkain dianggap santunlah tuturan itu. Demikian
sebaliknya, semakin tuturan itu mengantungkan diri penutur akan semakin
diangap tidak santunlah tuturan itu (Rahardi, 2005: 67).
2. Optionality scale atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau
sedikitnya pilihan (options) yang disampaikan si penutur kepada si mitra
tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin pertuturan itu memungkinkan
penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak atau leluasa, akan
dianggap semakin santunlah itu. Sebaliknya, apabila pertuturan itu sam
sekali tidak emmeberikan kemungkinan memilih bagi si penutur dan si mitra
tutur, tuturan tersebut dianggap tidak santun (Rahardi, 2005:67).
3. Indirectness scale atau skala ketidaklangsungan mennjuk kepada peringkat
langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan
itu bersifat langsung akan dianggap semkain tidak santunlah tuturan itu.
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Demikian sebaliknya, semakin tidak langsung, maksud sebuah tuturan, akan
dianggap semakin santunlah tuturan itu (Rahardi, 2005: 67).
4. Authority scale atau skala keotoritasan menjuk kepada hubungan status
sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat pertuturan. Semakin jauh
jarak peringkat sosial (rank rating) antara penutur dan dengan mitra tutur,
tuturan yang digunakan akan cendrung menjadi semakin santun.
Sebaliknya, semakin dekat jarak mitra status sosial di antara keduanya, akan
cendrung berkuranglah peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam
bertutur itu (Rahardi, 2005: 67).
5. Social distance scale atau skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat
hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah
pertuturan. Ada kecendrungan bahwa semakin kurang santunlah tuturan itu.
Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur
dengan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang digunakan itu
(Rahardi, 2005: 67). Selain menggunakan kaidah dan skala kesantunan
untuk mengukur suatu tuturan. Seperti halnya bidang kajian lain dalam
menentukan kesantunan berbahasa juga diperlukan indikator-indikator,
terutama mengenai penggunaan kata (diksi).Pranowo (2009: 104)
memberikan saran agar tuturan dapat mencerminkan rasa santun,misalnya:
a. Gunakan kata “tolong” untuk meminta bantuan kepada orang lain.
b. Gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang diperkirakan akan
menyinggung perasaan orang lain.
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c. Gunakan kata “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan
orang lain.
d. Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan orang lain
melakukan sesuatu.
e. Gunakan kata “beliau” untuk menyebut orang ketiga yang dihormati.
f. Gunakan kata bapak/ibu” untuk menyapa orang ketiga.
Dengan adanya indikator kesantunan dalam berkomunikasi, maka
diharapkan kajian mengenai kesantunan dapat dilakukan dengan
mengimplementasikannya kedalam bidang lain seperti hanya pendidikan,
karena pada dasarnya bidang kajian kesantunan berbahasa bahkan
pragmatik jarang diimpelmentasikan kedalam bidang pendidikan padahal
pengaruhnya akan baik. Implementasi indikator kesantunan dalam
berkomunikasi digunakan agar kegiatan berbahasa dapat mencapai tujuan.
Lebih jelasnya Pranowo (2009:110) menguraikan hal-hal yang perlu
diperhatikan agar komunikasi dapat mencapai tujuan yakni sebagai
berikut:
a. Perhatikan situasinya
b. Perhatikan mitra tuturnya
c. Perhatikan pesan yang disampaikan
d. Perhatikan tujuan yang hendak di capai
e. Perhatikan cara menyampaikan
f. Perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat
g. Perhatikan ragam bahasa yang digunakan
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h. Perhatikan relevansi tuturanya
i. Jagalah martabat atau perasaan mitra tutur
j. Hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur (konfrotasi dengan
mitra tutur).
k. Hindari pujian untuk diri sendiri
l. Berikan keuntungan pada mitra tutur
m. Ungkapkan rasa simpati pada mitra tutur.
n. Ungkapkan hal-hal yang membuat mitra tutur menjadi senang
o. Buatlah kesepakatan dengan mitra tutur.
Berdasarkan kaidah, skala dan indikator kesantunan yang telah dijelaskan di
atas, maka kesantunan dapat diukur atau diketahui, begitu halnya dengan
perbincangan pada media sosial karena dalam proses bertutur dalam media sosial
terdapat interkasi dan tuturan serta konteks sehingga dapat dianalisis mengenai
kesantunan berbahasa (tuturan santun dan tidak santun) dan penanda kesantunan
berbahasa dalam perbincangan pada media sosial.
2.2.3.3 Penanda Kesantunan Berbahasa
Penanda tuturan adalah bentuk tuturan yang digunakan penutur untuk
menyampaikan pesan kepada mitra tutur. Penanda tuturan dalam penelitian ini
adalah berbentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat.
2.2.3.5

Kalimat

Kridalaksana (2001: 92) menyatakan bahwa kalimat sebagai satuan bahasa
secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual
maupun potensial terdiri dari klausa; klausa bebas yang menjadi bagian kognitif
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percakapan; satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan
satu klausa yang membentuk satuan bebas. Putrayasa (2009: 19) menyatakan bahwa
wujud tuturan berdasarkan modus (isi atau amanat) yang ingin disampaikan
dibedakan menjadi tiga, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah.
1. Kalimat Berita (Kalimat Deklaratif)
Kalimat berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Kalimat berita merupakan
kalimat yang isinya menyatakan berita atau pernyataan untuk diketahui orang lain
(pendengar atau pembaca). Berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat
berita berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain sehingga
tanggapan yang diharapkan berupa perhatian seperti tercermin pada pada
pandangan mata yang menunjukan adaanya perhatian. Kadang-kadang pula disertai
ucapan (Ramlan, 2005:27). Kridalaksana (2008: 104) menyatakan bahwa kalimat
berita yaitu kalimat yang mengandung makna menyatakan atau memberitahukan
sesuatu dalam ragam tulis biasanya diberi tanda titik (.) atau tidak diberi tanda apaapa pada bagian akhirya. Bentuk kalimat berita dapat dilihat pada contoh berikut:
A: Rabu siang Opa berangkat ke Jakarta
B: Jalan itu sangat macet
2. Kalimat Tanya ( Kalimat Interogatif)
Kalimat tanya atau dikenal dengan kalimat interogatif. Kalimat tanya
merupakan kalimat yang isinya mengharapkan reaksi atau jawaban dari
pendengar atau pembaca. Ramlan (2005:28) menyatakan bahwa kalimat tanya
berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya berfungsi untuk
menanyakan sesuatu dan biasanya diikuti oleh kata apa, bagaimana, kapan,
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dimana, siapa, mengapa, dan berapa dan sebagainya sesuai dengan tujuan atau
sesuatu yang ingin ditanyakan (Rohmadi, 2004:43 dalam Putrayasa, 2009).
Ramlan (2005: 28) menyatakan bahwa kalimat tanya memiliki pola
intonasi kalimat berita. Perbedaan utama terletak pada nada akhir. Pola intonasi
kalimat berita bernada akhir turun, sedangkan pola intonasi kalimat tanya
bernada akhir naik. Bentuk kalimat tanya dapat dilihat pada contoh berikut:
A: Apakah adek sudah sarapan?
B: Kakak masih sekolah online?
Partikel kah dapat ditambahkan pada kata-kata tanya untuk lebih menegaskan
pertanyaan sehingga di samping apa, siapa, mengapa, kenapa, bagaimana,
mana, bilamana, kapan, bila. Sehingga terdapat apakah, siapakah, mengapakah,
kenapakah, bagaimanakah, manakah, kapankah, bilakah, dana berapakah.
3. Kalimat Perintah (Kalimat Imperatif)
Kalimat perintah juga dikenal dengan kalimat imperati Rahardi (2005:79)
menyatakan bahwa kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau
meminta mitra tutur agar melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si
penutur. Chaer (2009:197) menyatakan bahwa kalimat imperatif adalah kalimat
yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Kalimat
imperatif ini dapat berupa kalimat perintah, himbauan, dan kalimat larangan.
Kridalaksana (2008: 1040 dalam Putrayasa, 2009) menjelaskan bahwa kalimat
perintah yaitu kalimat yang mengandung intonasi imperatif dan pada umumnya
mengandung makna perintah atau larangan, dalam ragam tulis ditandai dengan
tanda titik (.) atau tanda seru (!). Jenis kalimat ini biasanya ditandai dengan
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penggunaan partikel-lah, atau kata-kata seperti hendaklah dan janganlah.
Bentuk kalimat perintah dapat dilihat pada contoh berikut:
A: Jangan sering menunda pekerjaan!
B: Besok berangkat cepat cepat!
2.2.3.6 Klausa
Klausa ialah satuan gramatikal, berupa kelompok kata yang sekurangkurangnya terdiri dari subjek S dan predikat P, dan mempunyai potensi untuk
menjadi kalimat. Klausa juga mrupakan unsur kalimat, karena sebagian besar
kalimat terdiri dari dua unsur klausa. Unsur inti klausa adalah S dan P. Namun
demikian, S juga sering juga dibuangkan, misalnya dalam kalimat luas sebagai
akibat dari penggabungan klausa, dan kalimat jawaban (Ramlan, 1981:62). Dari
definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa klausa adalah satuan gramatik
yang terdiri atas predikat, baik diikuti oleh subjek, objek, pelengkap, keterangan
atau tidak dan merupakan bagian dari kalimat. Penanda klausa adalah P, tetapi yang
menjadi klausa bukan hanya P, jika mempunyai S, klausa terdiri atas S dan P. Jika
mempunyai S, klausa terdiri dari atas S, P, dan O. jika tidak memiliki O dan Ket,
klausa terdiri atas P, O, dan Ket. Demikian seterusnya.Penanda klausa adalah P,
tetapi yang dianggap sebagai unsure inti klausa adalah S dan P.
2.2.3.6.1 Frasa
Frasa juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan
kata yang bersifat nonprediktif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi
salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Menurut Prof. M. Ramlan, frasa adalah
satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

fungsi atau jabatan (Ramlan, 2001:139). Artinya sebanyak apapun kata tersebut asal
tidak melebihi jabatannya sebagai Subjek, predikat, objek, pelengkap, atau pun
keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Ramlan (1981) membagi frasa
berdasarkan kesetaraan distribusi unsur unsurnya atas dua jenis, yakni frasa
endosentrik dan frasa eksosentrik.
1. Frase endosentris koordinatif yakni frase yang unsur-unsurnya setara, dapat
dihubungkan dengan kata dan, atau, misalnya :
a.

rumah pekarangan

b.

kakek nenek

c.

suami isteri

2. Frase endosentris atributif, yakni frase yang unsur-unsurnya tidak setara
sehingga tak dapat disisipkan kata penghubung dan, atau, misalnya:
a. buku baru
b. sedang belajar
c. belum mengajar

3. Frase endosentris apositif, yakni frase yang unsurnya bisa saling
menggantikan dalam kalimat tapi tak dapat dihubungan dengan kata dan dan
atau Misalnya:
a. Almin, anak Pak Darto sedang membaca
b. Anak Pak Darto sedang belajar
c. Ahmad, sedang belajar
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2.2.3.6.2 Kata
Kata adalah satuan-satuan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat
dibagi atas bagian-bagianya , dan mengandung sebuah ide (Keraf, 1991:44).
Berikut ini diuraikan pengelompokan kata berdasarkan kelasnya.
1. Verba
Verba atau disebut dengan kata kerja yang menyatakan perbuatan atau
tindakan. Kata kerja sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke
dalam kelas kata kerja.
2. Adjektiva
Adjektiva atau kata sifat yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau
keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda. Kata sifat
berfungsi sebagai predikat.
3. Adverbia
Adverbia kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada verba,
adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Berikut adalah macam-macam
adverbia
a. Adverbia dasar bebas (alangkah, agak, akan, amat, nian niscaya, tidak,
paling, pernah, pula, saja, saling.
b. Adverbia turunan terbagi atas tiga bentuk berikut: (1) adverbia
reduplikasi (agak-agak, lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling.) (2)
adverbia gabungan (belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin).
(3) adverbia yang berasal dari berbagai kelas (terlampau, agaknya,
harusnya, sebaiknya, sebenarnya, secepat-cepatnya).
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4. Nomina
Nomina atau kata benda yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun
pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek.

5. Pronomina
Pronomina atau disebut kata ganti yang dipakai untuk mengacu pada
nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina.
Aku sudah mencoba membujuknya.
Kami sangat berharap kepada kalian.
Dia telah meninggalkan kita.
Itu memang miliknya.
6. Numeralia
Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung
banyaknya orang, binatang, dan benda. Berikut paparan contohnya
Ibu membeli gelas selusin.
Ia mendapat peringkat pertama di kelasnya.
Bapak Bardi memiliki dua puluh ekor kambing.
Sepertiga dari harta warisan itu disumbangkan ke panti asuhan.

2.2.4

Tingkat Kesantunan Berbahasa
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan enam tingkat

kesantunan berbahasa pada media sosial, yaitu maksim kebijaksanaan,
kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, permufakatan, dan kesimpatisan.
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Peneliti mendeskripsikan penanda kesantunan berbahasa adalah sebagai
berikut.
2.2.4. 1 Maksim Kebijaksanaan
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:60) menyatakan bahwa prinsip
kesantunna pekerta pertuturan sebaiknya berpegang pada prinsip untuk
mengurangi keuntungan pada diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan
untuk orang lain dalam kegiatan bertutur. Jika sudah memaksimalkan
keuntungan orang lain maka dapat dikatakan penutur sudah bersikap sopan dan
bijaksana. Orang yang bertutur dengan memegang prinsip maksim
kebijaksanan akan dikatakan sebagai orang yang santun. Selain itu, tuturan yang
berpegang teguh pada maksim kebijaksanaan ini terhindar dari sikap iri hati,
dengki, dan sikap lainya yang kurang santun kepada lawan bicara.
Maksim kebijaksanaan menurut Rahardi (2005:60) memgunggapkan
gagasan dasar dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan
hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya
sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur.
Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan
dapat dikatakan sebagai orang santun.
2.2.4.2 Maksim Kedermawanan
Menurut Leech (1993:209) maksud dari maksim kedermawanan ini
adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; buatlah kerugian diri
sendiri 14 sebesar mungkin. Rahardi (2005: 61) mengatakan bahwa dengan
maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan
diharapkan 101 dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang
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lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya
sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Chaer (2010: 60)
menggunakan istilah maksim penerimaan untuk maksim kedermawanan Leech.
Leech

(dalam

Rahardi,

2006:61)

berpendapat

bahwa

maksim

kedermawanan bisa disebut dengan maksim kemurahan hati, artinya orang yang
bertutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap
orang lain dapat terjadi jika penutur mengurangi keuntungan atas dirinya sendri
dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain.
2.2.4.3 Maksim Penghargaan
Leech (dalam Rahardi, 2006:62) menjelaskan bahwa seseorang bisa
dianggap santun jika dalam komunikasi bertutur berusaha untuk memberikan
penghargaan terhadap pihak lain. Pada maksim ini, diharapkan penutur dan
mitra tutur tidak saling mengejek, tidak saling mencela, tidak saling membenci,
dan tidak saling merendahkan pihak lawan bicara. Penutur yang mengejek
peserta tutur lain saat kegiatan bertutur dapat dikatakan sebagai orang yang
tidak sopan. Dikatakan seperti it, karena mengejek merupakan tindakan tidak
menghargai orang lain. Disebut perbuatan yang baik, tindakan tersebut harus
dihindari dalam pergaulan yang sebenarnya.
2.2.4.4 Maksim Kesederhanaan
Rahardi (2005:63) mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan
atau maksim kesederhanaan, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah
hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Dalam masyarakat
bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kesederhanaan banyak
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digunakan sebagai parameter penilaiaan kesantunan seseorang. Wijana
(1996:58) mengatakan maksim kesederhanaan ini diungkapkan dengan kalimat
ekspresif dan asertif. Bila maksim kemurahan atau penghargaan berpusat pada
orang lain, maksim kesederhanaan berpusat pada diri sendiri. Maksim ini
menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan
pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri.
Leech (dalam Rahardi, 2006:64) maksim kesederhanaan dapat disebut
maksim kesederhanaan, dalam komunikasi peserta tutur diharapkan dapat
memiliki sikap kesederhanaan dengan cara mengurangi pujian atas dirinya
sendiri. Orang bisa dikatakan sombong hati jika komunikasi bertutur selalu
mengunggulkan dirinya sendiri atau memuji dirinya sendiri. Di kehidupan
masyarakat Indonesia, kesederhanaan atau kesederhanaan dijadikan sebagai
parameter penilaiaan kesantunan seseorang.
2.2.4.5 Maksim Permufakatan
Leech (dalam

Rahardi, 2006:64) mengatakan bahwa maksim

permufakatan bisa disebut maksim kecocokan. Pada maksim ini, menekankan
supaya si penutur dan mitra tutur dapat saling membina kecocokan, persetujuan
atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Penutur dan mitar tutur dapat
dikatakan memiliki sikap yang santun jika sudah terjadi kemufakatan atau
kecocokan dalam kegiatan bertutur. Kehidupan masyarakat Jawa, orang tidak
diperbolehkan membantah secara langsung atas apa yang dituturkan orang lain.
Kehidupan masyarakat Jawa dahulu, wanita tidak diperkenankan menentang
sesuatu yang dikatakan pria. Jika kita mencermati orang bertutur masa saat ini,
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seringkali si mitra tutur menggunakan anggukan-anggukan untuk tanda setuju,
acungan jempol, wajah tanpa kerutan pada dahi, dan lainya. Hal ini tersebut
merupakan sifat paralingustik kinetik untuk menyatakan maksud tertentu.
Rahardi (2005:64) dalam maksim ini, ditekankan agar para peserta tutur
dapat saling membina kekocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur.
Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra
tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan
bersikap santun. Wijana (1996:59) menggunakan istilah maksim kecocokan
menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan
di antara mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka.
2.2.4.6 Maksim Kesimpatisan
Leech (1993:207) mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar
para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu
dengan pihak lainya. Sikap antisipasi terhadap salah seorang peserta tutur akan
diangap sebagai tindakan akan santun. Orang yang bersikap antisipasi terhadap
orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihal lain, akan dianggap
sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat (Rahardi,
2005:65). Menurut Wijana (1996: 60), jika lawan tutur mendapatkan
kesuksesan tau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila
lawan tutur mendapatkan kesusahan, atau musibah kesusahan atau musibah,
penutur layak turut berduka, atau mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai
tanda kesimpatian.
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Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:65) mengungkapkan bahwa
maksim kesimpatian merupakan pemberian sikap simpatinya antara pihak yang
satu dengan pihak yang lain. Masyarakat tutur di Indonesia, menjunjung tinggi
sikap simpati kepada orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Jika peserta tutur
tidak memiliki sikap simpati maka dapat dikatakan peserta tutur memiliki sikap
antipati dan bisa dikatakan sebagai suatu tindakan tidak santun

2.3. Kerangka Berpikir
Dalam kerangka berpikir ini, peneliti memberikan gambaran mengenai apa
yang peneliti lakukan. Judul yang diambil peneliti melihat dari tuturan dalam media
sosial yang mengacu pada penanda tuturan dalam media sosial. Peneliti membaca
dan menyimak tuturan yang ada dalam media sosial. berdasarkan judul yang
digunakan peneliti pengetahuan mengenai ilmu pragmatik khusus kesantunan
berbahasa menjadi bekal peneliti. Data yang peneliti temukan akan dikelompokan
ke dalam triangulasi. Kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:
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Kesantunan Berbahasa Pengguna
Media Sosial

Kajian Pragmatik

Teori kesantunan berbahasa,
Penanda Kesantunan, tingkat
kesantunan.

Tingkat Kesantunan

Penanda Kesantunan

Gambar 1. Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Penelitian kesantunan berbahasa pengguna media sosial kajian pragmatik ini,
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif yaitu
menggambarkan data berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang diperoleh
berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.
Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006) adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya prilaku, persepsi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara
deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang akan memberikan
berbagai penggunaan tuturan dan kesantunan berbahasa, serta mengindentifikasi
penggunaan dan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa dalam media sosial.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang digunakan
sebagai objek dalam penelitian yaitu berupa tuturan akan kesantunan berbahasa
yang ada.

3.2. Sumber data
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah
diambil dari media sosial dengan platform facebook, twitter, dan instagram.
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3.3. Data Penelitian
Dalam penelitian ini data yang diambil dari media sosial berupa tuturan
yang digunakan para pengguna media sosial.

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Sudaryanto (2015:6) menyebutkan bahwa tahap penyediaan data merupakan
upaya peneliti untuk menyediakan atau mengumpulkan data secukupnya. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan yaitu teknik catat
dan teknik baca. Teknik simak catat (Sugiyono, 2015:203) mengatakan bahwa
metode simak adalah metode yang digunakan dalam penelitian bahasa dengan cara
menyimak pengunaan bahasa pada objek yang akan diteliti pada penelitian berupa
media sosial facebook, twitter, dan instagram. Sedangkan teknik baca digunakan
lantaran dalam proses pengambilan data dengan cara membaca isi tuturan yang ada
dalam media sosial facebook, twitter, instagram.
3.5. Instrumen penelitian
Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan berbekal
pengetahuan teori pragmatik dan teori kesantunan berbahasa. Peneliti sebagai
penutur bahasa dan ahli dalam bidang pragmatik dan kesantunan berbahasa
memiliki bekal intelektual. Sebagai bekal pengumpulan data, peneliti melengkapi
dengan format pengumpulan data sebagai berikut:
Tabel Data Kesantunan Berbahasa Pengguna Media Sosial
Data tuturan
……………………………………………………………………………………..
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Konteks tuturan
…………………………………………………………………………………….

Analisis:

3.6. Teknik Analisis Data
Moleong (2006: 247) menyatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,
dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan hasil observasi untuk menganalisis data tuturan.
Dalam penelitian kuakitatif data analisis pada saat pengumpulan data dan
setelah selesai pengumpulan data. Adapun analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yakni teknik yang berfungsi untuk
mendeskrispsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data
yang sudah terkumpul sebagaimana adanya.
Data yang sudah terkumpul kemudia dianalisis dengan langkah sebagai
berikut:
1. Peneliti mengidentifikasi data
Idetifikasi merupakan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan,
meneliti mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
Pada tahap identifikasi, peneliti mengidentifikasi data pematuhan dan data
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pelanggaran kesantunan berbahasa dalam media sosial. Identifikasi ini
dilakukan untuk mengetahui tuturan-tuturan mana yang masuk dalam
pematuhan dan pelanggaran
2. Peneliti mengklasifikasi data
Klasifikasi data berguna untuk mengelompokan dan mengklasifikasi data
setelah peneliti melakukan idetifikasi data, peneliti kemudian mengelompokan
data tuturan berdasarkan teori yang dijabarkan oleh Leech yaitu:
a. Maksim kebijaksanaan (tact maxim)
b. Maksim kedermawanan (generosity maxim)
c. Maksim pujian (Approbation maxim)
d. Maksim kesederhanaan
e. Maksim kesepakatan (Agreement maxim)
f. Maksim simpati (Syimpathy maxim)
3. Peneliti menginterpretasi data (pemaknaan kata)
Interpretasi merupakan sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan
penggabugan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam
pertanyaan dan kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk
dapat menciptakan sebuah makna. Peneliti menginterpretasikan tuturan
para pengguna media sosial untuk mengetahui berdasarkan teori yang
dijabarkan oleh tiga tokoh. Selain itu, peneliti juga melihat respon dari
masing-masing mitra tutur saat penutur memberikan tuturan.
4. Melaporkan
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Melaporkan merupakan catatan mengenai informasi mengenai data yang
diperoleh dan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Melaporkan
menjadi tahap akhir peneliti untuk mendeskripsikan data.

3.7. Triangulasi Data
Lexi J. Moleong (2006:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan
pengecekan terhadap data. Dalam penelitian ini peneliti membuat triangulasi
dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap validitas dan kepercayaan
hasil termuan. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan
yang memanfaatkan keahlian peneliti lain untuk membantu mengurangi
ketidakcermatan dalam langkah pengumpulan data. Penelitian lainya untuk
melakukan pengecekan dalam triangulasi, peneliti ini adalah Dr. R. Kunjana Rahardi,
M.Hum.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data
Data penelitian berupa tuturan dari media sosial facebook, instagram, dan
twitter. Data dianalisis berdasarkan prinsip kesantunan dengan kaidah kesantunan
menurut Lecch (1993). Dalam media social, terdapat beberapa tuturan yang
menunjukkan adanya kesantunan berbahasa, Peneliti menggunakan kaidah
kesantunan Leech karena, sub maksim Leech sesuai dengan berbagai tuturan yang
ada di media sosial. Tuturan di media sosial memiliki kandungan kesantunan
berbahasa menurut Leech. Penelitian ini menggunakan penanda kesantunan
berbahasa dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selain itu tingkatan yang
digunakan untuk menggambarkan kesantunan berbahasa digolongkan menjadi
maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim
kerendahan hati, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian yang sesuai
dengan sub maksim Leech (1993). Triangulasi dilakukan oleh Dr. R. Kunjana
Rahardi, M. Hum. selaku dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4.2. Analisis Data
Hasil penelitian terhadap kesantunan berbahasa dalam tuturan jejaring media
sosial berdasarkan prinsip kesantunan adalah sebagai berikut.
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4.2.1. Analisis Penanda Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Jejaring
Media Sosial
4.2.1.1. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kata
Berdasarkan hasil analisis terhadap tuturan yang terdapat di media social,
peneliti menemukan tuturan kesantunan dalam bentuk kata. Tuturan berbentuk kata
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Kesantunan Berbahasa dengan Penanda Berbentuk Kata
No
1

2

Data
Tatanan kehidupan
sungguh amat sangat indah
jika ada di dalam
ketertibteraturan. Kiranya
proses kehidupan saat ini
menuju ke arah tersebut.
Namun tetap realistis
sambil mensyukuri segala
rahmat yang ada
Kesultanan Siak pernah
menyumbangkan
harta
kerajaan sebanyak 13 juta
gulden atau sekitar 1.000
triliun
rupiah
kepada
pemerintah sebagai modal
awal bangsa Indonesia
setelah merdeka.

