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TINGKAT KESANTUNAN BERBAHASA GURU DAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS VII DI SMP NEGERI 

18 SURAKARTA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk tingakt kesantunan berbahasa 

guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas VII di SMP Negeri 18 

Surakarta. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 

berupa kata-kata maupun kalimat yang mengandung pematuhan prinsip 

kesantunan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa guru dan siswa. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kegiatan belajar mengajar Bahasa 

Indonesia kelas VII di SMP Negeri 18 Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan model analisi interaktif. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan trianggulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peneliti menemukan 20 data yang mengandung 8 bentuk pematuhan 

berbahasa pada guru dan 12 bentuk pematuhan berbahasa pada siswa. Selanjutnya 

peneliti menemukan 4 data yang mengandung 3 bentuk pelanggaran prinsip 

kesantunan berbahasa pada guru dan 1 bentuk pelanggaran prinsip kesantunan 

pada siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan hasil analisis 

mengenai tingkat kesantunan berbahasa guru dan siswa dalam pembelajran bahasa 

Indonesia pada kelas VII di SMP Negeri 18 Surakarta dapat dikatakan siswa lebih 

santun dalam penggunaan bahasa , karena jumlah pematuhan prinsip kesantunan 

berbahasa siswa lebih banyak dibanding tingakat kesantunan berbahasa pada guru. 

Selanjutnya tingkat pelanggaran kesantunan berbahasa lebih condong kepada 

guru, karena jumlah pelanggaran tingkat kesantunan guru lebih besar dari pada 

siswa. 

 

Kata kunci: prinsip kesantunan berbahasa, maksim. 

 

Abstract 

This study aims to describe the teacher's and students' language behavioral level 

in learning Indonesian class VII in Surakarta State 18 Junior High School. This 

type of research is qualitative descriptive. The data in this study are in the form of 

words and sentences that contain adherence to politeness principles and violations 

of the teacher and student politeness principles. The source of data in this study 

was the seventh grade Indonesian teaching and learning activities at Surakarta 

State 18 Junior High School. Data collection techniques in this study used 

interactive analysis models. The validity of the data in this study uses 

triangulation theory. The results showed that the researchers found 20 data 

containing 8 forms of language adherence to the teacher and 12 forms of language 

adherence to students. Furthermore, the researchers found 4 data containing 3 

forms of violation of the principle of language politeness in the teacher and 1 form 

of violation of politeness principles in students in learning Indonesian Language. 

Based on the analysis of the level of politeness of the teacher and students in 

Indonesian language learning at grade VII in Surakarta State 18 Junior High 

School. said students are more polite in the use of language, because the number 
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of adherence to the principle of student language politeness is more than the level 

of politeness of language in the teacher. Furthermore, the level of violation of 

language politeness is more inclined to the teacher, because the number of 

violations of teacher politeness level is greater than that of students. 

 

Keywords: the principle of language politeness, maxim. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kesantunan berkaitan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu 

masyarakat. Kesantunan selalu berkaitan dengan aspek-aspek kebahasaan. Aspek 

kebahasaan terjadi dari etika, norma sosial, dan sistem budaya, kesantunan 

dipengaruhi juga oleh konten yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan peran 

yang berkaitan dengan umur, usia, dan kedudukan. Kesantunan bersikap relatif di 

dalam masyarakat. Kesantunan juga menjadi salah satu aspek yang peranannya 

sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan lain dengan terciptanya suasana tujuan 

komunikasi akan tercapai.  

Kesantunan pada hakekatnya merupakan upaya perubahan untuk  suatu 

tujuan yang diharapkan. Kesantunan aturan perilaku yang ditetapkan di sepakati 

bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi 

prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Kesantunan sikap yang 

mengandung sopan santun dan etika dalam pergaulan sehari-hari.  

Santun merupakan sifat yang baik dan halus dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilaku kepada semua orang (Asmani, 2011: 39). Tingkat 

kesantunan bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia  yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang santun. 

Kesantunan tindak tutur memiliki nilai-nilai yang sangat penting untuk 

memahami bagaimana etika dan budi pekerti.  

