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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori ini memaparkan mengenai: (1) hakikat bahasa dalam 

komunikasi WhatsApp (WA); (2) pemanfaatan WhatsApp (WA); (3) kesantunan 

berbahasa; (4) kesantunan dalam kajian Pragmatik. 

 

2.1 Hakikat Bahasa dalam Komunikasi WhatsApp (WA) 

Bahasa dalam komunikasi merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat 

komunikasi dengan diksi beragam. Komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang pengiriman serta penerimaan pesan untuk saling bertukar informasi. Pesan 

yang disampaikan memengaruhi respon dari penerima pesan itu sendiri. Ketika 

seseorang berkomunikasi melalui salah satu sosial media yaitu WA maka cara 

berbahasa sangat diperhatikan jika pesan tersebut ditujukan pada mitra tutur yang 

kedudukannya lebih tinggi. Hal tersebut diperkuat oleh teori dari beberapa ahli 

mengenai komunikasi. Menurut Wiryanto (2004:3) bahwa komunikasi merupakan 

ilmu yang dipelajari untuk memahami produksi, proses, serta efek, perkembangan 

atas pengujian teori menurut hukum generalisasi.  

Selain itu dikemukakan oleh Moekijat (1993:2) bahwa komunikasi merupakan 

pertukaran informasi dari orang satu ke orang lainnya. Beberapa penjelasan tersebut 

mewakili dari banyaknya penjelasan dari para ahli. Berdasarkan hal tersebut, 

komunikasi memiliki karakteristik tersendiri, yaitu komunikasi antarpribadi, 

komunikasi interaktif, komukasi media massa. Komunikasi antarpribadi merupakan 

komunikasi yang dapat dilakukan secara individu ke beberapa orang. Hal tersebut 
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diperkuat oleh teori dari Wiryanto (2004: 22-23) mengenai komunikasi interaktif 

yang merupakan komunikasi yang dilakukan oleh banyak orang yang merupakan 

peserta komunikasi itu sendiri. Komunikasi media massa merupakan komunikasi 

yang dilakukan oleh satu orang ke banyak orang yang masuk dalam organisasi media 

itu sendiri. Selain itu komunikasi dalam hal ini mengarah pada komunikasi 

antarpersonal, yaitu komunikasi atau pengiriman pesan-pesan yang dikirim oleh 

seseorang ke orang lain untuk mendapatkan efek dan umpan balik secara langsung 

(Pratikto, 1987:42).  

Selain itu, suatu komunikasi dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu verbal, 

non-verbal, dan tertulis. Komunikasi verbal merupakan suatu ucapan lisan yang 

langsung diucapkan oleh manusia. Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi 

yang dilakukan melalui bahasa tubuh dan wajah sebagai simbol. Serta komunikasi 

tertulis merupakan komunikasi yang disampaikan melalui gambar, simbol, dan 

tulisan guna tersampaikan sebuah informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 

komunikasi selalu memerhatikan konteks. Konteks merupakan keadaan yang harus 

diperhatikan oleh penutur jika sedang berkomunikasi dengan mitra tutur. Jika penutur 

tidak memerhatikan konteks tuturan maka akan memengaruhi tuturan yang diujarkan. 

Teori tersebut diperkuat oleh Pratikno (1987:47), bahwa konteks merupakan hal-hal 

keadaan atau suasana yang harus diperhatikan pada saat komunikasi tersebut 

berlangsung.  

Konteks sosial merupakan hubungan antara orang yang sedang 

berkomunikasi, hal tersebut akan berpengaruh dalam cara berkomunikasi. Konteks 

psikologis merupakan aspek-aspek dalam berkomunikasi, apakah komunikasi 
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tersebut sopan, formal, atau situasinya serius. Konteks waktu merupakan hal yang 

memerhatikan waktu baiknya dalam melakukan komunikasi, karena waktu 

merupakan hal terpenting dalam berlangsungnya komunikasi.  

Mulyana (2004:15) mengatakan bahwa konteks komunikasi memiliki enam 

literature, yaitu komunikasi antar dua-orang, wawancara, kelompok kecil, publik, 

organisasi, dan massa. Dalam hal ini, bahasa dalam komunikasi WhatsApp 

merupakan penyampaian suatu pesan yang melibatkan dua orang, hal tersebut guna 

saling bertukar informasi melalui sosial media WhatsApp dengan memerhatikan 

konteks serta satuan-satuan bahasa yang dapat diukur tingkat kesantunannya.  