Konteks
Ujaran di atas
menunjukkan
tentang cara
menjalani hidup
yang benar dan
membangun
ketentraman dalam
hati

Penanda
Kata
berimbuhan
“mensyukuri”
Bukti:
Namun
tetap
realistis
sambil
mensyukuri segala
rahmat yang ada

Kalimat di atas
Kata
berimbuhan
menunjukkan
“menyumbangkan”
kebaikan hati
Bukti:
Kesultanan Siak
Menyumbangkan
yang
menyumbangkan
harta kerajaan untuk
membantu bangsa
Indonesia yang baru
saja bebas dari
penjajahan.
Pada tabel tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kesantunan berbahasa dapat

diidentifikasi pada kata mensyukuri sehingga menjadi penanda dari kesantunan
berbahasa yang ada di media sosial. Tindakan bersyukur adalah bentuk kesantunan
berbahasa yang menunjukkan rasa syukur terhadap cara menjalani hidup yang
benar dan membangun ketentraman dalam hati. Hal ini dibuktikan dengan gambar
dari ujaran tersebut sebagaimana yang ada pada gambar berikut.
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Gambar 1. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kata
Ujaran berbentuk kata juga dapat diidentifikasi pada kata menyumbangkan
sehingga menjadi penanda dari kesantunan berbahasa yang ada di media sosial.
Ujaran berbentuk kata tersebut memiliki konteks berupa kebaikan hati Kesultanan
Siak yang menyumbangkan harta kerajaan untuk membantu bangsa Indonesia yang
baru saja bebas dari penjajahan. Kata menyumbangkan sendiri menunjukkan
adanya kesantunan yang dimiliki seseorang terhadap kesusahan yang dialami pihak
lain. Hal ini juga didukung dengan gambar dari media sosial berikut.

Gambar 2. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kata
.
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4.2.1.2. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Frasa
Kesantunan berbahasa pada media sosial juga ditemukan dalam bentuk
frasa. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan peneliti, kesantunan berbahasa
berbentuk frasa dapat diidentifikasi pada tabel berikut.
Tabel Kesantunan Berbahasa dengan Penanda Berbentuk Frasa
No
Data
1
Dicintai dan disayangi
terus nikah, mertuanya
baik,
lalu
langgeng,
rejekinya lancar adalah
previllage dari Allah.

2

Dukungan FC Utrecht
untuk Bagus Kahfi yang
mendapat panggilan tugas
negara

3

Sheila Marcia kini semakin
religius setelah melakukan
banyak kesalahan di masa
lalu hingga pernah terjerat
kasus narkoba.
dan bertobat dari kesalahan
masa lalunya.
Kami bermain melawan
kiper
fantastis.
Kepa
melakukan
dua
penyelamatan bagus dan
kemudian dia melakukan
penyelamatan
yang
menentukan dalam adu
penalti.

4

Konteks
Tuturan di atas
menunjukkan
adanya ajakan untuk
mengucapkan syjkur
terhadap segala
bentuk hubungan
yang dijalani oleh
masing-masing
pasangan
Tuturan tersebut
memberitakan
tentang dukungan
dari FC Utrecht
terhadap Bagus
Kahfi sebagai
bentuk
penghargaannya
kepada pemainnya.
Tuturan tersebut
mengungkapkan
Sheila Marcia yang
semakin mendekat
kepada Tuhan

Penanda
Frasa
Bukti:
Previllage dari
Allah.

Ujaran tersebut
menunjukkan
apresiasi yang
diberikan kepada
Kepa yang bermain
sangat baik pada
suatu pertandingan
sepakbola yang
membuat timnya

Frasa
Bukti:
kiper fantastis

Frasa
Bukti:
Dukungan FC
Utrecht

Frasa
Bukti:
semakin religius
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5

6

memenangkan
pertandingan.
Dapat menikah dengan Ujaran tersebut
Frasa
seseorang yang dulunya memiliki konteks
Bukti:
disukai banyak orang untuk memberikan
pencapaian
adalah sebuah pencapaian apresiasi terhadap
tertinggi
tertinggi dalam sebuah seseorang yang
kisah percintaan
menikahi primadona
yang disukai banyak
orang.
Innalilahi
wainnalilahi Tuturan tersebut
Frasa
rojiun. Adik kami tercinta memiliki konteks
Bukti:
meninggal dunia akibat memberikan simpati Innalilahi
pemerkosaan oleh 4 orang terhadap
wainnalilahi rojiun.
pekerja PT. IWIP Halteng. meninggalnya
seorang anak akibat
pemerkosaan yang
dilakukan 4 orang
pekerja PT. IWIP
Halteng
Penanda kesantunan berbahasa dalam bentuk frasa dapat diidentifikasi dari

kata previllage dari Allah yang menunjukkan kesantunan dan kerendahan hati
terhadap anugerah yang diberikan Tuhan. Tuturan tersebut memiliki konteks ajakan
untuk mengucapkan syjkur terhadap segala bentuk hubungan yang dijalani oleh
masing-masing pasangan. Hal ini juga ditunjukkan dari gambar screenshot dari
media social berikut.

Gambar 3. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Frasa
Penanda kesantunan dalam bentuk frasa juga ditemukan pada frasa
Dukungan FC Utrecht. Tuturan tersebut memiliki konteks berupa dukungan dari
FC Utrecht terhadap Bagus Kahfi sebagai bentuk penghargaannya kepada
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pemainnya. Adanya data tuturan berbentuk frasa ini juga didukung oleh gambar
screenshot dari media social berikut.

Gambar 4. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Frasa
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk frasa di media sosial ternyata juga
ditemukan pada frasa semakin religious yang menunjukkan adanya apresiasi yang
diberikan kepada setiap pemberian Tuhan sehingga menunjukkan adanya
kesantunan yang ditunjukkan oleh seseorang. Tuturan berbentuk frasa tersebut
memiliki konteks mengungkapkan Sheila Marcia yang semakin mendekat kepada
Tuhan. Hal ini diperkuat dengan gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 5. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Frasa
Ujaran berbentuk frasa yang menunjukkan adanya kesantunan berbahasa di
media social juga dapat diidentifikasi melalui frasa kiper fantastis pada suatu
ujaran di media social. Frasa tersebut merupakan bentuk kesantunan berbahasa
yang memiliki konteks berupa apresiasi yang diberikan kepada Kepa yang bermain
sangat baik pada suatu pertandingan sepakbola yang membuat timnya
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memenangkan pertandingan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu
bentuk kesantunan berbahasa. Hal ini juga dibuktikan pada gambar screenshot dari
media social berikut.

Gambar 6. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Frasa
Penanda kesantunan berbahasa dalam bentuk frasa juga ditemukan pada
frasa pencapaian tertinggi. Hal ini dtemukan dalam ujaran di media sosial dengan
konteks untuk memberikan apresiasi terhadap seseorang yang menikahi primadona
yang disukai banyak orang. Frasa pencapaian tertinggi merupakan penanda dari
kesantunan berbahasa dengan maksud memberikan apresiasi terhadpa pencapaian
seseorang sehingga menunjukkan adanya kesantunan yang ditunujukkan oleh
seseorang terhadap pihak lain. Hal ini juga dibuktikan pada gambar screenshot dari
media social berikut.

Gambar 7. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Frasa
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Penanda kesantunan berbahasa dalam bentuk frasa juga ditemukan pada
frasa Innalilahi wainnalilahi rojiun. Frasa ini merupakan bentuk kesantunan
berbahasa dalam media social yang menunjukkan keprihatinan terhadap musibah
yang dialami seseorang sehingga menunjukkan adanya kesantunan di dalamnya.
Tuturan tersebut memiliki konteks memberikan simpati terhadap meninggalnya
seorang anak akibat pemerkosaan yang dilakukan 4 orang pekerja PT. IWIP
Halteng. Hal ini juga dibuktikan pada gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 8. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Frasa
4.2.1.3. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Klausa
Kesantunan berbahasa pada media sosial juga ditemukan dalam bentuk
frasa. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan peneliti, kesantunan berbahasa
berbentuk frasa dapat diidentifikasi pada tabel berikut.
Tabel Kesantunan Berbahasa dengan Penanda Berbentuk Klausa
No
Data
1
Kate Beckinsale terpaksa
harus dilarikan di Rumah
Sakit di Los Angeles usai
dirinya mengalami cedera
saat
syuting
film
terbarunya.

Konteks
Tuturan tersebut
mengungkapkan
tentang cedera yang
dialami artis pada
saat syuting
sehingga
mengakibatkan
proses syuting
terhambat

Penanda
Klausa
Bukti:
Mengalami cedera
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2

3

4

5

Einstein
tidak
bisa
berbicara dengan lancar
sampai
setelah
ulang
tahunnya yang kesembilan.
Orang tuanya mengira dia
cacat mental.
Memang tidak gampang
untuk tidur ketika hati
sedang berperang dengan
pikiran

Tuturan tersebut
menunjukkan
kelemahan fisik dari
Einstein pada masa
kecilnya.

Klausa
Bukti:
Einstein tidak bisa
berbicara

Tuturan tersebut
Klausa
mengungkapkan
Bukti:
adanya pengertian
Memang tidak
terhadap beberapa
gampang
orang yang susah
tidur karena beban
pikiran
Hidup ga harus ngikutin Ujaran tersebut
Klausa
trend, apa yang kita punya menunjukkan
Bukti:
itu yang kita pake, adanya
semampunya aja,
semampunya aja, gausah kesederhanaan
gausah maksain
maksain.
terhadap hidup yang
sudah dijalani
sehingga tidak perlu
memaksakan apa
yang tidak dimiliki.
Dia mewakili segenap
Tuturan tersebut
Klausa
perempuan yang
menunjukkan rasa
Bukti:
kebingungan ketika
simpati terhadap
Mohon dimaafkan.
membaca Google Maps
perempuan dengan
dan aplikasi sejenisnya.
kekurangan yang
Mohon dimaafkan.
dimilikinya.
Penanda kesantunan berbahasa dalam bentuk klausa juga ditemukan pada

klausa mengalami cedera. Hal ini dtemukan dalam ujaran di media sosial dengan
konteks untuk mengungkapkan tentang cedera yang dialami artis pada saat syuting
sehingga mengakibatkan proses syuting terhambat. Frasa mengalami cedera
merupakan penanda dari kesantunan berbahasa dengan maksud Hal ini juga
dibuktikan pada gambar screenshot dari media social berikut.
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Gambar 9. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Klausa
Kesantunan berbahasa dalam bentuk klausa juga ditemukan dalam ujaran
Einstein tidak bisa berbicara. Ujaran tersebut memiliki konteks mengungkapkan
kelemahan fisik dari Einstein pada masa kecilnya. Kelemahan tersebut
menunjukkan motivasi dari orang yang kurang beruntung sehingga menunjukkan
bahwa terdapat kesantunan berbahasa dalam ujaran tersebut. Hal ini diperkuat
dengan screenshot berikut.

Gambar 10. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Klausa
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk klausa juga ditemukan dalam
ujaran di media social, yaitu Memang tidak gampang. Kalimat ini menegaskan
bahwa pentingnya memberikan pemahaman terhadap motivasi hidup yang akan
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dicapai sehingga memberikan semangat kepada orang lain. Memberikan semangat
kepada orang lain juga menjadi salah satu bentuk kesantunan berbahasa. Tuturan
tersebut memiliki konteks untuk pengertian terhadap beberapa orang yang susah
tidur karena beban pikiran. Hal ini ditegaskan dengan gambar screenshot dari media
social berikut.

Gambar 11. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Klausa
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk klausa
semampunya aja, gausah maksain.. Tuturan tersebut memiliki konteks
menunjukkan adanya kesederhanaan terhadap hidup yang sudah dijalani sehingga
tidak perlu memaksakan apa yang tidak dimiliki. Hal ini diperkuat oleh bukti
screenshot gambar dari media social berikut.

Gambar 12. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Klausa
Ujaran berbentuk kata juga dapat diidentifikasi pada klausa Mohon
dimaafkan sehingga menjadi penanda dari kesantunan berbahasa yang ada di
media sosial. Ujaran berbentuk kata tersebut memiliki konteks berupa
menunjukkan rasa simpati terhadap perempuan dengan kekurangan yang
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dimilikinya. Mohon dimaafkan sendiri menunjukkan adanya kesantunan yang
dimiliki seseorang terhadap kesalahan dan bencana yang dialami pihak lain. Hal ini
juga didukung dengan gambar dari media sosial berikut

Gambar 13. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Klausa

4.2.1.4. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kalimat
Kesantunan berbahasa pada media sosial juga ditemukan dalam bentuk
frasa. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan peneliti, kesantunan berbahasa
berbentuk kalimat dapat diidentifikasi menjadi lima jenis, yaitu kalimat imperatif,
deklaratif, interogatif, berita, dan tanya. Perinciannya adalah sebagai berikut.
4.2.1.4.1. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kalimat Imperatif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat imperatif pada media
sosial dapat yang ditemukan oleh peneliti dapat diidentifikasi pada tabel berikut.
Tabel Kesantunan Berbahasa dengan Penanda Berbentuk Kalimat Imperatif
No
Data
Konteks
1
Mari kita absen! Siapa yang Tuturan tersebut
optimis
vtube
akan mengutarakan
ON…????
ajakan untuk
bersama-sama
melakukan absensi
terhadap pegiat
media sosial yang

Penanda
Kalimat imperatif
Bukti:
Mari kita absen!
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2

Presiden
Jokowi
saja
semangat terus agar kita
segera pulih dari pandemi,
masak kita ngga?

3

Semua hanya persoalan
prioritas. Jangan terlalu
mendzolimi diri sendiri
hanya untuk dipandang
wah sama orang lain.
karena yang utama adalah
kesehatan
juga
kebahagiaan

4

Pelatih, pemain, staff gak
ada yang perlu disalahkan.
Evaluasi mungkin ada dari
pelatih kepada pemain.
Disinilah para pemain
belajar gimana melawan
negara kuat.

5

Buat kalian yang masih
20an dan udah punya
kerjaan, saran gue kurang
kurangin gaya hidup.
Ngopi mahal, beli barang
branded, nongkrong di
café/clubbing, dll.

6

Walimah itu mengundang
makan, bukan cari untung.
Jika engkau menggelar
pesta pernikahan, ataupun
pesta apapun, undanglah
orang miskin juga. Jangan
hanya mengundang orang
kaya. Karena engkau bukan
berdagang yang ingin
mencari keuntungan dari
tamu undangan.

masih aktif pada
aplikasi vtube
Tuturan tersebut
menyatakan tentang
semangat dari
Presiden Jokowi
dalam ikut serta
mengatasi pandemi
Tuturan tersbut
memberikan nasihat
tentang rasa syukur
terhadap segala hal
yang dimiliki dalam
diri.

Pernyataan di atas
menunjukkan usaha
untuk tetap tegar dan
rendah hati dari tim
nasional Indonesia
yang mengalami
kekalahan setelah
pertandingan.
Tuturan tersebut
menunjukkan
kesederhanaan yang
ditujukan untuk
kaum muda yang
berusia 20 tahunan
untuk hidup
sederhana
Tuturan tersebut
memiliki arti berupa
anjuran tersebut
lebih peduli pada
orang miskin
sehingga dapat
berbagi kebahagiaan
pada saat pesta
pernikahan
berlangsung.

Kalimat imperatif
Bukti:
Presiden Jokowi
saja semangat terus
agar kita segera
pulih dari pandemi.
Kalimat imperatif
Bukti:
Jangan terlalu
mendzolimi diri
sendiri hanya untuk
dipandang wah
sama orang lain.

Kalimat imperatif
Bukti:
Disinilah para
pemain belajar
gimana melawan
negara kuat.

Kalimat imperatif
Bukti:
Buat kalian yang
masih 20an dan
udah punya
kerjaan, saran gue
kurang kurangin
gaya hidup.
Kalimat imperatif
Bukti:
Jika engkau
menggelar pesta
pernikahan,
ataupun pesta
apapun, undanglah
orang miskin juga.
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Tabel di atas menunjukkan bahwa penanda kesantunan berbahasa dalam
bentuk kalimat imperatif ditemukan dalam kalimat Mari kita absen! Hal ini
merupakan penanda kesantunan berbahasa dalam bentuk kalimat imperatif dengan
konteks mengutarakan ajakan untuk bersama-sama melakukan absensi terhadap
pegiat media sosial yang masih aktif pada aplikasi vtube. Hal tersebut juga
dibuktikan oleh screenshot gambar dari media social berikut.

Gambar 14. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Imperatif
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat
imperatif pada kalimat Presiden Jokowi saja semangat terus agar kita segera
pulih dari pandemi. Ujaran tersebut menunjukkan adanya kesantunan untuk terus
semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuturan tersebut pada dasarnya memiliki
konteks berupa menyatakan tentang semangat dari Presiden Jokowi dalam ikut serta
mengatasi pandemi. Hal tersebut juga dibuktikan oleh screenshot gambar dari
media social berikut.
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Gambar 15. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Imperatif
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat
imperatif pada kalimat Jangan terlalu mendzolimi diri sendiri hanya untuk
dipandang wah sama orang lain. Kalimat tersebut merupakan bentuk kesantunan
berbahasa dikarenakan mengajak untuk selalu mensyukuri dan menunjukkan
kesantunan dalam menghargai hidup. Kalimat tersebut memiliki konteks berupa
memberikan nasihat tentang rasa syukur terhadap segala hal yang dimiliki dalam
diri. Hal ini diperkuat oleh bukti screenshot gambar dari media social berikut.

Gambar 16. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Imperatif
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat
imperatif pada kalimat Disinilah para pemain belajar gimana melawan negara
kuat. Kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif yang menjadi penanda dari
kesantunan berbahasa berupa penghargaan yang diberikan kepada timnas sehingga
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menunjukkan adnaya kesantunan yang ditunjukkan terhadap pemain timnas. Hal
ini diperkuat oleh bukti screenshot gambar dari media social berikut.

Gambar 17. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Imperatif
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat
imperatif pada kalimat Buat kalian yang masih 20an dan udah punya kerjaan,
saran gue. Kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif yang menjadi penanda
kesantunan berbahasa berupa saran yang bersifat membangun untuk pemuda
dengan usia 20 tahunan. Tuturan tersebut memiliki konteks menunjukkan
kesederhanaan yang ditujukan untuk kaum muda yang berusia 20 tahunan untuk
hidup sederhana. Hal ini diperkuat oleh bukti screenshot gambar dari media social
berikut.

Gambar 18. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Imperatif
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat
imperatif pada kalimat Jika engkau menggelar pesta pernikahan, ataupun pesta
apapun, undanglah orang miskin juga. Kalimat imperative tersebut merupakan
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bentuk penanda kesantunan berbahasa yang menggambarkan tentang kesantunan
yang dilakukan ketika melihat tetangga yang kesusahan. Konteks dalam tuturan
tersebut memiliki arti berupa anjuran tersebut lebih peduli pada orang miskin
sehingga dapat berbagi kebahagiaan pada saat pesta pernikahan berlangsung. Hal
ini diperkuat oleh bukti screenshot gambar dari media social berikut.

Gambar 19. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Imperatif
4.2.1.4.2. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif pada media
sosial dapat yang ditemukan oleh peneliti dapat diidentifikasi pada tabel berikut.
Kalimat deklaratif
No
Data
1
Ada
alasan
mengapa
jalanmu tak semulus orang
lain, bisa jadi imbalanmu
lebih
besar.
Jangan
menyerah!!! Suatu hari
akan menjadi hal yang
bernilai.

2

Kelak aku, kamu, dan kita
jadi orangtua. Tanamkan
masa muda yang jujur,
tidak menyakiti orang tua,

Konteks
Tuturan tersebut
bermaksud
memberikan
motivasi bahwa
tidak boleh
menyerah terhadap
segala sesuatu dan
tidak perlu iri
terhadap kesuksesan
yang dicapai orang
lain
Tuturan tersebut
memiliki konteks
untuk lebih
bersimpati kepada

Penanda
Kalimat deklaratif.
Bukti:
Jangan menyerah!!!
Suatu hari akan
menjadi hal yang
bernilai

Kalimat deklaratif
Bukti:
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jaga perasaan dan martabat
mereka. Supaya, masa tua
kita menuai yang baik-baik
dari keturunan kita.

3

Saya tidak pernah ghibah.
Saya hanya melakukan
studi kualitatif mengenai
perilaku
manusia
menggunakan
metode
focused group discussion.

4

Saya memohon doa kalian,
semoga besok ujian saya
lancar dan diberi
kemudahan dalam
menjawab. Bagi saudara
non-muslim jika ada saya
juga mohon doanya. Salam
toleransi bernegara. Maaf
jika ada kata yang salah

5

Omongan Ahok terbukti
kemudian hari karena pake
akal sehat. Logika aja apa
negara sanggup
menyediakan dana untuk
rumah DP 0%

6

Temuannya ditolak 11 kali,
siswa SMAN 8 Yogyakarta
Christoper Farrel justru
diundang justru diundang
ke markas besar Google di
California, ia diundang
untuk mempresentasikan

orang tua yang
sudah mengerahkan
segalanya agar
anaknya menjadi
orang yang lebih
baik.
Pernyataan tersebut
memiliki konteks
berupa menjelaskan
bahwa penutur tidak
bermaksud
melakukan ghibah,
hanya melakukan
pembicaraan tentang
perilaku manusia
dengan metode yang
lebih ilmiah
Tuturan di atas
menyatakan
permohonan
dukungan terhadap
penulis status yang
akan
menghadapi
ujian.
Tuturan
tersebut
juga
menyampaikan
permohonan maaf
apabila
ada
kesalahan
dalam
penyampaian
tuturan.
Tuturan di atas
menyatakan tentang
pujian yang
diberikan kepada
Ahok karena mampu
berpiki secara logis
tentang kebijakan
yang ada di Jakarta.
Ujaran di atas
mengemukakan
tentang rasa kagum
terhadap siswa dari
Indonesia terhadap
karyanya yang telah

Kelak aku, kamu,
dan kita jadi orang
tua

Kalimat deklaratif
Bukti:
Saya
hanya
melakukan
studi
kualitatif mengenai
perilaku manusia
menggunakan
metode
focused
group discussion.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Maaf jika ada kata
yang salah

Kalimat deklaratif
Bukti:
Omongan Ahok
terbukti kemudian
hari karena pake
akal sehat

Kalimat deklaratif
Bukti:
Dan ia tetap
membawa bendera
merah putih saat
sudah
mengharumkan
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hasil temuannya. Dan ia
tetap membawa bendera
merah putih saat sudah
mengharumkan
nama
bangsa
yang
pernah
menolaknya 11 kali.
Semakin kamu mengenal
dia, maka semakin tau
kekurangannya, tersisa dua
pilihan.
Pergi
atau
bertahan, dari itu kamu
mengetahui siapa yang
datang hanya penasaran
dan pergi karena udah
cukup tau.

diakui di
Internasional.

nama bangsa yang
pernah menolaknya
11 kali.

Tuturan di atas
mengutarakan
tentang kenyataan
yang terjadi ketika
menjalin suatu
hubungan.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Semakin kamu
mengenal dia, maka
semakin tau
kekurangannya,
tersisa dua pilihan.
Pergi atau bertahan

8

Menjadi anak dari selebritis
ternama biasanya tak jauhjauh akan jadi artis juga,
namun artis ini bisa
buktikan dapat sukses
tanpa mendompleng nama
besar orang tuanya di
industri hiburan.

Kalimat deklaratif
Bukti:
namun artis ini bisa
buktikan dapat
sukses tanpa
mendompleng nama
besar orang tuanya
di industri hiburan.

9

Silverqueen adalah coklat
asli Indonesia yang dibuat
di Garut. Keluarga Chuang
selaku pemilik usaha tidak
pernah melakukan PHK
karyawan kecuali mencuri
atau meninggal dunia

10

Di utara Ringroad ternyata
ada
gudang
masker
sekaligus toko komplit
kayak gini. Segala jenis dan
merk ada serta mereka
menerima pembelian ecer
dan juga super lengkap
pokoke

Ujaran tersebut
mengungkapkan
kekaguman terhadap
anak dari selebritis
yang bisa sukses
tanpa adanya
campur tangan dari
nama besar orang
tuanya.
Tuturan tersebut
merupakan bentuk
ujaran yang
menunjukkan
pemilik dari
silverqueen yang
tidak pernah
melakukan
pemecatan terhadap
karyawan apabila
tidak melakukan
kesalahan atau
meninggal.
Tuturan tersebut
merupakan bentuk
keunggulan dari
sebuah toko yang
ada di Ringroad
Yogyakarta. Ujaran
tersebut
mengungkapkan

7

Kalimat deklaratif
Bukti:
Keluarga Chuang
selaku pemilik
usaha tidak pernah
melakukan PHK
karyawan kecuali
mencuri atau
meninggal dunia

Kalimat deklaratif
Bukti:
Di utara Ringroad
ternyata ada
gudang masker
sekaligus toko
komplit kayak gini.
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kelengkapan dari
toko tersebut.
Tuturan tersebut
mengajak untuk
mendownload suatu
layanan aplikasi
sementara
menunggu Vtube
untuk kembali aktif.
Tuturan tersebut
mengungkapkan
adanya kesadaran
bahawa sorga
bukanlah akhir
perjalanan akan
tetapi awal dari
sebuah proses
kehidupan
Tuturan
tersebut
menunjukkan
kesederhanaan yang
ditunjukkan
oleh
seseorang
ketika
memiliki pasangan
nantinya.

