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KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TEKS NEGOSIASI KARANGAN 

SISWA KELAS X SMA ISLAM TA’ALLUMUL HUDA BUMIAYU  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pematuhan prinsip kesantunan 

berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul huda 

Bumiayu, dan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam teks 

negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul huda Bumiayu. Jenis 

penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata atau 

kalimat yang mengandung pematuhan prinsip kesantunan dan pelanggaran prinsip 

kesantunan berbahasa. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari teks negosiasi 

karangan siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

baca, dan teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis isi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi teori. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan 83 data yang mengandung bentuk 

pematuhan prinsip kesantunan berbahasa yang terdiri dari enam maksim kesantunan, 

yaitu (1) maksim kebijaksanaan 15 data, (2) maksim kesedermawanan 16 data, (3) 

maksim penghargaan 13 data, (4) maksim kesederhanaan 15 data, (5) maksim 

pemufakatan 12 data, (6) dan maksim kesimpatian 12 data. Bentuk pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa ditemukan 13 data dengan jenis empat maksim 

kesantunan, yaitu (1) maksim kebijaksanaan 5 data, (2) maksim penghargaan 4 data, 

(3) maksim kesederhanaan 5 data, (4) dan maksim pemufakatan 1 data. Berdasarkan 

temuan penelitian teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul 

Huda Bumiayu dapat dikatakan santun dalam penggunaan bahasa, karena jumlah 

bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa lebih banyak ditemukan daripada 

jumlah bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. 

Kata kunci: prinsip  kesantunan berbahasa, maksim, teks negosiasi. 

ABSTRACT 

This research aims to describe the form of compliance of the principles of language 

courtesy in the negotiation text of X grade student of SMA Islam Ta'allumul 

HudaBumiayu, and the form of adherence to the principle of language courtesy in 

the negotiation text of class X grade students of SMA Islam Ta'allumul 

HudaBumiayu. The type of research is descriptive qualitative. The data in this 

research are words or phrases containing compliance with the principle of politeness 

and violation of the principle of language politeness. The data sources in this study 

were taken from the negotiations text that made by students. Data collection 

techniques in this study using techniques refer to, and record. Content analysis 

techniques were use as the technique analyzing data in this study. The validity data 

in this study using triangulation theory. The result of this research shows that there 

are 83 data which contains the form of compliance with the principle of politeness of 
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language consisting of six maxims of politeness, namely (1) maxim of wisdom 15 

data, (2) maxim of philanthropy 16 data, (3) maxim award 13 data, (4) maxim of 

simplicity of data, (5) maximization of consolidation 12 data, (6) and maxim of 

inferences 12 data. The violation form of the principle of linguistic politeness found 

13 data with four maxim types of politeness, there are (1) maxim of wisdom 5 data, 

(2) maxim of awards 4 data, (3) maxim of simplicity 5 data, (4) and maxim of 

conspiracy 1 data. Based on the research findings of the negotiation text of X grade 

of SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu can be categorize to be polite in the use of 

language, because the number of compliance forms with language principles is more 

common than the number of violations of the principle of language politeness. 

Keywords: the principle of language politeness, maxim, negotiation text. 

1. PENDAHULUAN

Kesantunan berkaitan dengan tata cara, adat kebiasaan yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Kesantunan dapat juga diartikan sebagai aturan perilaku yang telah 

ditetapkan dan disepakati dalam suatu masyarakat sekaligus menjadi prasyarat yang 

disepakati oleh perilaku sosial. Kesantunan dalam hal ini bisa disebut dengan 

kesantunan berpakaian (tata cara berpakaian), kesantunan berbuat, dan kesantunan 

berbahasa. 

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional para penuturnya. Dalam berkomunikasi penutur 

dan mitra tutur tidak hanya dituntut untuk menyampaikan suatu kebenaran, tetapi 

harus berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Kesantunan berbahasa 

juga sebagai kesopanan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi melalui 

lisan maupun tulisan. Ketika berkomunikasi secara langsung penutur dituntut untuk 

menggunakan bahasa yang santun baik dalam situasi formal maupun informal. 