 

2.2 Pemanfaatan WhatsApp (WA) 

Pemanfaatan WhatsApp berkaitan dengan kesantunan berkomunikasi yang 

merupakan perilaku tuturan yang memerhatikan setiap diksi yang digunakan dalam 

berkomunikasi, sehingga dapat dinilai santun. Kesantunan tersebut dapat dilihat dari 

etika berkomunikasi, etika yang dilihat dari ragam diksi yang digunakan. Diksi yang 

dimaksud merupakan diksi yang menandakan bahwa tuturan yang diujarkan 

tergolong santun jika ditujukan pada mitra tutur yang berkedudukan sebagai dosen. 

Hal tersebut dikemukakan oleh Tubbs dan Sylvia (2005:268), bahwa etika merupakan 

sifat umum moral dan pilihan moral yang dibuat oleh seseorang, pilihan-pilihan 

tersebut ditujukan pada kata yang digunakan dalam berkomunikasi atas dasar 

kesadaran diri dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan penutur.  

Khususnya etika membahas mengenai baik buruknya atau benar tidaknya 

sebuah tingkah laku manusia yang menyorot pada kewajiban-kewajibannya selaku 



10 
 

 
 

makhluk hidup. Ketika manusia berkomunikasi tidak memerhatikan etikanya maka 

sebuah komunikasi benar-benar tidak memerhatikan kesantunan, sehingga sebuah 

komunikasi tidak akan terarah dengan baik (Mufid, 2009:185-186). 

Berdasarkan hal tersebut, Maria (2007:7) menyatakan bahwa adanya etiket 

yang harus diperhatikan ketika orang sedang berkomunikasi dengan orang lain, sikap 

santun dan menghargai orang lain harus ada dalam hal berkomunikasi. Ketika 

berkomunikasi dengan dosen pembimbing melalui tata cara yang baik, tata cara 

tersebut yaitu mengucapkan salam, permohonan maaf, memperkenalkan diri dengan 

jelas dan lengkap, menyampaikan tujuan atau maksud dengan jelas, menyampaikan 

terima kasih, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menggunakan tata tulis yang 

baik, memerkhatikan tanda baca dengan baik, dan tidak bersifat memerintah dosen 

pembimbing.  

Salah satu media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi 

elektronik yaitu WhatsApp. WhatsApp dapat digunakan selama 24 jam nonstop 

selama tersambung ke internet, sehingga aplikasi tersebut memudahkan pengguna 

untuk berkomunikasi dengan sesamanya, contoh dari pemanfaatan aplikasi tersebut 

terdapat dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa saling bertutur dengan dosen melalui 

WhatsApp guna mencapai tujuan ujaran yang dimaksud. 

 

2.3 Kesantunan Berbahasa 

Kesantunan berbahasa merupakan tata cara yang digunakan manusia saat 

berkomunikasi, tujuannya supaya mitra tutur tidak merasa tersinggung, tersudut, dan 

tertekan. Secara linguistik hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan kalimat yang 
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dipakai. Misalnya dalam bahasa Indonesia kata-kata kesantunan memiliki predikat 

tinggi, sedang, dan rendah (Markhamah, dkk, 2009:153-155). Menurut Lakoff (dalam 

Chaer, 2010: 46) bahwa kesantunan berbahasa merupakan sebuah tuturan yang tidak 

bersifat memaksa, mitra tutur berhak memilih, serta tuturan yang lawan tutur tidak 

merasa terancam. 

Selain itu juga ada Pranowo (2012:33) menyatakan bahwa kesantunan 

berbahasa dapat dipelajari dari beberapa pedoman. Pedoman tersebut yaitu menjaga 

suasana perasaan mitra tutur, kegiatan bertutur yang sama-sama diinginkan kedua 

belah pihak, menjaga tuturan agar diterima baik oleh mitra tutur, menjaga kerendahan 

hati di depan mitra tutur, dan menjaga komunikasi dengan baik pada lawan tutur. Hal-

hal tersebut dapat dilihat dari segi bentuk, fungsi, dan prinsip-prinsip dari kesantunan 

berbahasa.  

  

2.3.1 Bentuk Kesantunan Berbahasa 

Komunikasi dalam sebuah percakapan melibatkan dua orang yaitu penutur 

dan mitra tutur.  Pada setiap komunikasi penutur harus memerhatikan kesantunan 

yang dapat dilihat dari bentuknya yang berupa prinsip-prinsip dalam Pragmatik. 

Prinsip-prinsip dalam Pragmatik berupa maksim yang merupakan kaidah kebahasaan 

di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan 

bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan 

tuturnya. Selain itu maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan 

prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan 
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agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari 

ujaran yang tidak sopan. 