11

Sambil nunggu Vtube on
mending main ini lumayan
buat jajan. Gratis lagi.
Download apk di playstore.
Masukkan kode untuk
bonus saldo di awal daftar

12

Jika sorga adalah tujuan
keagamaanmu maka kamu
salah, karena sorga adalah
perjalanan panjang dari
saat ini sampai kekekalan.

13

Ngeliat banyak banget
wanita cantic di luar sana
dan sadar gue ga cakepcakep
amat,
when
insecurity strikes, gue
Cuma berdoa semoga
pasangan gue nanti selalu
ngerasa dicukupkan dengan
sosok gue. Udah itu aja.

14

Doa ibu segalanya. Semoga Tuturan tersebut
panjang umur ya ibu. Love menunjukkan
you Ibu
adanya apresiasi
terhadap ibu yang
sudah berjasa dalam
segala sendi
kehidupan seharihari.
Artis
kondang
Raffi Tuturan tersebut
Ahmad menceritakan awal menunjukkan proses
mula mendirikan RANS Raffi Ahmad dalam
Entertainment. Perusahaan merintis RANS
itu dimulai dari tim kecil Entertainment dari
yang bekerja di garasi tim kecil hingga
rumahnya, hingga kini menjadi perusahaan
jumlah karyawan mencapai yang besar
ratusan orang.
.

15

Kalimat deklaratif
Bukti:
Sambil nunggu
Vtube on mending
main ini lumayan
buat jajan.
Kalimat deklaratif
Bukti:
karena sorga
adalah perjalanan
panjang dari saat
ini sampai
kekekalan

Kalimat deklaratif
Bukti:
Gue Cuma berdoa
semoga pasangan
gue nanti selalu
ngerasa dicukupkan
dengan sosok gue.
Udah itu aja.
Kalimat deklaratif
Bukti:
Doa ibu segalanya.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Perusahaan itu
dimulai dari tim
kecil yang bekerja
di garasi rumahnya,
hingga kini jumlah
karyawan mencapai
ratusan orang.
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16

Perbedaan ga seharusnya
memisahkan kita hanya
karena orang lain tidak
punya
pendapat/
kepercayaan yang sama
bukan berarti mereka di
bawah ya.

17

Jika istrimu terlihat jadi
kurang menarik saat dia
gadis,
kemungkinan
terbesar karena kau tak bisa
sedikitpun
mendekati
kualitas ayahnya dalam
menyayanginya.

Ujaran tersebut
mengungkapkan
bahwa perbedaan
keyakinan tidak
boleh
mengakibatkan
perpecahan.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Perbedaan ga
seharusnya
memisahkan kita
hanya karena orang
lain tidak punya
pendapat
Kalimat deklaratif
Bukti:
kemungkinan
terbesar karena kau
tak bisa sedikitpun
mendekati kualitas
ayahnya dalam
menyayanginya

Tuturan tersebut
menunjukkan
penghormatan
terhadap ayah dari
seorang istri yang
mampu merawat
istri menjadi lebih
baik dibandingkan
dengan suaminya
sendiri.
Penanda kesantunan berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan pada

ujaran Jangan menyerah!!! Suatu hari akan menjadi hal yang bernilai. Penanda
kesantunan terlihat pada konteks kalimat yang bermaksud memberikan motivasi
bahwa tidak boleh menyerah terhadap segala sesuatu dan tidak perlu iri terhadap
kesuksesan yang dicapai orang lain. Motivasi untuk menyemangati orang lain
bentuk kesantunan berbahasa dikarenakan dapat memberikan energi positif bagi
orang lain. Hal ini diperkuat dengan gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 20. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan dalam
ujaran di media social, yaitu Kelak aku, kamu, dan kita jadi orang tua. Kalimat
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ini menegaskan bahwa pentingnya memberikan pemahaman terhadap motivasi
hidup yang akan dicapai sehingga memberikan semangat kepada orang lain.
Memberikan semangat kepada orang lain juga menjadi salah satu bentuk
kesantunan berbahasa. Tuturan tersebut memiliki konteks untuk lebih bersimpati
kepada orang tua yang sudah mengerahkan segalanya agar anaknya menjadi orang
yang lebih baik. Hal ini ditegaskan dengan gambar screenshot dari media social
berikut.

Gambar 21. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
pada media social berupa ujaran Saya hanya melakukan studi kualitatif
mengenai perilaku manusia menggunakan metode focused group discussion.
Ujaran tersebut memiliki konteks berupa menjelaskan bahwa penutur tidak
bermaksud melakukan ghibah, hanya melakukan pembicaraan tentang perilaku
manusia dengan metode yang lebih ilmiah. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan
dari media social berikut.
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Gambar 22. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif ditemukan pula
pada ujaran Maaf jika ada kata yang salah. Kaliamt dekaratif merupakan bentuk
permohonan maaf yang disampaikan dengan mengedepankan kesopanan dan
kesantunan dalam berbahasa. Tuturan tersebut menyatakan permohonan dukungan
terhadap penulis status yang akan menghadapi ujian. Tuturan tersebut juga
menyampaikan. Hal ini diperkuat oleh gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 23. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
dalam ujaran di media social. Ujaran tersebut memiliki konteks menyatakan tentang
pujian yang diberikan kepada Ahok karena mampu berpiki secara logis tentang
kebijakan yang ada di Jakarta. Penanda berbentuk kalimat deklararif tersebut
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berbunyi Omongan Ahok terbukti kemudian hari karena pake akal sehat. Hal
ini diperkuat oleh gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 24. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda berbentuk kalimat deklaratif berikutnya yang ditemukan adalah
ujaran Dan ia tetap membawa bendera merah putih saat sudah
mengharumkan nama bangsa yang pernah menolaknya 11 kali. Ujaran tersebut
bermaksud memberikan apresiasi terhadap pencapaian yang diraih seseorang
sehingga dapat dikategorikan sebagai kesantunan berbahasa. Ujaran tersebut
memiliki konteks berupa mengemukakan tentang rasa kagum terhadap siswa dari
Indonesia terhadap karyanya yang telah diakui di Internasional. Hal ini diperkuat
dengan screenshot berikut.

Gambar 25. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

Penanda berbentuk kalimat deklaratif berikutnya yang ditemukan adalah
ujaran Semakin kamu mengenal dia, maka semakin tau kekurangannya,
tersisa dua pilihan. Pergi atau bertahan. Ujaran tersebut memiliki konteks
berupa mengutarakan tentang kenyataan yang terjadi ketika menjalin suatu
hubungan sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kesantunan
berbahasa di media social. Hal ini diperkuat dengan hasil screenshot di media social
berikut.

Gambar 26. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Kesantunan berbahasa dalam bentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
dalam ujaran namun artis ini bisa buktikan dapat sukses tanpa mendompleng
nama besar orang tuanya di industri hiburan. Ujaran tersebut memiliki konteks
mengungkapkan kekaguman terhadap anak dari selebritis yang bisa sukses tanpa
adanya campur tangan dari nama besar orang tuanya. Kekaguman tersebut
menunjukkan bahwa terdapat kesantunan berbahasa dalam ujaran tersebut. Hal ini
diperkuat dengan screenshot berikut.
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Gambar 27. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklarartof juga
ditemukan pada ujaran Keluarga Chuang selaku pemilik usaha tidak pernah
melakukan PHK karyawan kecuali mencuri atau meninggal dunia. Konteks
dari kalimat tersebut menunjukkan pemilik dari silverqueen yang tidak pernah
melakukan pemecatan terhadap karyawan apabila tidak melakukan kesalahan atau
meninggal. Penghargaan yang ditunukkan pada subyek kalimat di atas merupakan
bentuk kesantunan berbahasa yang teridentifikasi. Hal ini diperkuat dengan
screenshot berikut.

Gambar 28. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif di media sosial
juga dapat ditemukan pada ujaran Di utara Ringroad ternyata ada gudang
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masker sekaligus toko komplit kayak gini. Kalimat tersebut merupakan bentuk
kesantunan berbahasa dikarenakan memiliki konteks berupa bentuk keunggulan
dari sebuah toko yang ada di Ringroad Yogyakarta. Ujaran tersebut
mengungkapkan kelengkapan dari toko tersebut. Pengakuan keunggulan tersebut
merupakan bentuk sebuah kesantunan berbahasa dalam suatu ujaran Hal ini
diperkuat dengan screenshot berikut.

Gambar 29. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Ujaran kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
pada ujaran Sambil nunggu Vtube on mending main ini lumayan buat jajan.
Kalimat tersebut memiliki konteks berupa mendownload suatu layanan aplikasi
sementara menunggu Vtube untuk kembali aktif. Ajakan tersebut disampaikan
dengan mengedepankan kesantunan dalam berbahasa sehingga dapat menarik
minat dari obyek yang diajak. Hal ini diperkuat dengan screenshot berikut.
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Gambar 30. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa dalam bentuk kalimat deklaratif juga
ditemukan pada ujaran karena sorga adalah perjalanan panjang dari saat ini
sampai kekekalan. Kalimat tersebut memiliki konteks mengungkapkan adanya
kesadaran bahawa sorga bukanlah akhir perjalanan akan tetapi awal dari sebuah
proses kehidupan. Kalimat tersebut menasihati agar lebih menghargai kehidupan
sehingga menunjukkan kesantunan berbahasa. Hal ini diperkuat dengan screenshot
berikut.

Gambar 31. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa bentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
pada ujaran Gue Cuma berdoa semoga pasangan gue nanti selalu ngerasa
dicukupkan dengan sosok gue. Udah itu aja. Kalimat tersebut memiliki konteks
mengungkapkan adanya menunjukkan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh
seseorang ketika memiliki pasangan nantinya. Kalimat tersebut menunjukkan
adanya keseserhanaan terhadap pola hidup sehingga menunjukkan kesantunan
dalam berbahasa. Hal ini diperkuat dengan screenshot berikut
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Gambar 32. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa bentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
pada

ujaran

Doa

ibu

segalanya.

Kalimat tersebut

memiliki konteks

mengungkapkan adanya apresiasi terhadap ibu yang sudah berjasa dalam segala
sendi kehidupan sehari-hari. Kalimat tersebut menunjukkan adanya penghargaan
terhadap doa yang dilakukan oleh ibu terhadap kehidupan anak-anaknya sehingga
menunjukkan kesantunan dalam berbahasa. Hal ini diperkuat dengan screenshot
berikut.

Gambar 33. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
pada media social berupa ujaran Perusahaan itu dimulai dari tim kecil yang
bekerja di garasi rumahnya, hingga kini jumlah karyawan mencapai ratusan
orang. Ujaran tersebut memiliki konteks berupa menunjukkan proses Raffi Ahmad
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dalam merintis RANS Entertainment dari tim kecil hingga menjadi perusahaan
yang besar. Bentuk penghargaan ini merupakan kesantunan berbahasa dikarenakan
menganggap tinggi pencapaian dari orang lain. Hal ini juga diperkuat oleh
pernyataan dari media social berikut

Gambar 34. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat
deklaratif pada kalimat Perbedaan ga seharusnya memisahkan kita hanya
karena orang lain tidak punya pendapat. Kalimat deklaratif tersebut merupakan
bentuk penanda kesantunan berbahasa yang menggambarkan tentang kesantunan
yang dilakukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Konteks dalam tuturan tersebut
memiliki arti bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh mengakibatkan perpecahan.
Hal ini diperkuat oleh bukti screenshot gambar dari media social berikut

Gambar 35. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
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Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat deklaratif juga ditemukan
dalam ujaran di media social, yaitu kemungkinan terbesar karena kau tak bisa
sedikitpun mendekati kualitas ayahnya dalam menyayanginya. Kalimat ini
menegaskan bahwa pentingnya memberikan pemahaman terhadap motivasi ayah
dari seorang wanita yang membesarkannya dengan tanggung jawab. Memberikan
pemahaman kepada orang lain juga menjadi salah satu bentuk kesantunan
berbahasa. Tuturan tersebut memiliki konteks untuk penghormatan terhadap ayah
dari seorang istri yang mampu merawat istri menjadi lebih baik dibandingkan
dengan suaminya sendiri. Hal ini ditegaskan dengan gambar screenshot dari media
social berikut.

Gambar 36. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Deklaratif
4.2.1.4.3. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kalimat Interogatif
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat interogatif pada media
sosial dapat yang ditemukan oleh peneliti dapat diidentifikasi pada tabel berikut.
Kalimat interogatif
No
Data
1
Nikah muda boleh, nikah
umur 30an boleh. Mau
kuliah dulu boleh, kuliah
sambil nikah juga boleh.
Tahukah kamu yang tidak
boleh?
Membandingkan

Konteks
Tuturan tersebut
menunjukkan bahwa
seseorang tidak
boleh
membandingkan
kisah hidupnya
dengan orang lain.

Penanda
Kalimat interogatif
Bukti:
Tahukah kamu yang
tidak boleh?
Membandingkan
kisah hidupmu
dengan orang lain.
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kisah hidupmu
orang lain.

dengan Semua orang punya
pilihan dan jalan
masing-masing.
Kalimat interogatif sebagai salah satu bentuk penanda dari kesantunan

berbahasa

berada

pada

ujaran

Tahukah

kamu

yang

tidak

boleh?

Membandingkan kisah hidupmu dengan orang lain. Ujaran tersebut merupakan
salah satu bentuk kesantunan berbahasa dalam ujaran di media sosial. Tuturan
tersebut memiliki konteks bahwa seseorang tidak boleh membandingkan kisah
hidupnya dengan orang lain. Semua orang punya pilihan dan jalan masing-masing.
Hal ini didukung dengan gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 37. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Interogatif
4.2.1.4.4. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kalimat Berita
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat berita pada media sosial
dapat yang ditemukan oleh peneliti dapat diidentifikasi pada tabel berikut.
Kalimat berita
No
Data
1
Karena hal itu, di tahun
2015 saat dirinya ditanya
tentang James Bond, ia
malah lebih baik untuk
memotong nadinya sendiri
daripada harus berperan

Konteks
Tuturan tersebut
mengutarakan
tentang perjalanan
hidup seorang
Daniel Craig ketika
memerankan James

Penanda
Kalimat berita
Bukti:
ia malah lebih baik
untuk memotong
nadinya sendiri
daripada harus
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2

3

4

sebagai James Bond. Di Bond yang dipenuhi
situlah sosok Hugh Jakman suka dan duka.
memberikan pencerahan.

berperan sebagai
James Bond.

Tukul Arwana dilarikan ke
Rumah Sakit. Diduga alami
pendarahan
otak.
Kemudian Tukul Arwana
dilarikan
keluarga
ke
Rumah
Sakit
karena
mengalami
pendarahan
pada bagian otaknya. Tukul
diduga
mengalami
pendarahan otak. Ia kini
dirawat
intensif
dan
keluarga
minta
doa
masyarakat.
Atas dedikasi mereka
dalam menjaga
perdamaian dunia, PBB
menganugerahkan medali
PBB sebagai penghargaan
tertinggi.

Kalimat berita
Bukti:
Ia kini dirawat
intensif
dan
keluarga minta doa
masyarakat.

Tuturan di atas
bermaksud
mengabarkan bahwa
Tukul
Arwana
mengalami
pendarahan
otak.
Dalam tuturan di atas
juga
diungkapkan
bahwa
keluarga
meminta dukungan
dari
masyarakat
untuk kesembuhan
beliau.
Kalimat di atas
menceritakan peran
Polda Bali yang
bertugas di Afrika
Tengah dalam upaya
Indonesia ikut serta
menjaga perdamaian
di RCA (Republik
Central Africa)
Tuturan tersebut
menunjukkan
penghargaan yang
diberikan kepada
dosen pembimbing
yang melnacarkan
proses skripsi dari
mahasiswanya.

Kalimat berita
Bukti:
PBB
menganugerahkan
medali

Teman-teman cerita dikit,
Kalimat berita
saya dapat dosen baik
Bukti:
banget.
Setiap
ingin
Teman-teman cerita
bimbingan ibuk itu selalu
dikit, saya dapat
mau. Saya baru dua kali
dosen baik banget.
revisi langsung disuruh
daftar sempro. Pertanyaan
saya begini hanya dua kali
revisi, dimana revisi yang
dilakukan hanya teori dan
penyusunan proposal saja.
Bentuk penanda kesantunan berbahasa pada media sosial juga dapat

ditemukan dalam bentuk kalimat berita. Salah satunya adalah kalimat ia malah
lebih baik untuk memotong nadinya sendiri daripada harus berperan sebagai
James Bond. Kalimat tersebut merupakan penanda kesantunan berbahasa
dikarenakan menunjukkan penghargaan terhadap dedikasi kerja dari seorang actor
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terhadap perannya dalam film. Tuturan tersebut memiliki konteks mengutarakan
tentang perjalanan hidup seorang Daniel Craig ketika memerankan James. Hal ini
didukung dengan gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 38. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Berita
Penanda kesantunan berbahasa juga ditemukan dalam bentuk kalimat berita
pada kalimat Ia kini dirawat intensif dan keluarga minta doa masyarakat.
Kalimat tersebut merupakan bentuk permohonan terhadap musibah yang dialami
oleh orang lain. Kalimat tersebut memiliki konteks berupa Tukul Arwana
mengalami pendarahan otak. Dalam tuturan di atas juga diungkapkan bahwa
keluarga meminta dukungan dari masyarakat untuk kesembuhan beliau. Hal ini
diperkuat oleh bukti screenshot gambar dari media social berikut

Gambar 39. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Berita
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Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat berita di media sosial juga
dapat ditemukan pada ujaran PBB menganugerahkan medali. Kalimat tersebut
merupakan bentuk kesantunan berbahasa dikarenakan memiliki konteks berupa
menceritakan peran Polda Bali yang bertugas di Afrika Tengah dalam upaya
Indonesia ikut serta menjaga perdamaian di RCA (Republik Central Africa). Ujaran
tersebut mengungkapkan keunggulan dari Indonesia menjaga perdamaian.
Pengakuan keunggulan tersebut merupakan bentuk sebuah kesantunan berbahasa
dalam suatu ujaran Hal ini diperkuat dengan screenshot berikut.

Gambar 40. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Berita
Kesantunan berbahasa dalam bentuk kalimat berita juga ditemukan dalam
ujaran Teman-teman cerita dikit, saya dapat dosen baik banget. Ujaran tersebut
memiliki konteks mengungkapkan penghargaan yang diberikan kepada dosen
pembimbing yang melnacarkan proses skripsi dari mahasiswanya. Penghargaan
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesantunan berbahasa dalam ujaran tersebut.
Hal ini diperkuat dengan screenshot berikut.
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Gambar 41. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Berita
4.2.1.4.5. Penanda Kesantunan Berbahasa Berbentuk Kalimat Tanya
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat tanya pada media sosial
dapat yang ditemukan oleh peneliti dapat diidentifikasi pada tabel berikut
Kalimat tanya
1

Met pagi! Salam sehat lahir
batin kawan-kawan. Tetap
semangat beraktivitas dan
produktif. Jo lali sarapan
dan tetap jaga protokol
kesehatan. Rute glidig
lewat kene lur? Duwe
kenangan apa?

2

Hal tersebut diungkap Fahri
Hamzah di Podcast Deddy
Corbuzier. Ada yang citacitanya jadi anggota DPR?

3

Mau ini ga? Gak usah
gapapa.
Kata emaknya teman gua:
kalo niat ngasi tuh gaperlu
nanya, mau ini mau itu,
beliin aja namanya juga niat
ngasih, cewe jelas jawab
gamau karna takut dibilang
matre

Tuturan di atas
mengajak untuk
tetap semangat
dalam beraktivitas
sehari-hari. Selain
itu kalimat di atas
juga bermaksud
mengajak diskusi
tentang kenangan
yang diingat saat
melewati suatu rute
jalan
Tuturan tersebut
bermaksud
memancing respon
dari pembaca sosial
media terhadap Fahri
Hamzah di Podcast
Deddy Corbuzier.
Tuturan tersebut
menunjukkan
kesederhanaan yang
ditunjukkan oleh
perempuan yang
tidak tertarik dengan
uang ketika memiliki
pasangan.

Kalimat tanya
Bukti:
Rute glidig lewat
kene lur? Duwe
kenangan apa?

Kalimat tanya
Bukti:
Ada yang citacitanya jadi anggota
DPR?

Kalimat tanya.
Bukti:
Mau ini ga? Gak
usah gapapa.
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4

5

Level PPKM sudah turun.
Kegiatan pun sudah biasa
dijalankan dengan protokol
kesehatan
ketat
dan
pembatasan pengunjung.
Kapan pentasnya kembali
lagi 6 hari dala satu
minggu?
Misal, calon ibu mertua
nanya “kok kamu mau
sama anak saya?” kalian
jawab apa?

Konteks dari tuturan
tersebut adalah
adanya usaha untuk
mengajak diskusi
terkait dengan
pelonggaran PPKM

Kalimat tanya
Bukti:
Kapan
pentasnya
kembali lagi 6 hari
dala satu minggu?

Tuturan
tersebut Kalimat tanya
mengajak bertukar Bukti:
pendapat
tentang Kalian jawab apa?
pertanyaan
yang
diajukan oleh orang
tua dari pasangan
jika
menjalani
prosesi lamaran.
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat tanya ditemukan pula

pada ujaran Rute glidig lewat kene lur? Duwe kenangan apa? Kaliamt tanya
merupakan bentuk pertanyaan yang disampaikan dengan mengedepankan
kesopanan dan kesantunan dalam berbahasa. Tuturan tersebut menyatakan
mengajak untuk tetap semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu kalimat di
atas juga bermaksud mengajak diskusi tentang kenangan yang diingat saat melewati
suatu rute jalan. Hal ini diperkuat oleh gambar screenshot dari media social berikut.

Gambar 42. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Tanya
Penanda kesantunan berbahasa berbentuk kalimat tanya juga ditemukan
dalam ujaran di media social. Ujaran tersebut memiliki konteks memancing respon
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dari pembaca sosial media terhadap Fahri Hamzah di Podcast Deddy Corbuzier.
Penanda berbentuk kalimat deklararif tersebut berbunyi Ada yang cita-citanya
jadi anggota DPR? Hal ini diperkuat oleh gambar screenshot dari media social
berikut.

Gambar 43. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Tanya
Penanda berbentuk kalimat tanya berikutnya yang ditemukan adalah ujaran
Mau ini ga? Gak usah gapapa. Ujaran tersebut bermaksud memberikan apresiasi
terhadap pencapaian yang diraih seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai
kesantunan berbahasa. Ujaran tersebut memiliki konteks berupa mengemukakan
kesederhanaan yang ditunjukkan oleh perempuan yang tidak tertarik dengan uang
ketika memiliki pasangan.. Hal ini diperkuat dengan screenshot berikut.

Gambar 44. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Tanya
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Penanda berbentuk kalimat deklaratif berikutnya yang ditemukan adalah
ujaran Kapan pentasnya kembali lagi 6 hari dala satu minggu? Ujaran tersebut
memiliki konteks berupa adanya usaha untuk mengajak diskusi terkait dengan
pelonggaran PPKM sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk
kesantunan berbahasa di media social. Hal ini diperkuat dengan hasil screenshot di
media social berikut.

Gambar 45. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Tanya
Kesantunan berbahasa dalam bentuk kalimat tanya juga ditemukan dalam ujaran
Kalian jawab apa? Ujaran tersebut memiliki konteks mengajak bertukar pendapat
tentang pertanyaan yang diajukan oleh orang tua dari pasangan jika menjalani
prosesi lamaran. Keinginan bertukar pikiran tersebut menunjukkan bahwa terdapat
kesantunan berbahasa dalam ujaran tersebut. Hal ini diperkuat dengan screenshot
berikut.

