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ANTARSANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN AL-MUAYYAD 

SURAKARTA: KAJIAN PRAGMATIK 

 

Elies Erfanty Rahayu, A 310090253, Program Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

ABSTRAK 
Pendidikan kepesantrenan dengan pola-pola komunikasi yang 

beranekaragam dan mengutamakan unsur sopan santun menjadi prinsip utama 
dari pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta. Penelitian ini memiliki 3 tujuan  
(1) wujud kesantunan berbahasa dalam interaksi antarsantri putri pondok 
pesantren Al-Muayyad Surakarta dengan kajian pragmatic (2) pematuhan prinsip 
kesantunan berbahasa dalam interaksi antarsantri putri di lingkungan pondok 
pesantren Al-Muayyad Surakarta (3) pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa 
yang digunakan dalam interaksi antarsantri putri pondok pesantren Al-Muayyad 
Surakarta. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Sumber data diperoleh dari data primer yaitu data percakapan yang dilakukan 
antarsantri putri pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta. Objek penelitian 
santri putri pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta.  

Hasil penelitian ini ada 3 hal (1) wujud kesantunan berbahasa yang 
ditemukan dalam interaksi santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad adalah 
tuturan perintah, tuturan permintaan, tuturan desakan, tuturan bujukan, tuturan 
ajakan, tuturan persilaan, dan tuturan permintaan izin (2) Interaksi berbahasa 
antara santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad mematuhi prinsip-prinsip 
kesantunan pada maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim 
kesederhanaan, dan maksim kesimpatisan (3) Wujud pelanggaran prinsip 
kesantunan berbahasa santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad ditemukan 
pada pelanggaran maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati 
(kesederhanaan), dan maksim kesimpatisan 
 
Kata Kunci: Al-Muayyad, santri putri, interaksi, kesantunan 
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PENDAHULUAN 

Chaer (2007: 15) mengemukakan bahwa bahasa merupakan fenomena 

yang selalu hadir dalam segala kegiatan manusia, digunakn oleh sekelompok 

sosial yang berbeda untuk berbagai keperluan. Bahasa pada prinsipnya merupakan 

alat untuk berkomunikasi dan alat untuk menunjukkan identitas masyarakat 

pemakai bahasa. Masyarakat tutur merupakan masyarakat yang timbul karena 

rapatnya komunikasi atau integrasi simbolis, dengan tetap menghormati 

kemampuan komunikatif penuturnya tanpa mengingat jumlah bahasa atau variabel 

bahasa yang digunakan. Interaksi masyarakat tutur pesantren (kiai, santri, 

ustadz/ustadzah, pengurus pondok, dan lain-lain) selalu dilandasi oleh norma-

norma pesantren. 

Masyarakat pesantren merupakan tipologi masyarakat hard-shelled. Pada 

komunitas ini terjadi interaksi minimal dan pemeliharaan maksimal pada bahasa 

dan kebudayaan. Komunikasi santri terhadap santri, ustadzah maupun pengurus 

sangat terbatas dikarenakan status sosial yang berbeda. Santri sangat menjaga 

keselarasan hubungan dengan sebisa mungkin berlaku hormat dan tawadlu’ 

kepada ustadzah dan pengurus sebagai refleksi dari tindak ketaatan santri dalam 

menjalankan ajaran agama islam. Demikian pula komunikasi antar santri sangat 

menjaga perasaan teman apalagi jika dengan santri yang lebih senior. 

Al-Muayyad Surakarta merupakan salah satu pondok pesantren yang 

mengembangkan pola komunikasi antarpenghuni pondok. Pondok pesantren yang 

dipimpin oleh KH. Drs. Abdul Rozak Showafi tersebut mengelola pendidikan 

kepesantrenan dengan pola- pola komunikasi yang beranekaragam dan 

mengutamakan unsur sopan santun. Dalam kondisi ini, pesantren dituntut untuk 

memiliki kemampuan mendidik dan mengembangkan etika berbahasa santun agar 

santri dapat berkomunikasi lebih baik. Bagaimanapun berbahasa yang santun 

merupakan cermin dari kepribadian yang santun pula. 

