
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia.  

Manusia mempergunakan  bahasa  sebagai  sarana  untuk  berkomunikasi. 

Berbahasa  berkaitan dengan  pemilihan  jenis  kata,  lawan  bicara,  waktu  

(situasi)  dan  tempat  (kondisi) diperkuat  dengan  cara  pengungkapan  yang  

menggambarkan  nilai-nilai  budaya masyarakat. Dewasa  ini,  masyarakat 

sedang  mengalami  perubahan  menuju  era globalisasi. Setiap perubahan 

masyarakat melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang berkaitan 

dengan nilai dan moral, termasuk pergeseran bahasa dari bahasa santun 

menuju kepada bahasa yang tidak santun (Puspa, 2010: 1). 

Sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu 

interaksi manusia di dalam masyarakat. Interaksi yang terjadi di sekolah 

merupakan salah satu contoh berfungsinya sistem bahasa agar kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan lainnya yang mendukung program di sekolah dapat 

berlangsung. Interaksi yang terjadi di sekolah antara lain interaksi antara guru 

dengan guru lainnya, dalam hal ini termasuk kepala sekolah, antara guru dan 

siswa, antara siswa dengan siswa lainnya, antara guru dengan pegawai tata 

usaha, dan antara pegawai tata usaha dengan siswa. Tindakan bahasa harus 

sesuai dengan etika yang berlaku di dalam budaya itu (Marny, 2012: 233). 

Prinsip  kesantunan  merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  telaah  

retorik  interpersonal. Prinsip  kesantunan  saling  berkaitan  dengan  prinsip-
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prinsip  lainnya.  Misalnya,  kaitan  prinsip kerja  sama  dan  prinsip  

kesantunan.  Prinsip  kesantunan  tidak  akan  terjadi  jika  tidak  ada  kerja 

sama  dalam  komunikasi.  Tetapi  penerapan  prinsip  kerja  sama  belum  

tentu  membuat  prinsip kesantunan serta merta terlaksana.  

Penelitian ini menggunakan prinsip kesantunan Leech dalam 

menganalisis tuturan karena skala kesantunan pada prinsip kesantunan Leech 

lebih mudah kompleks dan diterapkan dalam analisis. Prinsip kesantunan yang 

dikembangkan Leech dijabarkan dalam beberapa aturan (maksim). Prinsip 

kesantunan disebut juga maksim prinsip sopan santun. Prinsip sopan santun 

terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim 

kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. 

Maksim kearifan menggariskan bahwa setiap peserta tutur harus 

meminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi 

orang lain. Maksim kedermawanan menghendaki setiap peserta pertuturan 

untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan 

keuntungan diri sendiri. Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta 

pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan 

meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Maksim kesepakatan 

menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan 

di antara mereka, dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. 

Maksim kesimpatian mengharuskan semua peserta memaksimalkan rasa 

simpati, dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. 

Di dalam model kesantunan Leech, setiap maksim interpersonal itu 

dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan. 
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Berikut skala kesantunan yang disampaikan Leech (Chaer, 2010: 66-69) 

selengkapnya adalah sebagai berikut: a) Cost-benefit scale atau skala kerugian 

dan keuntungan, menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan 

yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan; b) 

Optionality scale atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau sedikitnya 

pilihan yang disampaikan si penutur kepada mitra tutur di dalam kegiatan 

bertutur; c) Indirectness scale atau skala ketidaklangsungan menunjuk kepada 

peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan; d) 

Authority scale atau skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status 

social antar penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin 

jauh jarak peringkat social antara penutur dan mitra tutur, tuturan yang 

digunakan akan cenderung menjadi semakin santun.  

Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status social di antara 

keduanya, akan cenderung berkuranglah peringkat kesantunan tuturan yang 

digunakan dalam bertutur itu; e) Social distance scale atau skala jarak sosial 

menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur 

yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Hal-hal penting tentang pelaksanaan 

kesantunan yang disampaikan Chaer tersebut merupakan penjabaran dari skala 

kesantunan yang di sampaikan Leech. 

Fungsi kesantunan dapat dilihat dari pihak penutur dan pihak mitra 

tutur. Dari pihak penutur adalah fungsi menyatakan (deklaratif), fungsi 

menanyakan (interogatif), fungsi menyuruh (imperatif) termasuk fungsi 

melarang, meminta maaf, dan mengkritik. Dari pihak mitra tutur adalah fungsi 

komentar, fungsi menjawab, fungsi menyetujui termasuk fungsi menolak, 
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fungsi menerima atau menolak maaf dan fungsi menerima atau menolak kritik 

(Chaer, 2010:79). 

Seiring berkembangnya waktu banyak buku-buku diterbitkan yang 

dikarang dari berbagai kalangan. Kebebasan berekspresi terkadang terlalu 

kebablasan sehingga mengesampingkan kesantunan berbahasa. Masih 

maraknya buku pelajaran liar bermasalah yang patut diduga ada sisipan 

agenda untuk menghancurkan moral dan mental masih sangat meresahkan 

para masyarakat khususnya para orang tua, yang terbaru adalah buku 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA/MA/SMK kelas XI semester 1 

terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat materi "Gaya 

Pacaran yang Sehat". Buku dengan muatan seperti itu tidak memiliki 

perspektif pendidikan, tidak ada sensitivitas pendidikannya.   

Berdasarkan beberapa kasus di atas, maka perlu adanya kajian lebih 

mendalam terhadap buku-buku yang diterbitkan untuk pendidikan di 

Indonesia. Buku Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI karangan Sri Sutarni dan 

Sukardi merupakan salah satu buku bahasa Indonesia yang telah memenuhi 

kelengkapan standar yang ditetapkan pemerintah. Materi disajikan secara 

lengkap dan faktual.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kesantunan Berbahasa pada 

Buku Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI Penerbit Quadra Karangan Sri 

Sutarmi dan Sukardi”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditemukan di atas, 

berikut permasalahan yang akan dicari jawabannya.  

1. Bagaimana bentuk kesantunan berbahasa dalam Buku Bahasa Indonesia 2 

SMA Kelas XI Penerbit Quadra Karangan Sri Sutarmi dan Sukardi? 

2. Bagaimana bentuk penyimpangan kesantunan berbahasa dalam Buku 

Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI Penerbit Quadra Karangan Sri Sutarmi 

dan Sukardi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Menganalisis kesantunan berbahasa dalam Buku Bahasa Indonesia 2 SMA 

Kelas XI Penerbit Quadra Karangan Sri Sutarmi dan Sukardi. 

2. Mengidentifikasi penyimpangan kesantunan berbahasa dalam Buku 

Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI Penerbit Quadra Karangan Sri Sutarmi 

dan Sukardi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah yang 

pokok dalam penyusunan penelitian, serta diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

bahasa (pragmatik) khususnya pada penelitian kesantunan berbahasa. 
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Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian yang akan 

datang, tentunya dengan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan pemikiran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada 

mengenai kesantunan berbahasa sehingga dapat dijadikan referensi dan 

dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang tertarik atau 

berkecimpung di dunia linguistik.  

  