Bahasa adalah sebuah sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh 

anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar 

sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama 

(Djardjowidjojo, 2008: 10). Sejalan dengan pendapat tersebut Chaer dan Leonie 

(2010: 15) menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem, artinya, bahasa itu 
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dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat 

dikaidahkan. 

Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa bentuk sistem simbol suara 

yang di hasilkan oleh manusia dan sebagai alat untuk berinteraksi dengan 

lingkungan di sekitar kita. Tanpa bahasa kita tidak dapat berinteraksi satu sama 

lain karena bahasa merupakan sumber untuk terciptanya interaksi manusia dengan 

orang lain yang juga merupakan simbol dari suatu bangsa atau suku dan menjadi 

salah satu ciri khas bangsa atau suku sehingga orang-orang dapat mengenali 

bangsa atau suku lewat bahasa mereka. Bahasa di dunia sangat banyak dan tidak 

sepenuhnya pengucapannya sama. Bahasa dapat dikatakan sebagai jembatan 

antara orang-orang untuk berkomunikasi dengan orang lain.  

Kesantunan berbahasa adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesantunan berbahasa dapat 

menimbulkan permasalahan sosial. Kesantunan berbahasa juga merupakan aspek 

kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional para penuturnya. 

Kesantunan berbahasa dalam pembelajaran di sekolah sangatlah penting. 

Kesantunan berbahasa menjadi salah satu aspek kebahasaan yang dapat 

mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan emosional para penuturnya. 

Kesantunan berbahasa juga sebagai kespoanan dalam menggunakan bahasa baik 

secara lisan maupun tulisan. Aktivitas berkomunikasi dalam pembelajaran dapat 

dilakukan dengan cara penggunaaan bahasa yang sopan dan santun baik dalam 

situasi formal maupun nonformal. 

Sanjaya (2008: 26) pembelajaran merupakan suatu proses kerjasama antara 

guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang baik. 

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku siswa baik 

perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Penggunaan 

kesantunan berbahasa dalam pembelajaran sangatlah penting, mengingat pada era 

milineal ini banyak penggunaan bahasa yang sudah terkontaminasi dengan bahasa 

gaul yang dipakai komunitas tertentu.  
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2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Menurut Tohirin (2013: 3) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dapat 

dideskripsikan menggunakan kata-kata. Sedangkan penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal 

lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian (Arikunto, 2010:3). Data dalam penelitian ini berupa kata-kata atau 

kalimat yang mengandung kelayakan penyajian. Sumber data dalam penelitian ini 

diambil dari buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik SMA/SMK 

Kelas X Edisi Revisi 2014. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan 

dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang diterapkan pada 

penelitian ini adalah teknik analisis mengalir. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang pertama akan disajikan mengenai tingkat kesantunan 

berbahasa siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 

Surakarta. Berdasarkan analisis data yang dilakukan , peneliti menemukan 24 data 

mengenai kesantunan berbahasa pada guru dan siswa. Data-data tersebut tersebut 

terbagi atas bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dan bentuk 

pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. 

3.1.1 Tingkat Kesantunan Berbahasa Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 Surakarta. 

Bentuk Pematuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa Guru: 

3.1.1.1 Maksim Kebijaksanaan 

Maksim kebijaksanaan ini menuntut penutur untuk bersikap bijak dalam 

berkomunikasi. Penutur hendaknya meminimalkan kerugian dan memaksimalkan 

keuntungan orang lain. Dalam maksim kebijaksanaan tuturan dapat dikatakan 

lebih santun jika diungkapkan dengan kalimat tidak langsung.  
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Data  

Guru : selanjutnya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, 

pengalaman apa yang kalian dapatkan? Yok siapa yang mau 

menjawab? 

Siswa : saya bu (jawab satu siswa) 

Guru  : ya maya, pengalaman apa yang kamu dapatkan? 

Siswa : menambah pengetahuan dan menambah pengalaman tentang 

cara menulis surat dinas. 

