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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Teori Pragmatik 

 Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi-

situasi ujar (Leech, 2015: 8). Situasi ujar tersebut meliputi penutur dan lawan 

tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau 

aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Selanjutnya, pragmatik adalah 

cabang linguistik yang mempelajari proses komunikasi dengan fokus pada 

bagaimana makna atau pesan komunikasi diproduksi penutur dan persepsi 

penanggap tutur. Pragmatik adalah syarat-syarat yang mengakibatkan serasi 

tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Pragmatik juga diartikan sebagai 

aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks di luar bahasa yang memberikan 

sumbangan kepada makna ujaran. 

Yule (2014: 3-4) menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi tentang 

makna yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur. Studi ini lebih banyak 

berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan 

tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang 

digunakan dalam tuturan itu sendiri. Studi ini juga berkaitan dengan jarak 

hubungan antara penutur dan lawan tutur. Selain itu, pragmatik merupakan studi 

tentang ilmu bahasa yang berkaitan dengan konteks. Maksudnya, bahwa penutur 

memerlukan cara mengatur hal yang ingin disampaikan dan disesuaikan dengan 

lawan tuturnya sebagai bahan pertimbangan. Konteks yang dimaksud dikaitkan 

dengan siapa yang menjadi penutur, apa yang sedang dibicarakan, apa yang 
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sedang dibicarakan, kepada siapa tuturan tersebut disampaikan, dan di mana 

pembicaraan tersebut berlangsung (Yule, 2014: 4). 

Menurut Wijana (2015: 67-68), bahwa pragmatik memperlajari bentuk 

bahasa sebagai hasil refleksi dari keberagaman maksud dari penuturnya. Maksud dan 

makna adalah dua hal yang berbeda, bahwa makna adalah unsur yang berada di 

dalam bahasa. Sedangkan, maksud adalah unsur yang berada di luar bahasa. Maksud 

harus dipahami dengan situasi tutur yang sedang terjadi. Dalam dimensi pragmatik, 

analisis linguistik mampu mengungkapkan berbagai maksud yang ada di balik ujaran, 

baik sebagai produk tindak tutur lokusi, ilokusi, maupun perlokusi. Pendekatan 

linguistik yang bersifat internal hanya mampu mengungkapkan maksud yang 

pertama. Maksudnya adalah pendekatan struktural yang formal hanya mampu 

mengidentifikasikan tindak tutur langsung dan literal dan di luar kemampuannya 

mengungkap tindak tutur yang tidak langsung dan tidak literal. 

Maksud berkaitan dengan pragmatik, sedangkan makna kaitannya dengan 

semantik. Baik semantik ataupun pragmatik sama-sama mengkaji “arti” namun 

dari sudut pandang yang berbeda. Semantik mengkaji arti lingual yang tidak 

terikat konteks, sedangkan pragmatik mengkaji “arti” yang disebut “the 

speaker’s meaning” atau arti menurut tafsiran menurut penutur yang disebut 

“maksud”. Arti menurut tafsiran penutur atau maksud itu sangat bergantung 

konteks. Tanpa memperhitungkan konteks arti itu tidak dapat dipahami. Contoh: 

ada seorang mahasiswa yang datang ke sebuah warung sate terkenal di Solo, 

namanya “Warung Sate Mbok Galak” (karena penjualnya seorang wanita yang 

agak  lanjut usia yang dipanggil “Mbok”). Mahasiswa itu berkata: “Bu saya 
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dibakar, dibungkus, dibawa pulang.” Tuturan tersebut tidak dapat dikaji menurut 

ilmu linguistik (karena tidak mungkin penutur dibakar lalu dibungkus). Namun, 

dengan memperhitungkan konteks di mana tuturan tersebut terjadi, dengan siapa 

penutur bertutur, pengetahuan latar yang dimiliki bersama, komunikasi tersebut 

berjalan lancar tanpa salah paham. Pengetahuan latar yang dimiliki bersama 

adalah bahwa sate itu ada yang dibakar ada yang direbus. Jadi, penutur tersebut 

hendak membeli sate yang dibakar, dibungkus (tidak dimakan di situ), dibawa 

pulang (dimakan di rumah). 

Menurut Leech (2015: 1) menjelaskan bahwa pragmatik tidak akan dapat 

dipahami apabila seseorang tidak benar-benar mengerti sifat bahasa. Hal tersebut 

karena bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berdasarkan pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa pragmatik tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa. 

Dalam hal ini, telaah pragmatik juga berhubungan dengan kemampuan pemakai 

bahasa yang menghubungkan serta menyerasikan kalimat dan konteks. Namun, 

jika dihubungkan dengan situasi atau konteks di luar bahasa, bahwa bahasa 

merupakan sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. Bahasa dan 

pemakai bahasa tidak dapat dilihat secara terpisah, tetapi tidak dapat terpisah 

dengan kegiatan masyarakat. bahasa itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai 

gejala individul, melainkan gejala sosial. 

Manfaat mempelajari bahasa melalui pragmatik adalah bahwa lawan tutur 

dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan oleh penutur, asumsi 

penutur, maksud dan tujuan penutur, dan jenis-jenis tindakan (sebagai contoh: 

suatu permohonan) yang diperlihatkan ketika penutur sedang berbicara. Akan 
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tetapi, kerugiannya adalah bahwa semua konsep manusia sulit untuk dianalisis 

dalam suatu cara yang konsisten dan objektif (Yule, 2014: 5). Dalam hal ini, 

pragmatik menarik untuk dikaji karena melibatkan bagaimana orang saling 

memahami satu sama lain secara linguistik. Akan tetapi, pragmatik merupakan 

ruang lingkup studi yang mematahkan semangat, karena studi ini mengharuskan 

seseorang untuk memahami orang lain dan apa yang ada dalam pikiran mereka. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah 

ilmu bahasa yang pada dasarnya penggunaan bahasa manusia ditentukan oleh 

konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa. Konteks yang dimaksud 

mencakup dua hal, yakni konteks yang bersifat sosial dan konteks yang bersifat 

sosietal. Konteks sosial adalah konteks yang hadir karena adanya interaksi 

antaranggota masyarakat dalam kondisi masyarakat sosial dan budaya tertentu. 