Berkomunikasi  melalui tulisan juga dituntut untuk menggunakan bahasa yang 

santun, sebuah tulisan dinilai baik apabila menggunakan bahasa yang santun dan 

mudah dimengerti oleh pembacanya. 

Aktivitas berkomunikasi sangatlah perlu mengemban prinsip kesantunan agar 

dapat menghasilkan bahasa yang santun. Prinsip kesantunan berkenaan dengan 

aturan mengenai hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak 

tutur. Prinsip kesantuan menurut Leech terbagi atas enam maksim, yaitu maksim 

kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim 

kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim kesimpatian. Prinsip kesantunan 
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tersebut biasanya digunakan oleh penutur dan mitra tutur untuk  berkomunikasi baik 

dalam forum resmi maupun forum non resmi.  

Berkomunikasi dengan bahasa yang santun pada saat ini tidaklah sesuai realita 

kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan bahasa yang 

semakin hari semakin tidak memperhatikan prinsip kesantunan berbahasa dalam 

berkomunikasi. Apalagi di era milenial sekarang ini, banyak penggunaan bahasa 

yang sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa gaul yang dipakai oleh komunitas 

tertentu yang kemudian masuk dan dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari 

khususnya dikalangan pelajar baik dengan teman, orang tua, maupun guru di 

sekolah. Selain itu, penggunaan bahasa yang santun juga jarang dijumpai dalam 

berkomunikasi menyelesaikan sebuah konflik yang dilatar belakangi perbedaan 

kepentingan ataupun sengketa, sehingga terjadinya perkelahian. 

Berdasarkan silabus mata pelajaran bahasa Indonesia dan dalam buku siswa 

kurikulum 2013 SMA kelas X terdapat kompetensi dasar (KD) 4.2 “memproduksi 

teks negosiasi yang koheren sesuai dengan karakteristik teks baik secara lisan 

maupun tulisan.” Kompetensi dasar tersebut menekankan agar peserta didik dapat 

membuat teks negosiasi karangan sendiri. Teks negosiasi adalah suatu teks yang 

menjelaskan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan 

antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. (Kemendikbud, 

2013:122). Melalui kegiatan memproduksi teks negosiasi yang tercantum pada 

kompetensi dasar (4.2) sesuai dengan tujuan negosiasi, siswa dilatih agar terampil 

berfikir kritis dan kreatif serta mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan nyata, dengan cara membuat sebuah teks negosiasi karangan 

sendiri dengan menggunakan bahasa yang santun. 

Bahasa teks negosiasi menarik untuk dijadikan kajian penelitian, sehingga 

membuat peneliti tertarik untuk memilihnya. Menarik dari segi bahasa  yang 

digunakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa terjadinya konflik, 

Karena faktor penghambat dalam sebuah negosiasi adalah penggunaan bahasa yang 

kurang santun, sehingga negosiasi tersebut terkesan kasar dan menekan pihak-pihak 

yang terlibat dalam negosiasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti 
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Kesantunan berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam 

Ta’allumul Huda Bumiayu.  

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. menurut Rohmadi dan Yakub 

Nasucha (2013:141) deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data berbentuk lisan maupun tulisan, bukan data berupa angka. Data 

yang sudah diperoleh kemudian dianalisis kemudian disimpulkan. Data dalam 

penelitian ini berupa kata-kata atau kalimat yang mengandung pematuhan prinsip 

kesantunan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Sumber data dalam 

penelitian ini diambil dari teks negosiasi karangan siswa. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, dan catat. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi teori. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang pertama disajikan bentuk pematuhan prinsip kesantunan 

berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda 

Bumiayu tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan 83 data bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam 

teks negosiasi karangan siswa. Data-data tersebut kemudian oleh peneliti dijabarkan 

sesuai dengan tujuan penelitian pada bab satu. 

3.1 Bentuk Pematuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Teks Negosiasi 

Karangan Siswa Kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

3.1.1 Maksim Kebijaksanaan 

Gagasan dasar maksim kebijaksanaan menurut Leech (dalam Rahardi, 

2007:60) bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk 

selalu mengurangi kerugian pihak lain dan memaksimalkan keuntungan pihak lain 

dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim 

kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Di bawah ini merupakan 

hasil analisis data bentuk pematuhan maksim kebijaksanaan yang diambil dari teks 

negosiasi karangan siswa. 
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(1) Laila:“ya udah ntar aku selesain baca novel ini secepatnya y” 

Salma: “ih...Laila baik banget (sambil tersenyum).” 