Gambar 46. Penanda Ujaran Kesantunan Berbentuk Kalimat Tanya
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4.2.2. Analisis Tingkat Kesantunan Berbahasa yang Ada dalam Tuturan
Jejaring Media Sosial
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan enam tingkat
kesantunan berbahasa pada media sosial, yaitu maksim kebijaksanaan,
kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, permufakatan, dan kesimpatisan.
Peneliti mendeskripsikan penanda kesantunan berbahasa adalah sebagai berikut.
4.2.2.1. Maksim Kebijaksanaan
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:60) menyatakan bahwa prinsip
kesantunna pekerta pertuturan sebaiknya berpegang pada prinsip untuk mengurangi
keuntungan pada diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain
dalam kegiatan bertutur. Jika sudah memaksimalkan keuntungan orang lain maka
dapat dikatakan penutur sudah bersikap sopan dan bijaksana. Orang yang bertutur
dengan memegang prinsip maksim kebijaksanan akan dikatakan sebagai orang
yang santun. Selain itu, tuturan yang berpegang teguh pada maksim kebijaksanaan
ini terhindar dari sikap iri hati, dengki, dan sikap lainya yang kurang santun kepada
lawan bicara.
Maksim kebijaksanaan menurut Rahardi (2005:60) memgunggapkan
gagasan dasar dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan
hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya
sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang
bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat
dikatakan sebagai orang santun. Maksim kebijaksanaan dalam media sosial
berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.
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1. Ada alasan mengapa jalanmu tak semulus orang lain, bisa jadi imbalanmu
lebih besar. Jangan menyerah!!! Suatu hari akan menjadi hal yang
bernilai.
Konteks
: Tuturan tersebut bermaksud memberikan motivasi bahwa
tidak boleh menyerah terhadap segala sesuatu dan tidak
perlu iri terhadap kesuksesan yang dicapai orang lain
2. Saya tidak pernah ghibah. Saya hanya melakukan studi kualitatif
mengenai perilaku manusia menggunakan teknik focused group
discussion.
Konteks
: Pernyataan tersebut memiliki konteks berupa menjelaskan
\bahwa penutur tidak bermaksud melakukan ghibah, hanya
melakukan pembicaraan tentang perilaku manusia dengan
teknik yang lebih ilmiah
3. Semakin kamu mengenal dia, maka semakin tau kekurangannya,
tersisa dua pilihan. Pergi atau bertahan, dari itu kamu mengetahui siapa
yang datang hanya penasaran dan pergi karena udah cukup tau.
Konteks
: Tuturan di atas mengutarakan tentang kenyataan yang
terjadi ketika menjalin suatu hubungan.
4. Tatanan kehidupan sungguh amat sangat indah jika ada di dalam
ketertibteraturan. Kiranya proses kehidupan saat ini menuju ke arah
tersebut. Namun tetap realistis sambil mensyukuri segala rahmat yang ada
Konteks
: Ujaran di atas menunjukkan tentang cara menjalani
hidup yang benar dan membangun ketentraman dalam hati
5. Semua hanya persoalan prioritas. Jangan terlalu mendzolimi diri sendiri
hanya untuk dipandang wah sama orang lain. karena yang utama
adalah kesehatan juga kebahagiaan.
Konteks
: Tuturan tersbut memberikan nasihat tentang rasa syukur
terhadap segala hal yang dimiliki dalam diri
6. Nikah muda boleh, nikah umur 30an boleh. Mau kuliah dulu boleh, kuliah
sambil nikah juga boleh. Tahukah kamu yang tidak boleh?
Membandingkan kisah hidupmu dengan orang lain.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak
boleh membandingkan kisah hidupnya dengan orang lain.
Semua orang punya pilihan dan jalan masing-masing.
7. Jika sorga adalah tujuan keagamaanmu maka kamu salah, karena sorga
adalah perjalanan panjang dari saat ini sampai kekekalan.
Konteks
: Tuturan tersebut mengungkapkan adanya kesadaran
bahwa sorga bukanlah akhir perjalanan akan tetapi awal
dari sebuah proses kehidupan
8. Perbedaan ga seharusnya memisahkan kita hanya karena orang lain
tidak punya pendapat/ kepercayaan yang sama bukan berarti mereka di
bawah ya.
Konteks
: Ujaran tersebut mengungkapkan bahwa perbedaan
keyakinan tidak boleh mengakibatkan perpecahan.
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Data tuturan (1) menunjukkan adanya motivasi untuk tetap kuat dalam
menjalani hidup. Data tuturan (1) tersebut tentunya mematuhi prinsip kesantunan
Leech. Khusunya maksim kebijaksanaan, yakni tuturan haruslah membuat
keuntungan bagi orang lain sebesar mungkin, yang terlihat dari tuturan “Jangan
menyerah!!! Suatu hari akan menjadi hal yang bernilai.” Dalam tuturan tersebut,
terlihat jelas penutur menggunakan diski yang mencerminkan kesantunan yakni
“suatu hari akan menjadi hal yang bernilai,” yang menunjukan bahwa penutur
bermaksud untuk memotivasi mitra tutur (pembaca media sosial).
Data tuturan (2) menunjukkan keinginan untuk bersikap biasa saja ketika
melakukan penelitian dengan teknik focused group discussion. Berdasarkan tuturan
(2) diatas, penutur telah mematuhi prinsip kesantunan Leech, khusunya maksim
kebijaksanaan, yakni tuturan haruslah membuat keuntungan bagi orang lain sebesar
mungkin, yang terlihat dari tuturan “Saya hanya melakukan studi kualitatif
mengenai perilaku manusia menggunakan teknik focused group discussion.” Jelas
terlihat bahwa penutur merendahkan diri dan tidak membalas berbagai hinaan yang
diterimanya ketika bertindak tutur di media sosial.
Data tuturan (3) menunjukkan adanya solusi yang harus dilakukan ketika
menjalani hubungan. Kebijaksanaan terlihat dari adanya solusi yang ditawarkan
dari pernyataan “Semakin kamu mengenal dia, maka semakin tau kekurangannya,
tersisa dua pilihan. Pergi atau bertahan” sehingga dapat dikategorikan sebagai
maksim kebijaksanaan. Data tuturan (3) dianggap sebagai bentuk tuturan yang
santun karena telah mematuhi prinsip kesantunan Leech khususnya maksim
kebijaksanaan, yakni penutur harus mamaksimalkan keuntungan bagi orang lain
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ketika bertutur. Dalam tuturan tersebut, terlihat jelas bahwa penutur telah
memberikan solusi ketika menjalani hubungan. Hal tersebut akan Tuturan di atas
telah mematuhi maksim kebijaksanaan, karena penutur telah mamaksimalkan
keuntungan penutur ketika bertutur, yaitu solusi yang ditawarkan.
Data tuturan (4) memiliki arti berupa ajakan untuk mensyukuri berkat
Tuhan yang telah diterima. Tuturan (4) tersebut tentunya mematuhi prinsip
kesantunan Leech khusunya maksim kebijaksanaan, yakni tuturan haruslah
membuat keuntungan bagi orang lain sebesar mungkin, yang terlihat dari tuturan
“mensyukuri segala rahmat yang ada.” Dalam diberikan oleh mitra tutur
(pembaca), dan dalam tuturan tersebut menandakan bahwa penutur menghormati
dan mengajak untuk mensyukuri berkat Tuhan.
Data tuturan (5) menunjukkan maksim kebijaksanaan melalui solusi yang
ditawarkan penutur ketika menghadapi permasalahan. Data tuturan (5) merupakan
tuturan yang dianggap santun karena mematuhi prinsp kesantunan Leech khususnya
maksim kebijaksanaan, yakni tuturan harus memberikan keuntungan bagi mitra
tutur sebanyak mungkin. Tuturan yang dianggap santun dapat dilihat dalam tuturan
“Jangan terlalu mendzolimi diri sendiri hanya untuk dipandang wah sama orang
lain. karena yang utama adalah kesehatan juga kebahagiaan.” Dalam tuturan
tersebut terlihat jelas bahwa penutur telah memberikan jawaban yang mengurangi
kerugian mitra tutur. jawaban yang diberikan penutur akan menimbulkan perasaan
senang oleh mitra tutur.
Data tuturan (6) menunjukkan kebijaksaan yang ditawarkan oleh penutur
ketika menghadapi fenomena pernikahan muda. Data tuturan (4) dianggap sebagai
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bentuk tuturan yang santun karena telah mematuhi prinsip kesantunan Leech
khususnya maksim kebijaksanaan. Tuturan yang dianggap santun dapat dilihat
dalam tuturan “Tahukah kamu yang tidak boleh? Membandingkan kisah hidupmu
dengan orang lain.” Dalam tuturan tersebut, terlihat jelas bahwa penutur
memberikan saran agar menjalani hidup masing-masing tanpa mengganggu orang
lain. Hal tersebut akan membuat mitra tutur merasa senang karena apa yang
disampaikan dapat diterima baik oleh penutur.
Data tuturan (7) merupakan maksim kebijaksanaan karena memberikan
pencerahan tentang kehidupan dalam beragama. Data tuturan (7) tersebut mematuhi
prinsip kesantunan Leech. Khusunya maksim kebijaksanaan, yakni tuturan haruslah
membuat keuntungan bagi orang lain sebesar mungkin dalam hal kehidupan seharihari yang terlihat dari tuturan “karena sorga adalah perjalanan panjang dari saat
ini sampai kekekalan.” Dalam tuturan tersebut, terlihat jelas penutur menggunakan
diksi yang mencerminkan kesantunan.
Data tuturan (8) dapat dikateogorikan sebagai maksim kebijaksaan karena
memberikan pendapat terhadap perbedaan asal-usul yang ada di masyarakat.
Tuturan (8) tersebut tentunya mematuhi prinsip kesantunan Leech khusunya
maksim kebijaksanaan, yakni tuturan haruslah membuat keuntungan bagi orang
lain sebesar mungkin, yang terlihat dari tuturan “Perbedaan ga seharusnya
memisahkan kita hanya karena orang lain tidak punya pendapat/kepercayaan.”
Dalam tuturan tersebut jelas terlihat bahwa penutur (pembuat status) menerima
arahan yang diberikan oleh mitra tutur (pembaca media sosial), dan dalam tuturan
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tersebut menandakan bahwa penutur memberikan saran yang bijaksana terhadap
mitra tutur.
Dari hasil analisis data di atas, peneliti menemukan ada 8 tuturan yang
menerapkan maksim kebijaksanaan. Delapan tuturan tersebut terdiri dari tuturan
yang dituturkan oleh penutur (pembuat status) kepada mitra tutur (media sosial).
Dalam bertutur, penutur telah menggunakan bahasa yang santun serta tuturannya
memberikan keuntungan bagi mitra tutur. Hal ini sejalan dengan apa yang
diamanatkan oleh Leech (1993) dalam maksim kebijaksanaan, yakni tuturan harus
meminimlkan kerugian mitra tutur dan memaksimalkan keuntungan mitra tutur
sebesar mungkin ketika bertutur. Dalam tuturan di atas, terlihat jelas bahwa apa
yang dituturkan oleh penutur telah memberikan keuntungan kepada mitra tutur.
Tuturan yang menerapkan maksim kebijaksanaan akan dikatakan sebagai bentuk
tuturan yang santun, dan dalam berkomunikasi jika seseorang menerapkan maksim
kebijaksanaan maka akan dijamin proses komunikasi akan berjalan dengan lancar.
4.2.2.2. Maksim Kedermawanan
Menurut Leech (1993:209) maksud dari maksim kedermawanan ini adalah
buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; buatlah kerugian diri sendiri 14
sebesar mungkin. Rahardi (2005: 61) mengatakan bahwa dengan maksim
kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan
dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi
apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan
memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Chaer (2010: 60) menggunakan istilah
maksim penerimaan untuk maksim kedermawanan Leech. Menurrut Leech (dalam
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Rahardi, 2006:61) berpendapat bahwa maksim kedermawanan bisa disebut dengan
maksim kemurahan hati, artinya orang yang bertutur diharapkan dapat
menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain dapat terjadi jika
penutur mengurangi keuntungan atas dirinya sendri dan memaksimalkan
keuntungan untuk orang lain. Hasil analisis peneliti terhadap maksim
kedermawanan adalah sebagai berikut.
9. Silverqueen adalah coklat asli Indonesia yang dibuat di Garut. Keluarga
Chuang selaku pemilik usaha tidak pernah melakukan PHK karyawan
kecuali mencuri atau meninggal dunia.
Konteks
: Tuturan tersebut merupakan bentuk ujaran yang
menunjukkan pemilik dari silverqueen yang tidak pernah
melakukan pemecatan terhadap karyawan apabila tidak
melakukan kesalahan atau meninggal.
10. Kesultanan Siak pernah menyumbangkan harta kerajaan sebanyak 13 juta
gulden atau sekitar 1.000 triliun rupiah kepada pemerintah sebagai modal
awal bangsa Indonesia setelah merdeka.
Konteks
: Kalimat di atas menunjukkan kebaikan hati Kesultanan
Siak yang menyumbangkan harta kerajaan untuk membantu
bangsa Indonesia yang baru saja bebas dari penjajahan.
11. Walimah itu mengundang makan, bukan cari untung. Jika engkau
menggelar pesta pernikahan, ataupun pesta apapun, undanglah orang
miskin juga. Jangan hanya mengundang orang kaya. Karena engkau bukan
berdagang yang ingin mencari keuntungan dari tamu undangan.
Konteks
: Tuturan tersebut memiliki arti berupa anjuran tersebut
lebih peduli pada orang miskin sehingga dapat berbagi
kebahagiaan pada saat pesta pernikahan berlangsung.
Data tuturan (9) merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam bentuk
maksim kedermawanan. Tuturan tersebut merupakan bentuk ujaran yang
menunjukkan pemilik dari silverqueen yang tidak pernah melakukan pemecatan
terhadap karyawan apabila tidak melakukan kesalahan atau meninggal. Data
tuturan (9) dianggap sebagai tuturan yang santun karena mematuhi prinsip
kesantunan Leech khusunya maksim kedermawanan, yakni penutur meminimalkan
keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian diri sendiri. tuturan yang
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dianggap santun dapat dilihat dalam tuutran “Keluarga Chuang selaku pemilik
usaha tidak pernah melakukan PHK karyawan kecuali mencuri atau meninggal
dunia”
Data tuturan (10) merupakan maksim kedermawanan sebagai salah satu
bentuk kesantunan berbahasa menurut Leech. Kalimat di atas menunjukkan
kebaikan hati Kesultanan Siak yang menyumbangkan harta kerajaan untuk
membantu bangsa Indonesia yang baru saja bebas dari penjajahan. Data tuturan (10)
dianggap sebagai bentuk tuturan yang santun karena telah mematuhi prinsip
kesantunan Leech khususnya maksim kedermawanan, yakni tuturan harus
membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Tuturan yang dianggap santun
dapat dilihat dalam tuturan “Kesultanan Siak pernah menyumbangkan harta
kerajaan sebanyak 13 juta gulden atau sekitar 1.000 triliun rupiah kepada
pemerintah sebagai modal awal bangsa Indonesia setelah merdeka.”
Data tuturan (11) juga merupakan salah satu maksim kedermawanan
sebagai salah satu bentuk kesantunan berbahasa. Tuturan tersebut memiliki arti
berupa anjuran tersebut lebih peduli pada orang miskin sehingga dapat berbagi
kebahagiaan pada saat pesta pernikahan berlangsung. Dalam tuturan (11) tersebut,
penutur mematuhi prinsip kesantunan Leech khusunya maksim kedermawanan
yakni, tuturan harus membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan
membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin yang terlihat dalam tuturan “Jika
engkau menggelar pesta pernikahan, ataupun pesta apapun, undanglah orang
miskin juga.”
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Dari hasil analisis data di atas, peneliti menemukan ada 3 tuturan yang
menerapkan maksim kedermawanan ketika bertutur, yakni tuturan yang dituturkan
oleh penutur kepada mitra tutur. Dalam bertutur, penutur telah berusaha untuk
membuat dirinya rugi sebanyak mungkin, dan hal ini sejalan dengan apa yang
diamanatkan oleh Leech (1993: 209) dalam maksim kedermawanan, yani tuturan
harus meminimalkan keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian diri
sendiri sebanyak mungkin. Dalam tuturan di atas penutur telah memaksimalkan
kerugian dirinya sendiri yakni dengan membantu mitra tutur, meminjamkan buku
miliknya kepada mitra tutur serta mempersilahkan mitra tutur untuk bertanya
terlebih dahulu. Dalam berkomunikasi, orang yang menerapkan maksim
kedermawanan akan dipandang sebagai orang yang rendah hati, serta akan
membuat proses komunikasi berjalan dengan lancar.
4.2.2.3. Maksim Penghargaan
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:62) menjelaskan bahwa seseorang
bisa dianggap santun jika dalam komunikasi bertutur berusaha untuk memberikan
penghargaan terhadap pihak lain. Pada maksim ini, diharapkan penutur dan mitra
tutur tidak saling mengejek, tidak saling mencela, tidak saling membenci, dan tidak
saling merendahkan pihak lawan bicara. Penutur yang mengejek peserta tutur lain
saat kegiatan bertutur dapat dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan
seperti it, karena mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain.
Disebut perbuatan yang baik, tindakan tersebut harus dihindari dalam pergaulan
yang sebenarnya.
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Menurut Wijaya (1996: 57) maksim penghargaan ini diuatakan dengan
kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Nadar (2009:30) memberikan contoh tuturan
ekspresif yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, memuji, dan 15
mengunggapkan bela sungkawa. Dalam maksim ini menuntut setiap peserta
pertturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, dan meminimalkan
rasa tidak hormat kepada orang lain, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak
saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Hasil analisis
peneliti terhadap maksim penghargaan adalah sebagai berikut.
12. Omongan Ahok terbukti kemudian hari karena pake akal sehat. Logika
aja apa negara sanggup menyediakan dana untuk rumah DP 0%
Konteks
: Tuturan di atas menyatakan tentang pujian yang diberikan
kepada Ahok karena mampu berpiki secara logis tentang
kebijakan yang ada di Jakarta.
13. Presiden Jokowi saja semangat terus agar kita segera pulih dari
pandemi, masak kita ngga?
Konteks
: Tuturan tersebut menyatakan tentang semangat dari
Presiden Jokowi dalam ikut serta mengatasi pandemi
14. Menjadi anak dari selebritis ternama biasanya tak jauh-jauh akan jadi artis
juga, namun artis ini bisa buktikan dapat sukses tanpa mendompleng
nama besar orang tuanya di industri hiburan.
Konteks
: Ujaran tersebut mengungkapkan kekaguman terhadap
anak dari selebritis yang bisa sukses tanpa adanya campur
tangan dari nama besar orang tuanya
15. Di utara Ringroad ternyata ada gudang masker sekaligus toko komplit
kayak gini. Segala jenis dan merk ada serta mereka menerima pembelian
ecer dan juga super lengkap pokoke
Konteks
: Tuturan tersebut merupakan bentuk keunggulan dari
sebuah toko yang ada di Ringroad Yogyakarta. Ujaran
tersebut mengungkapkan kelengkapan dari toko tersebut.
16. Atas dedikasi mereka dalam menjaga perdamaian dunia, PBB
menganugerahkan medali PBB sebagai penghargaan tertinggi
Konteks
: Kalimat di atas menceritakan peran Polda Bali yang
bertugas di Afrika Tengah dalam upaya Indonesia ikut serta
menjaga perdamaian di RCA (Republik Central Africa)
17. Opini saya, lebih baik pihak minimarket melegalkan tukang parkir,
beri mereka rompi resmi parkir. Tidak perlu digaji, asalkan bisa narik uang
parkir pasti mereka
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Konteks

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

: Tuturan tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap
jasa parkir yang telah melakukan tugasnya dengan bentuk
apresiasi yang sepantasnya
Doa ibu segalanya. Semoga panjang umur ya ibu. Love you Ibu
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap
ibu yang sudah berjasa dalam segala sendi kehidupan
sehari-hari.
Dukungan FC Utrecht untuk Bagus Kahfi yang mendapat panggilan tugas
negara
Konteks
: Tuturan tersebut memberitakan tentang dukungan dari FC
Utrecht terhadap Bagus Kahfi sebagai bentuk
penghargaannya kepada pemainnya.
Teman-teman cerita dikit, saya dapat dosen baik banget. Setiap ingin
bimbingan ibuk itu selalu mau. Saya baru dua kali revisi langsung disuruh
daftar sempro. Pertanyaan saya begini hanya dua kali revisi, dimana revisi
yang dilakukan hanya teori dan penyusunan proposal saja.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan penghargaan yang
diberikan kepada dosen pembimbing yang melnacarkan
proses skripsi dari mahasiswanya.
Sheila Marcia kini semakin religius setelah melakukan banyak kesalahan di
masa lalu hingga pernah terjerat kasus narkoba.
Konteks
: Tuturan tersebut mengungkapkan Sheila Marcia yang
semakin mendekat kepada Tuhan dan bertobat dari
kesalahan masa lalunya
Kami bermain melawan kiper fantastis. Kepa melakukan dua
penyelamatan bagus dan kemudian dia melakukan penyelamatan yang
menentukan dalam adu penalti.
Konteks
: Ujaran tersebut menunjukkan apresiasi yang diberikan
kepada Kepa yang bermain sangat baik pada suatu
pertandingan
sepakbola
yang
membuat
timnya
memenangkan pertandingan.
Dapat menikah dengan seseorang yang dulunya disukai banyak orang
adalah sebuah pencapaian tertinggi dalam sebuah kisah percintaan
Konteks
: Ujaran tersebut memiliki konteks untuk memberikan
apresiasi terhadap seseorang yang menikahi primadona
yang disukai banyak orang.
Jika istrimu terlihat jadi kurang menarik saat dia gadis, kemungkinan
terbesar karena kau tak bisa sedikitpun mendekati kualitas ayahnya
dalam menyayanginya.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap
ayah dari seorang istri yang mampu merawat istri menjadi
lebih baik dibandingkan dengan suaminya sendiri.
Data tuturan (12) menunjukkan penghargaan yang diberikan kepada Ahok

tentang kinerjanya selama memimpin Jakarta. Tuturan tersebut menyatakan tentang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

pujian yang diberikan kepada Ahok karena mampu berpiki secara logis tentang
kebijakan yang ada di Jakarta. Data tuturan (12) telah mematuhi prinsip kesantunan
Leech yakni maksim penghhargaan, dimana penutur diharapkan untuk
meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak
mungkin, yang terlihat dalam tuturan “Omongan Ahok terbukti kemudian hari
karena pake akal sehat”. Dalam tuturan tersebut terlihat jelas bahwa penutur telah
memuji dihadapan Ahok yang sudah memujinya karena mampu memimpin Jakarta
dengan baik.
Data tuturan (13) merupakan bentuk maksim penghargaan berupa
penghargaan terhadap Presiden Jokowi yang memulihkan pandemi. Tuturan
tersebut menyatakan tentang semangat dari Presiden Jokowi dalam ikut serta
mengatasi pandemi. Data tuturan (13) juga mematuhi prinsip kesantunan Leech
yakni maksim penghhargaan, dimana penutur diharapkan untuk meminimalkan
pujian terhadap diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin, yang
terlihat dalam tuturan “Presiden Jokowi saja semangat terus agar kita segera pulih
dari pandemi” sehingga dapat digolongkan sebagai maksim penghargaan.
Data tuturan (14) juga merupakan bentuk maksim penghargaan menurut
Leech. Penghargaan tersebut berupa penghargaan terhadpa artis yang sukses tanpa
nama besar orang tua. Ujaran tersebut mengungkapkan kekaguman terhadap anak
dari selebritis yang bisa sukses tanpa adanya campur tangan dari nama besar orang
tuanya. Data turturan (14) dapat digolongkan sebagai maksim penghargaan
menurut Leech, yaitu pada tuturan “namun artis ini bisa buktikan dapat sukses
tanpa mendompleng nama besar orang tuanya di industri hiburan” sehingga
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menunjukkan penerapan maksim penghargaan sebagai penanda kesantunan
berbahasa.
Data tuturan (15) merupakan bentuk maksim penghargaan jika didasarkan
pada pernyataan dari Leech. Tuturan (15) merupakan bentuk keunggulan dari
sebuah toko yang ada di Ringroad Yogyakarta. Ujaran tersebut mengungkapkan
kelengkapan dari toko tersebut. Data tuturan (12) telah mematuhi prinsip
kesantunan Leech yakni maksim penghargaan, dimana penutur diharapkan untuk
meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak
mungkin, yang terlihat dalam tuturan “Di utara Ringroad ternyata ada gudang
masker sekaligus toko komplit kayak gini”. Permnytaan tersebut dapat dikatakan
sebagai maksim penghargaan.
Data tutran (16) menunjukkan penghargaan PBB kepada negara yang
menjaga perdamaian dunia. Kalimat tersebut menceritakan peran Polda Bali yang
bertugas di Afrika Tengah dalam upaya Indonesia ikut serta menjaga perdamaian
di RCA (Republik Central Africa). Tuturan (16) juga menunjukkan kesantunan
berbahasa dari Leech, yakni maksim penghargaan sebagaimana yang ada pada
pernyataan “Atas dedikasi mereka dalam menjaga perdamaian dunia, PBB
menganugerahkan medali PBB sebagai penghargaan tertinggi” sehingga dapat
dikategorikan sebagai maksim penghargaan.
Data tuturan (17) merupakan bentuk maksim penghargaan sebgaai bagian
dari kesantunan berbahasa. Tuturan tersebut menunjuk pada penghargaan tukang
parkir yang ada di banyak tempat umum. Tuturan tersebut menunjukkan adanya
apresiasi terhadap jasa parkir.yang telah melakukan tugasnya dengan bentuk
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apresiasi yang sepantasnya. Data tuturan (17) telah mematuhi prinsip kesantunan
Leech

