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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa sebagai alat komunikasi yang mutlak digunakan oleh manusia 

dalam sistem berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Seseorang dalam 

menyampaikan gagasan, pendapat, atau berita melalui bahasa. Dengan demikian, 

bahasa sebagai sarana utama yang digunakan oleh manusia dalam 

berkomunikasi. Bahasa lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana, 2008: 21). Bahasa juga sebagai salah satu ciri pembeda utama 

manusia dari makhluk hidup lainnya di dunia. Fungsi penting bahasa bagi 

manusia adalah fungsi komunikasi.  

Menurut Rahardi (2009: 49) pragmatik adalah ilmu bahasa yang 

mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya ditentukan 

konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa itu. Pragmatik adalah studi 

tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh 

pendengar. Menurut Lavinson (dalam Rahardi, 2006: 48) mendefinisikan 

pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan 

konteksnya. Konteks yang dimaksud yaitu bahwa bahasa yang digunakan oleh 

manusia sebenarnya memiliki hubungan  antara situasi dengan kejadian yang 

melatarbelakangi penggunaan bahasa tersebut.   

Saat ini nilai-nilai kesantunan yang ada dalam masyarakat Jawa mulai 

luntur. Berbagai tayangan di televisi justru memberikan contoh yang tidak baik 

bagi penontonnya, dengan penggunaan bahasa yang tidak santun dan aksi 

mereka terkadang memperlihatkan sesuatu yang kurang sopan untuk dilihat anak 

sehingga tidak layak dilihat anak yang masih dalam pertumbuhan. Kondisi di 

masyarakat menunjukan bahwa generasi muda dan anak-anak sudah 

terpengaruhi dengan pola tutur yang tidak santun. Ketidaksantunan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang pendidikan, ekonomi, 
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lingkungan sosial dan keluarga. Sebagai masyarakat yang berbudaya Jawa 

seharusnya memperhatikan nilai-nilai kesantunan dan menjunjung tinggi nilai-

nilai kesantunan tersebut.  

Alasan penelitian ini dilakukan karena dalam kehidupan sekarang ini, ada 

anak ketika berkomunikasi dengan orang tuanya sudah menggunakan bahasa 

yang santun dan masih ada anak yang belum menggunakan bahasa yang santun. 

Kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa yang digunakan ketika bertutur 

dengan teman sebayanya. Anak harus bisa membedakan bahasa yang dipakai 

ketika bertutur dengan orang tua dan teman sebayanya. Mengamati tuturan 

antara orang tua-anak peneliti akan mengetahui seberapa besar tingkat 

kesantunan anak  terhadap orang tuanya ketika bertutur. 

Penerapan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, 

terutama ketika berkomunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi dengan santun 

kepada orang tua dapat dilakukan anak sejak dini hingga anak tumbuh menjadi 

dewasa. Anak bersikap santun kepada orang tua maka ketika anak berada di 

lingkungan luar, anak  juga akan bersikap santun kepada orang lain. 

Bagaimanapun perasaan anak saat marah jangan pernah berteriak dan 

membentak orang tua dengan nada yang keras. Anak harus mengontrol dan 

menjaga perkataan, perilaku, dan sikap ketika sedang emosi ataupun marah. 

Semakin anak tumbuh menjadi dewasa semakin tumbuh pula sikap sopan 

santunnya, berbeda ketika anak masih kecil.  

Penggunaan sopan-santundigunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama ketika berkomunikasi dengan orang tua dan orang yang lebih tua dari 

usianya. Interaksi nonformal orang tua-anak berlatarbelakang budaya Jawa dapat 

dipahami secara cermat dan terdapat hal-hal menarik terutama pada bahasa yang 

digunakan. Peneliti memilih judul “Skala Kesantunan dalam Interaksi 

Nonformal Orang Tua-Anak di Lingkungan Masyarakat Berlatar Belakang 

Budaya Jawa dan Implikasinya sebagai Bahan Ajar di SMK”. 
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B. Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini ada tiga masalah yang dibahas. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk skala kesantunan dalam interaksi nonformal 

orang tua-anak di lingkungan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa? 

2. Bagaimanakah skala kesantunan dalam interaksi nonformal orang tua-anak di 

lingkungan masyarakat berlatarbelakang budaya Jawa? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan skala kesantunan dalam interaksi nonformal 

orang tua-anak di lingkungan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa 

sebagai bahan ajar di SMK? 

C. Tujuan Penelitian  

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.  

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan dalam interaksi nonformal orang 

tua-anak di lingkungan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa. 

2. Mendeskripsikan skala kesantunan dalam interaksi nonformal orang tua-anak 

di lingkungan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa.  

3. Mendeskripsikan pemanfaatan skala kesantunan dalam interaksi nonformal 

orang tua-anak di lingkungan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa 

sebagai bahan ajar di SMK? 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

kebahasaan khususnya dalam bidang pragmatik. 

2. Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. 

a. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

bentuk-bentuk dan skala kesantunan dalam interaksi nonformal orang 

tua-anak di lingkungan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa.  

b. Bagi peneliti lain, dapat memberikan sumbangan bahan inspirasi dan 

sumbangan ilmu.  