Zamzani,dkk.(2010: 2) kesantunan merupakan perilaku yang diekspresikan 

dengan cara yang baik atau beretika apa yang dianggap santun oleh suatu kultur 

mungkin tidak demikian halnya dengan kultur yang lain.. Kesantunan merupakan 

fenomena kultural, sehingga. Dalam pesantren, santri-santri perlu dibina dan 
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dididik berbahasa santun, sebab mereka merupakan generasi penerus yang akan 

hidup sesuai zamannya, bila dibiarkan berbahasa tidak santun maka tidak mustahil 

bahasa santun yang sudah adapun bisa hilang dan lahir generasi yang arogan, 

kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Pengamatan sementara 

menunjukkan akibat dari ungkapan bahasa yang kasar, dan arogan sering kali 

menyebabkan perselisihan dan perkelahian di kalangan remaja. Sebaliknya, 

mereka yang terbiasa berbahasa santun dan sopan pada umumnya mampu 

berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Ucapan dan perilaku santun 

merupakan salah satu gambaran dari manusia yang utuh sebagaimana tersurat 

dalam tujuan pendidikan umum, yaitu manusia yang berkepribadian. 

Kajian mengenai komunikasi yang mempertimbangkan tentang bagaimana 

cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang disesuaikan dengan 

siapa yang diajak bicara adalah kajian pragmatik. Pragmatik sangat terikat dengan 

konteks sehingga disini akan menjadi menarik jika kesantunan bahasa antar santri 

dikaji menurut maksud penutur. Karena sifat dari santri pondok pesantren itu 

terdiri dari masyarakat yang pasti heterogen dan bahasa yang digunakan selalu 

menunjukan variasi internal sebagai akibat keberagaman latar belakang sosial 

budaya penuturnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yule (2006:3) bahwa 

pragmatik adalah studi tentang makana yang disampaikan oleh penutur dan 

ditafsirkan pendengar. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji pragmatik 

tuturan santri – santri putri pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta terkait 

dengan prinsip kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari–hari. Penelitian ini 

penting karena dapat mendeskripsikan berbahasa santri putri pondok pesantren 

Al-Muayyad Surakarta dalam penerapan yang sesuai dengan prinsip kesantunan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan 

penelitian, variabel, dan data yang hendak disediakan dan analisis data (Mahsun, 

2012: 72). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan 
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metode yang dipakai dalam penelitian yang bermaksud untuk memahamai 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011: 6). 

Analisis data dengan menggunakan metode padan pragmatis ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan kesantunan berbahasa dalam interaksi antarsantri putri 

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Metode ini juga digunakan sebagai 

penunjang metode penelitian deskriptif yang digunakan oleh peneliti, setelah data 

terkumpul, peneliti akan melakukan analisis dengan teknik pada ekstralingual. 

Peneliti akan menganalisis kesantunan berbahasa antarsantri putri pondok di 

Surakarta. 

Hasil analisis data penelitian kesantunan berbahasa antarsantri putri 

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta ini disajikan secara informal. Hasil 

temuan penelitian yang berupa wujud kesantunan berbahasa, makna dasar 

pragmatik, dan strategi kesantunan antarsantri putri disajikan dalam bentuk kata-

kata biasa. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data yang secara langsung berkaitan atau berkenaan dengan masalah yang diteliti 

dan secara langsung dari sumber. Sumber tersebut dapat berupa dialog maupun 

konversasi (percakapan) santri yang di dalamnya terkandung kesantunan 

berbahasa beserta dengan wujud tanggapannya. Tanggapan tersebut dapat bersifat 

verbal maupun nonverbal. 

Objek penelitian adalah apa yang menjadi penelitian dalam suatu 

penelitian. Sasaran atau objek dalam penelitian ini yaitu santri Putri pondok 

Pesantren Al-Muayyad Surakarta. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian bahasa yang mengkaji kesantunan 

dalam berbahasa dengan pendekatan kajian pragmatik. Mahsun membatasi 

penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis 
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terhadap objek sasaran berupa bunyi tutur atau bahasa (2012: 2). Nababan 

(melalui Agustina, 2009: 8) memberi batasan bahwa pragmatik merupakan aturan-

aturan pemakaian bahasa, yaitu pemilihan bentuk bahasa dan penentuan 

maknanya sehubungan dengan maksud pembicara sesuai konteks dan 

keadaan.Penelitian ini merupakan penelitian tentang hubungan bahasa dengan 

pemakai bahasa, memiliki maksud tertentu dan terjadi pada situasi tertentu pula. 

Kesantunan berbahasa dari interaksi antarsantri putri pondok pesantren Al-

Muayyad Surakarta mencakup tiga aspek yang akan dikaji yaitu wujud 

kesantunan berbahasa, strategi dalam penggunaan prinsip kesantunan berbahasa, 

pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa yang digunakan dalam interaksi 

antarsantri putri pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta dengan kajian 

pragmatik. 