Konteks: Tuturan terjadi di perpustakaan sekolah saat Laila dan Salma 

meminjam novel. 

Data (16) di atas termasuk mematuhi prinsp kesantunan pada maksim 

kebijaksanaan karena penutur berusaha mengurangi kerugian pihak lain dan 

memaksimalkan keuntungan pihak lain. Hal ini dibuktikan, Laila sebagai penutur 

berusaha memaksimalkan keuntungan bagi Salma dengan cara menyelesaikan 

membaca novel dengan cepat karena salma ingin meminjamnya, dibuktikan dengan 

tuturan “ya udah ntar aku selesain baca novel ini secepatnya ya.”  Sehingga tuturan 

di atas termasuk mematuhi maksim kebijaksanaan. 

3.1.2 Maksim Kedermawanan 

Gagasan dasar maksim kedermawanan dalam prinsip kesantunan menurut Leech 

(dalam Rahardi, 2007:61) adalah diharapkan para peserta pertuturan diharapkan 

dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi 

apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain atau menambahi pengorbananan atas 

dirinya. Di bawah ini merupakan hasil analisis data  maksim kedermawanan yang 

diambil dari teks negosiasi karangan siswa. 

(16) Annggi: “tauu..tuh si Nada , eamngnya mau jalan-jalan ke mana? 

Nada: “ke hatimuu..hehe..” 

Anggi:”aku serius Nad?” 

Nada: “rencanannya sih ke cipanas, mau gak? Aku yang bayarin deh tenang 

ajah..” 

Konteks: Tuturan di atas terjadi saat Nada datang menawarkan kepada temannya 

main ke cipanas. 

Data (16) di atas termasuk mematuhi prinsip kesantunan pada maksim 

kedermawanan karena penutur berusaha mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan 

memaksimalkan keuntungan pihak lain. Hal ini dibuktikan dengan, Nada sebagai 

penutur berusaha memaksimalkan keuntungan kepada temannya yaitu Anggi, dengan 
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cara membiayai uang untuk jalan-jalan bersama. Hal tersebut dibuktikan dengan 

tuturan Nada “Aku yang bayarin deh tenang ajah..” 

3.1.3 Maksim Penghargaan 

Gagasan dasar maksim penghargaan dalam prinsip kesantunan menurut Leech 

(dalam Rahardi, 2007:62) bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada 

prinsip kurangi cacian pada orang lain dan tambahi pujian pada orang lain. Di dalam 

maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila 

dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Di 

bawah ini merupakan hasil analisis data yang diambil dari teks negosiasi karangan 

siswa. 

(33) Laila: “ya udah ntar aku selesain baca novel ini secepatnya ya” 

Salma: “ih...Laila baik banget (sambil tersenyum).” 

Konteks: Tuturan terjadi di perpustakaan sekolah saat Laila dan Salma 

meminjam novel. 

Data (33) di atas termasuk mematuhi prinsip kesantunan pada maksim 

penghargaan. Hal ini dibuktikan dengan tuturan Salma “ih..Laila baik banget sih.” 

Tuturan tersebut menunjukan bahwa Salma berusaha memaksimalkan pujian kepada 

Laila dengan mengatakan bahwa Laila sangat baik karena akan berusaha membaca 

novel yang akan dipinjam Salma dengan waktu secepatnya. Orang yang selalu 

memberikan penghargaan terhadap orang lain akan dianggap santun, sehingga 

tuturan pembeli di atas termasuk dalam pematuhan maksim penghargaan. 

3.1.4 Maksim Kesederhanaan 

Gagasan dasar maksim kesederhanaan dalam prinsip kesantunan menurut Leech 

(dalam Rahardi, 2007:64) adalah para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada 

prinsip kurangi pujian pada diri sendiri dan tambahi cacian pada diri sendiri. Di 

dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan 

dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. 

Di bawah ini merupakan hasil analisis data maksim kesederhanaan yang diambil dari 

teks negosiasi karangan siswa. 