Adapun yang dimaksud dengan konteks sosietal adalah aspek penyebabnya 

dipengaruhi oleh kedudukan anggota masyarakat sosial dan budaya tertentu. 

Dalam hal ini, pragmatik mengkaji mengenai tuturan dan tindak tutur. 

Kedua topik tersebut mempunyai keterkaitan dengan masalah kesantunan 

berbahasa, sehingga pragmatik dalam penelitian ini akan digunakan sebagai alat 

untuk menelaah terkait penggunaan  bahasa yang melanggar kesantunan 

berbahasa. Sehubungan dengan pragmatik, penelitian ini menggunakan teori 

Leech yang memberikan teori mengenai kesantunan berbahasa yaitu berupa 

prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi enam maksim. 
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2.1.1 Tuturan dan Tindak Tutur 

 Tuturan dengan bahasa (baik language maupun langue) jelas tidak sama, oleh 

Ferdinand de Saussure diberi istilah parole. Bahasa bersifat abstrak karena tidak 

dapat diamati secara empiris, sedangkan tuturan dapat diamati secara empiris, yaitu 

dengan cara didengar. Jadi, tuturan bersifat konkret atau benar-benar ada wujudnya. 

Tuturan adalah wujud dari bahasa yang bersifat abstrak. Dalam realisasinya, penutur 

bahasa terdiri dari berbagai kelompok yang beraneka ragam, maka tuturan dari suatu 

bahasa menjadi tidak sama. Bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang di Medan, 

di Jakarta, di Yogyakarta, di Makassar, atau si Ambon jelas tidak sama. Hal tersebut 

karena paralo-nya tidak seragam. Begitupu tuturan kelompok intelektual dengan 

yang tidak intelektual juga tidak sama (Chaer, 2010: 22). 

 Tuturan itu beragam-ragam, keberagaman dalam tuturan tersebut dianalisis 

dengan cara direkam lalu ditranskripsikan baru kemudian dianalisis, sehingga dari 

hasil analisis tersebut didapatkan kaidah-kaidah atau keteraturan-keteraturan. 

Keteraturan yang harus dipenuhi adalah bagian dari ilmu linguistik, yakni 

fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan keteraturan lainnya. Linguistik 

adalah ilmu yang digunakan dalam keteraturan-keteraturan komponen bahasa. 

Maka dalam hal ini, pragmatik adalah ilmu yang dgunakan dalam mengkaji 

bentuk ujaran atau tuturan. Berikut adalah contoh tuturan, penutur A adalah Ibu, 

sedangkan penutur B adalah Bapak. 

Contoh tuturan penutur kepada lawan tutur. 

(1)  A : “Pak, sudah hampir pukul enam.” 

B : “Ya, Bu. Ini motor mau Bapak keluarkan.” 
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Secara gramatika ucapan (A) memberi tahu kepada (B) bahwa hari sudah 

hampir pukul enam. Namun, secara pragmatik ucapan (A) bermaksud memberi 

tahu kepada (B) bahwa harus segera berangkat kerja. Maksud tersebut dapat 

dipahami oleh B sehingga si B mengatakan bahwa motor akan segera dikeluarkan. 

 Tindak tutur adalah bagian dari bidang telaah atau objek kajian dari 

pragmatik. Teori tindak tutur adalah teori yang bertujuan untuk mengutarakan dan 

mengemukakan pertanyaan yang ingin disampaikan penutur ke lawan tutur, agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam usaha untuk  mengungkapkan suatu, 

penutur tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata dan 

struktur-struktur gramatikal saja. Akan tetapi, penutur juga memperlihatkan 

tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan tersebut. tindakan-tindakan yang 

ditampilkan melalui melalui tuturan disebut dengan tindak tutur. 

 Yule (2014: 82)  menyatakan bahwa penutur berharap maksud dari 

ujarannya dapat dimengerti oleh pendengar atau lawan tuturnya. Penutur dan 

pendengar biasanya terbantu oleh keadaan di sekitar lingkungan tuturan itu. 

keadaan semacam ini, termasuk juga tuturan-tuturan yang lain, atau disebut 

dengan peristiwa tutur. Dalam banyak hal, sifat peristiwa tuturlah yang 

menentukan penafsiran terhadap suatu tuturan ketika menampilkan suatu tindak 

tutur khusus.  

 Tindakan yang ditampilkan dengan menghasilkan suatu tuturan akan 

mengandung 3 tindak yang saling berhubungan. Penjelasan tindak tutur sebagai 

berikut. 
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1. Tindak lokusi merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu 

ungkapan linguistik yang bermakna. Selain itu, lokusi merupakan topik 

dengan keterangan dalam suatu ungkapan, serupa dengan hubungan pokok 

dengan predikat atau topik dan penjelasan dalam sintaksis. Chaer (2010: 27) 

menyatakan bahwa tindak tutur lokusi dapat menyatakan suatu bagaimana 

adanya atau tindakan untuk mengatakan sesuatu. 

Contoh tindak tutur lokusi. 

(1) Malang adalah salah satu kota yang memiliki suhu dingin. 

(2) Tahun 2018 terjadi gempa dan tsunami di Palu. 

 

Kalimat (1) dan (2) dituturkan oleh penutur hanya untuk memberikan 

informasi, tanpa kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Informasi yang 

diberikan pada kalimat (1) mengenai informasi bahwa kota Malang memiliki 

suhu dingin, sedangkan kalimat (2) memberikan informasi mengenai gempa 

dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 di Palu. Berdasarkan contoh 

tersebut, bahwa tindak tutur lokusi hanya memberi makna secara harfiah.  

Berdasarkan kategori gramatikal, bentuk lokusi dibedakan menjadi 3 

yaitu:  

a) Bentuk pernyataan (deklaratif) berfungsi hanya untuk memberitahukan 

sesuatu kepada orang lain sehingga diharapkan pendengar untuk 

menarik perhatian.  

b) Bentuk pertanyaan (interogatif) berfungsi untuk menanyakan sesuatu 

sehingga pendengar diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan.  
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c) Bentuk perintah (imperatif) memiliki maksut agar pendengar memberi 

tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Beberapa 

penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tindak tutur lokusi adalah 

tindak tutur untuk menyatakan sesuatu yang pemakainnya tidak 

tergantung pada konteks. 