 

Analisis 

Tuturan guru di atas memenuhi prinsip kesantunan dengan maksim 

kebijaksanaan. Hal ini terlihat dari jawaban siswa yang dapat memahami akan 

pengalaman yang didapatkan dalam mempelajari materi yang disampaikan guru. 

Sehingga percakapan diatas memenuhi maksim kebijaksanaan, dimana guru dapat 

memaksimalkan keuntungan bagi siswa. Guru dapat memberikan materi yang 

dimengerti siswa. Siswa pun mendapat pengalaman akan pembeljaran tersebut. 

3.1.1.2 Maksim Penghargaan 

Seseorang bisa dianggap santun jika dalam komunikasi bertutur berusaha untuk 

memberikan pernghargaan terhadap pihak lain. Pada maksim ini, diharapkan 

penutur dan mitra tutur tidak saling mengejek, tidak saling mencela, tidak saling 

membenci, dan tidak saling merendahkan pihak lawan bicara. Penutur yang 

mengejek peserta tutur lain saat kegiatan bertutur dapat dikatakan sebagai orang 

yang tidak sopan. Dikatakan seperti itu, karena mengejek merupakan tindakan 

tidak menghargai orang lain.  

Data  

Guru : salam pembuka, trus yang ketiga? 

Siswa  : kalimat pembuka paragraf 

Guru : ya, secara keseluruhan anak-anak bisa, sekarang individu. 

Setelah ada salam pembuka? 

 

Analisis 

Tuturan guru di atas memenuhi prinsip kesantunan dengan maksim 

penghargaan. Hal ini terlihat dari tuturan guru yang berusaha memberikan 

penghargaan kepada siswa dengan dialog “ya, secara keseluhan anak-anak bisa”. 

Dialog tersebut menjelaskan bahwa guru mengapresiasi jawaban siswa ketika ada 

hal yang dipertanyakan guru. 
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3.1.1.3 Maksim Pemufakatan 

Maksim permufakatan bisa disebut maksim kecocokan. Pada  maksim ini, 

menekankan supaya si penutur dan mitra tutur dapat saling membina kecocokan, 

persetujuan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Penutur dan mitra tutur 

dapat dikatakan memiliki sikap yang santun jika sudah terjadi kemufakatan atau 

kecocokan dalam kegiatan bertutur. 

Data  

Guru  : jika anak-anak sudah pandai menulis surat pribadi maka bisa 

menjadi bekal anak-anak dalam menulis cerpen. Sudah paham manfaat 

surat pribadi? 

Siswa : sudah 

Guru : baik kita lanjut berikutnya. Unsur-unsur surat pribadi. Sekira 

meterinya penting maka anak-anak harus menulis di buku catatan masing-

masing ya 

Siswa  : (melakukan perintah guru) 

 

Analisis 

Tuturan siswa di atas memenuhi prinsip kesantunan berbahasa dengan 

maksim pemufakatan. Hal ini terlihat dari tuturan antara guru dan siswa yang 

memiliki pemufakatan atau persetujuan bahwa siswa sudah paham akan menulis 

surat pribadi dan guru melanjutkan materi berikutnya dengan persetujuan siswa. 

3.1.2 Bentuk Pematuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa Siswa 

3.1.2.1 Maksim Kebijaksanaan 

Maksim kebijaksanaan ini menuntut penutur untuk bersikap bijak dalam 

berkomunikasi. Penutur hendaknya meminimalkan kerugian dan memaksimalkan 

keuntungan orang lain. Dalam maksim kebijaksanaan tuturan dapat dikatakan 

lebih santun jika diungkapkan dengan kalimat tidak langsung.  

Data  

Guru :”baik, kita mulai pembelajaran dan perhatikan! Jangan ramai 

sendiri.” 

Siswa : “iya bunda, baik.” 

 

Analisis 

Tuturan siswa di atas memenuhi prinsip kesantunan berbahasa dengan 

maksim kebijaksanaan. Ketika guru ingin memulai pembelajaran dan menyuruh 
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siswa untuk tidak ramai di dalam kelas, maka dengan santun siswa menjawab. 

Tuturan siswa “iya bunda, baik” bersikap arif untuk tidak menyakiti penutur. 

