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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesantunan berbahasa pada hakikatnya erat kaitannya dengan hubungan 

sosial dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa sendiri merupakan pengungkapan 

gagasan, ide atau pendapat untuk saling membina kecocokan atau kemufakatan di 

dalam kegiatan bertutur yang disertai dengan etika serta perilaku yang baik  

menurut norma-norma sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Kamisa 

(1997: 469) mengartikan kata santun sebagai halus dan baik (budi bahasanya, 

tingkah lakunya); sabar dan tenang; sopan; penuh rasa belas kasihan; suka 

menolong. Bahasa yang santun merupakan alat yang paling tepat digunakan 

dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Hal tersebut karena bahasa 

yang santun memperhatikan kaidah kebahasaan dan tatanan nilai yang berlaku di 

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kondisi masyarakat 

tersebut maka salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pelestarian 

budaya kesantunan berbahasa terletak pada masyarakat itu sendiri. Kesantunan 

berbahasa seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki setiap individu, 

sebab jika tidak maka tradisi berbahasa yang santun tersebut akan memudar dalam 

kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya lahirlah generasi yang arogan, kasar 

dan kering dari nilai-nilai etika masyarakat. 

Ketika etika dan kesantunan dalam berbahasa menjadi topik pembicaraan, 

pembahasan konsep-konsep tentang nilai atau norma yang terkandung dan 

diyakini oleh masyarakat itu tidak mungkin dapat dipisahkan. Etika dapat 
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diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku 

manusia, yang dapat menilai mana baik dan mana yang jahat. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Chaer (2010: 100) yang menyatakan bahwa kita akan banyak 

teman dan disegani orang kalau dalam bertutur bukan saja santun, tetapi 

menunjukkan etika dan perilaku yang baik. Sebaliknya, kita akan banyak musuh 

dan tidak disegani orang kalau dalam bertutur yang tidak santun dan tidak beretika 

atau berperilaku yang tidak menyenangkan lawan tutur. Sementara itu Mufid 

(2009: 174) mengatakan bahwa etika membahas baik-buruk atau benar tidaknya 

tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-

kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat 

atau bertindak. 

Berkenaan dengan etika berbahasa dalam kehidupan masyarakat Chaer dan 

Agustina (2004: 171) menyatakan bahwa dalam etika berbahasa antara lain 

”mengatur” (a) apa yang harus dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada 

seorang partisipan tentunya berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam 

masyarakat itu; (b) ragam bahasa apa yang paling wajar digunakan dalam situasi 

sosiolinguistik dan budaya tertentu; (c) kapan dan bagaimana menggunakan 

giliran berbicara, dan menyela pembicaraan orang lain; (d) kapan harus diam; (e) 

bagaimana kualitas suara dan sikap dalam berbicara itu. Seseorang dapat 

dikatakan pandai berbahasa jika menguasai tata cara atau etika berbahasa itu. 

Maka dalam hal ini, salah satu nilai atau norma yang mungkin akan menjadi topik 

yang menarik untuk diperbincangkan ialah kesantunan berbahasa. 
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Bahasa digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi antar sesama 

karena masyarakat itu terdiri atas berbagai lapisan, tentunya bahasa yang 

digunakan akan bervariasi. Di dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang 

sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. Oleh 

karena itu, bahasa dan pemakaiannya tidak diamati secara individual, tetapi 

dihubungkan  dengan kegiatannya  di dalam masyarakat. Dipandang secara sosial 

bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam pergaulan di antara sesama anggota. 

Sebagai contoh, bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa nasional, bahasa negara, 

bahasa resmi dan bahasa persatuan antar suku bangsa. Namun, untuk dapat 

berbahasa dengan santun tentunya harus menguasai bahasa dengan baik. 

Perlu diketahui bahwa kemampuan serta tingkat kesantunan berbahasa 

Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. 