 

1. Wujud Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi antarsantri Putri 

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta 

Wujud kesantunan berbahasa yang ditemukan dalam interaksi 

antarsantri puteri pondok pesantren Al-Muayyad adalah tuturan perintah, 

tuturan permintaan, tuturan desakan, tuturan bujukan, tuturan ajakan, tuturan 

persilaan, dan tuturan permintaan izin. 

a. Tuturan Perintah 

Imperatif  langsung yang ditemukan dalam interaksi antarsantri 

puteri pondok pesantren Al-Muayyad, misalnya tuturan (1.a). 

(1.a) Eksplikatur : “Yun, Tulung roke rodok diturunke!” 
        TKD : “Yun, Tolong roknya sedikit  diturunkan!” 

Tuturan (1.a) disampaikan oleh pengurus pondok putri kepada adik 

santrinya ketika melihat adik santrinya terbuka auratnya dan harus segera 

di turunkan roknya. Mitra tutur mengerti maksud tuturan yang di 

sampaikan oleh penutur tersebut, maka dari itu mitra tutur segera 

mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan inggih, mbak sampun 

yang bermakna iya, mbak sudah. 
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b. Tuturan Permintaan 

Tuturan permintaan yang ditemukan dapat  dilihat pada tuturan (1.b). 

(1.b) Eksplikatur : “Tolong perhatiannya, Imawati ditunggu di 
bawah, sekali lagi Imawati ditunggu di 
bawah.” 

        TKD : “Tolong perhatiannya, Imawati ditunggu di 
bawah, sekali lagi Imawati ditunggu di 
bawah.” 
 
 

Tuturan (1.b) disampaikan oleh pengurus kepada semua santri. 

Pengurus menyampaikan tuturan permintaan, dengan cepat mendapatkan 

respon dari santri, maka dari itu santri segera mengambil tindakan yang di 

tandai dengan tuturan ayo-ayo mudun. yang bermakna ayo-ayo turun. 

c. Tuturan Desakan 

Tuturan desakan yang ditemukan dapat kita lihat pada (1.c). 

(1.c) Eksplikatur : “Ayo, neng Serambi, wes qomat.” 
        TKD : “Ayo, ke Serambi, udah Iqomah.” 

Tuturan (1.c) disampaikan oleh salah satu santri kepada teman-teman 

santri lain. Penutur menyampaikan tuturan desakan dan dengan cepat 

mendapatkan respon dari mitra tutur, maka dari itu salah satu mitra tutur 

segera mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan sek, tak njipuk 

rukoh dhisik! yang bermakna sebentar, mau mengambil mukena dulu!. 

d. Tuturan Bujukan 

Tuturan imperatif dengan makna membujuk yang ditemukan dapat 

dilihat pada contoh data (1.d). 

(1.d) Eksplikatur : “Ayo, melu aku sedilit.” 
        TKD : “Ayo, ikut aku sebentar.” 

Tuturan (1.d) disampaikan oleh salah satu santri kepada temennya. 

Penutur menyampaikan tuturan bermakna membujuk dan dengan cepat 

mendapatkan respon dari mitra tutur, maka dari itu salah satu mitra tutur 

segera mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan ndang cepat, 

selak ngaji? yang bermakna mari cepat, nanti terlambat mengaji. 
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e. Tuturan Ajakan 

Tuturan imperatif dengan makna ajakan yang ditemukan dapat 

dilihat pada tuturan (1.e). 

(1.e) Eksplikatur : “Ayo buko poso, wes wayahe buko.” 
        TKD :“Ayo buka puasa, sudah saatnya berbuka.” 

Tuturan (1.e) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur atau 

teman-teman santri. Penutur  menyampaikan tuturan dengan menggunakan 

kalimat imperatif bermakna desakan dan dengan cepat mendapatkan 

respons dari mitra tutur, maka dari itu salah satu mitra tutur segera 

mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan Alhamdullah, 

Bismillah, monggo maem? yang bermakna Alhamdulillah, Bismillah, mari 

makan?. 

f. Tuturan Persilaan 

Tuturan Persilaan yang ditemukan dapat dilihat pada contoh (1.f) 

berikut ini. 

(1.f) Eksplikatur : “Monggo mbak, berantakan lho mbak.” 
        TKD : “Silakan mbak, berantakan lho mbak.” 

Tuturan (1.f) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur 

menyampaikan tuturan dengan menggunakan tuturan persilaan dan dengan 

cepat mendapatkan respon dari mitra tutur, maka dari itu salah satu mitra 

tutur segera mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan 

“Matursuwun sanget?” yang bermakna “Terimakasih banyak?”. 

g. Tuturan Permintaan Izin 

Tuturan imperatif makna permintaan izin yang ditemukan dapat 

dilihat pada contoh (1.g). 