3.1.2.2 Maksim Kedermawanan 

Maksim kedermawanan bisa disebut dengan maksim kemurahan hati, artinya 

orang yang bertutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan 

terhadap orang lain dapat terjadi jika penutur mengurangi keuntungan atas dirinya 

sendiri dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain.  

Data  

Guru : “Eh tidak boleh membuka buku. Ayo semua buku 

dikumpulkan.” 

Siswa : “ya bu, biar saya yang mengumpulkan.” 

 

Analisis 

Tuturan siswa di atas memenuhi prinsip kesantunan berbahasa yaitu 

maksim kedermawanan. Hal ini terlihat dari tuturan siswa yang mengurangi 

keuntungan atas dirinya dan memaksimalkan keuntungan orang lain dengan 

membantu guru untuk mengumpulkan buku. 

3.1.2.3 Maksim Kesederhanaan 

Maksim kesederhanaan dapat disebut maksim kerendahan hati, dalam 

komunikasi peserta tutur diharapkan dapat memiliki sikap kerendahan hati dengan 

cara mengurangi pujian atas dirinya sendiri. Orang bisa dikatakan sombong hati 

jika dalam komunikasi bertutur selalu mengunggulkan dirinya sendiri atau 

memuji dirinya sendiri. Di kehidupan masyarakat Indonesia, kesederhanaan atau 

kerendahan hati dijadikan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. 

Sebagai contoh tuturan di bawah ini sering terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Data  

Guru : “ayo maju ke depan.” 

Siswa : “ (maju ke depan) ini gimana bu? Kalau salah tolong 

dibenarkan ya bu.” 

 

Analisis 

Tuturan siswa di atas memenuhi prinsip kesantunan berbahasa dengan 

maksim kesederhanaan. Tuturan siswa di atas berusaha merendahkan diri sendiri 
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dengan menanyakan suatu hal kepada guru dan meminta tolong kepada guru 

untuk dibenarkan jawaban yang salah. 

3.1.2.4 Maksim Pemufakatan 

Maksim permufakatan bisa disebut maksim kecocokan. Pada  maksim ini, 

menekankan supaya si penutur dan mitra tutur dapat saling membina kecocokan, 

persetujuan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. 

Penutur dan mitra tutur dapat dikatakan memiliki sikap yang santun jika 

sudah terjadi kemufakatan atau kecocokan dalam kegiatan bertutur.kehidupan 

masyarakat Jawa, orang tidak diperbolehkan membantah secara langsung atas apa 

yang dituturkan orang lain. Kehidupan masyarakat Jawa dahulu, wanita tidak 

diperkenankan menentang sesuatu yang dikatakan pria. Jika kita mencermati 

orang bertutur masa saat ini, seringkali si mitra tutur menggunakan anggukan-

anggukan untuk tanda setuju, acungan jempol, wajah tanpa kerutan pada dahi, dan 

lainnya. Hal tersebut merupakan sifat paralinguistik kinetik untuk menyatakan 

maksud tertentu.  

Data  

Siswa : “bu, dilanjutkan saja bu.” 

Guru   : “dilanjutkan?” 

Siswa  : “iya bu” 

 

Analisis 

Tuturan siswa di atas memenuhi prinsip kesantunan berbahasa dengan 

maksim pemufakatan. Hal ini terlihat dari tuturan antara guru dan siswa yang 

memiliki pemufakatan atau persetujuan untuk melanjutkan pembelajaran. Pada 

kasus ini bel istrahat berbunyi dan guru menanyakan untuk melanjtkan 

pembelajaran atau istirahat terlebih dahulu, siswa menjawab untuk dilanjukan dan 

guru menyetujui. 

3.1.2.5 Maksim Kesimpatian 

Maksim kesimpatian merupakan pemberian sikap perhatian. Tujuan maksim ini 

ialah agar peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpatinya antara pihak yang 

satu dengan pihak yang lain. Masyarakat tutur di Indonesia, menjunjung tinggi 

sikap simpati kepada orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Jika peserta tutur 

tidak memiliki sikap simpati maka dapat dikatakan peserta tutur memiliki sikap 
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antipati dan bisa dikatakan sebagai  suatu tindakan tidak santun. Sikap simpati 

kepada orang lain bisa ditunjukkan dengan cara memberikan senyuman, 

anggukan, gandengan tangan, dan lainnya.  