(45) Ibu Dani: “iya sih, ibu juga tahu, kamu masuk IPA aja nak, kan IPA jurusan 

yang terbaik.” 
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Dani: “bu…kan aku punya kemampuan dibahasa arab sedangkan aku sering 

tidak paham dengan IPA yang banyak angka–angka.” 

Konteks: Dituturkan oleh Dani ketika sedang berusaha menolak keinginan 

ibunya agar dia masuk jurusan IPA di sekolahnya. 

Tuturan data (45) di atas termasuk mematuhi prinsip kesantunan pada maksim 

kesederhanaan karena penutur berusaha bersikap rendah hati dengan cara tidak 

menyombongkan dirinya di depan mitra tutur. Dani sebagai penutur menolak dengan 

halus saran dari ibunya untuk masuk jurusan IPA dengan mengatakan sering tidak 

paham  dengan pelajaran IPA yang banyak angka-angka. Hal tersebut dibuktikan 

dengan tuturan “bu…kan aku punya kemampuan dibahasa arab sedangkan aku 

sering tidak paham dengan IPA yang banyak angka–angka.” Tuturan tersebut 

menunjukan Dani sebagai penutur bersikap rendah hati di depan ibunya, sehingga 

tuturan tersebut termasuk dalam pematuhan maksim kesederhanaan. 

3.1.5 Maksim Pemufakatan 

Gagasan dasar maksim pemufakatan dalam prinsip kesantunan menurut Leech 

(dalam Rahardi, 2007:64-65) adalah diharapkan para peserta pertuturan hendaknya 

berpegang pada prinsip kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain 

dan tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Di dalam maksim 

ini, ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau 

kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau 

kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-

masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Di bawah ini disajikan 

hasil analisis maksim pemufakatan yang diambil dari teks negosiasi karangan siswa. 

(66) Sukem: “Guys hari jum’at purwokerto kuy.” 

Anggi: “Kuy lah.” 

Konteks: Dituturkan oleh Oma ketika menyetujui ajakan Sukem untuk bermain 

ke Purwokerto. 

Data (66) di atas termasuk mematuhi prinsip kesantunan pada maksim 

pemufakatan. Penutur berusaha menerapkan prinsip kurangi ketidaksesuaian antara 

diri sendiri dengan orang lain dan tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan 

orang lain. Anggi sebagai penutur berusaha memaksimalkan kesetujuan terhadap 
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ajakan dari Sukem untuk pergi bermain ke Purwokerto. Hal itu dibuktikan dengan 

tuturan “Kuy lah.” 

3.1.6 Maksim Kesimpatian 

Gagasan dasar maksim kesimpatian dalam prinsip kesantunan menurut Leech 

(dalam Rahardi:2007:65) adalah para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada 

prinsip kurangi antipati pada diri sendiri dengan orang lain dan perbesar simpati 

antara diri sendiri dengan orang lain. Di dalam maksim ini, diharapkan para peserta 

pertuturan dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak 

yang lainnya. Orang yang selalu simpati kepadaorang lain akan dianggap santun. 

(72) Salma: “tugas apa La?kok aku ga tau?” 

Laila: “tugas bahasa indonesia,  kamu gak tau karena kamu kemarin gak 

berangkat.” 

Konteks:tuturan terjadi di dalam perpustakaan sekolah, Laila memberitahu 

Salma bahwa ada tugas bahasa indonesia yang harus dikerjakan. 

Tuturan pada data (72) di atas termasuk mematuhi prinsip kesantunan  pada 

maksim kesimpatian karena tuturan Laila di atas dapat memaksimalkan rasa simpati 

kepada Salma. Dari tutruran di atas terdengar Laila dapat memaksimalkan rasa 

simpatinya kepada Salma dengan memberi tahu bahwa ada tugas bahasa Indonesia 

karena hari sebelumnya Salma tidak masuk sekolah. Hal itu dibuktikan dengan 

tuturan “tugas bahasa indonesia,  kamu gak tau karena kamu kemarin gak 

berangkat.” Orang yang mampu memaksimalkan rasa simpatinya pada orang lain 

akan dianggap santun, sehingga tuturan Laila di atas termasuk dalam pematuhan 

maksim kesimpatiaan. 

