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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Manusia dalam kehidupannya melakukan komunikasi dengan manusia lainnya 

untuk menyampaikan pesan dan menjalin hubungan sosial. Dalam kaitannya dengan 

lingkup hubungan sosial, komunikasi antar manusia dibatasi oleh nilai-nilai yang 

disepakati dalam masyarakatnya. Bahasa yang santun merupakan alat yang paling 

tepat digunakan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial tersebut. Hal 

tersebut karena bahasa santun memperhatikan kaidah kebahasaan dan tatanan nilai 

yang berlaku di dalam masyarakatnya. Berbahasa santun seharusnya mendapatkan 

perhatian khusus bagi pengguna bahasa dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Jika 

bahasa santun tersebut digunakan dalam interaksi antar manusia satu dengan yang 

lainnya dapat berjalan konsisten, maka akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang 

damai, tenang dan harmonis. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat tersebut, maka 

salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pelestarian dan pewarisan 

budaya berbahasa santun di masa depan terletak pada generasi muda saat ini. 

 Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki setiap 

individu sejak kecil. Anak-anak perlu dibina dan dididik dalam menggunakan bahasa 

santun ketika sedang berkomunikasi dengan sesamanya, sebab mereka inilah generasi 

penerus yang mengarahkan bangsa ini di masa yang akan datang. Jika anak tidak 
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dididik untuk dapat berbahasa santun, maka tradisi berbahasa santun tersebut akan 

memudar dalam kehidupan bermasyarakat. Sama halnya seperti di kartun anak-anak 

saat ini banyak yang mengandung bahasa yang kurang santun namun ada juga yang 

menggunakan bahasa yang santun. 

Kartun sebagai bentuk komunikasi grafis yang menggunakan simbol-simbol 

untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas, situasi atau kejadian-kejadian 

tertentu. Kartun mempunyai kemampuan besar untuk menarik perhatian, 

mempengaruhi sikap maupun tingkah laku. Kartun mengungkap esensi pesan yang 

disampaikan dalam gambar yang sederhana, serta karakter yang mudah dikenal dan 

dimengerti secara cepat, selain itu kartun juga merupakan gambar yang bersifat dan 

bertujuan sebagai humor satir, jadi kartun tidak hanya pernyataan rasa seni untuk 

kepentingan seni semata-mata, melainkan mempunyai maksud melucu, bahkan 

menyindir dan mengkritik (Wijana, 2003: 4). 

Di samping itu kartun tulis pun, seperti dalam cerita komik, bentuk-bentuk 

percakapan yang mencerminkan pola sikap dan tingkah laku berbahasa banyak 

ditemukan. Sebuah komik, bentuk percakapan berperan menghidupkan cerita. 

Percakapan yang digunakan dalam komik percakapan yang sesuai dengan konteks 

pemakaian dan seperti situasi nyata penggunaan bahasa oleh masyarakat sehari-hari. 

Oleh karena itu, bentuk-bentuk percakapan dalam komik sebagai cermin percakapan 

bahasa masyarakat sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan pemakaian prinsip 

kesantunan berbahasa.  
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Menurut Wijana, (2003:3), kartun memiliki peranan sentral dalam kehidupan 

manusia, sebagai sarana hiburan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas 

hidup manusia. Masyarakat mengatakan bahwa, membaca wacana kartun, baik yang 

bersifat erotis dan protes sosial, berfungsi sebagai pelipur lara. Kartunis berusaha agar 

wacana yang diciptakan dalam kartun sedapat mungkin dapat menarik dan menghibur 

pembaca. Cara yang dibuat oleh kartunis menghasilkan sesuatu yang aneh atau unik 

yang dapat menimbulkan reaksi yang membuat orang tertawa atau tersenyum saat 

membaca wacana tersebut, sedangkan humor adalah suatu unsur yang sangat 

diperlukan dalam proses penciptaan karya tersebut.  

Menurut Yule (2006: 3-4), dalam linguistik teori yang membahas bagaimana 

bahasa itu digunakan adalah pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang 

mempelajari makna ujaran si penutur, makna kontekstual, dan makna yang 

dikomunikasikan melebihi ujaran yang diucapkan. Selain prinsip kerjasama 

pragmatik juga mempunyai teori lain yakni prinsip kesantunan teori Leech (1993), ini 

dibagi menjadi enam maksim yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, 

maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, maksim 

kesimpatian dalam berkomunikasi yang harus dipatuhi oleh penutur dan lawan tutur 

masih harus dilengkapi dengan prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan ini 

berhubungan dengan dua peserta percakapan yakni diri sendiri dan orang lain. Diri 

sendiri adalah penutur, orang lain adalah lawan tutur, dan orang ketiga yang 

dibicarakan penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini, penutur harus menunjukkan 

kesopanannya terhadap pihak ketiga. 
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Menurut Wijana (2003: 20), dalam kartun tulis salah satunya komik di 

dalamnya pengarang atau kartunis berusaha agar komik yang diciptakan pada kartun 

sebanyak mungkin dapat menyimpang dari aturan yang telah ada. Salah satu wacana 

kartun yaitu Crayon Shinchan karya Yushito Usui. komik ini dikenal oleh masyarakat 