Koentjaraningrat (dalam Chaer, 2010: 8) mengatakan bahwa buruknya 

kemampuan berbahasa Indonesia sebagian besar orang Indonesia, termasuk 

golongan elit dan golongan intelektualnya adalah karena adanya sifat-sifat negatif 

yang melekat pada sebagian besar orang Indonesia. Sifat-sifat negatif itu adalah 

suka meremehkan mutu; mental menerabas; tuna harga diri; tidak disiplin; enggan 

bertanggung jawab; dan suka latah atau ikut-ikutan.  

Kesantunan berbahasa dalam kehidupan masyarakat yang digunakan 

dalam interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya dan akan berjalan damai 

jika masyarakat itu sendiri sadar akan kesantunan berbahasa, ungkapan dari 

bahasa yang kasar dan arogan seringkali menyebabkan perselisihan dan 

kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Mereka yang pandai berbicara dapat 
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dengan mudah menguasai forum pembicaraan. Banyak cara yang dapat dilakukan 

oleh pembicara agar berhasil menyampaikan gagasan mereka dengan baik 

sehingga mudah diterima oleh orang lain. Salah satunya adalah penggunaan aspek 

kesantunan berbahasa Mario Teguh Golden Ways. Menurut Rahardi (2009: 38) 

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 

Seperti aktivitas sosial dan budaya lainnya, kegiatan berbahasa dengan 

santun bisa terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya. Di dalam berbicara, 

pembicara dan lawan bicara sama-sama menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang 

mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya 

terhadap tindakan dan ucapan lawan bicaranya, berkaitan dengan hal tersebut 

Lakoff (dalam Ibrahim, 1993: 246) mengusulkan tiga kaidah kesopan santunan 

yaitu, (1) formalitas yakni jangan menyela/tetaplah bersabar; (2) kebebasan 

pilihan yakni berilah pesapa pilihannya sendiri; (3) kesederajatan yakni 

bertindaklah seolah-olah anda dan pesapa sama, buatlah agar dia merasa enak. 

Proses komunikasi juga terjadi pada sebuah percakapan antara penutur dan 

lawan tutur. Percakapan merupakan komunikasi langsung antara penutur dan 

lawan bicara. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi seorang penutur harus 

memperhatikan kesantunan berbahasa agar tercipta kelancaran pemahaman dari 

tuturannya, tanpa terkecuali baik anak, maupun orang dewasa. Sebuah interaksi 

sosial akan terjalin dengan baik jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, salah satunya 

adalah kesadaran akan bentuk kesantunan dalam berbahasa. 
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Apabila diperhatikan acara Mario Teguh Golden Ways yang ditayangkan 

di Metro TV, dapat dilihat bahwa bahasa sebagai media komunikasi digunakan 

juga dalam program-program tayangan televisi di Indonesia. Golden Ways yang 

tayang setiap hari Minggu pukul 19.30-21.00 WIB di layar Metro TV 

menyuguhkan tayangan motivasi dengan tema yang berbeda-beda setiap 

tayangannya dan Mario Teguh sebagai narasumbernya. Narasumber 

menyampaikan gagasannya dan memberikan motivasi kepada pendengar dan 

kadang-kadang saling bertukar pendapat dan informasi tentang suatu masalah 

yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Bahasa yang 

digunakan oleh narasumber adalah bahasa lisan. Melalui bahasa, narasumber 

berusaha memengaruhi pendengar sehingga pendengar terbujuk untuk menerima 

dan melakukan apa yang dikehendaki oleh narasumber tersebut. Berhasil atau 

tidak usaha narasumber bergantung pada bahasa yang digunakan. Bahasa yang 

didengar dan dapat diterima oleh sebagian besar penonton/pendengar adalah 

bahasa khas yang santun dari Mario Teguh. 

