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ABSTRAK 
 
 
 

Umamah Khoirunnisaa’/A310110161. REALISASI KESANTUNAN 
BERBAHASA DIKALANGAN SANTRI PUTRI DALAM BERINTERAKS I 
DENGAN MASYARAKAT PESANTREN AL MA’UN SROYO 
KARANGANYAR . Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maret, 
2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk kesantunan berbahasa di 
kalangan santri putri dalam berinteraksi dengan masyarakat pesantren. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik simak libat cakap, teknik rekam, teknik catat, dan teknik 
sadap pancing. Teknik analisisnya menggunakan metode analisis cara-tujuan. 
Hasil dari penelitian ini terdapat bentuk kesantunan berbahasa santri putri dalam 
berinteraksi, penyimpangan prinsip kesopanan, dan dominasi peringkat 
pelanggaran prinsip kesopanan. Bentuk kesantunan berbahasa ini yakni, (1) 
kesantunan dalam  memohon, (2) kesantunan dalam mengajak, (3) kesantunan 
dalam menolak, (4) kesantunan dalam membujuk, (5) kesantunan dalam 
mendesak, (6) kesantunan dalam menyilakan, dan (7) kesantunan meminta. 
Penyimpangan prinsip kesopanan dalam kesantunan berbahasa terdapat dalam 
semua maksim kecuali maksim kesimpatian. Peringkat pelanggaran paling banyak 
dan yang mendominasi yakni maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, 
maksim kebijaksanaan, maksim kecocokan, dan maksim kemurahan hati.  

 
Kata kunci: Realisasi Kesantunan, Prinsip Kesantunan, Penyimpangan 
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PENDAHULUAN 

Kesantunan berbahasa akan tercermin dalam tata cara berkomunikasi. Tata 

cara berbahasa tersebut sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi demi 

kelancaran komunikasi dan interaksi antarsesama. Tata cara berbahasa seseorang 

dipengaruhi norma-norma budaya, suku bangsa, atau kelompok masyarakat 

tertentu. Sebab, tata cara berbahasa yang mengikuti norma-norma budaya itulah 

yang akan menghasilkan kesantunan berbahasa (Muslich, 2006:2).  

Kesantunan sangat kontekstual artinya berlaku di masyarakat, tempat atau 

situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat, atau situasi 

lain. Kesantunan selalu memiliki dua kutub, seperti antara anak dan orang tua, 

antara tuan rumah dan tamu, antara pria dan wanita, antar murid dan guru, antara 

mahasiswa dan dosen, dan sebagainya. (Muslich, 2006:1).  

Kepribadian santri putri dalam berinteraksi dengan masyarakat pesantren 

juga tidak lepas dengan bahasa. Bahasa pada prinsipnya merupakan alat untuk 

berkomunikasi dan alat untuk menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. 

Masyarakat tutur merupakan masyarakat yang timbul karena rapatnya komunikasi 

dengan tetap menghormati kemampuan komunikatif penuturnya tanpa mengingat 

jumlah bahasa atau variabel bahasa yang digunakan. Interaksi santri putri dengan 

masyarakat pesantren yang meliputi guru, ustadz atau ustadzah, pengurus pondok, 

petugas masak, dan santri lain selalu dilandasi oleh norma-norma pesantren. 

Norma-norma itu tampak dari perilaku verbal maupun perilaku nonverbalnya.  

Perilaku verbal dapat terlihat pada saat penutur mengungkapkan perintah, 

keharusan, atau larangan melakukan sesuatu kepada mitra tutur, sedangkan 

perilaku nonverbal tampak dari gerak gerik fisik yang menyertainya. Fenomena 

kebahasaan itulah yang dapat menarik perhatian untuk diteliti karena dapat 

menambah wawasan keilmuan linguistik. Penulis memilih analisis kesantunan 

berbahasa pada tuturan santri putri berdasarkan pertimbangan bahwa banyaknya 

ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak santun. 

Ragam bahasa yang tidak santun sering menjadi instrumen komunikasi dalam 

pergaulan di masyarakat pesantren.  
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Ketidaksantunan tuturan santri putri tersebut dapat dianalisis dengan prinsip 

kesantunan Leech. Sejumlah maksim ini disebut prinsip sopan santun (principle 

politeness). Maksim-maksim yang dikemukakan oleh Leech (1993:206-217) 

diantaranya yakni maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim 

kerendahan hati, maksim kemurahan hati, maksim kecocokan, dan maksim 

kesimpatian. Tuturan yang diungkapan santri putri kepada masyarakat akan 

terlihat tuturan yang mematuhi dan melanggar maksim dalam prinsip kesantunan. 