Data  

Guru  : “sudah selesai anak-anak?” 

Siswa : “sudah bu (mengangguk)” 

 

Analisis 

Tuturan di atas memenuhi prinsip kesantuan berbahasa dengan maksim 

kesimpatian. Hal tersebut terlihat dari tuturan siswa yang memaksimalkan sikap  

simpatinya terhadap orang lain. Dengan menjawab disertai anggukan, hal ini 

membuktikan tuturan siswa. 

3.1.3 Bentuk Pelanggaran Prisnsip Kesantunan Berbahasa Guru dan Siswa 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 Surakarta. 

Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Guru 

3.1.3.1 Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan 

Pelanggaran terhadap maksim kebijaksanaan terjadi apabila para peserta tutur 

tidak berpegang teguh pada prinsip untuk selalu mengurangi kerugian terhadap 

pihak lain dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. 

Data  

Guru : nah sebelumnya kita akan membahas struktur ini tepat atau 

tidak. Saya ingin mengetahui bagaimana kelompok 5 bisa 

dengan cepat mengerjakan lebih dahulu daripada kelompok 

yang lain. Jadi, pertanyaan ini kamu jawab. Yok silahkan yang 

mewakili agak cepat. 

Siswa  : ini gimana bu? (maju kedepan) 

Guru  : ini lho dibaca hasil kerjanya. Silahkan dibacakan hasil kerja 

kelompok kami. 

 

Analisis 

Tuturan diatas termasuk dalam pelanggaran prinsip kesantunan pada 

maksim kebijaksanaan. Hal tersebut ditandai dengan dialog guru yang berbelit-

belit dalam menjelaskan kepada siswa, sehingga siswa tidak dapat mengartikan 

atau memehami perintah guru. Dalam dialog tersebut guru tidak memaksimalkan 

keuntungan kepada siswa. 
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3.1.3.2 Pelanggaran Maksim Penghargaan 

Pelanggaran pada maksim penghargaan terjadi apabila orang yang bertutur tidak 

dapat menghormati orang lain. Seseorang bisa dianggap santun jika dalam 

komunikasi bertutur berusaha untuk memberikan penghargaan terhadap pihak 

lain. Pada maksim ini, diharapkan penutur dan mitra tutur tidak saling mengejek, 

tidak saling mencela, tidak saling membenci, dan tidak saling merendahkan pihak 

lawan bicara. Penutur yang mengejek peserta tutur lain saat kegiatan bertutur 

dapat dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan seperti itu, karena 

mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. Disebut perbuatan 

yang tidak baik, tindakan tersebut harus dihindari dalam pergaulan yang 

sebenarnya. 

Data  

Guru  : unsur-unsur surat pribadi yang paling atas sendiri apa kemarin? 

Siswa  : kop surat 

Guru  : kop surat? Mosok kemarin urutan pertama kop surat? 

Siswa  : alamat surat 

 

Analisis 

Tuturan diatas termasuk dalam pelanggaran prinsip kesantunan pada 

maksim penghargaan karena tuturan guru tidak menghargai jawaban siswa. Hal 

tersebut ditandai dengan kata “mosok”.  

Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Siswa adalah 

pelanggaran Maksim Kesimpatian.  

Pelanggaran pada maksim kesimpatian terjadi apabila pemberian sikap 

perhatian peserta tutur tidak dapat memaksimalkan sikap simpatinya antara pihak 

yang satu dengan pihak yang lain. Masyarakat tutur di Indonesia, menjunjung 

tinggi sikap simpati kepada orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Jika peserta 

tutur tidak memiliki sikap simpati maka dapat dikatakan peserta tutur memiliki 

sikap antipati dan bisa dikatakan sebagai  suatu tindakan tidak santun.  

Data  

Guru  : sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu,. Siapakah hari 

ini yang tidak masuk? 