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Leech (1993:205-219) 

menyatakan bahwa kesantunan memiliki beberapa prinsip yang ditandai dengan 

maksim. Maksim-maksim tersebut di antaranya kebijaksanaan, kedermawanan, 

penghargaan, pemufakatan, kerendahan hati, kesimpatian. Maksim Kebijaksanaan 

merupakan komunikasi yang dilakukan oleh penutur dengan meminimalisir kerugian 

mitra tutur dan memaksimalkan keuntungan mitra tutur. Maksim Kedermawanan 

merupakan kegiatan bertutur yang memaksimalkan kerugian serta meminimalisir 

keuntungan diri sendiri. Maksim penghormatan merupakan kegiatan bertutur yang 

memaksimalkan untuk menghargai mitra tutur dan meminimalisir tidak hormat pada 

mitra tutur. Maksim pemufakatan merupakan kegiatan bertutur yang memaksimalkan 

kesesuaian dengan orang lain, yaitu dengan cara menyatakan penyesalan pada mitra 

tutur. Maksim kerendahan hati merupakan kegiatan bertutur yang memaksimalkan 

cacian dan meminimalisir pujian terhadap diri sendiri. Maksim kesimpatian 

merupakan kegiatan bertutur yang memaksimalkan kepedulian atau perhatian kepada 

mitra tutur. 

 

2.3.2 Fungsi Kesantunan Berbahasa 

Fungsi kesantunan merupakan peranan suatu unsur dalam kaitannya dengan 

komunikasi seorang penutur pada mitra tutur. Seperti yang dinyatakan oleh Searle 

(2001:31), bahwa tuturan terbagi menjadi lima kategori yang menjadi fungsi 

kesantunan dalam berbahasa atas dasar penutur ketika berbicara, yaitu: 
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1) Representatif, yaitu tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa 

yang dikatakannya. Misalnya mengatakan, melaporkan, dan menyebutkan. 

2) Direktif, yaitu tuturan yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan 

tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Misalnya menyuruh, 

memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. 

3) Ekspresif, yaitu tuturan yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan 

sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya 

memuji, mengucapkan terima kasih, dan mengkritik. 

4) Komisif, yaitu tuturan yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang 

disebutkan di dalam tuturannya. Misalnya berjanji, bersumpah, dan mengancam. 

5) Deklaratif, yaitu tuturan yang dilakukan oleh penutur dengan maksud untuk 

menciptakan hal (status dan keadaan) yang baru. Misalnya memutuskan, 

membatalkan, melarang, mengijinkan, dan memberi maaf. 

 

2.3.3 Makna Kesantunan Berbahasa 

Kesantunan dalam sebuah komunikasi dapat di gambarkan pula dari segi 

makna. Dalam hal ini makna dikategorikan dalam muka yang berarti gambaran diri 

yang dapat dilihat dari kesantunan yang diujarkan pada saat berkomunikasi. Brown 

and Levinson (2013: par 2) menyatakan bahwa teori kesantunan berbahasa banyak 

dipengaruhi oleh konsep muka (face), hal itu mengacu pada citra diri. Citra diri yang 

dibangun dengan baik, seketika dapat jatuh hanya dengan perkataan yang diucapkan. 

Oleh karena itu perlu dijaga agar tetap baik. Salah satu faktor yang berpotensi untuk 
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menjatuhkan muka pelaku tutur adalah tuturan, tuturan perlu dilengkapi dengan 

peranti yang baik berupa kesantunan berbahasa.  

Muka dikelompokkan menjadi dua, yaitu muka positif (positive face) dan 

muka negatif (negative face). Muka positif berupa kehendak diri untuk dinilai baik 

atas semua yang ada pada dirinya atau semua yang dimiliki. Muka negatif berupa 

kehendak diri untuk dibiarkan bebas melaksanakan apa yang dikehendaki. Perilaku 

yang santun adalah perilaku yang dapat memenuhi kehendak muka, baik muka positif 

maupun muka negatif. Kesantunan berbahasa ada dua jenis, yaitu kesantunan positif 

dan kesantunan negatif. Perilaku santun berbahasa dapat dicapai dengan memilih 

strategi bertutur sesuai dengan tingkat keterancaman muka pelaku tutur. Tingkat 

keterancaman muka terutama dihitung berdasarkan dua parameter, yaitu kekuasaan 

(power) dan solidaritas (solidarity).  