dari anak-anak sampai dewasa, di dalamnya tidak hanya ditampilkan pada bentuk 

tulis  tetapi televisi juga, karena cerita yang ditampilkan berubah-ubah dan menarik 

perhatian pembaca dan penonton. Dengan alasan itulah penulis tertarik meneliti 

kartun tulis Crayon Shinchan karya Yushito Usui Selain merupakan bacaan yang 

mudah dipahami untuk masyarakat diberbagai golongan, juga ditemukan dialog-

dialog maupun gambar-gambar yang digunakan untuk menimbulkan efek lucu bagi 

pembacanya. Di dalam kartun ini juga punya keunikan dan hal yang menarik untuk 

diteliti karena penyimpangan prinsip kesopanan dan prinsip kerjasama berbeda 

dengan komik-komik lainnya karena menggunakan bahasa yang sangat lugas dan 

kedua prinsip tersebut dilanggar oleh sang tokoh sehingga pelanggaran berbahasa 

lebih terlihat jelas.  

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Windy Estiningrum dengan judul 

“ Analisis Penyimpangan Prinsip Kerja sama dan Prinsip Kesopanan dalam Acara 

Sentilan Senstilun di Metro TV “dalam penelitian tersebut berfokus pada percakapan 

dalam acar sentilan sentilun yang dianalsis menggunakan teori pragmatik yakni 

prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan, selain itu penelitian terdahulu juga pernah 

dianalisis oleh Yuni Purwaningsih dengan judul “Analisis Prinsip Kerja Sama dalam 

Novel Suminar karya Tiwiek Sa” dalam penelitian tersebut berfokus pada percakapan 
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dalam novel Tiwiek Sa yakni bahasa Jawa yang dianalisis menggunakan prinsip 

kerjasama yang di dalamnya terdapat pematuhan kedua prinsip tersebut. Perbedaan 

dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus beserta objek yang diteliti penelitian 

ini menggunakan media cetak dan bukan elektronik, dan dalam media cetak pun juga 

dapat melanggar prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan seperti salah satu buku 

komik Crayon Sinchan.  

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penelitian mengambil percakapan 

dalam komik  “Crayon Sinchan karya Yushito Usui” sebagai bahan penelitian untuk 

dianalisis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelanggaran 

prinsip kerja sama dan kesopanan, dalam komik “Crayon Sinchan karya Yushito 

Usui” Berangkat dari hal ini, penulis mengambil judul penelitian “ Pelanggaran 

Prinsip Kesantunan Berbahasa Pada Komik Crayon Shincan Karya Yushito Usui” 

dengan menggunakan pragmatik sebagai ancangannya. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang dikaji adalah prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan 

pada setiap cerita di dalam kartun tulis “Crayon Sinchan karya Yushito Usui” yang di 

dalamnya terdapat pelanggaran terhadap enam maksim pada prinsip kesopanan yaitu 

maksim kebijaksanaa, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim kecocokan, 

maksim kerendahan hati, dan maksim kesimpatian. Empat maksim pada prinsip 

kerjasama yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim 

pelaksanaan. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, masalah yang ditelti 

pada  penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimana wujud pelanggaran prinsip kerjasama dalam tuturan tokoh Shinchan 

dalam kartun tulis “Crayon Sinchan karya Yushito Usui”? 

b. Bagaimana wujud pelanggaran prinsip kesopanan dalam tuturan tokoh Shinchan 

dalam kartun tulis “Crayon Sinchan karya Yushito Usui”? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

a. Mendeskripsikan wujud pelanggaran prinsip kerjasama dalam tuturan kartun tulis 

“Crayon Sinchan karya Yushito Usui”. 

b. Mendeskripsikan wujud pelanggaran prinsip kesopanan dalam tuturan kartun tulis 

“Crayon Sinchan karya Yushito Usui”. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

a.Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai prinsip-prinsip pragmatik di dalam 

percakapan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penelitian 

selanjutnya yang memiliki kesamaan topik sebagai bahan referensi. 

b. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai prinsip kerja 

sama dan prinsip kesopanan, khususnya yang berhubungan dengan bidang pragmatik. 

1.6 Penegasan Istilah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan definisi operasional yang 

dipakai dalam penelitian: 

a. Wacana memiliki peranan sentral dalam kehidupan manusia, sebagai 

sarana hiburan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup 

manusia. 

b. Kartun adalah gambar yang bersifat dan bertujuan sebagai humor satir 

yakni tidak hanya merupakan pernyataan rasa seni untuk kepentingan seni 

semata melainkan mempunyai maksud melucu bahkan menyindir dan 

mengkritik. 
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c. Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur 

(atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. 

d. Prinsip kesantunan dibagi menjadi enam ada maksim kebijaksanaan, 

maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, 

maksim permufakatan, maksim kesimpatian. 

e. Pelanggaran Prinsip Kesantunan adalah prinsip yang terdapat dalam ilmu 

pragmatic yang di dalamnya terdapat beberapa maksim. 

 

 