yakni

maksim

penghargaan,

dimana

penutur

diharapkan

untuk

meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak
mungkin, yang terlihat dalam tuturan “Opini saya, lebih baik pihak minimarket
melegalkan tukang parkir”. Pernyataan tersebut menunjukkan maksim penghargaan
dalam tuturan di media sosial.
Data tuturan (18) dapat dikatakan sebagai bentuk maksim penghargaan
dalam kesantunan berbahasa. Pernyataan tersebut menunjukkan penghargaan
terhadap doa ibu yang ada di setiap kehidupan. Tuturan tersebut menunjukkan
adanya apresiasi terhadap ibu yang sudah berjasa dalam segala sendi kehidupan
sehari-hari. Data tuturan (18) merupakan bentuk kesantunan berbahasa menurut
Leech yang ada pada pernyataan “Doa ibu segalanya. Semoga panjang umur ya
ibu. Love you Ibu” sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk kesantunan berbahasa.
Data tuturan (19) merupakan bentuk kesantunan berbahasa melalui maksim
penghargaan. Tuturan (19) menunjukkan apresiasi yang diberikan pada kiprah
pemain sepakbola di luar negeri. Tuturan tersebut memberitakan tentang dukungan
dari FC Utrecht terhadap Bagus Kahfi sebagai bentuk penghargaannya kepada
pemainnya. Dalam tuturan tersebut terlihat bahwa penutur telah meminimalkan
pujian terhadap diri sendiri dan mengapresiasi pencapaian orang lain. Dalam
Tuturan tersebut terlihat jelas bahwa penutur telah merendahkan diri. Hal ini terlihat
pada pernyataan “Dukungan FC Utrecht untuk Bagus Kahfi yang mendapat
panggilan tugas negara” sehingga dapat digolongkan sebagai maksim
penghargaan.
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Data tuturan (20) merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam bentuk
maksim penghargaan. Tuturan tersebut menunjukkan penghargaan yang diberikan
kepada dosen pembimbing yang melnacarkan proses skripsi dari mahasiswanya.
Data tuturan (20) telah mematuhi prinsip kesantunan Leech yakni maksim
penghargaan, dimana penutur diharapkan untuk meminimalkan pujian terhadap diri
sendiri yang terlihat dalam tuturan “Teman-teman cerita dikit, saya dapat dosen
baik banget. Setiap ingin bimbingan ibuk itu selalu mau.” Sehingga dapat
digolongkan sebagai maksim penghargaan sebagai bentuk kesantunan berbahasa
menurut Leech.
Data tuturan (21) dituturkan ketika merespon atau menanggapi isu bahwa
dosen sulit dalam melakukan revisi. Tuturan merupakan tanggapan yang diberikan
penutur kepada mitra tutur yang mengatakan bahwa Sheila Marcia yang semakin
mendekat kepada Tuhan dan bertobat dari kesalahan masa lalunya. Data tuturan
(21) telah mematuhi prinsip kesantunan Leech yakni maksim penghargaan, dimana
penutur diharapkan untuk meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan
mengecam diri sendiri sebanyak mungkin, yang terlihat dalam tuturan “Sheila
Marcia kini semakin religius setelah melakukan banyak kesalahan di masa lalu
hingga pernah terjerat kasus narkoba”. Hal ini menunjukkan kesantunan berbahasa
menurut Leech.
Data tuturan (22) merupakan bentuk penghargaan terhadap kiper
internasional yang mampu tampil baik. Ujaran tersebut menunjukkan apresiasi
yang diberikan kepada Kepa yang bermain sangat baik pada suatu pertandingan
sepakbola yang membuat timnya memenangkan pertandingan. Dalam tuturan
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tersebut, terlihat jelas penutur menggunakan diski yang mencerminkan kesantunan
yakni “Kami bermain melawan kiper fantastis,” yang menunjukan bahwa penutur
bermaksud untuk memotivasi mitra tutur (pembaca media sosial).
Data tuturan (23) menunjukkan maksim penghargaan sebagai bentuk
kesantunan berbahasa menurut Leech. Ujaran tersebut memiliki konteks untuk
memberikan apresiasi terhadap seseorang yang menikahi primadona yang disukai
banyak orang. Data tuturan (23) dianggap sebagai bentuk tuturan yang santun
karena telah mematuhi prinsip kesantunan Leech khususnya maksim penghargaan.
Tuturan yang dianggap santun dapat dilihat dalam tuturan “Dapat menikah dengan
seseorang yang dulunya disukai banyak orang adalah sebuah pencapaian tertinggi
dalam sebuah kisah percintaan.” Pernytaan tersebut dapat dikatakan sebagai
maksim penghargaan.
Data tuturan (24) merupakan maksim penghargaan yang memberikan
apresiasi terhadap istri yang merelakan dirinya menjadi tidak menarik lagi untuk
keluarga. Tuturan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap ayah dari seorang
istri yang mampu merawat istri menjadi lebih baik dibandingkan dengan suaminya
sendiri. Tuturan (24) telah mematuhi prinsip kesantunan Leech yakni maksim
penghargaan, dimana penutur diharapkan untuk meminimalkan pujian terhadap diri
sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin, yang terlihat dalam tuturan
“kemungkinan terbesar karena kau tak bisa sedikitpun mendekati kualitas ayahnya
dalam menyayanginya”. Pernytaan tersebut menunjukkan penerapan maksim
penghargaan dalam ujaran di media sosial.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

Dari hasil analisis data di atas, peneliti menemukan ada 13 tuturan yang
menerapkan maksim penghargaan. Dalam bertutur, penutur telah merendahkan
dirinya dihadapan mitra tutur dan hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan
Leech dalam maksim penghargaan. Dalam berkomunikasi, jika seseorang
menerapkan maksim ini, maka orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang
rendah hati dan tidak sombong.
4.2.2.4. Maksim Kesederhanaan
Rahardi (2005:63) mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau
maksim kesederhanaan, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan
cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Dalam masyarakat bahasa dan
budaya Indonesia, kesederhanaan dan kesederhanaan banyak digunakan sebagai
parameter penilaiaan kesantunan seseorang. Wijana (1996:58) mengatakan maksim
kesederhanaan ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Bila maksim
kemurahan atau penghargaan berpusat pada orang lain, maksim kesederhanaan
berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk
memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat
pada diri sendiri.
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:64) maksim kesederhanaan dapat
disebut maksim kesederhanaan, dalam komunikasi peserta tutur diharapkan dapat
memiliki sikap kesederhanaan dengan cara mengurangi pujian atas dirinya sendiri.
Orang bisa dikatakan sombong hati jika komunikasi bertutur selalu mengunggulkan
dirinya sendiri atau memuji dirinya sendiri. Di kehidupan masyarakat Indonesia,
kesederhanaan atau kesederhanaan dijadikan sebagai parameter penilaiaan
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kesantunan seseorang. Hasil analisis peneliti terhadap maksim kesederhanaan
adalah sebagai berikut.
25. Saya memohon doa kalian, semoga besok ujian saya lancar dan diberi
kemudahan dalam menjawab. Bagi saudara non-muslim jika ada saya juga
mohon doanya. Salam toleransi bernegara. Maaf jika ada kata yang salah.
Konteks
: Tuturan di atas menyatakan permohonan dukungan
terhadap penulis status yang akan menghadapi ujian.
Tuturan tersebut juga menyampaikan permohonan maaf
apabila ada kesalahan dalam penyampaian tuturan.
26. Mau ini ga? Gak usah gapapa. Kata emaknya teman gua: kalo niat ngasi
tuh gaperlu nanya, mau ini mau itu, beliin aja namanya juga niat ngasih,
cewe jelas jawab gamau karna takut dibilang matre
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan kesederhanaan yang
ditunjukkan oleh perempuan yang tidak tertarik dengan
uang ketika memiliki pasangan.
27. Dicintai dan disayangi terus nikah, mertuanya baik, lalu langgeng, rejekinya
lancar adalah previllage dari Allah.
Konteks
: Tuturan di atas menunjukkan adanya ajakan untuk
mengucapkan syukur terhadap segala bentuk hubungan
yang dijalani oleh masing-masing pasangan
28. Ngeliat banyak banget wanita cantic di luar sana dan sadar gue ga cakepcakep amat, when insecurity strikes, gue cuma berdoa semoga pasangan
gue nanti selalu ngerasa dicukupkan dengan sosok gue. Udah itu aja
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan kesederhanaan yang
ditunjukkan oleh seseorang ketika memiliki pasangan
nantinya.
29. Hidup ga harus ngikutin trend, apa yang kita punya itu yang kita pake,
semampunya aja, gausah maksain.
Konteks
: Ujaran tersebut menunjukkan adanya kesederhanaan
terhadap hidup yang sudah dijalani sehingga tidak perlu
memaksakan apa yang tidak dimiliki
30. Pelatih, pemain, staff gak ada yang perlu disalahkan. Evaluasi mungkin ada
dari pelatih kepada pemain. Disinilah para pemain belajar gimana
melawan negara kuat.
Konteks
: Pernyataan di atas menunjukkan usaha untuk tetap tegar
dan rendah hati dari tim nasional Indonesia yang
mengalami kekalahan setelah pertandingan.
31. Buat kalian yang masih 20an dan udah punya kerjaan, saran gue
kurang kurangin gaya hidup. Ngopi mahal, beli barang branded,
nongkrong di café/clubbing, dll.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan kesederhanaan yang
ditujukan untuk kaum muda yang berusia 20 tahunan untuk
hidup sederhana
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32. Artis kondang Raffi Ahmad menceritakan awal mula mendirikan RANS
Entertainment. Perusahaan itu dimulai dari tim kecil yang bekerja di
garasi rumahnya, hingga kini jumlah karyawan mencapai ratusan
orang.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan proses Raffi Ahmad dalam
merintis RANS Entertainment dari tim kecil hingga menjadi
perusahaan yang besar.
Data tuturan (25) menunjukkan adanya kesederhanaan yang ditunjukkan
oleh kaum yang berbeda agama. Tuturan tersebut menyatakan permohonan
dukungan terhadap penulis status yang akan menghadapi ujian. Tuturan tersebut
juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian
tuturan. Data tuturan (25) telah mematuhi prinsip kesantunan Leech yakni maksim
lesederhanaan, dimana penutur diharapkan untuk meminimalkan pujian terhadap
diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin, yang terlihat dalam
tuturan “Maaf jika ada kata yang salah”. Dalam tuturan tersebut terlihat jelas
bahwa penutur telah meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengecam diri
sendiri.
Data tuturan (26) juga menunjukkan kesederhanaan sebagai salah satu
bentuk kesantunan berbahasa menurut Leech. Tuturan tersebut menunjukkan
kesederhanaan yang ditunjukkan oleh perempuan yang tidak tertarik dengan uang
ketika memiliki pasangan. Data tuturan (26) merupakan bentuk maksim
kesederhanaan yang ada pada kalimat “Mau ini ga? Gak usah gapapa. Kata
emaknya teman gua: kalo niat ngasi tuh gaperlu nanya, mau ini mau itu, beliin aja
namanya juga niat ngasih, cewe jelas jawab gamau karna takut dibilang matre”
sehingga dapat dikatakan sebagai maksim kesederhanaan.
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Data tuturan (27) mengungkapkan adanya bentuk kesantunan berbahasa
melalui maksim kesederhanaan. Tuturan tersebut menunjukkan adanya ajakan
untuk mengucapkan syukur terhadap segala bentuk hubungan yang dijalani oleh
masing-masing pasangan. Berdasarkan hal tersebut, data tuturan (27) merupakan
bentuk maksim kesederhanaan yang ada pada kalimat “gue cuma berdoa semoga
pasangan gue nanti selalu ngerasa dicukupkan dengan sosok gue. Udah itu aja”.
Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data tersbeut merupakan bentuk
maksim kesederhanaan.
Data tuturan (28) merupakan bentuk maksim kesederhanaan sebagai salah
satu bentuk kesantunan berbahasa. Ujaran tersebut menunjukkan adanya
kesederhanaan terhadap hidup yang sudah dijalani sehingga tidak perlu
memaksakan apa yang tidak dimiliki. Data tuturan (28) dapat dikatakan sebagai
maksim kesederhanaan sebagai akibat dari adanya kalimat “cuma berdoa semoga
pasangan gue nanti selalu ngerasa dicukupkan dengan sosok gue. Udah itu aja”
sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk maksim keserhanaan menurut Leech.
Data tuturan (29) menunjukkan adanya kesantunan berbahasa dalam bentuk
maksim kesederhanaan. Ujaran tersebut menunjukkan adanya kesederhanaan
terhadap hidup yang sudah dijalani sehingga tidak perlu memaksakan apa yang
tidak dimiliki. Data tuturan (29) juga merupakan maksim kesederhanaan didasarkan
pada ujaran “Hidup ga harus ngikutin trend, apa yang kita punya itu yang kita pake,
semampunya aja, gausah maksain” sehingga menjadi salah satu bentuk maksim
kesederhanaan sebagai salah satu kesantunan berbahasa menurut Leech.
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Data tuturan (30) merupakan bentuk kesantunan berbahasa menurut Leech,
yakni maksim kesederhanaan. Pernyataan tersebut menunjukkan usaha untuk tetap
tegar dan rendah hati dari tim nasional Indonesia yang mengalami kekalahan setelah
pertandingan. Data tuturan (30) juga merupakan maksim kesederhanaan didasarkan
pada kalimat “Disinilah para pemain belajar gimana melawan negara kuat”
sehiungga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kesantunan berbahasa dalam
ujaran di media sosial.
Data tuturan (31) dapat dikatakan sebagai maksim kesederhanaan menurut
Leech. Tuturan tersebut menunjukkan kesederhanaan yang ditujukan untuk kaum
muda yang berusia 20 tahunan untuk hidup sederhana. Data tuturan (31) juga dapat
dikatakan sebagai maksim kesederhanaan didasarkan pada kalimat “Buat kalian
yang masih 20an dan udah punya kerjaan, saran gue kurang kurangin gaya hidup”
sehingga menjadi salah satu bentuk kesantunan berbahasa.
Data tuturan (32) juga menunjukkan adanya maksim penghargaan dalam
tuturan di media sosial. Tuturan tersebut menunjukkan proses Raffi Ahmad dalam
merintis RANS Entertainment dari tim kecil hingga menjadi perusahaan yang besar.
Data tuturan (32) juga merupakan maksim penghargaan karena adanya kalimat
“Perusahaan itu dimulai dari tim kecil yang bekerja di garasi rumahnya, hingga kini
jumlah karyawan mencapai ratusan orang” sehingga dapat diogolonglan sebagai
bentuk kesantunan berbahasa menurut Leech.
Dari hasil analisis data di atas, peneliti menemukan ada 8 tuturan yang
menerapkan maksim kesederhanaan, yakni tuturan yang ditujukan oleh penutur
kepada mitra tutur. Dalam bertutur, penutur telah merendahkan dirinya dihadapan
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mitra tutur yakni dengan mengecam dirinya sendiri, dan hal ini sejalan dengan apa
yang diamanatkan Leech dalam maksim kerendahan hati, yakni penutur harus
memuji diri sendiri sedikit mungkin, dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin.
Tuturan di atas menunjukan bahwa penutur telah memberikan kecaman terhadap
dirinya sendiri. Dalam berkomunikasi, jika seseorang menerapkan maksim ini,
maka orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang rendah hati dan tidak
sombong.
4.2.2.5. Maksim Permufakatan
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:64) mengatakan bahwa maksim
permufakatan bisa disebut maksim kecocokan. Pada maksim ini, menekankan
supaya si penutur dan mitra tutur dapat saling membina kecocokan, persetujuan
atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Penutur dan mitar tutur dapat
dikatakan memiliki sikap yang santun jika sudah terjadi kemufakatan atau
kecocokan dalam kegiatan bertutur. Kehidupan masyarakat Jawa, orang tidak
diperbolehkan membantah secara langsung atas apa yang dituturkan orang lain.
Kehidupan masyarakat Jawa dahulu, wanita tidak diperkenankan menentang
sesuatu yang dikatakan pria. Jika kita mencermati orang bertutur masa saat ini,
seringkali si mitra tutur menggunakan anggukan-anggukan untuk tanda setuju,
acungan jempol, wajah tanpa kerutan pada dahi, dan lainya. Hal ini tersebut
merupakan sifat paralingustik kinetik untuk menyatakan maksud tertentu.
Rahardi (2005:64) dalam maksim ini, ditekankan agar para peserta tutur
dapat saling membina kekocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur.
Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur
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dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap
santun. Wijana (1996:59) menggunakan istilah maksim kecocokan menggariskan
setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka,
dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka. Hasil analisis maksim
permufakatan adalah sebagai berikut.
33. Mari kita absen! Siapa yang optimis vtube akan ON…????
Konteks
: Tuturan tersebut mengutarakan ajakan untuk bersamasama melakukan absensi terhadap pegiat media sosial yang
masih aktif pada aplikasi vtube
34. Met pagi! Salam sehat lahir batin kawan-kawan. Tetap semangat
beraktivitas dan produktif. Jo lali sarapan dan tetap jaga protokol kesehatan.
Rute glidig lewat kene lur? Duwe kenangan apa?
Konteks
: Tuturan di atas mengajak untuk tetap semangat dalam
beraktivitas sehari-hari. Selain itu kalimat di atas juga
bermaksud mengajak diskusi tentang kenangan yang diingat
saat melewati suatu rute jalan
35. Hal tersebut diungkap Fahri Hamzah di Podcast Deddy Corbuzier. Ada
yang cita-citanya jadi anggota DPR?
Konteks
: Tuturan tersebut bermaksud memancing respon dari
pembaca sosial media terhadap Fahri Hamzah di Podcast
Deddy Corbuzier
36. Sambil nunggu Vtube on mending main ini lumayan buat jajan. Gratis lagi.
Download apk di playstore. Masukkan kode untuk bonus saldo di awal
daftar
Konteks
: Tuturan tersebut mengajak untuk mendownload suatu
layanan aplikasi sementara menunggu Vtube untuk kembali
aktif
37. Level PPKM sudah turun. Kegiatan pun sudah biasa dijalankan dengan
protokol kesehatan ketat dan pembatasan pengunjung. Kapan pentasnya
kembali lagi 6 hari dala satu minggu?
Konteks
: Konteks dari tuturan tersebut adalah adanya usaha untuk
mengajak diskusi terkait dengan pelonggaran PPKM
38. Misal, calon ibu mertua nanya “kok kamu mau sama anak saya?” kalian
jawab apa?
Konteks
: Tuturan tersebut mengajak bertukar pendapat tentang
pertanyaan yang diajukan oleh orang tua dari pasangan jika
menjalani prosesi lamaran.
Data tuturan (33) merupakan bentuk maksim permufakatan karena
menunjukkan ajakan untuk menyepakati sesuatu. Tuturan tersebut mengutarakan
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ajakan untuk bersama-sama melakukan absensi terhadap pegiat media sosial yang
masih aktif pada aplikasi vtube. Tuturan tersebut telah memenuhi maksim
kesantunan Lecch (1993: 217) khusunya maksim permufakatan yakni membuat
permufakatan diri dengan orang lain sebanyak mungkin, yaitu pada kalimat “Mari
kita absen! Siapa yang optimis vtube akan ON…????” sehingga dapat
dikategorikan sebagai maksim permufakatan.
Data tuturan (34) juga menjadi salah satu bentuk maksim permufakatan.
Tuturan di atas mengajak untuk tetap semangat dalam beraktivitas sehari-hari.
Selain itu kalimat di atas juga bermaksud mengajak diskusi tentang kenangan yang
diingat saat melewati suatu rute jalan. Data tuturan (34) dipandang sebagai bentuk
tuturan yang santun karena dalam tuturan tersebut penutur mengusahakan
permufakatan dengan mitra tutur (guru), yang terlihat dalam tuturan “Rute glidig
lewat kene lur? Duwe kenangan apa?” Dalam tuturan tersebut, penutur telah
mematuhi prinsip kesantunan Leech (1993: 217) khusunya maksim permufakatan
yakni dalam bertutur, penutur harus membuat permufakatan diri dengan orang lain
sebanyak mungkin.
Data tuturan (35) merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam maksim
permufakatan. Tuturan tersebut bermaksud memancing respon dari pembaca sosial
media terhadap Fahri Hamzah di Podcast Deddy Corbuzier. Dalam tuturan tersebut,
penutur telah mematuhi prinsip kesantunan Leech (1993: 217) khusunya maksim
kesepakatan yakni dalam bertutur, penutur harus membuat kesepakatan diri dengan
orang lain sebanyak mungkin. Dalam tuturan di atas, penutur telah menyatakan
kesepakatannya dengan mitra tutur untuk mengkritisi respon pembaca terhadap
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Fahri Hamzah. Hal ini akan membuat mitra tutur merasa senang, karena apa yang
dikatakannya diterim baik oleh penutur
Data tuturan (36) merupakan bentuk maksim permufakatan tentang aplikasi
Vtube. Tuturan tersebut mengajak untuk mendownload suatu layanan aplikasi
sementara menunggu Vtube untuk kembali aktif. Data tuturan (36) dianggap
sebagai bentuk tuturan yang santun, karena dalam tuturan tersebut, penutur
mengusahakan permufakatan dengan mitra tutur yang terlihat dalam tuturan
“Sambil nunggu Vtube on mending main ini lumayan buat jajan..” Dalam tuturan
tersebut, penutur telah mematuhi prinsip kesantunan Leech (1993: 217) khusunya
maksim kesepakatan, yakni dalam bertutur, penutur harus membuat kesepakatan
diri dengan orang lain sebanyak mungkin.
Data tuturan (37) juga merupakan maksim permufakatan karena
menunjukkan perundingan terhadap hal yang dilakukan setelah PPKM
dilonggarkan. Konteks dari tuturan tersebut adalah adanya usaha untuk mengajak
diskusi terkait dengan pelonggaran PPKM. Adanya maksim permufakatan
didasarkan pada kalimat “Kapan pentasnya kembali lagi 6 hari dala satu minggu?”
Dalam tuturan tersebut, penutur telah mematuhi prinsip kesantunan Leech (1993:
217) khusunya maksim permufakatan, yakni dalam bertutur, penutur harus
membuat kesepakatan diri dengan orang lain sebanyak mungkin. Dalam tuturan di
atas, penutur telah menyatakan kesepakatannya dengan mitra tutur
Data tuturan (38) menjadi salah satu bentuk kesantunan berbahasa dalam
tuturan tersebut mengajak bertukar pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh
orang tua dari pasangan jika menjalani prosesi lamaran. Adanya maksim
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permufakatan didasarkan pada pernyataan “Misal, calon ibu mertua nanya “kok
kamu mau sama anak saya?” kalian jawab apa?” sehingga dapat diklasifikasikan
sebagai bentuk kesantunan berbahasa menurut Leech.
Dari hasil analisi data di atas, peneliti menemukan ada 6 tuturan yang
menerapkan maksim kesepakatan, yakni tuturan yang ditujukan penutur kepada
mitra tutur. Dalam bertutur, penutur telah berusaha untuk bersepakat dengan mitra
tutur, dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Leech dalam maksim
kesepakatan, yakni penutur harus sebanyak mungkin bersepakat dengan mitra tutur
dan mengurangi ketidaksepakatan dengan mitra tutur. Tuturan di atas menunjukan
hal yang demikian, yakni penutur dalam berkomunikasi telah berusaha untuk
bersepakat dengan mitra tutur. Orang yang menerapkan maksim kesepakatan dalam
berkomunikasi akan dipandang sebagai orang yang memperhatikan topik
pemicaraan, dan apabila maksim ini diterapkan dengan baik, maka akan membuat
proses komunikasi berjalan dengan lancar tanpa adanya percecokan.

4.2.2.6. Maksim Kesimpatisan
Leech (1993:207) mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar para
peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan
pihak lainya. Sikap antisipasi terhadap salah seorang peserta tutur akan diangap
sebagai tindakan akan santun. Orang yang bersikap antisipasi terhadap orang lain,
apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihal lain, akan dianggap sebagai orang yang
tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat (Rahardi, 2005:65). Menurut Wijana
(1996: 60), jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan tau kebahagiaan, penutur
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wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan, atau
musibah kesusahan atau musibah, penutur layak turut berduka, atau mengutarakan
ucapan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian.
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:65) mengungkapkan bahwa maksim
kesimpatian merupakan pemberian sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan
pihak yang lain. Masyarakat tutur di Indonesia, menjunjung tinggi sikap simpati
kepada orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Jika peserta tutur tidak memiliki
sikap simpati maka dapat dikatakan peserta tutur memiliki sikap antipati dan bisa
dikatakan sebagai suatu tindakan tidak santun. Sikap simpati kepada orang lain bisa
ditunjukan dengan cara memberikan senyuman, anggukan, gandengan tangan, dan
lainya
39. Kelak aku, kamu, dan kita jadi orangtua. Tanamkan masa muda yang
jujur, tidak menyakiti orang tua, jaga perasaan dan martabat mereka.
Supaya, masa tua kita menuai yang baik-baik dari keturunan kita.
Konteks
: Tuturan tersebut memiliki konteks untuk lebih bersimpati
kepada orang tua yang sudah mengerahkan segalanya agar
anaknya menjadi orang yang lebih baik.
40. Temuannya ditolak 11 kali, siswa SMAN 8 Yogyakarta Christoper Farrel
justru diundang justru diundang ke markas besar Google di California, ia
diundang untuk mempresentasikan hasil temuannya. Dan ia tetap
membawa bendera merah putih saat sudah mengharumkan nama
bangsa yang pernah menolaknya 11 kali.
Konteks
: Ujaran di atas mengemukakan tentang rasa kagum
terhadap siswa dari Indonesia terhadap karyanya yang telah
diakui di Internasional
41. Kate Beckinsale terpaksa harus dilarikan di Rumah Sakit di Los Angeles
usai dirinya mengalami cedera saat syuting film terbarunya.
Konteks
: Tuturan tersebut mengungkapkan tentang cedera yang
dialami artis pada saat syuting sehingga mengakibatkan
proses syuting terhambat
42. Karena hal itu, di tahun 2015 saat dirinya ditanya tentang James Bond, ia
malah lebih baik untuk memotong nadinya sendiri daripada harus
berperan sebagai James Bond. Di situlah sosok Hugh Jakman
memberikan pencerahan.
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Konteks

43.