Data tuturan yang didapatkan akan diklasifikasikan dan dianalisis tuturan yang 

yang melanggar maksim. Data tuturan yang sudah dianalisis akan terlihat 

pelanggaran maksim yang paling dominan atau paling banyak dilanggar oleh 

santri putri dalam berinteraksi dengan masyarakat pesantren.  

Danette, dkk (2004) yang berjudul “Politeness Theory and Refusals of 

Request: Face Threat As a Function of Expressed Obtacles” menjelaskan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk memperpanjang. Brown dan Levinson dengan 

berfokus pada hubungan antara ancaman wajah dan penolakan permintaan. Hasil 

penelitian ini mendukung bahwa (a) ketika ada permintaan yang ditolak, ancaman 

terhadap wajah yang membutukan negatif dari pemohon lebih banyak terjadi dari 

pada ancaman terhadap wajah negatif yang menolak (b) tergantung pada rintangan 

yang mendasari penolakan tersebut, ada perbedaan dalam jenis ini ancaman untuk 

wajah yang positif sebagai pemohon dan wajah positif yang menolak.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Danette, dkk. yakni pada isi 

penelitiannya yang menunjukkan adanya hubungan antara wajah dan penolakan 

permintaan. Adanya ancaman yang memunculkan wajah negatif lebih banyak 

terjadi pada saat memohon daripada saat menolak. 

Dewi, A.C. Kusuma dkk. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Tuturan Remaja Dikalanggan Pelajar Anak Multietnis (Indonesia-Asing) pada 

SMP Swasta se-Kecamatan Kuta, Badung: Sebuah Kajian Kesantunan dalam 

Tindak Tutur” menjelaskan bahwa penelitiannya itu bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesantunan bentuk tindak tutur berbahasa, fungsi tindak tutur 

berbahasa, dan bentuk penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa remaja anak 
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multietnis di lingkungan sekolah. Teknik pengampilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah purpositive sampling.  

Persamaan penelitian Dewi, dkk. dengan penelitian ini terdapat pada teknik 

pengumpulan data yakni dengan observasi dan data yang diperoleh berupa data 

lisan yang ditranskipkan. Perbedaannya terdapat rumusan masalah yang diambil 

serta teknik pengumpulan data di lingkungan yang diobservasi. Penelitian Dewi, 

dkk. menggunkan teknik pengampilan sampel sedangkan dalam penelitian ini 

semua populasi tetap digunakan untuk memperoleh data penelitian.  

Penelitian mengenai kesantunan berbahasa di lingkungan pesantren masih 

jarang dilakukan, maka penulis tertarik untuk menelitinya. Berdasarkan uraian 

diatas, peneliti ingin mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa di kalangan 

santri putri, mendiskripsikan pelanggaran-pelanggaran prinsip kesantunan 

dikalangan santri putri dalam interaksi dengan masyarakat pesantren, dan 

mengidentifikasi pelanggaran kesantunan berbahhasa yang ditemukan dalam 

tuturan satri putri ponpes Al Maun Sroyo.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam 

penelitian ini semua santri putri di pondok pesantren yang berinteraksi dengan 

masyarakat pesantren. Masyarakat pesantren ini meliputi ustadz, ustadzah, 

penjaga pondok atau satpam, petugas masak atau koki pondok, ibu asrama, dan 

pengurus pondok. Objek penelitian ini berupa tuturan dari interaksi atau 

percakapan santri putri dengan masyarakat pesantren di ponpes Al Maun Sroyo.  

Data dalam penelitian ini diperoleh dari interaksi dan komunikasi para santri 

putri dengan ustadz dan ustadzah di pesantren serta tuturan antara santri putri 

dengan teman satu angkatan, kakak tingkat, dan pengurus di ponpes Al Ma’un 

Sroyo. Sumber data dalam penelitian ini bersifat lisan dan tertulis. Sumber data 

lisan yaitu tuturan yang digunakan penutur dan lawan tutur sewaktu dialog, 

berinteraksi, dan berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Sumber data tulis 

diambil langsung dari teknik catat pada waktu penelitian terhadap ujaran-ujaran 

santri.  
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Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak libat cakap, teknik 

rekam, teknik catat, dan teknik sadap pancing. Upaya untuk mendapatkan 

keabsahan data penelitian ini, perlu dilakukan pengecekan terhadap data yang 

ditemukan. Pengecekan data dalam ini ditempuh melalui ketekunan pengamatan 

dan diskusi dengan teman sejawat Teknik analisisnya menggunakan metode 

analisis cara-tujuan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian kesantunan berbahasa santri putri dengan masyarakat 

pesantren terdiri dari tiga bagian.  