2. Tindak ilokusi yaitu tindakan untuk menyatakan sesuatu juga menyatakan 

tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, tindak tutur ilokusi disebut 

dengan The Act Doing Something (tindakan melakukan sesuatu). 

Contoh tindak tutur ilokusi. 

(1) “Ujian Nasional sudah dekat.” 

(2) “Ya, Bu! Jam kami sudah ikut bimbingan belajar bersama.” 

 

Kalimat (1) bila dituturkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya, 

selain memberikan informasi tentang ujian Nasional, juga berisi tindakan yaitu 

mengingatkan peserta didik agar mempersiapkan segala hal untuk menghadapi 

ujian Nasional. Oleh karena itu, peserta didik menjawab seperti pada kalimat (2). 

Searle (dalam Tarigan, 2009: 47-48) mengelompokkan tindak ilokusi 

yang menunjukkan fungsi komunikatif menjadi lima kategori. Lima kategori 

tindak ilokusi yang menunjukkan fungsi komunikatif antara lain sebagai 

berikut.  

a) Asertif tindak ilokusi asertif ini melibatkan pembicara pada kebenaran 

proposisi yang diekpresikan. Adapun beberapa fungsi tuturan asertif 

yang terkandung dalam tuturan penutur terhadap mitra tuturnya dapat 

berfungsi untuk menyatakan, memberitahukan, menyarankan, 

membanggakan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan.  
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b) Direktif tindak ilokusi direktif ini dimaksudkan untuk menimbulkan 

beberapa efek melalui tindakan sang penyimak. Adapun beberapa 

fungsi tuturan direktif yang terkandung dalam tuturan penutur terhadap 

mitra tuturnya dapat berfungsi untuk memesan, memerintahkan, 

memohon, meminta, menyarankan, menganjurkan, dan menasehati.  

c) Komisif tindak ilokusi komisif ini melibatkan pembicara pada beberapa 

tindakan yang akan datang. Adapun beberapa fungsi tuturan komisif 

yang terkandung dalam tuturan penutur terhadap mitra tuturnya dapat 

berfungsi untuk menjanjikan, bersumpah, menawarkan,dan 

memanjatkan (doa).  

d) Ekpresif tindak ilokusi ekpresif ini mempunyai fungsi untuk 

mengekpresikan, mengungkapkan, atau memberitahukan sikap 

psikologis sang pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang 

diperkirakan oleh ilokusi. Adapun beberapa fungsi tuturan ekpresif 

yang terkandung didalam tuturan penutur terhadap mitra tutur dapat 

berfungsi untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, 

memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji, menyatakan 

belasungkawa, dan sebagainya.  

e) Deklaratif tindak ilokusi deklaratif ini adalah ilokusi yang bila 

performasinya berhasil akan menyebabkan korespondensi yang baik 

antara proposisional dengan realitas. Adapun beberapa fungsi tuturan 

deklaratif yang terkandung dalam tuturan penutur terhadap mitra tutur 

dapat berfungsi untuk menyerahkan diri, memecat, membebaskan, 
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membaptis, memberi nama, mengucilkan, menunjuk, menentukan, 

menjatuhkan hukuman, memvonis dan sebagainya. Tindak ilokusi 

berarti tindak ujar yang isinya menyatakan sesuatu. Jenis 

komunikasinya bersifat interpersonal, sedangkan isinya mengandung 

tindakan (Mulyana, 2014: 81). Beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur Ilokusi 

adalah suatu tindakan yang selain untuk menyatakan sesuatu juga untuk 

melakukan sesuatu dan tindak tutur ilokusi sangat bergantung pada 

konteks.  

3. Tindak perlokusi adalah tuturan yang memberikan pengaruh terhadap lawan 

tutur atau orang yang mendengar tuturan tersebut. Tindak tutur perlokusi 

sering disebut sebagai Act of Affective Someone (tindak tutur yang memberi 

efek pada orang lain). 

Contoh tindak tutur perlokusi. 

(1) “Saya sedang sakit.” 

(2) “Minggu lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.” 

 

Tuturan (1) bukan hanya memberikan makna informatif bahwa peutur 

sedang sakit, tetapi juga bila dituturkan oleh seorang anggota osis kepada 

ketua osis dalam rapat osis menyatakan maksud bahwa penutur tidak dapat 

mengikuti rapat osis. Hal tersebut, diharapkan agar ketua osis dapat 

memberikan izin untuk tidak mengikuti rapat. Kalimat (2) selain memberi 

informasi bahwa penutur pada minggu lalu ada kegiatan di keluarga, juga bila 

dituturkan pada lawan tutur yang pada minggu lalu mengundang untuk hadir 
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pada resepsi pernikahan, bermaksud juga meminta maaf. Lalu, efek yang 

diharapkan adalah agar lawan tutur memberikan maaf kepada penutur.    

Menurut Mulyana (2014: 81) tindak perlokusi (perlocution act) adalah 

hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ujaran (terhadap pendengar). Tuturan 

perlokusi mengandung maksud tertentu yang diinginkan oleh penutur agar 

terlihat dalam suatu tindakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak tutur 

perlokusi adalah efek atau daya pengaruh yang ditimbulkan dari apa yang 

diutarakan penutur kepada mitra tutur.  