44.

45.

46.

47.

48.

: Tuturan tersebut mengutarakan tentang perjalanan hidup
seorang Daniel Craig ketika memerankan James Bond yang
dipenuhi suka dan duka.
Tukul Arwana dilarikan ke Rumah Sakit. Diduga alami pendarahan otak.
Kemudian Tukul Arwana dilarikan keluarga ke Rumah Sakit karena
mengalami pendarahan pada bagian otaknya. Tukul diduga mengalami
pendarahan otak. Ia kini dirawat intensif dan keluarga minta doa
masyarakat.
Konteks
: Tuturan di atas bermaksud mengabarkan bahwa Tukul
Arwana mengalami pendarahan otak. Dalam tuturan di atas
juga diungkapkan bahwa keluarga meminta dukungan dari
masyarakat untuk kesembuhan beliau
Einstein tidak bisa berbicara dengan lancar sampai setelah ulang
tahunnya yang kesembilan. Orang tuanya mengira dia cacat mental.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan kelemahan fisik dari
Einstein pada masa kecilnya
Memang tidak gampang untuk tidur ketika hati sedang berperang dengan
pikiran.
Konteks
: Tuturan tersebut mengungkapkan adanya pengertian
terhadap beberapa orang yang susah tidur karena beban
pikiran
Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga. Semoga
Ananda menjadi bidadari surga. Amin.
Konteks
: Adanya tuturan tersebut menunjukkan adanya simpati
terhadap seseorang yang sudah meninggal.
Dia mewakili segenap perempuan yang kebingungan ketika membaca
Google Maps dan aplikasi sejenisnya. Mohon dimaafkan.
Konteks
: Tuturan tersebut menunjukkan rasa simpati terhadap
perempuan dengan kekurangan yang dimilikinya
Innalilahi wainnalilahi rojiun. Adik kami tercinta meninggal dunia akibat
pemerkosaan oleh 4 orang pekerja PT. IWIP Halteng.
Konteks
: Tuturan tersebut memiliki konteks memberikan simpati
terhadap meninggalnya seorang anak akibat pemerkosaan
yang dilakukan 4 orang pekerja PT. IWIP Halteng
Data tuturan (39) merupakan bentuk kesimpatisan yang menjadi salah satu

bentuk kesantunan berbahasa. Berdasarkan tuturan tersebut, dapat diketahui bahwa
penutur menunjukkan simpati pada orang tua. Tuturan tersebut memiliki konteks
untuk lebih bersimpati kepada orang tua yang sudah mengerahkan segalanya agar
anaknya menjadi orang yang lebih baik. data tuturan (39) sudah merupakan
pemberian sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang
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terwujud dalam kalimat “Kelak aku, kamu, dan kita jadi orangtua. Tanamkan masa
muda yang jujur, tidak menyakiti orang tua, jaga perasaan dan martabat mereka”
sehingga dapat dikatakan sebagai maksim kesimpatisan.
Data tuturan (40) dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kesantunan
berbahasa dengan maksim kesimpatisan. Hal ini dapat dilihat dari simpati yang
diperlihatkan penutur pada siswa sekolah yang mencetak prestasi. Ujaran di atas
mengemukakan tentang rasa kagum terhadap siswa SMAN 8 Yogyakarta
Christoper Farrel dari Indonesia terhadap karya yang telah diakui di Internasional.
Data tuturan (40) telah mewujudkan maksim kesimpatisan dalam pernytaan “Dan
ia tetap membawa bendera merah putih saat sudah mengharumkan nama bangsa
yang pernah menolaknya 11 kali” sehingga menunjukkan kesantunan berbahasa
menurut Leech.
Data tuturan (41) merupakan maksim kesimpatisan. Hal ini dikarenakan
tuturan tersebut mengungkapkan simpati atas musibah yang diamali Kate
Beckinsale. Tuturan tersebut mengungkapkan tentang cedera yang dialami artis
pada saat syuting sehingga mengakibatkan proses syuting terhambat. Ujaran
tersebut juga mengungkapkan simpati yang diungkapkan pada pernyataan “Kate
Beckinsale terpaksa harus dilarikan di Rumah Sakit di Los Angeles usai dirinya
mengalami cedera saat syuting film terbarunya” sehingga dapat dikategorikan
sebagai bentuk kesantunan berbahasa.
Data tuturan (42) merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam maksim
kesimpatisan. Hal ini dapat dilihat pada perjalanan hidup Daniel Craig yang tidak
ingin memerankan James Bond. Tuturan tersebut mengutarakan tentang perjalanan
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hidup seorang Daniel Craig ketika memerankan James Bond yang dipenuhi suka
dan duka. Data tuturan (42) merupakan maksim kesimpatisan yang dapat
diidentifikasi pada pernyataan “ia malah lebih baik untuk memotong nadinya
sendiri daripada harus berperan sebagai James Bond” sehingga dapat digolongkan
sebagai kesantunan berbahasa menurut Leech.
Data tuturan (43) mengungkapkan simpati terhadap Tukul Arwana yang
terkena musibah sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk kesantunan berbahasa.
Tuturan tersebut bermaksud mengabarkan bahwa Tukul Arwana mengalami
pendarahan otak. Dalam tuturan di atas juga diungkapkan bahwa keluarga meminta
dukungan dari masyarakat untuk kesembuhan beliau. Data tuturan (43) juga dapat
digolongkan sebagai maksim kesimpatisan karena pernyataan “Ia kini dirawat
intensif dan keluarga minta doa masyarakat” sehingga dapat diklasifikasikan
sebagai kesantunan berbahasa dalam bentuk maksim kesimpatisan.
Data tuturan (44) merupakan bentuk maksim kesimpatisan yang
menerangkan tentang cacat yang dialami oleh Einstein. Tuturan tersebut
menunjukkan kelemahan fisik dari Einstein pada masa kecilnya. Data tuturan (44)
sudah merupakan pemberian sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan pihak
yang lain yang terwujud dalam kalimat “Einstein tidak bisa berbicara dengan
lancar sampai setelah ulang tahunnya yang kesembilan. Orang tuanya mengira dia
cacat mental” sehingga dapat dikatakan sebagai maksim kesimpatisan.
Data tuturan (45) merupakan maksim kesimpatisan. Hal ini dikarenakan
tuturan tersebut mengungkapkan simpati atas kesulitan yang dialami ketika tidur
dalam keadaan memiliki banyak masalah. Data tuturan (45) juga mengungkapkan
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simpati yang diungkapkan pada pernyataan “Memang tidak gampang untuk tidur
ketika hati sedang berperang dengan pikiran” sehingga dapat dikategorikan
sebagai bentuk kesantunan berbahasa dalam bentuk maksim kesimpatisan menurut
Leech.
Data tuturan (46) merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam maksim
kesimpatisan. Hal ini dapat dilihat pada ucapan dukacita terhadpa kasus pelecehan
seksual pad anak di bawa umur. Adanya tuturan tersebut menunjukkan adanya
simpati terhadap seseorang yang sudah meninggal. Data tuturan (46) merupakan
maksim kesimpatisan yang dapat diidentifikasi pada pernyataan “Turut berdukacita
yang sedalam-dalamnya bagi keluarga. Semoga Ananda menjadi bidadari surga.
Amin” sehingga dapat digolongkan sebagai kesantunan berbahasa dalam bentuk
maksim kesimpatisan menurut Leech.
Data tuturan (47) dapat digolongkan sebagai maksim kesimpatisan. Hal ini
dapat dilihat pada tuturan tersebut yang menunjukkan rasa simpati terhadap
perempuan dengan kekurangan yang dimilikinya. Kekurangan tersebut adalah
ketidakmampuan membaca Google Maps dan berbagai aplikasi lain. Data tuturan
(47) juga menunjuk pada maksim kesimpatisan didasarkan pada pernyataan “Dia
mewakili segenap perempuan yang kebingungan ketika membaca Google Maps dan
aplikasi sejenisnya. Mohon dimaafkan” sehingga dapat digolongkan sebagai
kesantunan berbahasa.
Data tuturan (48) juga menjadi salah satu bentuk maksim kesimpatisan. Hal
ini dapat dilihat pada pernyataan “Innalilahi wainnalilahi rojiun. Adik kami tercinta
meninggal dunia akibat pemerkosaan oleh 4 orang pekerja PT. IWIP Halteng”.
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Data tuturan (48) memiliki konteks memberikan simpati terhadap meninggalnya
seorang anak akibat pemerkosaan yang dilakukan 4 orang pekerja PT. IWIP
Halteng sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk maksim
kesimpatisan.
Dari hasil analisis data di atas, peneliti menemukan ada 10 tuturan yang
menerapkan maksim kerendahan hati, yakni tuturan yang ditujukan oleh penutur
kepada mitra tutur. Menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain dan hal ini
sejalan dengan apa yang diamanatkan Leech dalam maksim kesimpatisan.
4.3. Pembahasan

4.3.1. Penanda Kesantunan Berbahasa yang Ada dalam Tuturan Jejaring
Media Sosial
Dari analisis data, peneliti menemukan penanda kesantunan berbahasa dalam
kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari tuturan yang mematuhi prinsip
kesantunan berbahasa. Penanda kesantunan yang dimaksud adalah kesantuan
berbahasa dalam media sosial. Penutur menemukan empat penanda kesantunan
berbahasa yang dapat membuat tuturan terasa santun ketika dituturkan. Pertama,
kehati-hatian dalam pemilihan kata. Kedua, memberikan tanggapan positif terhadap
fenomena yang terjadi. Ketiga, kerendahan hati penutur (pembuat status) dalam
menghadapi permasalahan. Keempat mengakui prestasi yang dilakukan pihak lain
dengan kesederhanaan.
1. Kehati-hatian dalam Pemilihan Kata.
Pemilihan kata menjadi hal yang penting dalam berkomunikasi.
Pemilihan kata yang salah dapat menyinggung dan melukai perasaan mitra
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tuturnya, maka dalam proses komunikasi, seseorang harus berhati-hati dalam
memilih kata yang akan diungkapkan kepada mitra tuturnya. Terlebih dalam
proses pembelajaran di kelas, ketika hendak menyampaikan sesuatu,
mengkritik atau memberikan tanggapan, jika salah memilih kata akan
menimbulkan kesalapahaman. Oleh karena itu, diharapkan agar para siswa
harus berhati-hati dalam memilih kata agar proses pembelajaran dapat berjalan
dengan lancar. Beberapa contoh pernyataan yang mengandung kehati-hatian
dalam pemilihan kata adalah sebagai berikut.
a. Saya tidak pernah ghibah. Saya hanya melakukan studi kualitatif
mengenai perilaku manusia menggunakan teknik focused group
discussion.
Konteks
: Pernyataan tersebut memiliki konteks berupa menjelaskan
bahwa penutur tidak bermaksud melakukan ghibah, hanya
melakukan pembicaraan tentang perilaku manusia dengan
teknik yang lebih ilmiah
b. Tatanan kehidupan sungguh amat sangat indah jika ada di dalam
ketertibteraturan. Kiranya proses kehidupan saat ini menuju ke arah
tersebut. Namun tetap realistis sambil mensyukuri segala rahmat yang
ada
Konteks
: Ujaran di atas menunjukkan tentang cara menjalani hidup
yang benar dan membangun ketentraman dalam hati
Pada data tuturan (a) menunjukkan adanya kehati-hatian dalam pemilihan kata
yang ditunjukkan adanya kata “saya” yang menunjukkan kehati-hatian dalam
pemilihan kata sehingga menunjukkan kesantunan berbahasa. Kesantunan
berbahasa juga ditunjukkan dengan penggunaan kata “perilaku manusia”
sehingga menunjukkan bahasa yang santun dan dipilih dengan baik. Tuturan
(b) juga menunjukkan

kehati-hatian dalam

bentuk

kata-kata

yang

menggunakan bahasa formal, yaitu kata “proses kehidupan” sehingga
menggambarkan proses kehidupan manusia yang patut disyukuri.
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2. Tanggapan Positif terhadap Fenomena yang Terjadi.
Memberikan

tanggapan

positif

ketika

berkomunikasi

dapat

meminimalkan terjadinya pertentangan. Terlebih dalam proses bertutur di
media sosial, dimana ketika penutur mencurahkan pemikirannya dalam media
sosial pribadinya, ada beberapa pembaca yang membaca dan merespon status
yang dibuat oleh penutur. Beberapa pernyataan yang mengandung tanggapan
positif adalah sebagai berikut.
a. Perbedaan ga seharusnya memisahkan kita hanya karena orang lain
tidak punya pendapat/ kepercayaan yang sama bukan berarti mereka di
bawah ya.
Konteks
: Ujaran tersebut mengungkapkan bahwa perbedaan
keyakinan tidak boleh mengakibatkan perpecahan.
b. Presiden Jokowi saja semangat terus agar kita segera pulih dari
pandemi, masak kita ngga?
Konteks
: Tuturan tersebut menyatakan tentang semangat dari
Presiden Jokowi dalam ikut serta mengatasi pandemi
Data tuturan (a) dan (b) menunjukan bahwa penutur memberikan tanggapan
positif kepada mitra tutur. Pada tuturan (a) penutur menanggapi adanya
fenomena perbedaan pendapat atau kepercayaan dan memberikan tanggapan
positif bahwa perbedaan seharusnya tidak menyebabkan perpecahan. Data
tuturan (b) juga menunjukkan tanggapan positif terhadap fenomena pandemi
yang sedang terjadi dan membandingkannya dengan Presiden Jokowi yang
tetap semangat dalam mengatasi pandemi yang terjadi di Indonesia.
3. Kerendahan Hati dalam Menghadapi Permasalahan.
Tuturan dapat dikatakan santun apabila dalam tuturan tersebut penutur
mempunyai sifat rendah hati terhadap permasalahan yang dihadapi dalam
berkomunikasi. Seperti dalam proses tuturan di media sosial, ketika penutur
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menyikapi permasalahan yang terjadi, penutur tersebut harus meresponnya
dengan sifat yang rendah hati. Penutur tidak boleh bersifat emosional terhadap
segala hal yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan emosi dalam diri.
Tuturan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.
a. Ngeliat banyak banget wanita cantic di luar sana dan sadar gue ga cakepcakep amat, when insecurity strikes, gue cuma berdoa semoga
pasangan gue nanti selalu ngerasa dicukupkan dengan sosok gue.
Udah itu aja
Konteks : Tuturan tersebut menunjukkan kesederhanaan yang
ditunjukkan oleh seseorang ketika memiliki pasangan
nantinya.
b. Hidup ga harus ngikutin trend, apa yang kita punya itu yang kita pake,
semampunya aja, gausah maksain.
Konteks : Ujaran tersebut menunjukkan adanya kesederhanaan
terhadap hidup yang sudah dijalani sehingga tidak perlu
memaksakan apa yang tidak dimiliki
Pada data tuturan (a) dan (b) terdapat indikasi untuk menunjukkan
kerendahan hati terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam ucapan
penutur di media sosial. Pada tuturan (a) menunjukkan kerendahan hati dari
penutur terhadap fenomena pencarian jodoh, yaitu tetap bersikap realistis
terhadap keberadaannya ketika sudah berkeluarga nantinya, sedangkan
tuturan (b) juga menunjukkan kerendahan hati terhadap fenomena trend
pakaian atau outfit yang dipakai. Penutur menunjukkan kerendahan hati
untuk hidup secukupnya dan tidak memaksakan gaya hidup yang akan
memberatkan.
4. Pengakuan Terhadap Prestasi yang Dilakukan Pihak Lain.
Tuturan dapat dikatakan santun apabila dalam proses komunikasi,
penutur dan mitra tutur sama-sama mengakui prestasi yang dihasilkan. Hal
ini dapat meminimalkan pertentangan. Seperti dalam pembuatan tuturan di
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media sosial. Penutur mengakui prestasi dari pihak lain sehingga
menimbulkan kesantunan berbahasa. Data yang menunjukkan adanya
pengakuan prestasi adalah sebagai berikut.
a. Menjadi anak dari selebritis ternama biasanya tak jauh-jauh akan jadi
artis juga, namun artis ini bisa buktikan dapat sukses tanpa
mendompleng nama besar orang tuanya di industri hiburan.
Konteks : Ujaran tersebut mengungkapkan kekaguman terhadap
anak dari selebritis yang bisa sukses tanpa adanya campur
tangan dari nama besar orang tuanya
b. Dapat menikah dengan seseorang yang dulunya disukai banyak orang
adalah sebuah pencapaian tertinggi dalam sebuah kisah percintaan
Konteks : Ujaran tersebut memiliki konteks untuk memberikan
apresiasi terhadap seseorang yang menikahi primadona
yang disukai banyak orang.
Data tuturan (a) dan (b) menunjukkan adanya pengakuan prestasi yang
diberikan penutur di media sosial kepada orang lain yang lebih berprestasi.
Pada tuturan (a) menunjukkan pengahrgaan terhadap prestasi dari anak
selebritis yang mampu merintis usaha sendiri dan memperlihatkan
eksistensinya tanpa mendompleng nama besar orang tuanya di dunia
selebritis. Pada tuturan (b) penutur menyampaikan penghargaan terhadap
seseorang yang mampu memberikan menikahi seseorang yang disukai oleh
banyak orang sehingga menunjukkan adanya pengakuan terhadap prestasi
yang dihasilkan.

4.3.2. Bentuk Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Jejaring Media Sosial
Berdasarkan Prinsip Kesantunan
Dari analisis data, peneliti menemukan bentuk kesantunan berbahasa dalam
kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari tuturan media sosial. Dalam media
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sosial, apabila menerapkan fungsi kesantunan berbahasa dengan baik, maka proses
komunikasi di media sosial dapat berjalan dengan lancar. Peneliti menemukan ada
enam bentuk kesantunan berbahasa yang digunakan dalam media sosial, yakni
maksim

kebijaksanaan,

kedermawanan,

penghargaan,

kesederhanaan,

permufakafatan, dan kesimpatisan.
1. Maksim Kebijaksanaan
Maksim kebijaksanaan mengamanatkan hendaknya penutur harus
mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan mamaksimalkan keuntungan bagi
orang lain ketika bertutur. Ketika bertutur, penutur harus menuturkan sesuau
yang memberikan keutungan bagi mitra tutur dan isi tuturannya harus
menyenangkan hati mitra tutur Leech (1993: 209). Dalam maksim
kebijaksanaan ini, hasil yang dapat ditemukan peneliti adalah sebagai berikut.
a. Ada alasan mengapa jalanmu tak semulus orang lain, bisa jadi
imbalanmu lebih besar. Jangan menyerah!!! Suatu hari akan menjadi
hal yang bernilai.
Konteks
: Tuturan tersebut bermaksud memberikan motivasi bahwa
tidak boleh menyerah terhadap segala sesuatu dan tidak
perlu iri terhadap kesuksesan yang dicapai orang lain
b. Saya tidak pernah ghibah. Saya hanya melakukan studi kualitatif
mengenai perilaku manusia menggunakan teknik focused group
discussion.
Konteks
: Pernyataan tersebut memiliki konteks berupa menjelaskan
bahwa penutur tidak bermaksud melakukan ghibah, hanya
melakuka pembicaraan tentang perilaku manusia dengan
teknik yang lebih ilmiah
Pada tuturan (a) peneliti mengklafikasikannya sebagai maksim
kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada penutur yang menggunakan diksi
mencerminkan kesantunan yakni “suatu hari akan menjadi hal yang bernilai,”
yang menunjukan bahwa penutur bermaksud untuk memotivasi mitra tutur
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(pembaca media sosial). Kesantunan juga ditunjukkan tuturan (b) melalui
pernyataan “Saya hanya melakukan studi kualitatif mengenai perilaku manusia
menggunakan teknik focused group discussion.” Jelas terlihat bahwa penutur
merendahkan diri dan tidak membalas berbagai hinaan yang diterimanya ketika
bertindak tutur di media sosial. Dapat diketahui bahwa kedua pernytaaan
tersebut mengandung arti berupa kebijaksanaan yang dilakukan ketika bertutur
di media sosial. Pernyataan tersebut juga didasarkan pada penelitian dari
Bahantwelu (2019: 46) bahwa tuturan dalam maksim kebijaksanaan harus
meminimlkan kerugian mitra tutur dan memaksimalkan keuntungan mitra tutur
sebesar mungkin ketika bertutur.
2. Maksim Kedermawanan
Maksim kedermawanan menggambarkan penghormatan terhadap
orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi
dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Menurut
Leech (dalam Rahardi, 2006:61) berpendapat bahwa maksim kedermawanan
bisa disebut dengan maksim kemurahan hati, artinya orang yang bertutur
diharapkan dapat menghormati orang lain. Beberapa maksim kedermawanan
yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.
a. Silverqueen adalah coklat asli Indonesia yang dibuat di Garut. Keluarga
Chuang selaku pemilik usaha tidak pernah melakukan PHK
karyawan kecuali mencuri atau meninggal dunia.
Konteks : Tuturan tersebut merupakan bentuk ujaran yang
menunjukkan pemilik dari silverqueen yang tidak pernah
melakukan pemecatan terhadap karyawan apabila tidak
melakukan kesalahan atau meninggal.
b. Kesultanan Siak pernah menyumbangkan harta kerajaan sebanyak 13
juta gulden atau sekitar 1.000 triliun rupiah kepada pemerintah sebagai
modal awal bangsa Indonesia setelah merdeka.
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Konteks

: Kalimat di atas menunjukkan kebaikan hati Kesultanan
Siak yang menyumbangkan harta kerajaan untuk membantu
bangsa Indonesia yang baru saja bebas dari penjajahan.

