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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam menuangkan ide 

pokok pikiran, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, ketika dalam 

menggunakan gagasan yang perlu diperhatikan bukan bentuk kebahasaan 

tetapi pemahaman. Dengan adanya pemahaman maksud dan tujuan akan 

tersampaikan secara jelas (Chaer,2010:3). Bahasa yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa 

tulisan. Bahasa tulisan dapat diartikan hubungan tidak langsung, sedangkan 

bahasa lisan dapat diartikan hubungan langsung. Hubungan langsung akan 

terjadi sebuah percakapan antara individu maupun antara kelompok. 

Percakapan yang terjadi mengakibatkan adanya peristiwa tutur dan tindak 

tutur. 

 Tuturan dapat diartikan sebagai perbuatan berbahasa yang  

dimungkinkan dan diwujudkan  sesuai dengan kaidah-kaidah pemakaian 

unsur-unsur yang dapat dikatakan perbuatan yang menghasilkan bunyi bahasa 

secara beraturan sehingga menghasilkan ujaran yang bermakna. Peristiwa 

tutur merupakan gejala sosial, sedangkan tindak tutur merupakan gejala 

individual, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan berbahasa, 

penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Peristiwa tutur dilihat pada makna 

atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur 
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merupakan dua gejala yang terjadi pada satu proses yang diakibatkan oleh 

gejala-gejala situasi yang sedang terjadi sehingga tercipta proses komunikasi. 

 Mahasiswa merupakan seorang terpelajar dalam melakukan aktifitas 

interaksi dalam bermasyarakat dengan menggunakan bahasa. Mahasiswa 

adalah seorang pelajar yang menuntut ilmu pengetahuan atau yang sedang 

menempuh studi strata satu di malang.  Di lingkungan Tempat Kos Uma 

Jomepa di Desa Tegal Gondo Karang Ploso Malang, dimana terjadi peristiwa 

tutur yang dituturkan oleh mahasiswa, dengan mahasiswa lainnya bertutur 

kata “tidak menyenangkan “ memberi kesan kepada masyarakat yang tidak 

baik. Sebagian Mahasiswa menganggap itu biasa, sehingga bertutur dengan 

kata-kata kasar. Mahasiswa tersebut tidak memberikan contoh bertutur kata 

dengan baik bagi orang lain. Hal ini akan terjadi perselisihan antara sesama 

mahasiswa sendiri dan masyarakat. Maka timbulnya kemarahan dengan kata-

kata makian atau kata-kata kasar secara diam-diam (sarkasme) yang keluar 

dari mulut para mahasiswa tersebut kepada mahasiswa lainnya. Sarkasme 

yang keluar dari mulut mahasiswa-mahasiswa tersebut biasanya adalah nama-

nama binatang ‘asuh’, ‘monyet’, ‘jangrik’ dan sebagainya, yang dilontarkan 

oleh mahasiswa sebagai gambaran meluapnya kemarahan dan tidak 

menggambarkan kesantunan.  

 Pendengar yang merasa tersinggung, tidak menerima perkataan yang 

dilontarkan  mahasiswa tersebut membalas dengan makian yang lebih kasar, 

sehingga sering terjadi “adu mulut” antara mahasiswa dengan mahasiswa 

lainnya. Hal ini diikuti oleh teman-temannya yang sering menciptaka suasana 
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menjadi ricuh (memanasnya suasana). Peristiwa tutur adalah terjadinya atau 

berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih dalam 

satu bentuk ujaran atau yang melibatkan dua pihak yaitu penutur dan lawan 

tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. 

Jadi, interaksi yang berlangsung antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya 

pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi 

adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa dapat ditemukan dalam acara 

diskusi di ruang tamu Tempat Kos Uma Joempa Desa Tegal Gondo Karang 

Ploso Malang. Menurut Hymes (1972:285), seorang pakar sosiolinguistik 

terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen 

yang bila huruf–huruf pertamanya dirangkaikan akan menjadi akronim 

berbicara. Peristiwa fenomena atau kebahasaan yang penulis dapatkan adalah 

tuturan yang diucapkan oleh salah satu mahasiswa dengan sahabatnya di 

lingkungan tempat Kos Uma Joempa : 

 “bro kemarin kamu bilang apa ama cewekku? penutur (1) ‘Jangrik koyo 

awakmu berani ae ama aku! penutur  (2) “asuh.  Kamu sudah menghina 

cewekku di tempat umum! penutur (1) iya, terus kamu mau apa? Aku nga 

takut ama kamu! penutur (2) anjing, bukanya minta maaf , tapi kamu malah 

nantang aku! penutur (1) Eh…dasar kamu  monyet”.  