3.2 Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Teks Negosiasi 

Karangan Siswa Kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Hasil penelitian yang kedua disajikan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan 

berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda 

Bumiayu tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan 13 data bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa yang 

meliputi empat maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim penghargaan, maksim 
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kesederhanaan, dan maksim pemufakatan dalam teks negosiasi karangan siswa. 

Data-data tersebut kemudian oleh peneliti dijabarkan sesuai dengan tujuan penelitian 

pada bab satu. 

3.2.1 Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan 

Pelanggaran terhadap maksim kebijaksanaan terjadi apabila para peserta 

pertuturan tidak berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi kerugian pihak lain 

dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Di bawah ini 

disajikan hasil analisis pelanggaran maksim kebijaksanaan yang diambil dari teks 

negosiasi karangan siswa. 

(33) Penjual: “Belum boleh bu, 15 ribu ya bu, biar saya dapat untung.” 

Pembeli: “Iya udah bu, ini uangnya saya bayar.” 

Konteks: Dituturkan oleh penjual ketika menolak harga tawaran dari pembeli. 

Tuturan data (2) di atas termasuk dalam pelanggaran prinsip kesantunan pada 

maksim  kebijaksanaan ditandai dengan penutur tidak menerapkan prinsip untuk 

mengurangi kerugian pihak lain dan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Hal itu 

dibuktikan dengan tuturan “Belum boleh bu, 15 ribu ya bu, biar saya dapat untung.” 

Tuturan tersebut memiliki arti bahwa penutur tidak mau mengurangi kerugian 

dirinya sendiri, justru penutur memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. 

3.2.2 Pelanggaran Maksim Penghargaan 

Pelanggaran terhadap maksim penghargaan terjadi apabila para peserta 

pertuturan tidak menerapkan prinsip untuk selalu kurangi cacian pada orang lain dan 

tambahi pujian pada orang lain, sebaliknya para peserta pertuturan saling mengejek, 

saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain.Di bawah ini disajikan hasil 

analisis pelanggaran maksim penghargaan yang diambil dari teks negosiasi karangan 

siswa. 

(6) Pembeli: “Kok ini jahitannya pada lepas yah pak?...” 

Penjual: “kebetulan batik dari Solo tinggal yang itu pak. 

Konteks: Dituturkan oleh pembeli ketika melihat batik pekalongan di toko 

penjual. 

Data (6) di atas termasuk dalam pelanggaran prinsip kesantunan pada maksim 

penghargaan karena penutur tidak berpegang pada prinsip kurangi cacian pada orang 
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lain dan tambahi pujian pada orang lain. Hal itu dibuktikan oleh tuturan pembeli 

“Kok ini jahitannya pada lepas yah pak?.”Tuturan tersebut memiliki arti bahwa 

pembeli sebagai penutur telah mencaci atau menghina batik pekalongan yang dijual 

di toko penjual dengan mengatakan jahitannya pada lepas. 

3.2.3 Pelanggaran Maksim Kesederhanaan 

Pelanggaran terhadap maksim kesederhanaan terjadi apabila para peserta 

pertuturan tidak berpegang pada prinsip untuk selalu kurangi pujian pada diri sendiri 

dan tambahi cacian pada diri sendiri. Di dalam pelanggaran maksim kesederhanaan 

atau maksim kerendahan hati, peserta tutur tidak bersikap rendah hati dengan tidak 

mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan 

congkak apabila di dalam bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. 

Di bawah ini disajikan hasil analisis pelanggaran maksim kesederhanaan yang 

diambil dari teks negosiasi karangan siswa. 

(8) Bapak:”Jangan nak, jangan ninja kalau ninja repot bayar saya pajaknya mending 

supra aja yang murah.”  

Anak:“yaelah pak masa aku keren gini pake supra? Kan supra itu buat bapak-

bapak gimana kalu verza aja?” 

Konteks: Tuturan terjadi saat bapak dan anaknya bernegosiasi tentang harga 

motor yang ingin dibelinya. 