Kedua pernyataan di atas merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam
bentuk maksim kedermawanan. Pada tuturan (a) dianggap sebagai tuturan yang
santun karena mematuhi prinsip kesantunan Leech khusunya maksim
kedermawanan, yakni penutur meminimalkan keuntungan diri sendiri dan
memaksimalkan kerugian diri sendiri. tuturan yang dianggap santun dapat
dilihat dalam tuutran “Keluarga Chuang selaku pemilik usaha tidak pernah
melakukan PHK karyawan kecuali mencuri atau meninggal dunia”. Tuturan
(b) juga menjadi salah satu bentuk kesantunan berbahasa dalam bentuk maksim
kedermawanan, yakni penutur meminimalkan keuntungan diri sendiri dan
memaksimalkan kerugian diri sendiri. tuturan yang dianggap santun dapat
dilihat dalam tuutran “Keluarga Chuang selaku pemilik usaha tidak pernah
melakukan PHK karyawan kecuali mencuri atau meninggal dunia”
Penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Leech
(1993: 209) dalam maksim kedermawanan, yakni tuturan harus meminimalkan
keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian diri sendiri sebanyak
mungkin. Dalam tuturan di atas terdapat usaha untuk merugikan dirinya sendiri
yakni dengan tidak pernah melakukan PHK dan menyumbangkan harta untuk
orang miskin.
3. Maksim Penghargaan
Maksim penghargaan diartikan sebagai maksim yang menuntut penutur
untuk memuji diri sendiri sedikit mungkin, dan mengecam diri sendiri sebanyak
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mungkin, Leech (1993: 214). Seseorang yang dapat menaati maksim ini dapat
dipandang sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dalam
kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang memuji dan mengunggulkan
dirinya sendiri, orang seperti itu akan dipandang menjadi orang yang tidak
santun, dan sombong. Apabila dalam tuturan sehari-hari dapat memaksimalkan
maksim ini maka proses komunikasi dapat menjadi santun. Beberapa contoh
maksim penghargaan yang didaptkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.
a. Omongan Ahok terbukti kemudian hari karena pake akal sehat.
Logika aja apa negara sanggup menyediakan dana untuk rumah DP 0%
Konteks : Tuturan di atas menyatakan tentang pujian yang diberikan
kepada Ahok karena mampu berpiki secara logis tentang
kebijakan yang ada di Jakarta.
b. Presiden Jokowi saja semangat terus agar kita segera pulih dari
pandemi, masak kita ngga?
Konteks : Tuturan tersebut menyatakan tentang semangat dari
Presiden Jokowi dalam ikut serta mengatasi pandemi
Bentuk kesantunan berbahasa pada data tuturan (a) merupakan maksim
penghargaan dimana penutur diharapkan untuk meminimalkan pujian terhadap
diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin, yang terlihat dalam
tuturan “Omongan Ahok terbukti kemudian hari karena pake akal sehat”.
Dalam tuturan tersebut terlihat jelas bahwa penutur telah memuji dihadapan
Ahok yang sudah memujinya karena mampu memimpin Jakarta dengan baik.
data tuturan (b) juga merupakan bentuk kesantunan berbahasa dimana penutur
diharapkan untuk meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengecam
diri sendiri sebanyak mungkin, yang terlihat dalam tuturan “Presiden Jokowi
saja semangat terus agar kita segera pulih dari pandemi” sehingga dapat
digolongkan sebagai maksim penghargaan.
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Penelitian ini sejalan dengan pendapat Rahardi (2005: 79) bahwa penutur
harus memuji diri sendiri sedikit mungkin, dan mengecam diri sendiri sebanyak
mungkin. Tuturan di atas menunjukan bahwa penutur telah memberikan
kecaman terhadap dirinya sendiri.
4. Maksim Kesederhanaan
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:64) maksim kesederhanaan dapat
disebut maksim kesederhanaan, dalam komunikasi peserta tutur diharapkan
dapat memiliki sikap kesederhanaan dengan cara mengurangi pujian atas
dirinya sendiri. Orang bisa dikatakan sombong hati jika komunikasi bertutur
selalu mengunggulkan dirinya sendiri atau memuji dirinya sendiri. Di
kehidupan masyarakat Indonesia, kesederhanaan atau kesederhanaan dijadikan
sebagai parameter penilaiaan kesantunan seseorang. Hasil analisis peneliti
terhadap maksim kesederhanaan adalah sebagai berikut.
a. Saya memohon doa kalian, semoga besok ujian saya lancar dan diberi
kemudahan dalam menjawab. Bagi saudara non-muslim jika ada saya
juga mohon doanya. Salam toleransi bernegara. Maaf jika ada kata
yang salah.
Konteks : Tuturan di atas menyatakan permohonan dukungan
terhadap penulis status yang akan menghadapi ujian.
Tuturan tersebut juga menyampaikan permohonan maaf
apabila ada kesalahan dalam penyampaian tuturan.
b. Mau ini ga? Gak usah gapapa. Kata emaknya teman gua: kalo niat
ngasi tuh gaperlu nanya, mau ini mau itu, beliin aja namanya juga niat
ngasih, cewe jelas jawab gamau karna takut dibilang matre
Konteks : Tuturan tersebut menunjukkan kesederhanaan yang
ditunjukkan oleh perempuan yang tidak tertarik dengan
uang ketika memiliki pasangan.
Pada tuturan (a) dan (b) dapat dikatakan sebagai maksim
kesederhanaan. Pada tuturan (a) telah mematuhi prinsip kesantunan Leech
yakni

maksim

lesederhanaan,

dimana

penutur

diharapkan

untuk
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meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengecam diri sendiri
sebanyak mungkin, yang terlihat dalam tuturan “Maaf jika ada kata yang
salah”. Sedangkan data tuturan (b) merupakan bentuk maksim kesederhanaan
yang ada pada kalimat “Mau ini ga? Gak usah gapapa. Kata emaknya teman
gua: kalo niat ngasi tuh gaperlu nanya, mau ini mau itu, beliin aja namanya
juga niat ngasih, cewe jelas jawab gamau karna takut dibilang matre”
sehingga dapat dikatakan sebagai maksim kesederhanaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kurniawati (2012: 56) yang menyatakan bahwa penutur telah memberikan
kecaman terhadap dirinya sendiri yakni dengan mengatakan bahwa dalam
berkomunikasi, jika seseorang menerapkan maksim ini, maka orang tersebut
akan dipandang sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong.
5. Maksim Permufakafatan
Maksim permufakatan diartikan sebagai maksim yang menuntut
penutur untuk sebanyak mungkin bersepakat dengan mitra tutur dan
mengurangi ketidaksepakatan dengan mitra tutur. Seseorang yang dapat
menaati maksim ini dipandang sebagai orang yang memerhatikan topik
pembicaraan, dan dengan menaati maksim ini pula percecokan dapat
dimanimalisir. Misalnya dalam proses komunikasi, ketika penutur dan mitra
tutur mempunyai paham yang berbeda, diharpkan agar mereka tidak saling
berkonfrontasi, agar hubungan antara penutur dan mitra tutur tetap baik dan
harmonis. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil beberapa hasil
penelitian sebagai berikut.
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a. Mari kita absen! Siapa yang optimis vtube akan ON…????
Konteks : Tuturan tersebut mengutarakan ajakan untuk bersamasama melakukan absensi terhadap pegiat media sosial yang
masih aktif pada aplikasi vtube
b. Met pagi! Salam sehat lahir batin kawan-kawan. Tetap semangat
beraktivitas dan produktif. Jo lali sarapan dan tetap jaga protokol
kesehatan. Rute glidig lewat kene lur? Duwe kenangan apa?
Konteks : Tuturan di atas mengajak untuk tetap semangat dalam
beraktivitas sehari-hari. Selain itu kalimat di atas juga
bermaksud mengajak diskusi tentang kenangan yang diingat
saat melewati suatu rute jalan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tuturan (a) dan (b)
merupakan bentuk kesantunan berbahasa dalam maksim permufakatan.
Tuturan tersebut telah memenuhi maksim kesantunan Lecch (1993: 217)
khusunya maksim permufakatan yakni membuat permufakatan diri dengan
orang lain sebanyak mungkin, yaitu pada kalimat “Mari kita absen! Siapa yang
optimis vtube akan ON…????” sehingga dapat dikategorikan sebagai maksim
permufakatan. Data tuturan (34) dipandang sebagai bentuk tuturan yang santun
karena dalam tuturan tersebut penutur mengusahakan permufakatan dengan
mitra tutur (guru), yang terlihat dalam tuturan “Rute glidig lewat kene lur?
Duwe kenangan apa?”.
Hal ini sejalan dengan pendapat dari Prabowo (2014: 78) bahwa
maksim permufakatan merupakan maksim yang menuntut penutur untuk
sebanyak mungkin bersepakat dengan mitra tutur dan mengurangi
ketidaksepakatan dengan mitra tutur. Seseorang yang dapat menaati maksim
ini dipandang sebagai orang yang memerhatikan topik pembicaraan, dan
dengan menaati maksim ini pula percecokan dapat dimanimalisir. Misalnya
dalam proses komunikasi, ketika penutur dan mitra tutur mempunyai paham
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yang berbeda, diharpkan agar mereka tidak saling berkonfrontasi, agar
hubungan antara penutur dan mitra tutur tetap baik dan harmonis.
6. Maksim Kesimpatisan
Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006:65) mengungkapkan bahwa
maksim kesimpatian merupakan pemberian sikap simpatinya antara pihak yang
satu dengan pihak yang lain. Masyarakat tutur di Indonesia, menjunjung tinggi
sikap simpati kepada orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Jika peserta
tutur tidak memiliki sikap simpati maka dapat dikatakan peserta tutur memiliki
sikap antipati dan bisa dikatakan sebagai suatu tindakan tidak santun. Sikap
simpati kepada orang lain bisa ditunjukan dengan cara memberikan senyuman,
anggukan, gandengan tangan, dan lainya. Beberapa hasil penelitian yang
didapatkan peneliti adalah sebagai berikut.
a. Kelak aku, kamu, dan kita jadi orangtua. Tanamkan masa muda yang
jujur, tidak menyakiti orang tua, jaga perasaan dan martabat mereka.
Supaya, masa tua kita menuai yang baik-baik dari keturunan kita.
Konteks : Tuturan tersebut memiliki konteks untuk lebih bersimpati
kepada orang tua yang sudah mengerahkan segalanya agar
anaknya menjadi orang yang lebih baik.
b. Temuannya ditolak 11 kali, siswa SMAN 8 Yogyakarta Christoper
Farrel justru diundang justru diundang ke markas besar Google di
California, ia diundang untuk mempresentasikan hasil temuannya. Dan
ia tetap membawa bendera merah putih saat sudah mengharumkan
nama bangsa yang pernah menolaknya 11 kali.
Konteks : Ujaran di atas mengemukakan tentang rasa kagum
terhadap siswa dari Indonesia terhadap karyanya yang telah
diakui di Internasional
Data tuturan (a) dan (b) merupakan maksim kesimpatisan yang menjadi
salah satu bentuk kesantunan berbahasa. Data tuturan (a) sudah merupakan
pemberian sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain
yang terwujud dalam kalimat “Kelak aku, kamu, dan kita jadi orangtua.
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Tanamkan masa muda yang jujur, tidak menyakiti orang tua, jaga perasaan
dan martabat mereka” sehingga dapat dikatakan sebagai maksim
kesimpatisan. Data tuturan (b) telah mewujudkan maksim kesimpatisan dalam
pernytaan “Dan ia tetap membawa bendera merah putih saat sudah
mengharumkan nama bangsa yang pernah menolaknya 11 kali” sehingga
menunjukkan kesantunan berbahasa menurut Leech.
Kedua tuturan tersebut mewujudkan adanya kesimpatisan terhadap
berbagai fenomena terjadi. Hasil penelitian tersebut didukung dengan pendapat
dari Wijana (1996: 60), jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan tau
kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur
mendapatkan kesusahan, atau musibah kesusahan atau musibah, penutur layak
turut berduka, atau mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai tanda
kesimpatian.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan terhadap penelitian yang
berjudul Kesantunan Berbahasa Pengguna Media Sosial : Suatu Kajian Pragmatik.
Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Peneliti menemukan penanda kesantunan berbahasa dalam tuturan di media
sosial, yakni dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Konteks dari
kalimat tersebut antara lain: 1) kehati-hatian dalam pemilihan kata, 2)
tanggapan positif terhadap fenomena yang terjadi, 3) kerendahan hati dalam
menghadapi permasalahan, dan 4) pengakuan terhadap prestasi yang dilakukan
pihak lain
2. Peneliti menemukan bentuk kesantunan berbahasa pada media sosial sebagai
kajian pragmatik dalam enam maksim, yakni 1) maksim kebijaksanaan, 2)
maksim kedermawanan, 3) maksim penghargaan, 4) maksim kesederhanaan,
5) maksim permufakatan, dan 6) maksim kesimpatisan. Adanya maksim
tersebut membuat suatu tuturan menjadi lebih santun dibandingkan dengan
tuturan biasa tanpa maksim
.
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5.2. Saran
Penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti
mengajukan beberapa saran bagi para peneliti selanjutnya terutama yang melakukan
penelitian sejenis. Saran dari peneliti adalah sebagai berikut.
1. Peneliti ini hanya membahas prinsip kesantunan dari kaidah menutur Leech (1993)
sebagai penentu kesantunan dalam berkomunikasi. Peneliti ingin jika ada penelitian
yang sama, alangkah baiknya jika bisa menggunakan kaidah dari ahli lain, serta
meneliti apakah ada hubungan atau kesamaan antara kaidah kesantunan ahli yang satu
dengan yang lain, karena pasti ada sesuatu yang sama dan berbeda yang pada akhirnya
menentukan sebuah kesantunan.
2. Data yang diteliti sebaiknya tidak hanya tuturan di media sosial, tetapi masih ada data
lain yang bisa dijadikan objek penelitian seperti tuturan dalam media lain yang
menarik untuk diteliti.
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DATA PENELITIAN
KESANTUNAN BERBAHASA PENGGUNA MEDIA SOSIAL KAJIAN PRAGMATIK
Oleh: Marselina Heldi
171224058
Pembimbing: Prof. Dr. Pranowo, M.Pd
Petunjuk Triangulasi:
1. Triangulator memberikan tanda centang () pada kolom ya/tidak untuk menggambarkan penilaian Anda.
2. Berilah catatan pada kolom komentar untuk membantu kebenaran dari hasil analisis.
3. Setelah mengisi tabulasi data, triangulator dimohon untuk membubuhkan tanda tangan di bagian akhir
Keterangan:
Data penelitian kesantunan berbahasa pengguna media sosial dikelompokkan berdasarkan teori prinsip kesantunan Leech yang meliputi
6 maksim, yaitu maksim permufakatan, maksim kesimpatisan, maksim penghargaan, maksim kedermawanan, maksim kebijaksanaan
dan maksim kesederhanaan. Kode-kode data tersebut diantaranya maksim kebijaksanaan (MKb), maksim kedermawanan (MKdw),
maksim penghargaan (MPg), maksim kesederhanaan (MKs), maksim permufakatan (MP),dan maksim kesimpatisan (MK)
Persetujuan
Data
Kode
Bentuk
Penanda Makna Pragmatik
dalam
Komentar
Triangulator
Data
Ujaran kesantunan
Ujaran Kesantunan
Triangulator
Tuturan di Media Sosial
Ya
Tidak
01/MP
Kalimat imperatif
Makna yang terkandung dalam 
Data Tuturan:
Mari kita absen! Siapa yang Bukti:
tuturan
tersebut
adalah
optimis vtube akan ON…????
Mari kita absen!
mengajak. Tuturan tersebut
memiliki
arti
mengajak
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut mengutarakan
pembaaca
untuk
sepakat
ajakan untuk bersama-sama
melakukan absensi sehingga
melakukan absensi terhadap
dapat dikategorikan sebagai
pegiat media sosial yang masih
maksim permufakatan
aktif pada aplikasi vtube
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02/MKb

03/MK

Data Tuturan:
Ada alasan mengapa jalanmu tak
semulus orang lain, bisa jadi
imbalanmu lebih besar. Jangan
menyerah!!! Suatu hari akan
menjadi hal yang bernilai.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut bermaksud
memberikan motivasi bahwa
tidak boleh menyerah terhadap
segala sesuatu dan tidak perlu iri
terhadap
kesuksesan
yang
dicapai orang lain
Data Tuturan:
Kelak aku, kamu, dan kita jadi
orangtua. Tanamkan masa muda
yang jujur, tidak menyakiti orang
tua, jaga perasaan dan martabat
mereka. Supaya, masa tua kita
menuai yang baik-baik dari
keturunan kita.
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
memiliki
konteks untuk lebih bersimpati
kepada orang tua yang sudah
mengerahkan segalanya agar
anaknya menjadi orang yang
lebih baik.

Kalimat deklaratif.
Bukti:
Jangan menyerah!!!
Suatu
hari
akan
menjadi hal yang
bernilai

Makna yang terkandung dalam
tuturan
tersebut
adalah
memberikan semangat untuk
orang lain dalam menghadapi
permasalahan sehingga tuturan
tersebut memberikan keuntungan
bagi orang lain. Hal tersebut
menunjukkan bahwa ujaran
tersebut merupakan sebuah
bentuk maksim kebijaksanaan

Kalimat deklaratif
Bukti:
Kelak aku, kamu, dan
kita jadi orang tua

Makna yang terkandung dalam
tuturan tesebut adalah mengajak
pembaca untuk merasakan beban
dari orang tua sekaligus ikut
merasakan sulitnya menjadi
orang tua. Tutura tersebut
mematuhi prinsip kesantuan dari
Leech,
yaitu
maksim
kesimpatisan
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04/MKb

05/MKs

Data Tuturan:
Saya tidak pernah ghibah. Saya
hanya melakukan studi kualitatif
mengenai perilaku manusia
menggunakan metode focused
group discussion.
Konteks Tuturan:
Pernyataan tersebut memiliki
konteks berupa menjelaskan
bahwa penutur tidak bermaksud
melakukan
ghibah,
hanya
melakukan pembicaraan tentang
perilaku manusia dengan metode
yang lebih ilmiah,
Data Tuturan:
Saya memohon doa kalian,
semoga besok ujian saya lancar
dan diberi kemudahan dalam
menjawab. Bagi saudara nonmuslim jika ada saya juga mohon
doanya.
Salam
toleransi
bernegara. Maaf jika ada kata
yang salah
Konteks Tuturan:
Tuturan di atas menyatakan
permohonan dukungan terhadap
penulis status yang akan
menghadapi ujian. Tuturan

Kalimat deklaratif
Bukti:
Saya hanya melakukan
studi
kualitatif
mengenai
perilaku
manusia
menggunakan metode
focused
group
discussion.

Ujaran tersebut memiliki konteks
berupa
penjelasan
bahwa
pembuat status di media sosial
hanya bermaksud melakukan
diskusi tanpa menyinggung
perbuatan atau perkataan orang
lain
agar
tidak
terjadi
kesalahpahaman yang merugikan
berbagai pihak. Atas dasar itulah
maka ujaran tersebut dapat
dikategorikan sebagai maksim
kebijaksanaan.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Maaf jika ada kata
yang salah

Tuturan tersebut menyatakan
bahwa pembuat status meminta
dukungan kepada pengguna
media sosial dengan kerendahan
hati. Hal ini terlihat dari
permintaan
maaf
yang
disampaikan pada akhir tuturan.
Hal ini memenuhi syarat tentang
kesantunan
berbahasa
dari
Leech,
yakni
maksim
kesederhanaan
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06/MPg

07/MK

tersebut juga menyampaikan
permohonan maaf apabila ada
kesalahan dalam penyampaian
tuturan.
Data Tuturan:
Omongan
Ahok
terbukti
kemudian hari karena pake akal
sehat. Logika aja apa negara
sanggup menyediakan dana
untuk rumah DP 0%
Konteks Tuturan
Tuturan di atas menyatakan
tentang pujian yang diberikan
kepada Ahok karena mampu
berpiki secara logis tentang
kebijakan yang ada di Jakarta.
Data Tuturan:
Temuannya ditolak 11 kali, siswa
SMAN 8 Yogyakarta Christoper
Farrel justru diundang justru
diundang ke markas besar
Google di California, ia diundang
untuk mempresentasikan hasil
temuannya. Dan ia tetap
membawa bendera merah putih
saat sudah mengharumkan nama
bangsa yang pernah menolaknya
11 kali.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Omongan
Ahok
terbukti kemudian hari
karena pake akal sehat

Tuturan tersebut mengutarakan
tentang pujian yang diberikan
kepada Ahok yang mampu
berpikir logis dan menggunakan
akal sehat. Hal ini memenuhi
kesantunan
berbahasa
dari
Leech,
yakni
maksim
penghargaan.



Kalimat deklaratif
Bukti:
Dan ia tetap membawa
bendera merah putih
saat
sudah
mengharumkan nama
bangsa yang pernah
menolaknya 11 kali.

Tuturan tersebut mengutarakan
tentang kekaguman yang dapat
memancing rasa simpati dari
pembaca.
Maksim
yang
dimaksud
adalah
maksim
kesimpatisan dikarenakan telah
menenuhi kesantuan berbahasa
dari Leech.
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08/MP

09/MKb

Konteks Tuturan:
Ujaran di atas mengemukakan
tentang rasa kagum terhadap
siswa dari Indonesia terhadap
karyanya yang telah diakui di
Internasional.
Data Tuturan:
Met pagi! Salam sehat lahir batin
kawan-kawan. Tetap semangat
beraktivitas dan produktif. Jo lali
sarapan dan tetap jaga protokol
kesehatan. Rute glidig lewat kene
lur? Duwe kenangan apa?
Konteks Tuturan:
Tuturan di atas mengajak untuk
tetap
semangat
dalam
beraktivitas sehari-hari. Selain
itu kalimat di atas juga
bermaksud mengajak diskusi
tentang kenangan yang diingat
saat melewati suatu rute jalan
Data Tuturan:
Semakin kamu mengenal dia,
maka
semakin
tau
kekurangannya, tersisa dua
pilihan. Pergi atau bertahan, dari
itu kamu mengetahui siapa yang

Kalimat tanya
Bukti:
Rute glidig lewat kene
lur? Duwe kenangan
apa?

Tuturan tersebut mengutarakan
tentang salam yang diberikan
kepada seluruh pembaca status
agar tetap semangat. Kalimat
terakhir
bermaksud
untuk
menanyakan rute perjalanan
yang biasa dilakukan sehingga
memmancing pembaca untuk
merespon dan berdiskusi. Atas
dasar itulah maka maksim yang
digunakan
adalah
maksim
permufakatan.



Kalimat deklaratif
Bukti:
Semakin
kamu
mengenal dia, maka
semakin
tau
kekurangannya,

Ujaran tersebut mengungkapkan
tentang hal yang akan diketahui
ketika menjalin suatu hubungan
dengan lawan jenis. Pernyataan
tersebut dapat dikategorikan
sebagai maksim kebijaksanaan
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10/MKb

11/MPg

datang hanya penasaran dan
pergi karena udah cukup tau.
Konteks Tuturan:
Tuturan di atas mengutarakan
tentang kenyataan yang terjadi
ketika menjalin suatu hubungan.
Data Tuturan:
Tatanan kehidupan sungguh
amat sangat indah jika ada di
dalam ketertibteraturan. Kiranya
proses kehidupan saat ini menuju
ke arah tersebut. Namun tetap
realistis sambil mensyukuri
segala rahmat yang ada
Konteks Tuturan:
Ujaran di atas menunjukkan
tentang cara menjalani hidup
yang benar dan membangun
ketentraman dalam hati
Data Tuturan:
Presiden Jokowi saja semangat
terus agar kita segera pulih dari
pandemi, masak kita ngga?
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menyatakan
tentang semangat dari Presiden
Jokowi dalam ikut serta
mengatasi pandemi

tersisa dua pilihan. sebagaimana yang diungkapkan
Pergi atau bertahan
oleh Leech.

Kata berimbuhan
Bukti:
Namun tetap realistis
sambil
mensyukuri
segala rahmat yang
ada

Tuturan
tersebut
mengungkapkan tentang cara
menjalani hidup dengan baik.
pembuat
status
bermaksud
memberikan
motivasi
agar
pembaca lebih bijaksana dalam
menjalani hidup. Atas dasar
itulah maka kalimat tersebut
dapat dikategorikan sebagai
maksim kebijaksanaan.



Kalimat imperatif
Bukti:
Presiden Jokowi saja
semangat terus agar
kita segera pulih dari
pandemi.

Tuturan tersebut merupakan
bentuk pujian kepada Presiden
Jokowi dalam ikut serta
mengatasi penyebaran COVID19. Berdasarkan hal tersebut
maka ujaran tersebut dapat
dikategorikan sebagai maksim
penghargaan.
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12/MPg

13/MK

14/MK

Data Tuturan:
Menjadi anak dari selebritis
ternama biasanya tak jauh-jauh
akan jadi artis juga, namun artis
ini bisa buktikan dapat sukses
tanpa mendompleng nama besar
orang tuanya di industri hiburan.
Konteks Tuturan:
Ujaran tersebut mengungkapkan
kekaguman terhadap anak dari
selebritis yang bisa sukses tanpa
adanya campur tangan dari nama
besar orang tuanya.
Data Tuturan:
Kate Beckinsale terpaksa harus
dilarikan di Rumah Sakit di Los
Angeles usai dirinya mengalami
cedera saat
syuting film
terbarunya.
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
mengungkapkan tentang cedera
yang dialami artis pada saat
syuting sehingga mengakibatkan
proses syuting terhambat
Data Tuturan:
Karena hal itu, di tahun 2015 saat
dirinya ditanya tentang James

Kalimat deklaratif
Bukti:
namun artis ini bisa
buktikan dapat sukses
tanpa mendompleng
nama besar orang
tuanya di industri
hiburan.

Ujaran tersebut merupakan 
ungkapan kekaguman yang
diberikan kepada anak artis
sekaligus bentuk penghargaan
yang diberikan kepada anak artis
tersebut. hal ini memenuhi syarat
kesantunan
berbahasa
dari
Leech,
yakni
maksim
penghargaan

Klausa
Bukti:
Mengalami cedera

Ujaran tersebut merupakan
bentuk musibah yang dialami
oleh seorang artis luar negeri
sehingga dapat mengundang
simpati dari pembaca media
sosial. Berdasarkan hal tersebut
maka
dapat
dikategorikan
memenuhi syarat kesantunan
berbahasa dari Leech, yakni
maksim kesimpatian.



Kalimat berita
Bukti:

Tuturan tersebut menceritakan
perjalanan dari seorang Daniel
Craig yang mengundang simpati
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15/MKdw

Bond, ia malah lebih baik untuk
memotong
nadinya
sendiri
daripada harus berperan sebagai
James Bond. Di situlah sosok
Hugh Jakman memberikan
pencerahan.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut mengutarakan
tentang perjalanan hidup seorang
Daniel Craig ketika memerankan
James Bond yang dipenuhi suka
dan duka.
Data Tuturan:
Silverqueen adalah coklat asli
Indonesia yang dibuat di Garut.
Keluarga Chuang selaku pemilik
usaha tidak pernah melakukan
PHK karyawan kecuali mencuri
atau meninggal dunia
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut merupakan
bentuk ujaran yang menunjukkan
pemilik dari silverqueen yang
tidak
pernah
melakukan
pemecatan terhadap karyawan
apabila
tidak
melakukan
kesalahan atau meninggal.

ia malah lebih baik
untuk
memotong
nadinya
sendiri
daripada
harus
berperan
sebagai
James Bond.

karena
tidak
mau
lagi
memerankan
James
Bond.
Ujaran tersebut memenuhi syarat
dari kesantunan berbahasa dari
Leech,
yakni
maksim
kesimpatian

Kalimat deklaratif
Bukti:
Keluarga
Chuang
selaku pemilik usaha
tidak
pernah
melakukan
PHK
karyawan
kecuali
mencuri
atau
meninggal dunia

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya kebesaran hati dari
pemilik silverqueen yang tidak
melakukan pemecatan terhadap
karyawannya
apabila
tidak
melakukan
kesalahan
atau
meninggal. Kebesaran hati yang
ada pada kalimat tersebut
menunjukkan adanya maksim
yang
menjadi
kesantunan
berbahasa,
yakni
maksim
kedermawanan.
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16/MK

17/MKdw

Data Tuturan:
Tukul Arwana dilarikan ke
Rumah Sakit. Diduga alami
pendarahan otak. Kemudian
Tukul Arwana dilarikan keluarga
ke
Rumah
Sakit
karena
mengalami pendarahan pada
bagian otaknya. Tukul diduga
mengalami pendarahan otak. Ia
kini dirawat intensif dan keluarga
minta doa masyarakat.
Konteks Tuturan:
Tuturan di atas bermaksud
mengabarkan bahwa Tukul
Arwana mengalami pendarahan
otak. Dalam tuturan di atas juga
diungkapkan bahwa keluarga
meminta
dukungan
dari
masyarakat untuk kesembuhan
beliau.
Data Tuturan:
Kesultanan
Siak
pernah
menyumbangkan harta kerajaan
sebanyak 13 juta gulden atau
sekitar 1.000 triliun rupiah
kepada pemerintah sebagai
modal awal bangsa Indonesia
setelah merdeka.