2.1.2 Konteks Debat  

Debat adalah pertentangan argumentasi, debat bertujuan untuk 

mengeksplorasi alasan-alasan di belakang setiap sudut pandang (Nurcahyo, 2012: 

3). Pengertian lain tentang debat adalah suatu proses komunikasi lisan, yang 

dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat (Dipodjojo, 2012 : 

47). Menurut Hendrikus (2009: 120) debat pada hakikatnya adalah saling adu 

argument antarpribadi atau antarkelompok manusia, dengan tujuan mencapai 

kemenangan untuk satu pihak. Setiap pribadi atau kelompok dalam debat 

mencoba untuk saling menjatuhkan lawannya, supaya pihaknya berada pada 

posisi yang benar. Debat dimulai dengan meneliti pendapat dan posisi 

argumentatif lawan bicara, sesudah itu berkonsentrasi pada titik-titik lemah 

argumentasi lawan. Selanjutnya terjadi proses adu pikiran dan pendapat secara 

sungguh-sungguh sampai seorang atau sekelompok menyerah. Dapat juga terjadi 

bahwa perdebaan dihentikan tanpa hasil, tanpa seorang pemenang. Melalui proses 
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debat, para peserta dibina untuk berbicara secara singkat, padat dan mengesankan 

(Hendrikus, 2009: 128).  

2.1.3 Patokan dalam Berdebat  

Menurut Hendrikus (2009: 123), terdapat enam belas patokan yang dapat 

dipergunakan dalam proses berdebat.  

a) Penutur harus berkonsentrasi dan membatasi diri pada pokok pikiran lawan 

debatnya yang menjadi titik lemah. Apabila ternyata dari sepuluh pikiran 

ada sembilan yang benar, maka penutur bertumpu pada satu pokok yang 

lemah tersebut, di mana ada kemungkinan untuk menjatuhkan lawan.  

b) Apabila posisi penutur lemah, maka penutur tidak dapat mengemukakan 

argumentasi yang efektif, oleh karena itu penutur harus selalu kembali 

kepada titik lemah lawan tuturnya.  

c) Penutur hanya boleh mengemukakan pembuktian, apabila penutur tahu pasti 

bahwa alasan bicara tidak lebih kuat daripada alasan penutur sendiri.  

d) Apabila lawan debat menunjukkan kelemahan argumentasi penuturnya, 

maka penutur juga harus menunjukkan hal yang sama pada pihak lawan. 

Dengan ini, penutur membuktikan bahwa pada pihak lawan juga ada 

kelemahan. Perdebatan menjadi seimbang dan proses adu argumentasi dapat 

dilanjutkan.  

e) Penutur harus dapat membedakan antara kesalahan-kesalahan yang terjadi 

dalam hubungan dengan tata sopan santun dan kesalahan-kesalahan 

argumentatif yang dapat menjebak lawan bicara.  
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f) Penutur harus menunjukkan secara jelas kebenaran dan kekuatannya, 

sebelum lawan melihat kelemahan-kelemahan tersebut. Sementara itu, 

penutur juga menyingkapkan kelemahan dan kekurangan yang tampak atau 

yang akan muncul dari pihak lawan dan membeberkan secara meyakinkan 

kepada lawan bicara.  

g) Pikiran atau ide tidak menentukan, hal yang menentukan adalah tindakan. 

Siapa yang menerima ide tersebut, lalu memasukkan idenya secara 

terencana, dialah pelaksana, penguasa dan pemilik ide itu dan bukan orang 

yang melahirkan ide tersebut.  

h) Dapat terjadi bahwa karena mempergunakan suatu perbandingan atau suatu 

ungkapan, seluruh pikiran tampak tidak berbobot. Tetapi segala celaan dapat 

diatasi dengan sikap yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, kesungguhan 

dapat dihancurkan oleh ejekan dan celaan.  

i) Penutur menanggapi argumentasi lawan hanya terhadap apa yang dikatakan 

pertama atau yang terakhir. Apabila tidak ada kata atau pengertian yang 

menghubungkan jalan pikiran kedua bagian tersebut, maka argumentasi 

akan lemah.  

j) Siapa yang ingin menemukan kesalahan pada pikiran lawan bicara, maka 

orang tersebut harus menyingkap sesuatu yang tidak pernah dimunculkan 

dalam proses debat tersebut.  

k) Apabila lawan bicara ingin mengemukakan suatu hal yang khusus, maka 

penutur harus mencoba menggeneralisasikannya. Selama penutur masih 
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dapat membuktikannya sebagai suatu kekeliruan yang bersifat umum, 

penutur berada pada pihak yang beruntung.  

l) Apabila ternyata bahwa pembuktian lawan itu kuat, maka penutur harus 

mencoba memaparkannya kembali, tetapi dengan memanipulasikan akibat-

akibatnya, sebab akibat dari proses biasanya sekurang-kurangnya 

mengandung keraguan.  

m) Seringkali seseorang dapat berhasil menang dalam debat, apabila orang 

tersebut menyerang berbagai pendapat yang muncul dengan cara mengejek.  

n) Pengamatan yang tepat, pengertian yang dalam dan logika, 

mengkarakterisasi suatu debat yang baik, dan ini terbukti apabila seseorang 

sanggup menunjukkan bahwa argumentasi lawan itu lebih tepat dikenakan 

pada satu masalah lain.  

o. Debat dapat dilatarbelakangi oleh sifat ingat diri dan menuntut satu disiplin 

rohani-akademis yang tinggi. Berdebat pada dasarnya mengandalkan 

penguasaan badan. Di lain pihak, dalam debat orang harus tetap menjaga 

sopan santun, juga dalam argumentasi ad hominem.  

p. Berdebat berarti menundukkan lawan melalui argumentasi atau dengan kata 

lain menaklukkan lawan bicara, tetapi harus dengan cara yang fair dan 

sportif sebagaimana dalam pertandingan olahraga. 

2.2 Konsep Kesantunan Berbahasa 

 Kesantunan erat kaitannya dengan tingkah laku yang halus, sabar, dan 

tenang. Dalam hal ini, kesantunan juga dapat dilihat dari tindak tutur seseorang, 

baik buruknya seseorang dapat dilihat dari cara bertutur yang baik dan sopan. 
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Beberapa ahli ada yang berpendapat tentang kesantunan berbahasa. Di antaranya 

adalah Lakoff (dalam Chaer, 2010: 46) yang berpendapa bahwa, ada tiga buah 

kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan didengar santun oleh lawan tutur atau 

orang yang mendengarkan. Ketiga kaidah kesantunan tersebut adalah formalitas, 

ketidaktegasan, dan persamaan atau kesekawanan. Ketiga kaidah tersebut jibarkan 

sebagai berikut, pertama formalitas adalah tuturan yang tidak memaksa atau 

memiliki sifat angkuh. Kedua, ketidaktegasan berarti memberikan ruang kepada 

lawan tutur sehingga lawan tutur dapat menentukan pilihannya sendiri. Ketiga, 

persamaan atau kesekawanan yang berarti bahwa penutur harus bertindak 

menyetarakan diri dengan lawan tutur. 