Tuturan pada data (8) di atas termasuk dalam pelanggaran prinsip kesantunan 

pada maksim kesederhanaan. Penutur tidak berpegang pada prinsip kurangi pujian 

pada diri sendiri dan tambahi cacian pada diri sendiri. Hal itu dibuktikan oleh tuturan 

anak :“yaelah pak masa aku keren gini pake supra? Kan supra itu buat bapak-bapak 

gimana kalu verza aja?.” Tuturan tersebut memiliki arti bahwa Anak sebagai penutur 

tidak berusaha mengurangi pujian pada diri sendiri, sebaliknya tuturan tersebut 

terdengar angkuh kepada mitra tuturnya. Penutur memaksimalkan pujian kepada 

dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya itu keren tidak pantas memakai motor 

supra. 

3.2.4 Pelanggaran Maksim Pemufakatan 

Pelanggaran terhadap maksim pemufakatan terjadi apabila para peserta 

pertuturan tidak berpegang pada prinsip untuk kurangi ketidaksesuaian antara diri 
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sendiri dengan orang lain dan tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang 

lain. Di dalam pelanggaran maksim pemufakatan, para peserta tutur tidak berusaha 

untuk saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. 

Pelanggaran maksim pemufakatan dapat ditandai dengan tidak memberikan pilihan 

kepada lawan tutur, berbicara tidak sesuai pokok permasalahan dan tidak ada 

kesepakatan penutur dan mitra tutur 

(13) Karyawan: “Yaudah 200 ya bu” 

Ibu Ani: “Masih kemahalan mba 200 mah”  

Konteks: Tuturan di atas terjadi di sebuah toko busana saat karyawan 

menawarkan harga baju anak kepada ibu Ani. 

Tuturan data (13) di atas dinilai melanggar prinsip kesantunan pada maksim 

pemufakatan karena tuturan Masih kemahalan mba 200 mah, penutur tidak menjalin 

kesepakatan atau kecocokan dengan mitra tuturnya saat bernegosiasi. Penutur secara 

langsung menolak untuk menerima harga yang telah ditawarkan oleh mitra tutur 

mengenai harga barang. Oleh karena itu tuturan di atas dianggap tidak santun karena 

penutur tidak memaksimalkan kecocokan dengan lawan tuturnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Aloui (2011) berjudul “Politeness Principle: A 

Comparative Study of English and Moroccan Arabic Request, Offers an Thanks.” 

Penelitiannya menghasilkan bahwa kesantunan dalam bertindak tutur berupa 

permintaan, menawarkan dan ucapan terima kasih dalam bahasa inggris dan arab 

maroko yang meminimalkan ancaman pada wajah pembicara dan pendengar. Kedua 

penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terletak pada 

penelitiannya. Penelitian Aloui meneliti kesantunan berbahasa komparasi tindak tutur 

dalam bahasa inggris dan arab maroko yang menghasilkan tindak tutur berupa 

permintaan, menawarkan, dan ucapan terima kasih, sedangkan penelitian ini meneliti 

kesantunan berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa dan menghasilkan data 

berupa 83 bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dan 13 data bentuk 

pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Persamaan kedua penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti kesantunan berbahasa. 

Penelitian yang berjudul “Politeness in Buginese Language as a social Status 

Symbol in Wajo Regency”dilakukan oleh Halim, dkk (2015). Penelitiannya 
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mengahsilkan terdapat beberapa perangkat bahasa yang digunakan sebagai simbol 

kesantunan bahasa bugis. Kata-kata tersebut yaitu kata kehormatan, kata ganti orang 

kedua, kata sapaan, kosa kata sebagai simbol kesopanan, dan tuturan dalam arti 

pragmatis. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada hasil penelitiannya. 

Penelitian Halim, dkk meneliti kesantunan dalam bahasa bugis dengan menghasilkan 

data berupa beberapa perangkat bahasa sebagai simbol kesantunan, sedangkan 

penelitian ini menghasilkan data berupa 83 data bentuk pematuhan dan 13 data 

pelanggaran maksim kesantunan berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa 

Kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu.  Persamaan kedua penelitian ini 

yaitu sama-sama meneliti kesantunan berbahasa. 

