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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Makhluk hidup terutama manusia selalu membutuhkan komunikasi antar 

sesama, baik dengan seusia, usia di bawah, maupun dengan orang yang lebih tua. 

Komunikasi tersebut tampak tidak hanya berkomunikasi secara langsung, namun 

melalui alat komunikasi yang saat ini berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, 

bahasa adalah alat komunikasi paling baik daripada alat komunkasi lainnya.  

Bahasa memiliki dua kategori tulis dan lisan. Bahasa tulisan mengenai 

kegiatan berbahasa dilakukan sebagai kegiatan menulis, dan bahasa secara lisan 

digunakan dalam kegiatan diskusi, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, 

ketika manusia berkomunikasi dengan orang lain maka menggunakan bahasa yang 

baik dan mudah dimengerti.  

Kesantunan ketika berkomunikasi dengan mitra tutur harus diutamakan. 

Kesantunan berbahasa yang digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi dapat 

dilihat dari bentuk, aspek, dan fungsi. Bahasa yang santun dapat dilihat pula dari 

diksi yang digunakan, diksi yang digunakan dalam komunikasi dapat berupa kata 

dan kalimat. Kesantunan dalam hal berkomunikasi dapat dikaitkan teori pragmatik 

yang membahas mengenai hubungan konteks dan makna, sebuah tuturan atau 

keserasian antara bahasa dan makna yang digunkan dalam komunikasi.  

Berdasarkan penelitian awal mengenai komunikasi antara dosen dengan 

mahasiswa melalui sosial media WA (WhatsApp), sebagian besar mahasiswa 

sudah memerhatikan kesantunan, namun masih terdapat mahasiswa yang kurang  
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memerhatikan kesantunan itu sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

keakraban antara mahasiswa dengan dosen. Kesantunan yang terlihat yaitu dari 

segi sapaan salam, perkenalan diri, permohonan maaf, tujuan atau maksud 

dengan kalimat yang lengkap, dan adanya salam penutup. Adapun 

ketidaksantunan dapat dilihat dari tidak adanya salam, tanpa perkenalan diri, dan 

tanpa salam penutup. 

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penelitian ini sangat penting 

dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, peneliti ingin mengungkapkan 

variasi-variasi diksi yang digunakan mahasiswa ketika berkomunikasi dengan 

dosen melalui media sosial WA. Kedua, mahasiswa perlu menyadari adanya 

kesatuan  bahasa dan makna dalam komunikasi agar tidak menyinggung. Ketiga, 

penjelasan mengenai tingkat kesantunan di era milenial. Keempat, kesantunan 

perlu dikaji dan dipahami untuk menambah pengetahuan terutama dalam ilmu 

Pragmatik. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk kesantunan 

berbahasa, fungsi kesantunan berbahasa, makna kesantunan berbahasa mahasiswa 

dengan dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berdasarkan penelusuran, terdapat penelitian yang pernah diteliti yaitu 

mengenai Kesantunan Berbahasa dalam Wacana SMS (Short Messege Service) 

Mahasiswa pada Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, dilakukan 

oleh Ulvana (2017). Penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai 

pemenuhan dan pelanggaran maksim pada mahasiswa dengan dosen melalui 

SMS. Hasil penelitian yaitu mengenai pemenuhan serta pelanggaran maksim 

kesantunan Leech, serta implikasinya terhadap SMA.  
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Penelitian kedua dilakukan oleh Adriana (2014) yang berjudul Analisis 

Bahasa SMS Mahasiswa STAIN Pamekasan terhadap Dosen Menurut Prinsip 

Kesantunan Leech. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan tentang gaya 

bahasa yang digunakan mahasiswa ke dosen melalui pesan singkat SMS yang 

mengabaikan prinsip kesantunan berbahasa. Hasil penelitian tersebut 

menggambarkan bahwa gaya dan bentuk bahasa yang digunakan mahasiswa 

dalam berkomunikasi dengan dosen terkesan kurang santun. Hal tersebut 

diakibatkan karena adanya keterbatasan dalam penggunaan karakter pada SMS 

yang setiap karakter menggunakan perhitungan pulsa, sehingga pengguna SMS 

memilih bentuk ringkas dan mengabaikan kesantunan berbahasanya. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mardiyah (2016) mengenai Kesantunan 