Menurut pakar lainnya yaitu Fraser (dalam Rahardi, 2015: 38) menyatakan 

bahwa sedikitnya ada dua pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji 

masalah kesantunan dalam bertutur. Kedua pandangan tersebut diuraikan sebagai 

berikut. Dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan 

norma-norma sosial dan kultural yang ada dan sedang berlaku dalam masyarakat. 

Santun  dalam bertutur menurut pandangan ini disejajarkan dengan etiket 

berbahasa atau adat sopan santun dalam bertutur. 

Kedua, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim 

percakapan dan sebagai sebagai sebuah upaya penyelamatan muka. Di samping 

itu, dalam pandangan ini kesantunan dalam bertutur juga dapat dianggap sebagai 

sebuah kontrak percakapan. Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan 

menganggap prinsip kesantunan hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerja sama. 

Prinsip kesantunan ini, terutama mengatur tujuan-tujuan relasional yang berkaitan 
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erat dengan upaya pengurangan friksi dalam interaksi personal antarmanusia pada 

masyarakat bahasa tertentu. 

Fraser (dalam Chaer, 2010: 47)  juga membedakan kesantunan (politeness) 

dari penghormatan (deference). Bahwa kesantunan adalah bahwa antara penutur dan 

lawan tutur dapat memenuhui hak-haknya dan dapat menjalankan kewajibannya. 

Sedangkan, penghormatan adalah bagian dari aktivitas yang berfungsi sebagai sarana 

simbolis untuk menyatakan penghargaan secara reguler. Sebagai contoh jika 

seseorang tidak menggunakan bahasa sehari-hari kepada atasannya di kantor, maka 

menunjukkan orang terseubut telah hormat kepada atasannya yang menjadi lawan 

tuturnya. Dalam hal ini, perilaku santun dengan perilaku hormat adalah dua hal yang 

berbeda.  

 Sejalan dengan pendapat Fraser, Gunawan (dalam Chaer, 2010: 47) 

menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, bahwa 

kesantunan adalah bagian dari sebuah tuturan. Jadi, tuturan tidak berdiri sendiri, 

melainkan membutuhkan unsur. Kedua, bahwa pendengar adalah orang yang dapat 

menentukan apakah tuturan tersebut santun atau tidak. Tuturan dapat terdengar santun 

di telinga penutur, tetapi tidak di telinga lawan tutur, begitu pula sebaliknya. Ketiga, 

kesantunan berkaitan dengan hak dan kewajiban oleh penutur dan lawan tutur. 

Maksudnya adalah apakah tuturan tersebut terdengar santun atau tidak dapat diukur 

dari (a) apakah penutur dapat memenuhi haknya terhadap lawan tuturnya, dan (b) 

apakah penutur dapat menjalankan kewajibannya kepada lawan tuturnya.    

 Hak dan kewajiban yang dimaksudkan dalam suatu pertuturan adalah 

bahwa hak merupakan sesuatu yang menjad milik penutur atau lawan tutur. 
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Sedangkan, kewajiban adalah unsur yang harus dilakukan oleh penutur dan lawan 

tutur. Hak-hak penutur dalam proses pertuturan salah satunya adalah hak untuk 

bertanya. Namun, hak memiliki batasan tertentu, di antaranya adalah ada 

pertanyaan yang boleh diutarakan dan yang tidak boleh diutarakan kepada lawan 

tutur, seperti dua orang yang baru mengenal. Sedangkan, kewajiban yang harus 

dilakukan oleh peserta pertuturan adalah kewajiban untuk menjawab. Dalam hal 

ini, jika peserta pertuturan tidak menjawab pertanyaan tersebut merupakan 

tindakan yang tidak santun. Namun, jika pertanyaan terdengar tidak santun lawan 

peserta pertuturan mempunyai hak untuk tidak menjawab. 

 Pakar lain, Levinson (dalam Chaer, 2010: 49) mengatakan bahwa, kesantunan 

berbahasa berkisar atas nosi muka. Muka dibagi menjadi dua segi yaitu muka negatif 

dan muka positif. Muka negatif mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional 

yang berkeinginan agar dihargai dengan jalan membiarkannya bebas melakukan 

tindakan atau membiarkan bebas melakukan sesuatu yang menjadi sebuah 

keharusannya. Muka negatif dapat ditunjukkan dengan tuturan yang bersifat direktif, 

seperti sebuah perintah atau permintaan yang mengancam. Jika penutur meminta atau 

memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, sebenarnya penutur telah 

menghalangi kebebasan lawan tuturnya, bahkan untuk menikmati tindakannya. 

Sedangkan, yang dimaksud dengan muka positif adalah sebaliknya, yakni mengacu 

pada citra diri setiap orang yang rasional, yang berkeinginan agar yang dilakukannya, 

dimilikinnya atau nilai-nilai yang diyakini diakui orang lain sebagai suatu hal yang 

baik, menyenangkan, patut dihargai, dan seterusnya. 
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 Pranowo (dalam Chaer, 2010: 62) memberikan ketentuan dasar mengenai 

cara  berbicara dengan santun, bahwa suatu tuturan terdengar santun apabila 

memperhatikan hal-hal berikut. 

a) Menjaga suasana hati lawan tutur, sehingga lawan tutur merasa nyaman 

bertutur dengan penutur. 

b) Mempertemukan perasaan penutur dengan lawan tutur, sehingga 

pertuturan sama-sama dikehendaki oleh keduanya. 

c) Menjaga agar tuturan dapat diterima oleh lawan tutur, karena lawan tutur 

merasa senang. 

d) Menjaga agar dalam tuturan seolah-olah lawan tutur terlihat lebih mampu 

dibandingkan penutur. 

e) Menjaga agar dalam tuturan lawan tutur selalu terlihat berada pada posisi 

yang lebih tinggi. 

f) Menjaga agar dalam tuturan penutur seolah-olah merasakan apa yang 

dirasakan oleh penutur. 

