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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BelakangMasalah 

Menggunakan bahasa berarti mengirimkan lambang-lambang dari 

pembicara menuju kepada pendengar. Ada lima karakteristik bahasa yaitu (a) 

bahasa sebagai seperangkat bunyi sebab dalam kehidupan sehari-hari kalau 

seseorang berbicara maka dapat didengar bunyi-bunyi bahasa, (b) hubungan 

antara bunyi bahasa atau urutan bunyi bahasa dengan objeknya bersifat 

arbriter dan tidak dapat diramalkan sehingga suatu benda yang disebut 

“anjing”, di Prancis disebut chien, di Spanyol dinamai perro, di Indonesia 

disebut anjing padahal perwujudannya hanya satu, (c) bahasa bersistem yang 

berbeda satu sama lain, (d) bahasa adalah seperangkat lambing-lambang yang 

digunakan untuk mengganti benda, peristiwa, proses atau aktivitas yang 

dimaksud, dan (e) bersifat sempurna sehingga bahasa memudahkan manusia 

untuk berkomunikasi (Hill dalam Pateda, 1991:20). Karakteristik bahasa dapat 

dinyatakan sebagai sebuah sistem, artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa juga 

bersifat sistemis karena tersusun menurut suatu pola tertentu, tidak tersusun 

secara acak atau sembarangan. Oleh karena itu, lazim disebut bahasa itu 

bersifat unik meskipun juga bersifat universal. Unik artinya memiliki ciri atau 

sifat khas yang tidak dimiliki bahasa lain dan universalberarti memiliki ciri 

yang sama yang ada pada semua bahasa (Pateda dalam Kusumaningsih, 

2014:14). 

Kepolisian di Polsek Serengan yang terletak di jalan Veteran 146 

Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan. Penelitian ini menganalisis tentang 

Kesantunan Direktif dalam Pelayanan Masyarakat Umum: Studi Kasus di 

Lingkungan Kepolisian Polsek Serengan. Anggota yang berada di Polsek 

Serengan kurang lebih ada 100 anggota yang terdiri dari bagian Patroli, 

Binmas, Intel, Reserse, Lalu Lintas dan SPKT. Gaya bahasa dapat ditinjau 
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dari bermacam-macam sudut pandang. Oleh sebab itu sulit diperoleh kata 

sepakat mengenai suatu pembagian yang bersifat menyeluruh dan dapat 

diterima oleh semua pihak. Pandangan atau pendapat tentang gaya bahasa 

sejauh ini sekurang-kurangnya dapat dibedakan dari segi nonbahasa dan dari 

segi bahasanya sendiri. Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antar 

manusia. Dalam berbagai macam situasi, bahasa dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar atau penulis kepada 

pembaca (Sugihastuti dalam Kusumaningsih 20014:13).Masyarakat tidak akan 

berjalan tanpa komunikasi. Komunikasi, dalam hal ini dengan 

“mempergunakan bahasa”, adalah alat vital bagi masyarakat manusia (Anwar 

dalam Kusumaningsih, 2014:13).  

Latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

bahasa khususnya pada bahasa kesantunan yang terdapat dalam lingkungan 

kepolisian Polsek Serengan. Dengan pertimbangan pada gaya bahasa yang 

dipergunakan oleh aparat kepolisian yang cenderung memerintah dan 

menggunakan nada bicara yang tegas. Namun sebagian besar bahasa yang 

digunakan dalam kepolisian itu bersifat memerintah. Berdasarkan penelitian di 

atas penulis tertarik untuk mengambil judul “Kesantunan Direktif dalam 

Pelayanan Masyarakat Umum: Studi Kasus di Lingkungan Kepolisian Polsek 

Serengan”. Penelitian ini hanya difokuskan pada pada bentuk tindak tutur 

direktif dalam pelayanan masyarakat umum di lingkungan kepolisian Polsek 

Serengan. 

Masalah yang dapat dirumuskan untuk judul tersebut adalah 

bagaimana bentuk kesantunan direktif pada pelayanan masyarakat umum di 

lingkungan kepolisian Polsek Serengan dan bagaimana strategi kesantunan 

dalam penggunaan tindak tutur direktif pada pelayanan masyarakat umum di 

lingkungan kepolisian Polsek Serengan. Rumusan masalah bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tindak tutur direktif dan (2) 

mendeskripsikan strategi kesantunan direktif pada pelayanan masyarakat 

umum di lingkungan kepolisian Polsek Serengan. Hasil temuan dapat dapat 



3 
 

dimanfaatkan sebagai bahan yang memberikan wawasan pengetahuan dan 

pemahaman untuk berbagai pihak. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 

sebagai wsalah satu sumber belajar kaitannya dengan bentuk tindak tutur 

direktif dan strategi kesantunan direktif. 

Berkaitan dengan kajian mengenai bentuk-bentuk tindak tutur direktif, 

penelitian bentuk tindak tutur direktif pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya antara lain pernah dilakukan oleh Prayitno (2011), Ningsih 

(2014), dan Tressyalina (2012). Dari peneliti tersebut menemukan beberapa 

bentuk tindak tutur direktif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ketiga 

peneliti tersebut adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur direktif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga peneliti tersebut adalah 

penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk-bentuk tindak tutur direktif yang 

mengandung kesantunan. Dalam memecahkan masalah mengenai bentuk-

bentuk tindak tutur direktif peneliti menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Prayitno. 

Selanjutnya, kajian mengenai strategi kesantunan, penelitian strategi 

kesantunan pernah dilakukan oleh Pabrianti (2014), Prayitno (2011), dan 

Tressyalina (2012). Dari ketiga peneliti tersebut menemukan strategi 

kesantunan tindak tutur direktif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

ketiga peneliti tersebut adalah menganalisis dan menjelaskan tentang strategi 

kesantunan tindak tutur direktif. Ada dua strategi yang telah ditemukan, yaitu 

strategi kesantunan tindak tutur direktif langsung dan strategi kesantunan 

tindak tutur direktif tidak langsung. Dalam memecahkan masalah mengenai 

strategi kesantunan tindak tutur direktif peneliti menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Prayitno. 
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1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ada dua permasalahan yang perlu 

dibahas. 

a. Bagaimana bentuk kesantunan direktif dalam pelayanan masyarakat umum 

di lingkungan kepolisian Polsek Serengan. 

b. Bagaimana strategi kesantunan direktif pada pelayanan masyarakat umum 

di lingkungan kepolisisan Polsek Serengan. 

 

2. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian. 

a. Mendeskripsikan bentuk kesantunan direktif yang digunakan pada 

pelayanan masyarakat umum di lingkungan kepolisisan Polsek Serengan. 

b. Mendeskripsikan strategi kesantunan direktif yang digunakan pada 

pelayanan masyarakat umum di lingkungan kepolisian Polsek Serengan. 

 

3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, baik 

secara praktis maupun teoritis. 

a. Secara teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

berhubungan dengan kesantunan direktif yang digunakan pada pelayanan 

masyarakat umum di lingkungan  kepolisian Polsek Serengan. 

b. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan 

pemahaman tentang kesantunan direktif pada pelayanan masyarakat umum di 

lingkungan kepolisian Polsek Serengan. 

 


