
 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Peribahasa sering kali dijadikan sebagai media pengajaran. Peribahasa (Al 

Ma’ruf, 2012: 73) merupakan pusaka budaya yang berharga, memiliki nilai edukatif 

sekaligus budaya. Jadi, peribahasa memiliki nilai pendidikan dan merupakan kekayaan 

budaya. Salah satu bentuk peribahasa adalah pameo. Contoh pameo dapat ditemukan 

di Pengadilan Negeri Surakarta. Pameo tersebut disajikan dalam bentuk wacana 

tulis. Wacana (Mulyana, 2005: 3) dimaknai sebagai perkataan, ucapan, bacaan, yang 

bersifat kontekstual. Disebut wacana tulis karena berwujud tulisan yang dapat dibaca 

dan dilihat.  

Pameo dapat berisi mengobarkan semangat atau suasana seperti yang dijumpai 

di Pengadilan Negeri Surakarta. Salah satu contohnya adalah kata sianida. Sianida 

merupakan zat kimia beracun dan berbahaya jika dikonsumsi manusia. Kata tersebut 

diperluas dengan SIANIDA: Saya; Itu kapanpun; Ada dimanapun; Nan henti; Ingin; 

Dekat; Allah. Penutur dengan kreativitasnya mengubah makna negatif menjadi positif. 

Penutur menjabarkan kata sianida menjadi media mengobarkan semangat. 

Tema pameo di Pengadilan Negeri Surakarta bersifat khas karena isi atau pesan 

yang disampaikan berhubungan dengan perbuatan dan akibat perbuatan. Hal tersebut 

sesuai dengan fungsi keberadaan Pengadilan. Pengadilan dijadikan tempat untuk 

mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Pemilihan tema pameo 

yang sesuai konteks di Pengadilan Negeri Surakarta sudah menunjukkan keterkaitan 

dengan pragmatik. Kajian pragmatik (Rohmadi, Muhammad, 2014: 54) merupakan  

kajian  maksud  di  balik  tuturan seorang penutur dan lawan tutur yang terikat konteks. 

Oleh karena itu, penulis menghubungkan bahasa pameo dengan kajian pragmatik.  

Salah satu bidang kajian pragmatik adalah kesantunan berbahasa. Tuturan pameo 

yang bersifat khas menunjukkan tingkat kesantunan. Tingkat kesantunan berbahasa 

dapat diukur dengan skala kesantunan Lakoff, meliputi skala formalitas, ketidaktegasan,
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dan kesekawanan. Suatu tuturan jika terlalu formal maka mewujudkan ketidaksantunan 

dalam bertutur. Suatu tuturan yang bersifat sangat tegas, maka mewujudkan tuturan 

yang tidak santun. Suatu tuturan yang mewujudkan persahabatan, maka termasuk 

santun. 

Kesantunan berbahasa berhubungan dengan rasa hormat. Basuki, Rokhmat 

(2015: 18-19) menambahkan bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya berhubungan 

dengan pemahaman bagaimana mengucapkan silakan dan  terima kasih  secara  tepat,  

akantetapi perlu juga pemahaman nilai budaya suatu masyarakat tutur. Kota Surakarta 

merupakan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa (Prayitno, 2011: 37) sangat 

mengedepankan rukun sehingga terkenal dengan ungkapan rukun agawe santosa, 

kerukunan merupakan modal kesentosaan, dengan cara menunjukkan sikap yang tenang 

dan tidak mengumbar emosi secara berlebihan. Hal tersebut berarti bahwa pameo 

sebagai salah satu bentuk peribahasa dengan kesantunan berbahasa memiliki persamaan, 

yaitu menunjukkan budaya. 

Pameo sebagai salah satu bentuk kesantunan bahasa juga memiliki strategi agar 

tuturannya dapat diterima oleh mitra tutur. Kata strategi (Nadar, 2009: 31) dalam 

strategi kesantunan berbahasa tidak selalu mengandung arti usaha untuk berperilaku 

sopan, melainkan juga merujuk pada ungkapan-ungkapan berbahasa yang bersifat rutin 

serta mengacu pada upaya berbicara secara sopan. Artinya, penggunaan bahasa pameo 

memiliki usaha yang juga dapat merujuk pada ungkapan-ungkapan berbahasa. Hal 

tersebut karena pameo merupakan bagian dari peribahasa yang merupakan salah satu 

kekayaan sastra Indonesia. 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, didapatkan bahwa kajian bahasa 

pameo dapat dihubungkan dengan kesantunan berbahasa bidang pragmatik. Kesantunan 

tersebut dapat diperluas dengan mengidentifikasi tuturan, mengukur tingkat kesantunan, 

dan strategi yang digunakan. Materi tersebut dapat dihubungkan dengan pembelajaran. 

Pembelajaran (Afandi, Muhamad, dkk, 2013: 6) berarti suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan. Artinya pembelajaran merupkan kegiatan belajar antara peserta didik 

dan guru. Belajar (Afandi, Muhamad, dkk, 2013: 3) adalah interaksi antara pendidik 
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dengan peserta didik secara sadar, terencana baik di dalam maupun di luar ruangan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.  

Berdasarkan pemaparan beberapa alasan diatas, penulis mengaitkan penelitian 

pragmatik dengan pendidikan. Alasan tersebut diperkuat dengan data yang digunakan 

memuat kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa yang ditampilkan dalam bentuk 

ungkapan pameo diharapkan mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, penulis hendak menyusun skripsi yang berjudul “Skala Kesantunan Lakoff 

pada Ungkapan Pameo di Pengadilan Negeri Surakarta dan Implikasinya sebagai Bahan 

Ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti menyimpulkan empat rumusan. 

1. Bagaimanakah bentuk tuturan pameo di Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Bagaimanakah realisasi skala kesantunan Lakoff pada ungkapan pameo di 

Pengadilan Negeri Surakarta? 

3. Bagaimanakah strategi skala kesantunan Lakoff pada ungkapan pameo di Pengadilan 

Negeri Surakarta? 

4. Bagaimanakah implikasi skala kesantunan Lakoff pada ungkapan pameo di 

Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia kelas VIII? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Peneliti merumuskan empat tujuan. 

1. Mendeskripsikan bentuk tuturan pameo di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Mendeskripsikan realisasi skala kesantunan Lakoff pada ungkapan pameo di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

3. Mendeskripsikan strategi skala kesantunan Lakoff pada ungkapan pameo di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

4. Mendeskripsikan implikasi skala kesantunan Lakoff pada ungkapan pameo di 

Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia kelas VIII. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. 

1.   Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan di bidang pragmatik dan pendidikan pada umumnya. Bidang pragmatik 

khususnya mengenai bentuk tuturan, realisasi skala kesantunan Lakoff, dan strategi 

tuturan dalam ungkapan pameo. Bidang pendidikan terutama pada implikasi skala 

kesantunan Lakoff sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia kelas VIII. 

2.   Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi penulis adalah memperdalam pengetahuan 

tentang bentuk tuturan, realisasi skala kesantunan Lakoff, strategi tuturan, dan 

implikasinya sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia kelas VIII. Manfaat bagi  peneliti  

lain  adalah  penelitian  ini  dapat  dijadikan referensi penelitian berikutnya. 