(1.g) Eksplikatur : “Mbak, aku sholat sek ya?” 
        TKD : “Mbak, saya sholat dulu ya?” 

Tuturan (1.g) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur 

menyampaikan tuturan dengan menggunakan kalimat imperatif bermakna 

permintaan izin dan dengan cepat mendapatkan respon dari mitra tutur, 

maka dari itu salah satu mitra tutur segera mengambil tindakan yang di 

tandai dengan tuturan Monggo? yang bermakna Silakan. 
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2. Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi antarsantri Putri 

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta 

Interaksi berbahasa antara santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad 

mematuhi prinsip-prinsip kesantunan pada maksim kebijaksanaan, maksim 

kedermawanan, maksim kesederhanaan dan maksim kesimpatisan 

a. Maksim Kebijaksanaan 

Maksim kebijaksaan yang ditemukan dapat dilihat pada contoh (2.a) 

tuturan dibawah ini. 

(2.a) Eksplikatur : “Mbak, ayo monggo diunjuk tah mbak 
mumpung masih anget tehnya, di morong 
teseh katah mbak?” 

        TKD : “Mbak, ayo diminum mbak mumpung masih 
hangat tehnya, diteko masih banyak mbak?” 
 

Tuturan (2.a) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur 

menyampaikan tuturan dengan mematuhi maksim kebijaksanaan dan 

dengan cepat mendapatkan respon dari mitra tutur, maka dari itu salah satu 

mitra tutur segera mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan Njeh, 

matursuwun? yang bermakna Iya, terimakasih?.  

b. Maksim Kedermawanan 

Maksim kedermawanan yang ditemukan dapat dilihat dari contoh 

(2.b) berikut. 

(2.b) Eksplikatur : “Iki sampahe sopo? Kowe? Mesisan tak 
buangke yo, aku arep buang neng njobo.” 

        TKD : “Ini sampahnya siapa? Kamu? Sekalian 
saya buangkan ya, saya mau buang di luar.” 
 

Tuturan (1.b) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur 

menyampaikan tuturan yang mematuhi maksim kedermawanan dan 

dengan cepat mendapatkan respons dari mitra tutur, maka dari itu salah 

satu mitra tutur segera mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan 

Heem? yang bermakna Iya?.  
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c. Maksim Kesederhanaan 

Maksim Kesederhanaan yang ditemukan dapat dilihat pada contoh 

(2.c) sebagai berikut.  

(2.c) Eksplikatur : “Rom, mengko awakmu seng moco berjanjen 
yo, sama kitab?” 

        TKD : “Rom, nanti kamu yang baca Al-Berjanji, 
sama kitab?” 
 

Tuturan (2.c) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur 

menyampaikan tuturan yang mendapatkan respon dari mitra tutur, mitra 

tutur mematuhi maksim kesederhanaan, maka dari itu salah satu mitra 

tutur segera mengambil tindakan yang di tandai dengan tuturan Ya Allah, 

ojo ngunu, isin aku Ya Allah, suaraku elek yang bermakna Ya Allah, 

jangan begitu, malu saya Ya Allah, suaraku jelek. Tuturan itu disampaikan 

kepada mitra tutur di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha 

mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri.  

d. Maksim Kesimpatisan 

Maksim kesimpatisan, yang ditemukan dapat dilihat dari contoh 

(2.d) berikut. 

(2.d) Eksplikatur : Kae, sopo kai, ono sing loro teko Tahfid? 
        TKD : Itu, siapa itu, ada yang sakit dari Tahfid? 

 
Tuturan (2.d) disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Penutur 

menyampaikan tuturan yang mendapatkan respon dari mitra tutur, maka 

dari itu salah satu mitra tutur segera mengambil tindakan yang di tandai 

dengan tuturan ‘Ya Allah, kai mbak Fila to?’ yang bermakna’Ya Allah, itu 

mbak Fila ya?. Tuturan itu disampaikan kepada mitra tutur di atas dapat 

dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha menanggapi simpatinya terhadap 

penutur.  
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3. Wujud pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa santri puteri pondok 

pesantren Al-Muayyad 

a. Maksim Kedermawanan 

Pelanggaran terhadap maksim kedermawanan dapat dilihat pada 

contoh (3.a) berikut ini. 

(3.a) Bentuk tuturan : 
        Penutur  : “Mi, tulung gawakke gayungku sedelok”. 

         Mitra Tutur : “Halah, tanganmu kanggo opo”. 