Bagaian pertama yakni dominasi kesantuan meminta dalam kesantunan 

berbahasa santri putri dengan masyarakat pesantren. Di dalam kesantunan 

berbahasa santri putri didominasi oleh tuturan yang mengandung kesantunan 

meminta. Secara garis besar santri putri berinteraksi dengan teman sebaya, kakak 

kelas, ustadz, ustadzah, pengurus pondok, guru formal di sekolah, dan juru masak 

pondok pesantren hanya pada saat membutuhkan dan mempunyai permintaan 

saja.  

Dapat disimpulkan dari keseluruhan data tuturan santri putri di atas dapat 

dikalsifikasikan dalam tabel dibawah ini.  

  Tabel 1. Jumlah Kesantunan Tuturan Santri Putri 
No Kesantunan Jumlah 

Tuturan 
Santun Tidak santun 

1 Meminta 55 42 13 
2 Mengajak 39 25 6 
3 Menyilakan 25 24 1 
4 Mendesak 8 4 4 
5 Memohon 5 5 0 
6 Menolak 11 5 6 
7 Membujuk 7 7 0 
 Total 150 120 30 

 

Jumlah tuturan santri putri yang tidak santun ada 30 tuturan yang terdiri 

dari 13 kesantunan meminta, 6 kesantunan mengajak, 1 kesantunan menyilakan, 4 
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kesantunan mendesak, dan 6 kesantunan menolak. Sedangkan kesantunan 

memohon dan membujuk tidak ada.  

Jika dikaitkan dengan teori maka kesantunan berbahasa santri putri tersebut 

tidak terlepas dengan situasi tutur yang diungkapkan Leech diantaranya adanya 

penutur dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk 

tindakan dan aktivitas, dan tuturan dari tindak verbal. Selain itu untuk mengetahui 

tinggi rendahnya kadar kesantunan, maka menggunakan parameter kesantunan 

Leech yang terdiri dari skala keuntungan dan kerugian, skala ketidaklangsungan 

yang menunjuk pada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah 

tuturan, skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara 

penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan, dan skala jarak sosial.  

Bagian kedua, pelanggaran-pelanggaran yang dituturkan santri putri 

terdapat dalam maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan 

hati, maksim kecocokan atau kemufakatan, dan maksim kerendahan hati.  

  Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Maksim 
No Maksim Prinsip 

Kesantunan 
Jumlah 

Pelanggaran 
Peringkat 

1 Maksim Kebijaksanaan 5 III 
2 Maksim Kemurahan hati 3 V 
3 Maksim Penerimaan 12 I 
4 Maksim Kerendahan hati 6 II 
5 Maksim Kecocokan 4 IV 
 Jumlah 30  

Dari tabel di atas dapat diperoleh data bahwa peringkat pelanggaran yang 

paling dominan adalah pelanggaran maksim penerimaan sebanyak 12 data. 

Peringkat kedua pelanggaran maksim 6 data, peringkat pelanggaran ketiga 

maksim kebijaksanaan ada 4 data, peringkat pelanggaran keempat yakni maksim 

kecocokan ada 4 data, dan peringkat pelanggaran terakhir maksim kemurahan hati 

ada 3 data. Penyimpangan prinsip kesantunan terdiri dari 5 maksim 

kebijaksanaan, 4 maksim kecocokan, 3 maksim kemurahan hati, 6 maksim 

kerendahan hati, 12 maksim penerimaan, dan 0 maksim kesimpatian.  

Jika dikaitkan dengan teori, dalam penelitian ini tuturan santri putri 

bervariasi. Pelanggaran yang dilakukan dalam berinteraksi terdapat dalam seluruh 



6 

 

 

 

maksim kecuali maksim kesimpatian. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dan 

dikaji melalui teori prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. Prinsip 

kesantunan tersebut tidak meninggalkan bentuk-bentuk ujaran yang digunakan 

untuk mengekspresikan maksim-maksim dalam prinsip kesantunan. Bentuk ujaran 

yang dimaksud yakni bentuk ujaran impositif, komisif, ekspresif, dan asertif.    