Perbedaan hubungan kekuasaan antara penutur dan petutur (perbedaan 

jabatan, perbedaan pangkat, perbedaan umur, dan perbedaan peran), dan perbedaan 

tingkat hubungan keakraban atau solidaritas antara penutur dan petutur (kualitas 

keakraban dalam pergaulan) akan membentuk lima konteks situasi tutur. Hal tersebut 

ditandai dengan petutur lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya dan hubungannya 

dengan penutur akrab, petutur lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya dan 

hubungannya dengan penutur tidak akrab, petutur dan penutur sama usianya atau 

sama kedudukannya, dan hubungan keduanya akrab, penutur lebih muda atau lebih 

rendah kedudukannya tetapi hubungannya dengan penutur akrab, dan petutur atau 

orang yang diajak bicara lebih muda atau lebih rendah kedudukannya dan 

hubungannya dengan penutur tidak akrab. 
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Merujuk dari peraturan yang terdapat di Kantor Program Studi Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Bahwa tata cara menghubungi 

dosen dengan baik dan benar dapat dilakukan dengan langkah berikut. 

1) Perhatikan Waktu Pengiriman Pesan 

Mengirimkan pesan sebaiknya pada saat hari dan jam kerja (07.30-17.00 WIB). 

2) Ketika Mengirimkan Pesan, Mahasiswa Sudah Berada di Kampus 

3) Pergunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa gaul (alay). 

4) Dimulai Dengan Sapaan 

Bagi mahasiswa muslim, dimulai dengan ucapan salam “assalamualaikum”, dan 

jangan disingkat, dan bagi non-muslim menggunakan “selamat pagi”. 

5) Tuliskan Identitas Anda 

Dosen bukanlah phonebook berjalan yang menyimpan begitu banyak nomor 

mahasiswa di telepon genggamnya, sebaiknya pesan yang dikirim disertakan 

identitas pengirim. 

6) Tuliskan Keperluan dengan Jelas dan Singkat 

Tulislah pesan Anda kepada dosen dengan singkat dan jelas, jangan bertele-tele 

agar tidak membingungkan. 

7) Ucapkan Maaf untuk Menunjukkan Kerendahan Hati 

Sebagai bentuk penghormatan, gunakan kata permohonan maaf di awal atau akhir 

percakapan pesan yang Anda kirim. 

8) Akhiri dengan Ucapan Terima Kasih 

Akhiri dengan ucapan terima kasih di akhir pesan yang dikirim. 
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“Assalamualakum, selamat pagi Ibu. Saya Budi, mahasiswa PBSI semester 8. 

Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu, saya ingin menanyakan apakah 

besok Ibu/Bapak ada waktu untuk konsultasi mengenai skripsi? Terima kasih atas 

informasi yang diberikan. Wassalamualaikum wr wb.” 

 

2.4 Kesantunan dalam Tinjauan Pragmatik 

Pragmatik merupakan teori yang mengajarkan mengenai bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi sesuai konteks untuk mencapai makna yang 

dimaksud. Hal tersebut seiring dengan penjelasan dari Rahardi (2004:48) menyatakan 

bahwa Pragmatik merupakan pengajaran mengenai bahasa yang tetap memerhatikan 

konteks dan tidak terlepas dari struktur bahasa itu sendiri. Selain itu juga ada Rahardi 

(2004:48) mengatakan bahwa Pragmatik merupakan sebuah ilmu mengenai satuan 

bahasa digunakan dalam berkomunikasi yang sebenarnya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pragmatik merupakan pengajaran mengenai 

tatanan bahasa yang memerhatikan konteks saat digunakan dalam berkomunikasi. 

Konteks yang dimaksud merupakan konteks yang mencangkup konteks sosial dan 

konteks sosietal. Menurut Rahardi (2004:49) mengatakan bahwa konteks sosial 

merupakan interaksi antarmasyarakat sosial serta budaya. Konteks sosietal 

merupakan interaksi antarmasyarakat sosial yang memiliki kedudukan atau 

kekuasaan tertentu sebagai faktor penentunya. Berdasarkan  dengan hal tersebut, 

kesantunan dalam tinjaun Pragmatik sangat berkaitan, karena manusia berkomunikasi 

dengan memerhatikan konteks dan makna maka dapat dinilai sebagai komunikasi 

yang santun. 
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Berdasarkan hal tersebut, kesantunan dalam Pragmatik telah digambarkan 

oleh Leech dalam teorinya mengenai prinsip kesantunan. Prinsip tersebut 

digambarkan dalam enam maksim yang berkaitan dengan sebuah tuturan. Kesantunan 

dalam Pragmatik juga digambarkan berupa pemenuhan dan pelanggaran maksim pada 

setiap percakapan yang dilakukan oleh penutur, hal tersebut dipengaruhi oleh 

hubungan antara penutur dan mitra tutur.  


