
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat interaksi untuk berkomunikasi antara 

manusia satu dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu, bahasa memiliki 

peran penting dalam tatanan kehidupan manusia. Fungsi bahasa bagi 

manusia adalah sebagai penyampai pikiran, ide, maupun gagasan kepada 

orang lain. Jadi jika tidak ada bahasa, manusia akan mengalami kesulitan 

untuk berinteraksi ketika menyampaikan pikiran, ide, dan gagasan kepada 

orang lain. 

Bahasa selain dapat disampaikan secara lisan, juga dapat 

disampaikan secara tertulis. Ketika menyampaikan bahasa, tidak jarang 

seseorang menyatakannya secara tidak langsung. Artinya, saat berbahasa 

seseorang menyatakan maksud tuturannya secara tersembunyi (implisit). 

Selanjutnya, untuk memahami sebuah tuturan dari seseorang juga perlu 

mempertimbangkan dan memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di 

luar tataran kebahasaan (konteks). 

Pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa muncul untuk mengkaji 

maksud yang tersembunyi dari sebuah tuturan tersebut. Hal ini disebabkan 

karena ketidakpuasan terhadap linguistik struktural untuk menjelaskan 

fenomena-fenomena yang ada di luar kalimat (Ariyani, 2010:1). Menurut 

Levinson (dalam Rahardi, 2010:48) pragmatik merupakan studi bahasa 

yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Hal ini menandakan 
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bahwa bahasa yang digunakan oleh manusia sebenarnya memiliki 

hubungan dengan antara situasi dengan kejadian yang melatarbelakangi 

penggunaan bahasa tersebut. 

Seperti yang telah diuraikan di muka, penelitian dengan 

menggunakan pendekatan pragmatik dapat dilakukan pada segala macam 

bentuk-bentuk tuturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik secara 

lisan maupun tulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai prinsip kesantunan yang ada pada wacana 

pojok Nuwun Sewu koran Solopos karena tuturan yang ada pada wacana 

tersebut mengandung maksud tertentu (sindiran atau komentar) yang 

memanfaatkan prinsip kesantunan sekaligus menyimpang dari prinsip 

kesantunan. 

Wacana pojok Nuwun Sewu merupakan salah satu wacana yang 

terdapat dalam koran Solopos. Berdasarkan tata letaknya, wacana pojok 

Nuwun Sewu terletak di pojok bawah sebelah kanan yang menyatu dengan 

kolom Gagasan. Wacana pojok Nuwun Sewu berisi tentang tanggapan atas 

situasi aktual atau kebijakan dari pejabat yang bersifat kontroversi. Cara 

penyajiannya disampaikan dengan gaya bahasa sentilan, sindiran, ataupun 

kritikan sehingga hal tersebut sangat menarik apabila diteliti dari segi 

kesantunan bahasanya. 

Pemilihan kajian kesantunan berbahasa sebagai pijakan dalam 

penelitian ini didasarkan atas keprihatinan peneliti terhadap maraknya 

ketidaksantunan bahasa di media massa, terutama media cetak (koran). 
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Sebagai contoh, kalimat “Koruptor bangsat hatinya melarat” adalah salah 

satu bentuk penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa di media cetak. 

Jika ditinjau dari segi pragmatik, jelas tuturan tersebut menyimpang dari 

maksim yang ada dalam prinsip kesantunan. Namun, tidak semua tuturan 

di media massa menyimpang dari maksim prinsip kesantunan berbahasa. 

Misalnya, “Konflik PPP meruncing, salah satu kandidat Ketua Umum 

dicopot dari Komisi VI DPR: Mari, bersatu membangun partai”. Kalimat 

tersebut dinilai lebih santun karena memperhatikan maksim yang ada 

dalam prinsip kesantunan berbahasa dan tidak memicu timbulnya konflik 

dari pihak yang disindir. 

Berbahasa santun menuntut setiap pengguna bahasa harus 

memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan dalam bertutur atau menulis. 