Berbahasa Indonesia  dalam Berkomunikasi Dosen dan Mahasiswa IAIN Raden 

Intan Lampung. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang kesantunan 

berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi dosen dan mahasiswa fakultas dakwah 

dan ilmu komunikasi, dan penyimpangan prinsip kesantunan dalam 

berkomunikasi dosen dan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah komunikasi mahasiswa kepada dosen 

dikaitkan ke dalam maksim-maksim sesuai dengan kajian teori Leech yaitu 

maksim kebijaksanaan, kedermawanan, kemurahan hati, penghargaan, kecocokan, 

dan kesimpatian. Selain itu, tuturan yang dituturkan penutur ke mitra tutur harus 

memerhatikan kesantunan sebagai aturannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman  

di antara keduanya dan agar mendapatkan timbal balik yang santun atau yang baik 

pula. 
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Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu dengan peneliti yang berbeda, 

persamaan dari penelitian ini yaitu penelusuran mengenai kesantunan berbahasa, 

dan perbedaannya terletak pada hasil yaitu tingkat kesantunan diukur dari 

berbagai hal seperti kelengkapan kalimat, pemenuhan maksim, dan fungsi pada 

kesantunan itu sendiri. Sejauh ini masih banyak yang berkomunikasi tanpa 

memerhatikan konteks kesantunan. Peneliti mengaitkan dengan teori Pragmatik 

karena teori tersebut membahas mengenai konteks dan makna dalam suatu 

komunikasi. Oleh sebab itu, judul penelitian ini adalah “Kesantunan Berbahasa 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan Dosen Melalui WA 

(WhatsApp) (Kajian Pragmatik Teori Geoffrey Leech)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan paparan tersebut, permasalahan ini dirumuskan sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana bentuk kesantunan berbahasa mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA)? 

2) Bagaimana fungsi kesantunan berbahasa mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA)? 

3) Bagaimana makna kesantunan berbahasa mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA)? 
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1.3 Tujuan  

Berlandaskan uraian tersebut yang telah dijabarkan, tujuan penelitian 

sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA). 

2) Mendeskripsikan fungsi kesantunan berbahasa Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA). 

3) Mendeskripsikan makna kesantunan berbahasa Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan dosen melalui WhatsApp (WA). 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka penelitian ini mengandung 

manfaat di dalamnya yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis. 

1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai kesantunan 

berbahasa dalam hal berkomunikasi melalui sosial media. 

2) Dapat memaparkan dengan baik teori mengenai kesantunan berbahasa melalui 

teori pragmatik.  

2. Manfaat praktis. 

1) Bagi mahasiswa, dapat menjadi cermin ketika berkomunikasi dengan dosen 

secara santun. 

2) Bagi peneliti lain, dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya selain 

yang telah dibahas oleh peneliti. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan suatu hal untuk menegaskan kembali istilah-

istilah yang ada supaya tidak salah paham terhadap istilah dalam penelitian. Maka 

penegasan istilah dipaparkan berikut ini. 

1) Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa adalah sebuah kehalusan dari segi penyampaian 

tuturan dan diksi yang digunakan dalam berkomunikasi. 

2) Bentuk Kesantunan Berbahasa

Bentuk kesantunan berbahasa adalah tuturan berupa kata dan kalimat yang 

tepat untuk digunakan dalam berkomunikasi. 

3) Fungsi Kesantunan Berbahasa

Fungsi kesantunan berbahasa adalah peranan suatu unsur bahasa dalam 

kaitannya sebagai pembelajaran kesantunan. 

4) Makna Kesantunan Berbahasa

Makna kesantunan berbahasa adalah arti dari kesantunan yang didasarkan 

pada citra diri seseorang ketika berkomunikasi, baik positif maupun negatif. 

5) WhatsApp

WA (WhatsApp) adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan beragam diksi yang ada di dalamnya.  