Penelitian yang berjudul “Politeness Orientation in Social Hierarchies in 

Urdu”olehKousar (2015). Penelitiannya mengahasilkan bahwa pengguna bahasa 

Urdu menggunakan strategi kesopanan negatif paling banyak untuk menunjukkan 

status sosial yang tinggi dan status sosial yang rendah. Orang yang dituju dari status 

sosial yang sama dimintai maaf dengan menggunakan strategi kesopanan yang 

positif. Penelitian Kousar memiliki perbedan dan persamaan dengan penelitian ini. 

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada penelitiannya. Penelitian Kousar 

meneliti kesantunan bahasa Urdu dan menghasilkan data berupa strategi kesopanan 

negatif dan strategi kesopanan positif untuk mengukur tingkat status sosial, 

sedangkan penelitian ini meneliti kesantuan berbahasa dalam teks negosiasi karangan 

siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu dan menghasilkan data  berupa 

83 bentuk pematuhan maksim kesantunan bebahasa dan 13 bentuk pelanggaran 

maksim kesantunan berbahasa. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti kesantunan berbahasa. 

Penelitian sejenis yang berjudul “Conversational Maxim View of Politeness: 

Focus on Politeness Implicatures Raised in Performing Persian Offers and 

Invitations” oleh Yaqubi (2017). Hasil penelitiannya menemukan bahwa maksim 

kedermawanan dan maksim kebijaksanaan merupakan alasan utama di balik tawaran 

dan ajakan  secara langsung dan tidak langsung. Disamping itu, hasilnya 

menunjukkan bahwa skala keuntungan biaya dapat menjelaskan implikatur 

kesopanan yang diangkat dalam melakukan tindak tutur, secara lebih baik daripada 
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dengan menggunakan skala langsung-tidak langsung. Kedua penelitian ini memiliki 

perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. 

Penelitian Yaqubi meneliti kesantunan berbahasa berfokus pada implikatur 

percakapan tawaran ajakan persia, sedangkan penelitian ini meneliti kesantunan 

berbahasa berfokus pada bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan 

berbahasa. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kesantunan 

berbahasa dan menghasilkan data berupa pematuhan maksim kesantunan berbahasa. 

Penelitian yang berjudul “Politeness Principle and Ilorin Greetings in Nigeria: 

A Sociolinguistic Study” diteliti oleh Olaniyi (2017). Hasil penelitiannya menemukan 

penggunaan “sapaan ilorin” di Nigeria merupakan bagian dari budaya masyarakat, 

dan pengabaian untuk menggunakan sapaa ilorin merupakan suatu sikap yang 

menyimpang kesantunan. Kedua penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. 

Perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Penelitian Olaniyi mengkaaji 

kesantunan penggunaan sapaan ilorin berdasarkan ilmu sosiolinguitik, sedangkan 

penelitian ini mengkaji kesantunan berbahasa dari segi bidang pragmatik dan 

menghasilkan data berupa bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan 

berbahasa. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti kesantunan 

dalam berbahasa. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan dalam bab IV dapat disimpulkan 

bahwa : 

1) Peneliti menemukan 83 data yang mengandung bentuk pematuhan prinsip 

kesantunan berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA 

Islam Ta’allumul Huda Bumiayu, yang terdiri dari enam jenis maksim 

kesantunan berbahasa, yaitu maksim kebijaksanaan 15 data, maksim 

kedermawanan 16 data, maksim penghargaan 13 data, maksim kesederhanaan 

15 data, maksim pemufakatan 12 data, dan maksim kesimpatian 12 data. 

2) Peneliti menemukan 13 data yangmengantung bentuk pelanggran prinsip 

keantunan berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islm 

Ta’allumul Huda Bumiayu, yang terdiri dari empat jenis maksim, yaitu 
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maksim kebijaksanaan 3 data, maksim penghargaan 4 data, maksim 

keederhanaan 5 data, dan maksim pemufakatan 1 data. 

3) Berdasarkan hasil analisis tersebut teks negosiasi karangan siswa SMA Islam 

Ta’allumul Huda Bumiayu dapat dikatakan santun dalam penggunaan bahasa, 

karena jumlah pematuhan prinsip kesantunan berbahasa lebih banyak 

daripada jumlah pelanggran prinsip kesantunan berbahasa. 
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