Tuturan bernada kasar, vulgar, kotor, dan menyinggung secara berlebihan 

terhadap orang lain perlu dihindari. Bertutur secara halus dan isi tutur 

katanya memiliki maksud yang jelas dapat membuat orang lain merasa 

senang. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Pranowo (dalam 

Ariyani, 2010:3) bahwa andaikan perilaku bahasa seseorang seperti itu, 

rasa benci, curiga, dan sikap prasangka buruk terhadap orang lain tidak 

perlu ada.  

Pranowo (dalam Ariyani 2010:4) juga menguraikan bahwa bahasa 

merupakan cermin kepribadian seseorang. Lebih jauh dari itu, untuk 

mengetahui kepribadian seseorang dapat dilihat dari tuturannya. Dari 

uraian tersebut, kesantunan berbahasa memiliki kedudukan penting dalam 
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proses berbahasa (baik tulis maupun lisan). Teori tentang kesantunan 

banyak dikaji oleh para linguis, salah satunya Geoffrey Leech. Leech 

menyebut teori kesantunan dengan istilah prinsip kesantunan. Selanjutnya 

Leech (1993:206) mengelompokkan prinsip tersebut menjadi enam 

maksim. Selanjutnya, Leech (1993:166) juga menyebut bahwa kearifan 

merupakan salah satu maksim dari prinsip kesantunan. Jadi, jumlah 

maksim dalam prinsip kesantunan menjadi enam maksim. Maksim-

maksim kesantunan diuraikan lagi secara rinci oleh Leech dengan masing-

masing dua sub. 

Keenam maksim yang dikenal dengan prinsip kesantunan tersebut 

terdiri dari: maksim kebijaksanaan, maksim penghargaan, maksim 

kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim 

kesepakatan, dan maksim simpati. Enam maksim yang dikemukakan oleh 

Leech tersebut digunakan untuk menganalisis santun dan tidaknya suatu 

tuturan yang ada pada wacana pojok Nuwun Sewu koran Solopos. Leech 

(1993:194) selain mengemukakan prinsip kesantunan juga menguraikan 

adanya tiga perangkat skala pengukur kesantunan terhadap suatu tuturan, 

yaitu: skala untung-rugi, skala kemanasukaan, skala ketidaklangsungan. 

Ketiga skala kesantunan tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesantunan tuturan pada wacana pojok Nuwun Sewu koran Solopos edisi 

Oktober 2014 dalam penelitian ini. 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada kajian bentuk penggunaan prinsip 

kesantunan dan bentuk penyimpangan prinsip kesantunan pada wacana 

pojok Nuwun Sewu koran Solopos edisi bulan Oktober 2014.  Pemilihan 

edisi koran pada bulan Oktober dirasa cukup bagi peneliti untuk 

mencukupi data dalam penelitian ini. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, berikut 

permasalahan yang akan dicari jawabannya. 

1. Bagaimana bentuk penggunaan prinsip kesantunan dan skala 

kesantunan yang ada pada wacana pojok Nuwun Sewu koran 

Solopos Edisi Oktober 2014? 

2. Bagaimana bentuk penyimpangan prinsip kesantunan yang terjadi 

dan skala kesantuna pada wacana pojok Nuwun Sewu koran 

Solopos Edisi Oktober 2014? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian merupakan salah satu instrumen untuk 

mengetahui hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian yang telah dicapai 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk penggunaan prinsip kesantunan dan skala 

kesantunan pada wacana pojok Nuwun Sewu koran Solopos Edisi 

Oktober 2014. 
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2. Mendeskripsikan bentuk penyimpangan prinsip kesantunan dan 

skala kesantunan pada wacana pojok Nuwun Sewu koran Solopos 

Edisi Oktober 2014. 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian haruslah dapat memberikan manfaat baik teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pengembangan terhadap kajian prinsip kesantunan, terutama 

dalam hal penggunaan dan penyimpangan prinsip kesantunan 

berbahasa. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penguat konsep 

terhadap kajian penggunaan dan penyimpangan prinsip 

kesantunan berbahasa pada penelitian selanjutnya dalam kajian 

pragmatik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi 

tambahan untuk penelitian yang sejenis selanjutnya. 

b. Penelitian ini dapat memberi andil dalam membantu pembaca 

koran Solopos untuk memahami maksud tuturan wacana pojok 

Nuwun Sewu yang memanfaatkan penggunaan dan 

penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa. 


