
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kesantunan merupakan aturan yang ditetapkan dan disepakati bersama 

oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan menjadi prasyarat yang 

disepakati oleh perilaku sosial. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara 

berkomunikasi lewat tanda verbal atau tatacara berbahasa, ketika 

berkomunikasi kita tunduk pada norma-norma budaya dan tidak sekedar 

menyampaikan ide yang kita pikirkan.  

 Tatacara berbahasa seharusnya sesuai dengan unsur-unsur budaya yang 

ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam 

berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan 

norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya 

dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, acuh, egois, tidak beradat, 

bahakan tidak berbudaya. 

 Beberapa pihak, khususnya masyarakat bahasa mempertanyakan sikap 

yang harus diambil untuk menyikapi hal tersebut. Pembinaan terhadap 

penggunaan bahasa Indonesia yang benar merupakan solusi tepat yang harus 

dilakukan secara kontinyu, khususnya bagi generasi penerus. Di sinilah peran 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sangat penting, apalagi kalau 

mencermati perilaku berbahasa siswa atau mahasiswa yang akhir-akhir ini 

semakin memprihatinkan yang didukung dengan media jejaring sosial, seperti 



facebook, yahoo messanger, blogging, dan twitter. Terkadang perilaku 

berbahasa mereka sudah mulai mengarah pada perilaku ketidaksantunan. 

 Facebook adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan para 

anggotanya untuk berbagi informasi, opini, dan media personal (Subandi, 

2011: 105). Para anggota dapat berkomunikasi secara privat satu sama lain via 

pesan atau secara publik via pos-pos pada dinding (wall) facebook dengan para 

anggota lain. 

 Facebook terdiri atas sejumlah fitur yang menarik. Facebook bisa 

digunakan untuk menggalang dukungan lewat fitur-fitur yang tersedia untuk 

membentuk “grup-grup” atau menggalang “event-event”, masing-masing 

dengan sebuah homepage yang menayangkan deskripsi, gambar, dan message 

board. Sebuah grup dapat menjadi publik dengan membuka keanggotaan atau 

publik dengan keanggotaan yang tertutup atau bersifat privat. Di bawah profil 

grup akan muncul komentar yang biasanya berisi tanggapan yang memancing 

tanggapan-tanggapan baru dari para anggota lainnya. 

 Dalam berkomunikasi, tidak akan pernah lepas dengan adanya pola 

berbahasa yang diucapkan kasar, baik berupa olok-olok atau sindiran yang 

menyakitkan hati. Seperti tuturan yang diucapkan oleh pengguna facebook 

dalam menanggapi isu kenaikan harga BBM dimana sebagian besar 

masyarakat tidak setuju apabila harga BBM dinaikkan sehingga banyak kata-

kata kasar ditujukan kepada pihak yang bersangkutan melalui media jejaring 

sosial facebook. 



 Kajian tentang penggunaan facebook di Indonesia secara ilmiah belum 

banyak dilakukan. Menurut Subandi (2011: 104) facebook sendiri baru menjadi 

perhatian penting publik pengguna internet setelah Obama memanfaatkannya 

untuk kampanye politik pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. 

 Fenomena kebahasaan ini tentu saja menarik untuk diteliti karena dapat 

menambah wawasan keilmuan linguistik saat ini. Penulis akan memilih analisis 

kesantunan berbahasa di facebook berdasarkan pertimbangan bahwa ragam 

bahasa yang kasar kerap kali menjadi instrumen komunikasi dalam pergaulan 

sebagian masyarakat Indonesia. Baik kalangan yang berpendidikan maupun 

yang tidak berpendidikan karena penelitian mengenai kesantunan berbahasa ini 

masih jarang dilakukan, maka penulis tertarik untuk menelitinya.  

B. Pembatasan Masalah 

 Agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi ruang 

lingkup permasalahan hanya mengenai Realisasi Kesantunan Berbahasa di 

Facebook; Respon Masyarakat Terkait dengan Isu Kenaikan Harga BBM 

C. Rumusan Masalah 

 Ada 2 masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk realisasi kesantunan berbahasa di facebook tentang isu  

kenaikan harga BBM ? 

2. Bagaimana skala kesantunan berbahasa di facebook terkait dengan isu 

kenaikan harga BBM ? 

 



D.  Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini ada 2 tujuan yang dicapai. 

1. Mendeskripsikan realisasi kesantunan berbahasa di facebook tentang isu 

kenaikan harga BBM. 

2. Mendeskripsikan skala kesantunan berbahasa di facebook tentang isu 

kenaikan harga BBM. 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil kajian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

 teoretis maupun  praktis. 

a. Manfaat teoretis 

   Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkenaan dengan 

pengembangan ilmu, dalam hal ini ilmu kebahasaan atau linguistik.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah 

pengetahuan mengenai kesantunan berbahasa, khususnya kesantunan 

berbahasa dalam pragmatik. Selain itu, dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan model analisis percakapan atau dialog yang digunakan pada 

jejaring sosial khususnya facebook. 

b. Manfaat Praktis 

1)   Bagi peneliti  dan pembaca  

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti    

tentang aspek pragmatik khususnya dalam kesantunan berbahasa. 

 

 



2)   Bagi dosen 

 Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan ajar kajian 

pragmatik pada mata kuliah pragmatik. 

3)   Bagi mahasiswa 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam 

melakukan kajian bidang pragmatik 

4)   Masyarakat pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

masyarakat pemakai bahasa berupa wawasan dalam pemakaian 

tuturan serta memberikan gambaran mengenai kesantunan berbahasa 

di jejaring sosial facebook. 

 

 

 

 

 

 