Lalu, yang berkenan dengan bahasa khususnya diksi, Pranowo (dalam 

Chaer, 2010: 62-63) memberikan saran agar tuturan terasa santun sebagai berikut. 

a) Gunakan kata “tolong” untuk meminta bantuan pada orang lain. 

b) Gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung 

perasaan orang lain. 

c) Gunakan kata “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. 

d)  Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan orang lain melakukan 

sesuatu. 
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e) Gunakan kata “beliau” untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. 

f) Gunakan kata “bapak/ibu” untuk menyapa orang ketiga yang lebih tua. 

Pakar lain yang memberikan teori tentang kesantunan adalah Leech (dalam 

Chaer, 2010: 57). Dalam teorinya menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa 

didasarkan atas prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi maksim. Keenam 

makim tersebut adalah (1) maksim kebijaksanaan, (2) maksim kedermawanan, (3) 

maksim pujian, (4) maksim kerendahan hati, (5) maksim kesepakatan, dan (6) 

maksim kesimpatian. Keenam maksim tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada 

penjelasan berikutnya mengenai prinsip-prinsip kesantunan berbahasa. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesantunan 

berbahasa berkaitan dengan tata tutur terhadap seseorang, bukan hanya struktur 

bahasa saja yang diperhatikan, melainkan bagaimana penutur dapat menghargai 

pendapat orang lain dan bagaimana antara penutur dan lawan tutur dapat bertutur 

tanpa melukai hati satu sama lain. Dalam hal ini, penutur yang santun lebih 

memperhatikan keuntungan lawan tuturnya, dan meminimalkan keuntungan bagi 

dirinya sendiri dengan memperhatikan maksim yang telah dijelaskan oleh Leech.  

2.2.1 Maksim-Maksim Kesantunan Berbahasa  

Kesantunan berbahasa dalam bertutur adalah cara yang dilakukan 

seseorang (penutur) untuk menjaga hubungan baik dengan lawan tutur. Leech 

(2015: 206) menyatakan bahwa sopan santun berkenaan dengan dengan hubungan 

penutur dan lawan tutur. Akan tetapi, penutur juga dapat menunjukkan sopan 

santun pada pihak ketiga yang hadir maupun tidak hadir dalam situasi ujar 

bersangkutan. Penting tidaknya perilaku sopan santun yang ditunjukkan kepada 
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pihak ketiga beragam sekali dan ditentukan oleh beberapa faktor penyebab. Faktor 

kunci adalah faktor di mana ada atau tidaknya kehadiran pihak ketiga, pihak lainnya 

adalah apakah pihak ketiga di bawah pengaruh penutur atau di bawah pengaruh 

lawan tutur. Akan tetapi, apabila penutur berperilaku tidak santun dalam bertutur 

kepada lawan tuturnya, maka hal tersebut yang dikatakan pelanggaran kesantunan 

berbahasa. Adapun tolok ukur kesantunan berbahasa menurut Leech (2015: 206) 

mengajukan teori kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan yang dijabarkan 

menjadi maksim. Keenam maksim tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

1) Maksim Kebijaksanaan 

Maksim kebijaksanaan mengatur dua jenis ilokusi, yaitu ilokusi direktif 

dan ilokusi komisif. Maksudnya adalah bahwa penutur dan lawan tutur harus 

meminimalkan atau mengurangi kerugian bagi orang lain atau memaksimalkan 

keuntungan bagi orang lain (Chaer, 2010: 56).  Berikut adalah deretan tuturan 

yang menunjukkan maksim kebijaksanaan. 

Contoh maksim kebijaksanaan. 

(1) - “Datang ke kantor saya!” 

 - “Datanglah ke kantor saya!” 

 - “Silakan datang ke kantor saya!” 

 - “Sudilah kiranya datang ke kantor saya!” 

 - “Jika tidak keberatan, sudilah datang ke kantor saya!” 

Berdasarkan contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa. 

a) Tuturan yang semakin panjang, maka semakin besar pula penutur untuk 

bersikap santun kepada lawan tuturnya. 

b) Tuturan yang diucapkan secara tidak langsung, terdengar lebih santun 

dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. 
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c) Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih 

santun, dibandingkan dengan kalimat perintah. 

Jika dalam tuturan, lawan tutur memaksimalkan kerugian bagi dirinya dan 

memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, maka penutur harus berusaha 

memaksimalkan keuntungan lawan tuturnya. Akan tetapi, apabila dalam tuturan 

penutur  

2) Maksim Kedermawanan 

Maksim kedermawanan mengatur ilokusi impositif dan ilokusi komisif. 

Bahwa maksim kedermawanan menghendaki keuntungan bagi dirinya sendiri 

sekecil mungkin dan buatlah kerugian bagi diri sendiri sebesar mungkin (Chaer, 

2010: 57). Berikut adalah contoh tuturan yang menunjukkan maksim 

kedermawanan. 

Contoh maksim kedermawanan. 

(2) “Pinjami saya uang limaratus ribu rupiah!” 

(3) “Ajaklah saya makan di rumah makan itu!” 

(4) “Saya akan meminjami Anda uang limaratus ribu rupiah.” 

(5) “Saya ingin membelikan hadiah untuk Anda di toko itu.” 

Berdasarkan contoh tersebut, bahwa tuturan (2) dan (3) serasa kurang 

santun karena penutur berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya 

dengan mengusulkan orang lain. Sebaliknya, tuturan (4) dan (5) terdengar lebih 

santun karena penutur berusaha memaksimalkan kerugian dirinya sendiri. 

3) Maksim Pujian 

 Maksim pujian menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan 

rasa hormat atau memuji orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat atau 
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mengecam orang lain (Chaer, 2010: 57). Lebih jelas, berikut adalah tuturan yang 

menunjukkan maksim pujian. 

Contoh maksim pujian. 

(6) A: “Bajumu bagus sekali!” 

 B: “Wah, ini baju bekas; belinya juga di pasar loak.” 

(7) A: “Bajumu bagus sekali!” 