Kalimat berita
Bukti:
Ia kini dirawat intensif
dan keluarga minta
doa masyarakat.

Ujaran tersebut mengungkapkan
kondisi Tukul Arwana yang
mengalami pendarahan otak.
Keluarga memohon simpati dan
meminta doa untuk kesembuhan
beliau. Hal itu menunjukkan
bahwa maksem yang digunakan
adalah maksim kesimpatian.



Kata berimbuhan
Bukti:
Menyumbangkan

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya tindakan dermawan yang
ditunjukkan oleh Kesultanan
Siak yang memberikan harta
kerajaan kepada Pemerintah
Indonesia.
Ujaran
tersebut
memenuhi syarat dari kesantunan
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18/MP

19/MPg

Konteks Tuturan:
Kalimat di atas menunjukkan
kebaikan hati Kesultanan Siak
yang menyumbangkan harta
kerajaan untuk membantu bangsa
Indonesia yang baru saja bebas
dari penjajahan.
Data Tuturan:
Hal tersebut diungkap Fahri
Hamzah di Podcast Deddy
Corbuzier. Ada yang cita-citanya
jadi anggota DPR?
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut bermaksud
memancing respon dari pembaca
sosial media terhadap Fahri
Hamzah di Podcast Deddy
Corbuzier.
Data Tuturan:
Di utara Ringroad ternyata ada
gudang masker sekaligus toko
komplit kayak gini. Segala jenis
dan merk ada serta mereka
menerima pembelian ecer dan
juga super lengkap pokoke
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut merupakan
bentuk keunggulan dari sebuah

berbahasa menurut Leech, yakni
maksim kedermawanan

Kalimat tanya
Bukti:
Ada yang cita-citanya
jadi anggota DPR?

Ujaran tersebut memiliki maksud
untuk mengetahui respon dari
pembaca status agar dapat saling
berdiskusi di media sosial.
Ujaran tersebut merupakan salah
satu bentuk ujaran kesantuan
berbahasa,
yaitu
maksim
pemufakatan.



Kalimat deklaratif
Bukti:
Di utara Ringroad
ternyata ada gudang
masker sekaligus toko
komplit kayak gini.

Ujaran tersebut menceritakan
keunggulan dari suatu toko di
daerah Ringroad. Ujaran tersebut
dapat dikategorikan sebagai
suatu
bentuk
kesantunan
berbahasa dari Leech, yakni
maksim penghargaan.
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20/MPg

21/MKb

toko yang ada di Ringroad
Yogyakarta. Ujaran tersebut
mengungkapkan
kelengkapan
dari toko tersebut.
Data Tuturan:
Atas dedikasi mereka dalam
menjaga perdamaian dunia, PBB
menganugerahkan medali PBB
sebagai penghargaan tertinggi.
Konteks Tuturan:
Kalimat di atas menceritakan
peran Polda Bali yang bertugas di
Afrika Tengah dalam upaya
Indonesia ikut serta menjaga
perdamaian di RCA (Republik
Central Africa)
Data Tuturan:
Nikah muda boleh, nikah umur
30an boleh. Mau kuliah dulu
boleh, kuliah sambil nikah juga
boleh. Tahukah kamu yang tidak
boleh? Membandingkan kisah
hidupmu dengan orang lain.
Komteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
bahwa seseorang tidak boleh
membandingkan kisah hidupnya
dengan orang lain. Semua orang

Kalimat berita
Bukti:
PBB
menganugerahkan
medali

Ujaran tersebut mengutarakan
tentang pemberian penghargaan
kepada Polda Bali. Ujaran
tersebut dapat dikategorikan
sebagai salah satu bentuk
kesantunan berbahasa, yakni
maksim penghargaan.



Kalimat interogatif
Bukti:
Tahukah kamu yang
tidak
boleh?
Membandingkan kisah
hidupmu
dengan
orang lain.

Ujaran tersebut mengungkapkan
tentang nasihat bahwa tidak perlu
membandingkan hidup seseorang
dengan orang lain. Nasihat
tersebut menunjukkan adanya
kesantuan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
kebijaksanaan.
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22/MK

23/MP

24/MKb

punya pilihan dan jalan masingmasing.
Data Tuturan:
Einstein tidak bisa berbicara
dengan lancar sampai setelah
ulang tahunnya yang kesembilan.
Orang tuanya mengira dia cacat
mental.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
kelemahan fisik dari Einstein
pada masa kecilnya.
Data Tuturan:
Sambil nunggu Vtube on
mending main ini lumayan buat
jajan. Gratis lagi. Download apk
di playstore. Masukkan kode
untuk bonus saldo di awal daftar
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut mengajak untuk
mendownload suatu layanan
aplikasi sementara menunggu
Vtube untuk kembali aktif.
Data Tuturan:
Semua hanya persoalan prioritas.
Jangan terlalu mendzolimi diri
sendiri hanya untuk dipandang
wah sama orang lain. karena

Klausa
Bukti:
Einstein tidak
berbicara

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya kekurangan yang dimiliki
bisa Einstein ketika kecil. mKalimat
tersebut menunjukkan bahwa ada
maksim kesimpatisan yang
membuat
pembaca
merasa
simpati dengan masa kecil
Einstein.



Kalimat deklaratif
Bukti:
Sambil nunggu Vtube
on mending main ini
lumayan buat jajan.

Ujaran tersebut mengungkapkan
tentang
keinginan
untuk
mengajak
sekaligus
mengusulkan
aplikasi
lain
pengganti
Vtube
kepada
masyarakat melalui media sosial
sehingga dapat digolongkan
sebagai maksim pemufakatan.



Kalimat imperatif
Bukti:
Jangan
terlalu
mendzolimi
diri
sendiri hanya untuk

Ujaran tersebut mengungkapkan
untuk tidak mudah iri terhadap
kesuksesan orang lain dan selalu
mensyukuri berbagai hal dimiliki
sehingga dapat digolongkan



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150

25/MK

26/MPg

yang utama adalah kesehatan
juga kebahagiaan
Konteks Tuturan:
Tuturan tersbut memberikan
nasihat tentang rasa syukur
terhadap segala hal yang dimiliki
dalam diri.
Data Tuturan:
Memang tidak gampang untuk
tidur
ketika
hati
sedang
berperang dengan pikiran
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
mengungkapkan
adanya
pengertian terhadap beberapa
orang yang susah tidur karena
beban pikiran
Data Tuturan:
Opini saya, lebih baik pihak
minimarket melegalkan tukang
parkir, beri mereka rompi resmi
parkir. Tidak perlu digaji,
asalkan bisa narik uang parkir
pasti mereka senang
Konteks Tuturan:
Tuturna tersebut menunjukkan
adanya apresiasi terhadap jasa
parkir yang telah melakukan

dipandang wah sama sebagai salah satu
orang lain.
maksim kebijaksanaan.

Klausa
Bukti:
Memang
gampang

bentuk

Ujaran tersebut mengungkapkan
adanya rasa pengertian terhadap
tidak berbagai orang yang tidak bisa
tidur karena memiliki beban
pikiran. Atas dasar itulah maka
ujaran
tersebut
dapat
digolongkan sebagai maksim
kesimpatisan.

Kalimat.deklaratif
Bukti:
Opini saya, lebih baik
pihak
minimarket
melegalkan
tukang
parkir

Ujaran tersbut mengungkapkan
adanya penghargaan terhadap
adanya tukang parkir, sehingga
menurut
Leech
dapat
digolongkan sebagai wujud
kesantunan berbahasa dengan
maksim penghargaan.
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27/MK

28/MKs

29/MKb

tugasnya dengan bentuk apresiasi
yang sepantasnya.
Data Tuturan:
Turut berdukacita yang sedalamdalamnya bagi keluarga. Semoga
Ananda menjadi bidadari surga.
Amin.
Konteks Tuturan:
Adanya
tuturan
tersebut
menunjukkan adanya simpati
terhadap seseorang yang sudah
meninggal.
Data Tuturan:
Mau ini ga? Gak usah gapapa.
Kata emaknya teman gua: kalo
niat ngasi tuh gaperlu nanya, mau
ini mau itu, beliin aja namanya
juga niat ngasih, cewe jelas
jawab gamau karna takut
dibilang matre
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
kesederhanaan yang ditunjukkan
oleh perempuan yang tidak
tertarik dengan uang ketika
memiliki pasangan.
Data Tuturan:

Kalimat.deklaratif
Bukti:
Turut
berdukacita
yang
sedalamdalamnya
bagi
keluarga.

Tuturan tersebut menunjukan
adanya rasa simpati terhadap
orang yang sudah meninggal.
Adanya
ujaran
tesebut
menunjukkan
maksim
penghargaan yang ada dalam
suatu tuturan.



Kalimat tanya.
Bukti:
Mau ini ga? Gak usah
gapapa.

Tuturan tersebut menunjukkan
adanya kesederhanaan yang
dmiliki oleh perempuan terhadap
pasangannya
apabila
tidak
mengincar hartanya saja. Adanya
tuturan tersebut menunjukkan
maksim kesederhanaan sebagai
bentuk kesantunan berbahasa
dari Leech.



Kalimat deklaratif
Bukti:

Tuturan
mengungkapkan



tersebut
adanya
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30/MP

31/MKs

Jika sorga adalah tujuan
keagamaanmu maka kamu salah,
karena sorga adalah perjalanan
panjang dari saat ini sampai
kekekalan.
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
mengungkapkan
adanya
kesadaran
bahawa
sorga
bukanlah akhir perjalanan akan
tetapi awal dari sebuah proses
kehidupan
Data Tuturan:
Level PPKM sudah turun.
Kegiatan pun sudah biasa
dijalankan dengan protokol
kesehatan ketat dan pembatasan
pengunjung. Kapan pentasnya
kembali lagi 6 hari dala satu
minggu?
Konteks Tuturan:
Konteks dari tuturan tersebut
adalah adanya usaha untuk
mengajak diskusi terkait dengan
pelonggaran PPKM
Data Tuturan:
Dicintai dan disayangi terus
nikah, mertuanya baik, lalu

karena sorga adalah
perjalanan panjang
dari saat ini sampai
kekekalan

kebijaksanaan tentang surge
sebagai bagian dari perjalanan
kehidupan
sehingga
dapat
digolongkan sebagai maksim
kebijaksanaan menurut Leech.

Kalimat tanya
Bukti:
Kapan
pentasnya
kembali lagi 6 hari
dala satu minggu?

Tuturan tersebut menunjukkan
adaya diskusi yang diajukan
terkait tentang pelonggaran
PPKM
sehingga
dapat
digolongkan sebagai kesantunan
berbahasa menurut Leech, yakni
maksim permufakatan



Frasa
Bukti:
Previllage dari Allah.

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya ungkapan rasa syukur
terhadap adanya hubungan yang
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32/MKs

33/MPg

langgeng, rejekinya lancar adalah
previllage dari Allah.
Konteks Tuturan:
Tuturan di atas menunjukkan
adanya
ajakan
untuk
mengucapkan syjkur terhadap
segala bentuk hubungan yang
dijalani oleh masing-masing
pasangan
Data Tuturan:
Ngeliat banyak banget wanita
cantic di luar sana dan sadar gue
ga cakep-cakep amat, when
insecurity strikes, gue Cuma
berdoa semoga pasangan gue
nanti selalu ngerasa dicukupkan
dengan sosok gue. Udah itu aja.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
kesederhanaan yang ditunjukkan
oleh seseorang ketika memiliki
pasangan nantinya.
Data Tuturan:
Doa ibu segalanya. Semoga
panjang umur ya ibu. Love you
Ibu
Konteks Tuturan:

lancar dan didukung oleh orangorang di sekitarnya. Tuturan
tersebut menunjukkan bentuk
kesantunan
berbahasa
dari
Leech,
yakni
maksim
kesederhanaan.

Kalimat deklaratif
Bukti:
Gue Cuma berdoa
semoga pasangan gue
nanti selalu ngerasa
dicukupkan
dengan
sosok gue. Udah itu
aja.

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya keinginan yang tidak
terlalu berat terhadap pasangan
yang akan dinkahinya kelak.
Ujaran tersebut menunjukkan
penerapan bentuk kesantunan
berbahasa dari Leech, yakni
maksim kesederhanaan.



Kalimat deklaratif
Bukti:
Doa ibu segalanya.

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya penghargaan terhadap ibu
yang sudah berjasa terhadap
kehidupan sehari-hari setiap
orang.
Ujaran
tersebut
menunjukkan
penerapan
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34/MKs

35/MPg

36/MKs

Tuturan tersebut menunjukkan
adanya apresiasi terhadap ibu
yang sudah berjasa dalam segala
sendi kehidupan sehari-hari.
Data Tuturan:
Hidup ga harus ngikutin trend,
apa yang kita punya itu yang kita
pake, semampunya aja, gausah
maksain.
Konteks Tuturan:
Ujaran tersebut menunjukkan
adanya kesederhanaan terhadap
hidup yang sudah dijalani
sehingga
tidak
perlu
memaksakan apa yang tidak
dimiliki.
Data Tuturan:
Dukungan FC Utrecht untuk
Bagus Kahfi yang mendapat
panggilan tugas negara
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut memberitakan
tentang dukungan dari FC
Utrecht terhadap Bagus Kahfi
sebagai bentuk penghargaannya
kepada pemainnya.
Data Tuturan:

kesantunan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
penghargaan.
Klausa
Bukti:
semampunya
gausah maksain

Tuturan tersebut menunjukkan
adanya rasa sederhana yan
aja, dimiliki seseorang terhadap apa
yang sudah dimiliki sehingga
menunjukkan adanya maksim
kesederhanaan dalam tuturan
tersebut.



Frasa
Bukti:
Dukungan FC Utrecht

Ujaran tersebut mengungkapkan
adanya penghargaan berupa
dukungan dari FC Utrecht
terhadap Bagus Kahfi. Adanya
ujaran tersebut menunjukkan
adanya kesantunan berbahasa
menurut Leech, yakni makism
penghargaan.



Kalimat imperatif
Bukti:

Ujaran tersebut mengungkapkan
kesederhanaan yang ditujukan
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37/MK

38/MKs

Pelatih, pemain, staff gak ada
yang perlu disalahkan. Evaluasi
mungkin ada dari pelatih kepada
pemain. Disinilah para pemain
belajar gimana melawan negara
kuat.
Konteks Tuturan:
Pernyataan di atas menunjukkan
usaha untuk tetap tegar dan
rendah hati dari tim nasional
Indonesia
yang mengalami
kekalahan setelah pertandingan.
Data Tuturan:
Dia
mewakili
segenap
perempuan yang kebingungan
ketika membaca Google Maps
dan aplikasi sejenisnya. Mohon
dimaafkan.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
rasa simpati terhadap perempuan
dengan
kekurangan
yang
dimilikinya.
Data Tuturan:
Buat kalian yang masih 20an dan
udah punya kerjaan, saran gue
kurang kurangin gaya hidup.
Ngopi mahal, beli barang

Disinilah para pemain kepada pemain timnas yang
belajar
gimana kalah setelah bertanding. Adanya
melawan negara kuat. kesederhanaan
tersebut
menunjuk
pada
konsep
kesantunan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
kesederhanaan.

Klausa
Bukti:
Mohon dimaafkan.

Tuturan tersebut merupakan
ungkapan simpati
terhadap
perempuan
yang
memiliki
kekurangan. Tuturan tersebut
menunjukkan
kesantunan
berbahasa menurut Leech, yaitu
maksim kesimpatisan.



Kalimat imperatif
Bukti:
Buat kalian yang
masih 20an dan udah
punya kerjaan, saran

Ujaran tersebut
bermaksud
memberikan saran untuk hidup
sederhana dan menjauhi gaya
hidup mewah. Ujaran tersebut
menunjukkan konsep kesantunan
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39/MPg

40/MPg

branded,
nongkrong
di
café/clubbing, dll.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
kesederhanaan yang ditujukan
untuk kaum muda yang berusia
20
tahunan
untuk
hidup
sederhana
Data Tuturan:
Teman-teman cerita dikit, saya
dapat dosen baik banget. Setiap
ingin bimbingan ibuk itu selalu
mau. Saya baru dua kali revisi
langsung disuruh daftar sempro.
Pertanyaan saya begini hanya
dua kali revisi, dimana revisi
yang dilakukan hanya teori dan
penyusunan proposal saja.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
penghargaan yang diberikan
kepada dosen pembimbing yang
melnacarkan proses skripsi dari
mahasiswanya.
Data Tuturan:
Sheila Marcia kini semakin
religius
setelah
melakukan
banyak kesalahan di masa lalu

gue kurang kurangin berbahasa menurut Leech, yakni
gaya hidup.
maksim kesederhanaan.

Kalimat berita
Bukti:
Teman-teman cerita
dikit, saya dapat dosen
baik banget.

Ujaran tersebut menunjukkan
adanya bentuk penghargaan
terhadap dosen pembimbing
yang melnacarkan proses skripsi
dari mahasiswanya. Bentuk
penghargaa tersebut merupakan
penerapan
dari
maksim
penghargaan yang merupakan
bagian
dari
kesantunan
berbahasa menurut Leech.



Frasa
Bukti:
semakin religius

Ujaran tersebut mengungkapkan
apresiasi terhadap Sheila Marcia
yang sudah menemukan jalan
yang benar dalam hidupnya.
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41/MKs

42/MKb

hingga pernah terjerat kasus
narkoba.
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
mengungkapkan Sheila Marcia
yang semakin mendekat kepada
Tuhan dan bertobat dari
kesalahan masa lalunya.
Data Tuturan:
Artis kondang Raffi Ahmad
menceritakan
awal
mula
mendirikan
RANS
Entertainment. Perusahaan itu
dimulai dari tim kecil yang
bekerja di garasi rumahnya,
hingga kini jumlah karyawan
mencapai ratusan orang.
Konteks Tututran:
Tuturan tersebut menunjukkan
proses Raffi Ahmad dalam
merintis RANS Entertainment
dari tim kecil hingga menjadi
perusahaan yang besar.
Data Tuturan:
Perbedaan
ga
seharusnya
memisahkan kita hanya karena
orang lain tidak punya pendapat/

Ujaran tersebut merupakan
bentuk kesantunann berbahasa
menurut Leech, yaitu maksim
penghargaan.

Ujaran tersebut mengungkapkan
kesederhanaan dari perusahaan
milik Raffi Ahmad yang dirintis
hanya dengan beberapa orang
menjadi perusahaan yang besar
seperti sekarang ini. Ujaran
tersebut merupakan salah satu
bentuk penerapan kesantunan
berbahasa dari Leech, yakni
maksim kesederhanaan.



Kalimat deklaratif
Ujaran tersebut mengungkapkan
makna memberikan nasihat
Bukti:
Perbedaan
ga untuk menjauhi perselisihan
seharusnya
akibat
adanya
perbedaan
memisahkan
kita keyakinan atau pendapat. Ujaran



Kalimat deklaratif
Bukti:
Perusahaan
itu
dimulai dari tim kecil
yang bekerja di garasi
rumahnya, hingga kini
jumlah
karyawan
mencapai
ratusan
orang.
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43/MPg

44/MKdw

kepercayaan yang sama bukan
berarti mereka di bawah ya.
Konteks Tuturan:
Ujaran tersebut mengungkapkan
bahwa perbedaan keyakinan
tidak boleh mengakibatkan
perpecahan.
Data Tuturan:
Kami bermain melawan kiper
fantastis. Kepa melakukan dua
penyelamatan
bagus
dan
kemudian
dia
melakukan
penyelamatan yang menentukan
dalam adu penalti.
Konteks Tuturan:
Ujaran tersebut menunjukkan
apresiasi yang diberikan kepada
Kepa yang bermain sangat baik
pada
suatu
pertandingan
sepakbola yang membuat timnya
memenangkan pertandingan.
Data Tuturan:
Walimah
itu
mengundang
makan, bukan cari untung. Jika
engkau
menggelar
pesta
pernikahan,
ataupun
pesta
apapun, undanglah orang miskin
juga. Jangan hanya mengundang

hanya karena orang tersebut
menunjukkan
lain
tidak
punya kesantunan berbahasa menurut
pendapat
Leech,
yakni
maksim
kebijaksanaan.

Frasa
Bukti:
kiper fantastis

Ujaran tersebut memiliki makna
berupa penghargaan terhadap
Kepa yang bermain baik
sehingga
timnya
dapat
memenangkan timnya. Ujaran
tersebut menunjukkan penerapan
kesantunan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
penghargaan.



Kalimat imperatif
Bukti:
Jika
engkau
menggelar
pesta
pernikahan, ataupun
pesta
apapun,

Ujaran tersebut memiliki makna
berupa ajakan untuk lebih peduli
terhadap orang miskin dan lebih
murah hati untuk berbagi kepada
orang miskin ketika mengundang
tamu untuk pesta pernikahan.
Ujaran tersebut mengungkapkan
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45/MP

46/MPg

orang kaya. Karena engkau
bukan berdagang yang ingin
mencari keuntungan dari tamu
undangan.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut memiliki arti
berupa anjuran tersebut lebih
peduli pada orang miskin
sehingga
dapat
berbagi
kebahagiaan pada saat pesta
pernikahan berlangsung.
Data Tuturan:
Misal, calon ibu mertua nanya
“kok kamu mau sama anak
saya?” kalian jawab apa?
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
mengajak
bertukar
pendapat
tentang
pertanyaan yang diajukan oleh
orang tua dari pasangan jika
menjalani prosesi lamaran.
Data Tuturan:
Dapat menikah dengan seseorang
yang dulunya disukai banyak
orang adalah sebuah pencapaian
tertinggi dalam sebuah kisah
percintaan
Konteks Tuturan:

undanglah
miskin juga.

orang kesantunan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
kedermawanan.

Kalimat tanya
Bukti:
Kalian jawab apa?

Ujaran tersebut memiiki makna
mengajak untuk
berdiskusi
tentang apa yang dilakukan jika
calon mertua menanyakan alasan
kita melamar anaknya. Ujaran
tersebut menunjukkan adanya
kesantunan
berbahasa
dari
Leech,
yakni
maksim
pemufakatan.



Frasa
Bukti:
pencapaian tertinggi

Tuturan tersebut memiliki makna
berupa
apresiasi
terhadap
keberhasilan seseorang menikahi
orang yang disukai banyak orang.
Tuturan tersebut menunjukkan
adanya kesantunan berbahasa
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47/MK

48/MPg

Ujaran tersebut memiliki konteks
untuk memberikan apresiasi
terhadap
seseorang
yang
menikahi
primadona
yang
disukai banyak orang.
Data Tuturan:
Innalilahi wainnalilahi rojiun.
Adik kami tercinta meninggal
dunia akibat pemerkosaan oleh 4
orang pekerja PT. IWIP Halteng.
Konteks Tuturan:
Tuturan
tersebut
memiliki
konteks memberikan simpati
terhadap meninggalnya seorang
anak akibat pemerkosaan yang
dilakukan 4 orang pekerja PT.
IWIP Halteng
Data Tuturan:
Jika istrimu terlihat jadi kurang
menarik
saat
dia
gadis,
kemungkinan terbesar karena
kau
tak
bisa
sedikitpun
mendekati kualitas ayahnya
dalam menyayanginya.
Konteks Tuturan:
Tuturan tersebut menunjukkan
penghormatan terhadap ayah dari
seorang istri yang mampu

menurut Leech, yakni maksim
penghargaan.

Frasa
Bukti:
Innalilahi
wainnalilahi rojiun.

Tuturan tersebut memiliki makna
berupa menyampaikan rasa
simpati terhadap meninggalnya
seorang anak akibat kasus
pemerkosaan. Tuturan tersebut
juga menjadi penerapan dari
kesantunan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
kesimpatisan.



Kalimat deklaratif
Bukti:
kemungkinan terbesar
karena kau tak bisa
sedikitpun mendekati
kualitas
ayahnya
dalam menyayanginya

Ujaran tersebut memiliki makna
berupa penghormatan yang
diberikan kepada ayah seorang
istri
yang
lebih
mampu
memberikan perawatan daripada
suaminya. Tuturan tersebut juga
menjadi
penerapan
dari
kesantunan berbahasa menurut
Leech,
yakni
maksim
penghargaan.
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merawat istri menjadi lebih baik
dibandingkan dengan suaminya
sendiri.

Peneliti

Marselina Heldi (171224058)

1. Cermati lagi apa yang anda maksud sebagai penanda kesantunan ini akan sangat menentukan tuturan
2. Penanda kalimat deklaratif, imperatif dan mestinya dipisahkan penanda frasa dll.
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