 Sehubungan dengan penelitian analisis kesantunan berbahasa sudah 

pernah dilakukan oleh Zuni Rahmah Dewi (2004) dengan judul “Analisis 

Kesantunan Tindak Tutur dalam Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Di 

Kelas XI SMA Negeri 9 Malang Tahun Ajaran 2008-2009”. Penelitian tersebut 

mengkaji fungsi tuturan guru dan strategi kesantunan guru. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru bahasa Indonesia di kelas XI SMA Negeri 9 Malang 

cenderung menggunakan tindak tutur kompetitif serta menggunakan strategi  
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kesantunan positif dalam proses belajar mengajar, sehingga guru mampu 

menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Penelitian lain yang 

serupa dengan kesantunan adalah penelitian dari Lisa Sukmawati (2008) dengan 

judul “Kesantunan Linguistik Bahasa Guru dalam Pembelajaran Taman Kanak-

Kanak Dharma Wanita Persatuan 1 Pandaan” penelitian itu lebih menekankan 

pada panjang pendeknya tuturan sebagai penentu kesantuan linguistik berbahasa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud pragmatik yang paling banyak 

ditemukan adalah wujud imperatif (tuturan dalam konstruksi imperatif) yang 

terdapat pada tuturan guru taman kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan 1 

Pandaan. Ciri kesantunan linguistik yang paling banyak ditemukan adalah pilihan 

kata yang tidak kasar, intonasi tuturan yang rendah dan isyarat kinesik yang 

sopan.  

Penelitian lain seputar kesantunan berbahasa pernah dilakukan oleh 

Agustina Sri Wulandari (2003) berjudul “Kesantunan dalam Tindak Tutur Guru 

pada Pembelajaran Menulis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang” penelitian 

itu membahas bentuk kesantunan tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak 

tutur komisif, dan tindak tutur ekspresif guru. Hasil analisis data menunujukkan 

bahwa guru Bahasa Indonesia kelas VIII SMPN 18 Malang cenderung 

menggunakan maksim kebijaksanaan dan maksim kedermaweanan dalam 

berkomunikasi pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian, guru bahasa 

Indonesia kelas VIII SMPN 18 Malang dalam berkomunikasi telah menciptakan 

lingkungan yang menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik dan 

menciptakan proses belajar yang tenang dan menyenangkan. 
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 Safiyah (2013) juga pernah melakukan penelitian terkait dengan 

kesantunan berbahasa berjudul “Analisis Kesantunan Berbahasa pada Santri Panti 

Asuhan Nurul Abyadh Malang” fokus penelitian ini membahas maksim-maksim 

dalam kaitannya dengan kesantunan berbahasa. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan maksim yang digunakan santri saat berinteraksi 

sosial dapat diketahui secara verbal. Secara verbal santri sering menggunakan 

tindak tutur asertif (menyatakan, mengemukakan pendapat, dan mengeluh); 

Tindak tutur direktif (memohon, memberi nasihat); Tindak tutur komisif 

(menjanjikan, menawarkan); dan tindak tutur ekspresif (mengucapkan terima 

kasih, memuji).  

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini jelas berbeda, perbedaan itu 

terlihat pada fokus penelitiannya dan objek yang diteliti. Fokus penelitian ini lebih 

berorientasi pada strategi kesantunan yang mana penelitian ini juga sebagai 

pengembangan terhadap penelitian sebelumnya. Penerapan teori kesantunan 

berbahasa dalam penelitian ini menggunakan teori Brown dan Levinson yang 

mendefinisikan strategi kesantunan berbahasa menjadi empat yaitu kesantunan 

positif; kesantunan negatif; kesantunan bald on racord (tuturan langsung/terus 

terang); dan kesantunan off- record (tuturan tidak langsung/tersamar). 

Penelitian kesantunan berbahasa yang digunakan bapak Mario Teguh 

dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya sangat menarik untuk diteliti karena 

dalam penggunaannya bahasa yang digunakan mempunyai banyak medan makna 

yang positif serta tuturan-tuturannya yang memperhatikan rambu-rambu 

kesantunan sehingga tuturan-tuturannya perlu dimaknai secara mendalam, 
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bagaimana penutur mengatur penggunaan bahasanya sehingga maksud dari 

penyampai pesan dapat tersampaikan dengan baik.  