B: “Tentu dong, ini sepatu mahal; belinya juga di Bangkok!” 

 

  Berdasarkan contoh tersebut, bahwa penutur A pada (6) dan (7) terlihat 

lebih santun karena berusaha meminimalkan kerugian bagi (B) sebagai lawan 

tuturnya. Sedangkan, lawan tutur pada (6) berusaha santun dengan meminimalkan 

penghargaan bagi dirinya sendiri; akan tetapi berbeda dengan (B) pada (7) 

menunjukkan pelanggaran dalam kesantunan berbahasa dengan berusaha 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. 

4) Maksim Kerendahan Hati 

  Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa 

hormat pada diri sendiri (Chaer, 2010: 58). 

Contoh maksim kerendahan hati. 

(8) A: “Dia sangat baik kepada kita.” 

 B: “Ya, memang sangat baik bukan?” 

 

 Berdasarkan uraian tersebut, bahwa tuturan (8) terdengar lebih santun 

karena penutur A memuji maksud dari niat baik dari pihak lain dan tanggapan 

yang diberikan oleh lawan tutur B juga memuji orang yang dibicarakan. 
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5) Maksim Kesepakatan 

 Maksim kesepakatan menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur 

memaksimalkan kesetujuan di antara pertuturan dan meminimalkan 

ketidaksetujuan di antara penutur dan lawan tutur (Chaer, 2010: 59). Berikut 

adalah tuturan yang menunjukkan maksim kesepakatan. 

Contoh maksim kesepakatan. 

(9) A: “Kericuhan dalam Sidang Umum DPR itu sangat memalukan.” 

 B: “Ya, memang!” 

(10) A: “Kericuhan dalam Sidang Umum DPR itu sangat memalukan.” 

 B: “Ah, tidak apa-apa. Itulah dinamikannya demokrasi.” 

 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pertuturan B pada (9) terdengar lebih 

santun jika dibandingkan dengan tuturan B pada (10). Hal ini dikarenakan pada 

(10), B meminimalkan kesetujuan dengan pernyataan A. Namun, bukan berarti 

lawan tutur tidak setuju dengan pendapat penutur. Apabila penutur berbeda 

pendapat dengan lawan tuturnya dapat menggunakan kata yang mengandung 

ketidaksetujuan parsial. 

6) Maksim Kesimpatian 

Maksim kesimpatian mewajibkan peserta tutur untuk memaksimalkan rasa 

simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Dalam hal ini, 

ucapan selamat diberikan kepada lawan tutur jika memperolah keberuntungan 

atau kebahagiaan. Namun, apabila lawan tutur sedang merasa kesusahan atau 

musibah, maka penutur harus menyampaikan rasa bela sungkawa kepada lawan 

tutur sebagai rasa simpatinya. Berikut adalah tuturan yang menunjukkan maksim 

kesimpatian, yakni dengan memaksimalkan rasa simpati kepada lawan tutur 

karena mendapatkan kebahagiaan (Chaer, 2010: 59). 
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Contoh maksim kesimpatian.  

(11) A: “Aku besok akan diundang ke Istana.” 

 B: “Selamat ya, Anda memang hebat.” 

 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pertuturan (B) terdengar santun. Hal 

tersebut dikarenakan (B) memberikan ucapan selamat kepada lawan bicaranya, 

bahkan (B) menyebutkan jika (A) memang hebat. Oleh karena itu, tuturan tersebut 

terdengar santun karena (B) memberikan respon dengan rasa senang atas 

pencapaian yang telah diraih (A). 

2.2.2 Aspek Penyebab Pelanggaran Kesantunan Berbahasa 

 Pelanggaran kesantunan berbahasa dipengaruhi oleh berbagai penyebab. 

Pranowo (dalam Chaer, 2010: 69) menyebutkan beberapa aspek penyebab tuturan 

menjadi tidak santun. Adapun aspek penyebab pelanggaran kesantunan berbahasa 

antara lain adalah (a) penggunaan kata-kata kasar dalam mengkritik; (b) penutur 

lebih menggunakan emosinya; sengaja menuduh lawan tutur; (d) terlalu 

mempertahankan pendapatnya sendiri; dan (e) sengaja memojokkan lawan tutur. 

Berikut penjelasan secara singkat. 

1) Kritik Secara Langsung dengan Kata-Kata Kasar 

Memberikan kritikan kepada lawan tutur secara langsung dengan 

menggunakan kata-kata kasar dapat menyebabkan pertuturan menjadi tidak santun 

bahkan terdengar jauh dari peringkat santun. Berikut contoh kritik secara 

langsung dengan menggunakan kata-kata kasar (Chaer, 2010: 70). 

Contoh kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. 

(1) “Pidato-pidato pimpinan Dewan selama ini jelas menunjukkan bahwa 

kaliber pimpinan memang payah.” 
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(2) “Mantan Presiden ... menilai kegagalan tersebut (proyek Padi Super 

Toy HL2) karena SBY penakut. Itu kan karena presidennya takut.” 

 Tuturan (1) dan (2) merupakan pertuturan yang melanggar kesantunan 

berbahasa karena tuturannya disampaikan secara langsung. Tuturan yang 

diutarakan secara tidak langsung akan terdengar lebih santun daripada tuturan 

yang disampaikan secara langsung. Penggunaan kata-kata yang kasar juga 

termasuk pelanggaran dalam kesantunan berbahasa. Pada pertuturan (1) kata 

payah dalam frase “kaliber pemimpin memang payah”. Pada pertuturan (2) kata 

penakut dalam frase “SBY penakut” dan “presidennya takut”. 

  Tuturan (1) dan (2) tersebut menunjukkan bahwa penutur menyinggung 

perasaan lawan tutur dan melanggar muka negatif lawan tutur, yang harusnya 

dijaga. Pertuturan akan terdengar lebih santun jika kata payah diganti dengan 

ungkapan ”belum bekerja dengan maksimal” dan kata penakut diganti dengan 

ungkapan “kurang berani” atau “jauh dari berani”. 