 

 Peristiwa kebahasaan di atas adalah penggalan beberapa kalimat yang 

merupakan gambaran yang tidak mengikuti prinsip-prinsi kesantunan 

berbahasa yang diucapkan oleh mahasiswa dengan sahabat di tempat kosnya 

yang tidak mengikuti etika dalam bertutur. Penulis akan meneliti fenomena  
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kebahasaan yang terjadi pada mahasiswa Malang yang berada di tempat Kos 

Uma Joempa di Desa Tegal Gondo Kacamatan Karang Ploso Kabupaten 

Malang yang melibatkan barbagai kalangan seperti mahasiswa di barbagai 

suku yang memiliki perbedaan status sosial. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi  kata-kata kasar. Sarkasme bisa memancing kemarahan orang 

yang ditujukan, tapi terkadang tidak berpengaruh karena sudah menjadi hal 

yang wajar untuk keduanya. 

 Dilihat dari sudut pandang penuturnya, bahasa berfungsi personal atau 

pribadi sebagai fungsi emotif. Maksudnya penutur menyatakan sikap terhadap 

yang telah dituturkannya. Penutur bukan mengungkapkan emosi lewat bahasa, 

tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. 

Pendenga dapat menduga apakah penutur sedih, marah, atau gembira. 

Sedangkan dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa itu 

berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar menyebutkan 

sebagai fungsi instrumental; dan fungsi retorikal. Bahasa tidak membuat  

pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan 

yang dibicarakan, artinya pendegar akan melakukan yang sesuai dengan apa 

yang sudah dilontarkan oleh pembicara, sebab pembicara yang memberi 

stymulus sehingga pendengar merespon apa yang di lontarkan oleh pembicara. 

Hal ini dapat dilakukan oleh penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat 

yang menyatakan perintah, imbauan, permintaan maupun rayuan. Dapat 

dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar maka bahasa berfungsi 

interpersonal, yaitu fungsi menjadi hubungan, memelihara, memperlihatkan 
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perasaan bersahabat, atau solidaritas nasional yang saling mendukung dalam 

segala hal dan tercermin dalam bahasanya masing-masing.  

 Dalam dunia pendidikan bahasa yang digunakan dalam komunikasi 

yang beragam terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan di 

sebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen,  karena interaksi social 

orang Bima yang beragam. Dapat disebabkan oleh mahasiswa yang berasal 

dari berbagai daerah yang ada di Indonesia sehingga dapat di tinjau dari sudut 

pandang penuturnya, ragam dapat diperinci menurut patokan daerah, 

pendidikan, dan sikap penutur. Sarkasme adalah sejenis majas yang 

mengandung olok-olok atau sindiran pedas dengan menyakiti hati 

(Purwadarminta dalam Tarigan, 1990:92). Apabila dibandingkan dengan ironi 

dan sinisme, maka sarkasme ini lebih kasar. Sarkasme adalah gaya sindiran 

terkasar. Memaki orang dengan kata-kata kasar dan tak sopan di telinga dan 

biasanya diucapkan oleh orang yang sedang marah. 

 Bahasa adalah aktivitas sosial, seperti aktivitas sosial lainnya yang 

dalam kegiatan bahasa bisa terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya. 

Dalam berbicara, pembicara dan lawan bicara sama-sama menyadari bahwa 

ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasa dan 

interpretasi terhadap tindakan, ucapan lawan bicaranya. Setiap peserta tindak 

tutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan terhadap 

kaidah kebahasaan di dalam interaksi sosial. 

 Dalam bahasa terdapat etika komunikasi dan dalam etika komunikasi 

terdapat nilai moral. Moral mempunyai pengertian yang sama dengan 
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kesusilaan yang memuat ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan. Jadi, 

perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau buruk itu tercermin dari 

prilaku dan pilihan bentuk dan kata-kata dalam berbahasa yang digunakan 

dalam aktifitas komunikasi. Etika diartikan sebagai ilmu yang membicarakan 

masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, dimana yang dinilai baik dan 

mana yang tidak baik. Etika digunakan dengan kata moral, susila, budi pekerti 

dan akhlak (Burhanudin Salam, 2001:102). 

 Sasaran etika khusus kepada tindakan manusia yang dilakukan  secara 

sengaja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa di 

lingkungan Tempat Kos Uma Joempa yang mengandung etika dan tidak 

beretika. Terlepas dengan adanya pola komuniksi berbahasa yang diucapkan 

santun atau tidak santun, baik berupa olok-olok atau sindiran yang 

menyakitkan hati. Tuturan yang diucapkan oleh mahasiswa yang tidak 

mengandung unsur kesantunan berbahasa. Misalnya, mudah marah, kata-

katanya kasar, dan bersifat pemarah. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan 

yang membentuk tradisi sehingga terbentuk budaya dan ragam bahasa yang 

tidak santun ini menjadi hal yang lazim diucapkan. Sarkasme tersebut justru 

menjadikan keakraban dan jelas bahwa sasaran etika khusus kepada tindakan-

tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa di lingkungan Tempat  Kos Uma 

Joempa yang  mengandung etika dan tidak beretika dalam berkomunikasi 

terlepas dengan adanya pola berbahasa yang diucapkan kasar, baik berupa 

olok-olok atau sindiran yang menyakitkan hati. Seperti tuturan yang 
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diucapkan oleh mahasiswa yang tidak mengandung unsur kesantunan 

berbahasa. Misalnya, mudah marah, kata-katanya kasar, dan bersifat pemarah. 

Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang membentuk tradisi sehingga 

terbentuk budaya dan ragam bahasa yang tidak santun ini menjadi hal yang 

lazim diucapkan dan menjadikan keakraban tampa sekat strata, sehingga 

mereka yang menggunakan ragam bahasa tersebut dapat menikmatinya 

dengan senang dan bangga hati.  

 Fenomena kebahasaan tentu saja menarik dikaji karena dapat 

menambah wawasan keilmuan lingustik saat ini. Penulis memilih analisis 

kesantunan berbahasa pada penutur mahasiswa Malang yang bertempat 

tinggal di Kos Uma Joempa berdasarkan pertimbangan bahwa ragam bahasa 

yang kasar kerap kali menjadi instrumen komunikasi dalam pergaulan 

sebagian mahasiswa Indonesia, dikalangan yang terdidik, karena penelitian 

mengenai kesantunan berbahasa ini masih jarang dilakukan, maka penulis 

tertarik untuk menelitinya. Sepengetahuan penulis, ada beberapa yang sudah 

meneliti tentang kesantunan berbahasa, diantaranya Ai Sulastri (2004) dengan 

judul ‘Gejala Disfemisme (Bentuk Penghalusan) Dalam Bahasa 

Indonesia’.Hasil penelitian ini adalah kekasaran berbahasa dalam bahasa 

Indonesia. Para pemakai bahasa kasar semakin merasa nyaman dengan apa 

yang mereka lontarkan. Selain Ai Sulastri juga ada Lela Febrianti (2006), 

dengan judul ‘Sarkasme dilingkugan Tempat Kos Uma Joempa’. Hasil dari 

penelitian ini adalah bentuk penghaluasan berbahasa tidak hanya terjadi pada 
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orang dewasa saja, tetapi sudah menjalar ke beberapa kalangan mahasiswa 

yang bahasanya dirasakan kasar. 

 Dari beberapa sumber yang di sebutkan, dapat diketahui bahwa 

penelitian tentang ‘Kesantunan Berbahasa Pada Penutur Mahasiswa di 

Lingkungan Tempat Kos Uma Joempa di Desa Tegal Gondo Karang Ploso 

Malang’ belum dilakukan secara khusus. Melalui penelitian ini akan 

melakukan telaah terhadap tuturan para Mahasiswa penghuni Kos Uma 

Joempa yang mengandung Kesantunan berbahasa dengan memperhatikan 

aktifitas interaksi sesama mahasiswa.  

1. 2  Batasan Masalah  

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terbatas pada hal-hal 

berikut ini: 

a) Bentuk pilihan dan penggunaan kata yang menggambarkan kesantuna  

berbahasa pada penutur mahasiswa di lingkungan tempat kos Uma 

Joempang.  

b) Faktor-faktor yang menyebabkan kesantunan berbahasa pada tuturan 

mahasisawa dalam berbahasa.  

1.3 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana bentuk pilihan dan penggunaan kata yang menggambarkan 

kesantuna berbahasa di lingkugan tempat Kos Uma Joempa? 

b) Faktor-faktor apa yang menyebabkan kesantuna  dalam berbahasa? 
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1. 4  Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1). Umum 

a) Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bentuk pilihan dan 

penggunaa kata yang menggambarkan kesantunan tindak tutur 

yang digunakan oleh mahasiswa malang di Kos Uma Joempa.  

b) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan kesantunan dalam berbahasa. 

2).  Khusus 

 Mendeskripsikan bentuk pilihan dan penggunaan kata yang 

menggambarkan kesantunan berbahasa dalam tindak tutur melalui 

gambaran  kegiatan berbahasa yang menyesuaikan konteks dan situasi, dan 

dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebakan kesantunan  dalam 

bertutur.  

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

 Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran pada 

mahasiswa untuk mengapliksikan teori tindak tutur dan kesantunan 

berbahasa dan sebagai kajian linguistik, dalam tindak tutur berbahasa, 

hasil dari penelitian diharapkan dapat memperkaya data tentang penelitian 

kesantunan berbahasa. 
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b) Manfaat Praktis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa serta merubah prilaku atau etika 

berbahasa yang lebih baik, sehingga dapat dipraktekan dalam kehidupan 

sehari-hari. 