Bagian ketiga, kesantunan berbahasa santri putri dalam berinteraksi dengan 

masyarakat pesantren cenderung menyimpang dari maksim penerimaan. 

Mahasiswa dalam berinteraksi dengan teman sebaya, kakak kelas, ustadz, 

ustadzah, pengurus pondok, guru formal di sekolah, dan juru masak pondok 

pesantren cenderung menyimpang dari amksim penerimaan karena santri putri 

memaksimalkan keuntungan diri sendiri dan meminimalkan kerugian diri sendiri, 

seolah-seolah santri putri jika bertutur tidak mau dirugikan dan selalu ingin 

diterima segala sesuatu yang diperlukan.  

Hasil penemuan tersebut jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

yang sama-sama menemukan pelanggaran maksim dapat dideskripsikan sebagai 

berikut.   

Dewi, A.C. Kusuma dkk. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Tuturan Remaja Dikalanggan Pelajar Anak Multietnis (Indonesia-Asing) pada 

SMP Swasta se-Kecamatan Kuta, Badung: Sebuah Kajian Kesantunan dalam 

Tindak Tutur” mennjelaskan bahwa penelitiannya itu bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesantunan bentuk tindak tutur berbahasa, fungsi tindak tutur 

berbahasa, dan bentuk penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa remaja anak 

multietnis di lingkungan sekolah. Persamaan penelitian Dewi, dkk. dengan 

penelitian ini terdapat pada bentuk penyimpangan prinsip kesantunan yang 

datanya diperoleh dari data lisan seorang pelajar. Penelitian Dewi dengan 

penelitian ini sama-sama menggunakan pemakaian tuturan bermakna pragmatik.   

Hampir sama dengan penelitian Firmansyah (2011) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Penyimpangan Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan dalam 

Wacana Humor Verbal Tulis pada Buku Mangkunteng” mendeskripsikan tentang 

penyimpangan prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan yang digunakan sebagai 

sarana penciptaan humor verba tulis pada buku Mang Kunteng. Persamaan 
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penelitian Firmansyah dengan penelitian ini yakni analisis data yang dilakukan 

dengan teknik deskriptif kualitatif. Sama-sama meneliti tentang penyimpangan 

sebuah prinsip dalam kajian pragmatik. Perbedaan penelitian Firmansyah dengan 

penelitian ini yaitu pada rumusan masalah yang disuguhkan. Rumusan masalah 

pada penelitian Firmansyah lebih difokuskan pada dua prinsip pada kajian 

pragmatik yakni prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan pada kelompok humor 

buku Mang Kunteng, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis 

prinsip kesantunan baik pematuhannya maupun pelanggaran yang dituturkan para 

santri putri.   

SIMPULAN 

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka terdapat tiga 

hal pokok yang perlu disampaikan pada kesimpulan dibagian penutup ini. 

Pertama, penelitian yang berjudul “Realisasi Kesantuan Berbahasa 

Dikalangan Santri Putri dalam Berinteraksi dengan Masyarakat Pesantren di 

Ponpes Al Maun Sroyo” ini mempunyai bentuk kesantunanyang berupa, (1) 

kesantunan dalam  memohon, (2) kesantunan dalam mengajak, (3) kesantunan 

dalam menolak, (4) kesantunan dalam membujuk, (5) kesantunan dalam 

mendesak, (6) kesantunan dalam menyilakan, dan (7) kesantunan meminta.  

Kedua, penyimpangan prinsip kesopanan dalam kesantunan berbahasa 

berupa (1) penyimpangan terhadap maksim penerimaan, (2) penyimpangan 

terhadap maksim kerendahan hati, (3) penyimpangan terhadap maksim 

kebijaksanaan, (4) penyimpangan terhadap maksim kecocokan, dan (5) 

penyimpangan terhadap maksim kemurahan hati.  

Ketiga, dominasi peringkat pelanggaran dapat diketahui pada urutan 

peringkat penyimpangan maksim dalam tuturan santri dengan masyarakat 

pesantren. Secara berurutan dari yang besar ke kecil peringkat pelanggaran paling 

banyak dan yang mendominasi yakni maksim penerimaan, maksim kerendahan 

hati, maksim kebijaksanaan, maksim kecocokan, dan maksim kemurahan hati.  
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