Tuturan tersebut kurang enak didengar. Sasaran ujarannya mengarah 

kepada menghina. Seharusnya mitra tutur tidak boleh mengucapkan hal 

yang demikian,karena sangat menyakitkan hati. Tuturan antarsantri tesebut 

melanggar maksim kedermawanan, karena telah meminimalkan 

kedermawanan diantara mereka, dan memaksimalkan ketidakdermawanan 

diantara mereka.  

b. Maksim Kerendahan Hati 

Pelanggaran maksim kerendahan hati yang ditemukan dapat dilihat 

dari contoh (3.b) berikut ini. 

(3.b) Bentuk tuturan  : 
        Penutur  : “Mau aku berjanjenan, suaraku banter tur  

     apik yo cah”. 
                               Mitra tutur : “apik opo tah? Apik sworoku. Sworo  

    nglokor kok apik. Luwih apik meneng”. 

Sasaran tuturan tersebut mengarah kepada kata-kata menghina. 

Tuturan ini termasuk ke dalam pelanggaran prinsip kesantunan dengan 

maksim kerendahan hati, karena telah meminimalkan ketidakhormatan 

pada diri sendiri, dan memaksimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Dalam 

tuturan di atas jelas sekali melanggar maksim kerendahan hati, karena 

penutur berusaha memaksimalkan lawan tuturnya. Namun yang 

terjadi justru si mitra tutur justru berlaku tidak sopan. Mitra tutur dalam 

tuturan di atas seharusnya tidak menghina, bukan malah mencela dengan 

mengatakan  apik opo tah? Apik sworoku. Sworo nglokor kok apik. Luwih 

apik meneng. 
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c. Maksim Kesepakatan 

Pelanggaran maksim kesepakatan yang ditemukan dapat dilihat pada 

contoh (3.c) berikut ini. 

(3.c) Bentuk tuturan 
        Penutur   : “Anterke neng serambi yo, arep njipuk  
                                        mukena?”. 

                               Mitra tutur : “la rono dewe opo ogak iso dewe,  jan  
                                                                koyo cak cilik wae”. 
                               Penutur  : “e awas kowe”. 

Sasaran tuturan (3.c) tersebut mengarah kepada perbuatan. Tuturan 

ini termasuk ke dalam pelanggaran prinsip kesantunan dengan maksim 

kesepakatan, karena telah meminimalkan kesepakatan di antara mereka,dan 

memaksimalkan ketidaksepakatan di antara mereka. Tuturan yan 

diucapkan oleh mitra tutur diatas kurang sopan dan kurang enak didengar. 

Saat penutur meminta mitra tutur untuk mengantarkan ke serambi dengan 

nada menolak mitra tutur tidak mau mengantarkan. Karena sangat kecewa 

dengan jawaban mitra tutur maka penutur merasa marah dan mengancam 

si mitra tutur. Penutur tidak terima dengan tuturan mitra tutur yang 

mengucapkan kalimat sindiran“e awas kowe”. 

d. Maksim Kesimpatisan 

Pelanggaran maksim kesimpatisan yang ditemukan dapat dilihat 

pada contoh (3.d) berikut ini. 

(3.d) Bentuk tuturan 
         Penutur  : “kowe kok watuk terus to?” 

         Mitra Tutur : “La lagek rakpenak awakku.” 
         Penutur  : “berisik sih, watukmu kui.” 

Sasaran tuturan tersebut mengarah kepada perbuatan. Tuturan ini 

termasuk ke dalam pelanggaran prinsip kesantunan dengan maksim 

kesimpatian, karena peserta pertuturan meminimalkan rasa simpati, dan 

memaksimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Ketika penutur 

bertanya kepada mitra tutur, mitra tutur sedang sakit batuk. Jawaban dari 

penutur malah tidak enak didengar dan tidak ada rasa simpati ketemannya 

yang sedang sakit dia justru mengatakan “Berisik sih, watukmu kui”. 
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SIMPULAN 

Simpulan penelitian ini adalah wujud kesantunan berbahasa yang ditemukan 

dalam interaksi santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad adalah tuturan 

perintah, tuturan permintaan, tuturan desakan, tuturan bujukan, tuturan ajakan, 

tuturan persilaan, dan tuturan permintaan izin, interaksi berbahasa antara santri 

puteri pondok pesantren Al-Muayyad mematuhi prinsip-prinsip kesantunan pada 

maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim kesederhanaan dan 

maksim kesimpatisan, wujud pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa santri 

puteri pondok pesantren Al-Muayyad ditemukan pada pelanggaran maksim 

kedermawanan, maksim kerendahan hati (kesederhanaan), dan maksim 

kesimpatisan. 
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