Berdasarkan pemaparan di atas dalam rangka memahami kesantunan 

berbahasa sebagai aspek yang paling penting dalam menjalin komunikasi agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat bertutur dan saling menguntungkan 

karena adanya rasa solidaritas dan saling menghargai, perlu dilakukan penelitian 

yang berorientasi pada aspek strategi kesantunan berbahasa yang akan 

memungkinkan pembaca melihat kaidah kesantunan yang perlu dipatuhi agar 

tuturan terdengar santun. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “Kesantunan Berbahasa pada Program Acara Mario 

Teguh Golden Ways di Metro TV”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Melihat luasnya permasalahan kesantunan berbahasa, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini, ruang lingkup masalah 

yang akan diteliti adalah penggunaan strategi kesantunan berbahasa pada semua 

person yang terlibat dalam pertuturan pada program acara Mario Teguh Golden 

Ways di Metro TV, baik Mario Teguh sebagai penyampai motivator, Hilbram 

Dunar sebagai moderator serta penonton yang juga terlibat dalam pertuturan. 

Penelitian ini menggunakan teori Brown dan Levinson yang mendefinisikan 

strategi kesantunan berbahasa menjadi empat bagian yaitu kesantunan positif; 

kesantunan negatif; kesantunan bald on racord (tuturan langsung/terus terang); 
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dan kesantunan off- record (tuturan tidak langsung/tersamar) bardasarkan telaah 

di bidang pragmatik. 

Adapun meneliti tentang strategi kesantuan berbahasa dianggap penting 

dalam penelitian ini karena dalam program acara tersebut terdapat banyak tuturan-

tuturan yang perlu dimaknai secara mendalam, bagaimana penutur mengatur 

penggunaan bahasanya sehingga maksud dari penyampai pesan dapat 

tersampaikan dengan baik. Kehadiran strategi kesantunan bebahasa dalam 

program acara Mario Teguh Golden Ways ini menjadi penting untuk memahami 

makna yang terdapat di dalamnya.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimanakah strategi kesantunan berbahasa dalam program acara Mario 

Teguh Golden Ways di Metro TV? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan 

umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kesantunan berbahasa 

dalam program acara Mario Teguh Golden Ways di Metro TV. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 
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1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil Peneltian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kepustakaan 

dalam bidang linguistik khususnya dalam bidang pragmatik, selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat menambah data-data kebahasaan, serta dapat dijadikan 

sebagai bahan pengembangan teori kesantunan untuk penelitian sejenis ke 

depannya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Bagi Program Studi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi 

mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia untuk dapat memahami kesantunan 

berbahasa dalam kajian pragmatik, kemudian bagi peneliti lain, penelitian ini 

berguna untuk dijadikan acuan, referensi atau dokumentasi pada penelitian 

kesantunan berbahasa di masa yang akan datang. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dari pembaca dalam menafsirkan 

judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut: 

1) Kesantunan berbahasa merupakan pengungkapan gagasan untuk saling 

membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur yang 

disertai dengan etika serta perilaku yang  baik  menurut norma-norma 

sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. 

2) Strategi kesantunan berbahasa merupakan cara yang digunakan oleh 

penutur untuk berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Brown dan Levinson 

mendefinisikan strategi kesantunan berbahasa menjadi empat bagian yaitu; 
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kesantunan positif; kesantunan negatif; bald-on record (tuturan 

langsung/terus terang); dan off-record (tuturan tidak langsung atau 

tersamar). 

3) Kesantunan positif (keakraban) merupakan tuturan yang diujarkan dalam 

bentuk keakraban, kesetiakawanan dan persahabatan. 

4) Kesantunan negatif merupakan usaha untuk menghindari kesalahpahaman 

atau konflik penutur-lawan tutur. 

5) Bald-on record (tuturan langsung/terus terang) merupakan tuturan yang 

diungkapkan secara terus terang dalam bentuk perintah langsung. 

6) Off-record (tuturan tidak langsung atau tersamar) merupakan tuturan yang 

diujarkan secara samar-samar, ambigu dan tidak dinyatategaskan. 

7) Golden ways adalah program acara Metro TV yang menyajikan tayangan 

motivasi dengan tema yang berbeda-beda setiap tayangannya dan Mario 

Teguh sebagai motivatornya.  

 

 