2) Dorongan Rasa Emosi Penutur 

Dorongan rasa emosi seringkali terjadi dalam sebuah pertuturan sehingga 

ada kesan bahwa penutur sedang marah kepada lawan tuturnya (Chaer, 2010: 70). 

Berikut contoh yang menunjukkan dorongan emosi dari penutur.  

Contoh tuturan dengan dorongan rasa emosi dari penutur. 

(3) “Tidak ada apa-apa, KPK kan tukang geledah.” 

(4) “KPK tidak adil. Kalau dirasa perlu ya jangan hanya DPR yang 

digeledah; Pemda, Dinas, dan Departemen yang bersangkutan juga 

digeledah.” 

Kedua tuturan tersebut dilakukan oleh penutur dengan emosional dan 

kemarahan. Pada tuturan (2) terkesan bahwa penutur menganggap KPK adalah 
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tukang geledah. Sedangkan, tuturan (4) terkesan bahwa penutur tidak rela jika 

kantor anak buahnya digeledah oleh KPK. 

3) Protektif terhadap Pendapat 

Penutur dalam bertutur seringkali bersifat protektif terhadap 

pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan lawan tidak dipercaya oleh pihak lain 

(Chaer, 2010: 71). Berikut adalah contoh tuturan yang menunjukkan sikap 

protektif terhadap pendapat. 

Contoh tuturan dengan protektif terhadap pendapat. 

(3) “.... tidak perlu islah. Sudah jelas antara yang jahat dan yang benar. Ah 

orang dia tidak punya legitimasi. Biar saja, mau bikin 100 SK ya 

silakan”. 

(4) “Silakan kalau banding. Kita nggak masalah. Sebab, dari awal Tomy 

tidak melakukan perbuatan melawan hukum”. 

 Kedua tuturan tersebut termasuk tuturan yang melanggar kesantunan 

berbahasa karena penutur membela kebenaran dirinya sendiri dan memproteksi 

kebenaran tuturannya. Lalu, memberikan anggapan bahwa pernyataan penuturnya 

salah. 

4) Sengaja Menuduh Lawan Tutur 

 Penutur dalam bertutur acapkali memberikan tuduhan kepada lawan 

tuturnya. Hal tersebut jika dilakukan oleh penutur, maka tuturan tersebut akan 

menjadi tidak santun (Chaer, 2010: 71). Berikut adalah tuturan yang menunjukkan 

tuturan yang menuduh lawan tutur. 

Contoh tuturan dengan sengaja menuduh lawan tutur. 

(5) “Penulisan tugas akhir ini sangat bagus dan lengkap. Apakah Anda 

yakin ini hasil tulisan sendiri?” 
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(6) “MK telah mengeluarkan keputusannya mengenai hasil sindang sengketa 

pilplres 2019. MK dinilai tidak adil dalam mengambil keputusan.” 

 Berdasarkan contoh tersebut bahwa tuturan terdengar tidak santun, hal 

tersebut dapat dilihat bahwa penutur menuduh lawan tutur dengan mencurigai 

lawan tuturnya. Tuturan “Apakah Anda yakin ini hasil tulisan sendiri?” dan 

tuturan “MK dinilai tidak adil dalam mengambil keputusan.” menunjukkan bahwa 

penutur hanya menuduh lawan tuturnya tanpa adanya bukti yang konkret. Jadi, 

dalam tuturan tersebut dan cara menuturkan dinilai tidak sesuai dengan teori 

prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. 

5) Sengaja Memojokkan Mitra Tutur 

Penutur dalam menyampaikan pertuturannya seringkali melanggar 

kesantunan berbahasa dengan cara sengaja penutur memojokkan lawan tutur dan 

membuat lawan tutur tidak berdaya (Chaer, 2010: 72). Berikut adalah tuturan 

yang sengaja memojokkan mitra tutur. 

Contoh tuturan dengan sengaja memojokkan mitra tutur. 

(5) “Ini merupakan kegagalan dari pemerintah SBY-JK. Dulu, soal 

kenaikan harga BBM tahun 2005 berjanji tidak akan menaikkan harga 

BBM. Berarti dia mengingkari janjinya sendiri. presiden sudah 

melakukan kebohongan politik dan layak di-impeach.” 

(6) “Mereka sudah buta mata hati nuraninya. Apa mereka tidak sadar kalau 

BBM naik, harga barang-barang lainnya bakal membubung. 

Akibatnya, semakin tercekik.” 

 

Berdasarkan contoh tersebut bahwa kedua tuturan terasa sangat keras 

karena adanya keinginan untuk memojokkan kepada lawan tutur. Tuturan tersebut 

terdengar tidak santun dengan adanya tuturan, “Ini merupakan kegagalan dari 

pemerintah SBY-JK”, “Dia mengingkari janjinya sendiri”. “Presiden sudah 

melakukan kebohongan politik dan layak di-impeach. 
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Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari kelima 

aspek penyebab terdapat penggunaan bahasa yang tidak santun. Pranowo (dalam 

Chaer, 2010: 72-73) menyimpulkan pertama, jika penyebabnya adalah diketahui 

ada orang yang tidak tahu kaidah kesantunan berbahasa, maka kedepannya harus 

diberi tahu bahwa dalam bertutur ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan. Kedua, 

seringkali ada orang yang tetap membiarkan kebiasaan tidak baik dari hasil 

budaya dan bahasa pertama yang diperolehnya, seperti kebiasaan berbicara 

dengan nada keras. Jika memang penyebabnya adalah hal tersebut, maka penutur 

harus mencoba membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

Ketiga, faktor lainnya karena adanya sifat bawaan dan karakter yang suka 

berbicara keras dan tidak santun. Penutur yang memiliki karakter seperti itu, lebih 

baik tidak diberikan posisi dalam peran publik (seperti ketua RT, anggota DPR 

dan sebagainya). Hal tersebut dapat ditakutkan akan menimbulkan dampak negatif 

bagi generasi muda dengan ketidaksantunan dalam berbahasa. Selain itu, dapat 

lainnya dapat menimbulkan konflik sosial antar orang yang sering berbicara 

dengan santun dan tidak santun. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah 

timbulnya rasa kebencian terhadap penutur yang tidak dapat berbahasa secara 

santun. 