Siswa  : mirda 

Guru  : sek dari atas, mida? 

Siswa  : mirda 
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Guru  : mirda, mirda baik. Ada surat? 

Siswa  : tidak, tidak  

Siswa  : nyusul (jawab salah satu siswa) 

Guru  : menyusul? Tidak sampai sekarang ada surat tidak? 

Siswa  : nggak ada 

 

Analisis 

Tuturan diatas termasuk dalam pelanggaran prinsip kesantunan pada 

maksim kesimpatin karena peserta tutur memiliki sikap antipati dan bisa 

dikatakan sebagai  suatu tindakan tidak santun. Pada saat guru menanyakan 

kepada siswa, mereka hanya menjawab seadanya. Kurang adanya sikap simpati 

untuk menanggapi pertanyaan dari guru. Bahasa yang digunakan tidak sopan 

ditandai dengan jawaban siswa “tidak tidak, nyusul dan nggak ada”. Dalam dialog 

tersebut menyatakan bahwa kurang adanya rasa simpati kepada guru sehingga 

mengakibatkan adanya pelanggaran maksim kesimpatian. 

Penelitian dilakukan oleh Aida Sumardi (2016) dalam jurnal Sasindo 

Umpan yang berjudul “Kesantunan Tuturan Guru Dalam Pembelajaran Bahasa 

Insonesia di Kelas”. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

meneliti tentang kesantunan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. 

Perbedaanya terdapat pada datanya, dalam penelitian Aida Sumardi menekankan 

pada bentuk tuturan guru di kelas. Teori yang di ambil yaitu tentang tindak tutur 

sedangkan pada penelitian ini memperoleh data pada tuturan peserta didik 

terhadap guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 18 

Surakarta. 

Penelitian yang berjudul “A Study of Linguistic Politeness in Japanese” 

oleh Liu dan Allen (2014). Penelitiannya ini mengkaji ulang teori kesantunan 

linguistik dalam bahasa Jepang, dan berpendapat bahwa kesopanan linguistik 

adalah masalah yang sangat rumit yang dipengaruhi oleh banyak faktor di lapisan 

yang berbeda termasuk keinginan wajah yang umum dari peserta, posisi sosial dan 

sosial peserta, norma sosial bahwa orang yang berinteraksi berbagi, penegasan 

atau interpretasi antar peserta terhadap peraturan sosial, konteks interaksi 

langsung, dan strategi yang mungkin bagi para penghubung untuk memilih di 
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bawah batasan faktor fungsi lainnya yang bersamaan. Penelitian Liu dan Allen 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji teori tentang kesantunan 

berbahasa. Perbedaannya terdapat pada data yang diperoleh. Penelitian Liu dan 

Allen mengkaji kesantunan lingsuistik dalam bahasa jepang sedangkan penelitian 

ini mengkaji tentang kesantunan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Alaoui (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Politeness Principle: A 

Comperative 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. 

Kesua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan . persamaan kedua 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang kesantunan berbahasa. Perbedaannya 

kedua penelitian ini terletak pada penelitiannya. Penelitian Aloui meneliti 

kesatunan 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 tingkat kesantunan 

berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menghasilkan data berupa 

bentuk pemetuhan dan bentuk pelanggaran maksim kesantunan berbahasa.  

Kousar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Politeness Orientation 

in Social Hierarchies in Urdu”. Penelitiannya menghasilkan 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 kaosar memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

kesantunan berbahasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitiannya. 

Kousar meneliti kesantunan bahasa Urdu dan menghasilkan data berupa strategi 

kesopanan positif dan strategi kesopanan negatif untuk mengukur tingkat status 

sosial, sedangkan penelitian ini meneliti tingkat kesantunan guru dan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP N 8 Surakarta yang menghasilkan data 
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berupa bentuk pematuhan dan bentuk pelanggaran maksim klesantunan 

berbahasa. 

Halim, dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Politeness in 

Buginese Language as a Social Status Symbol in Wojo Regency” . Penelitiannya 

menghasilkan bahwa terdapat beberapa perangkat bahasa yang digunakan sebagai 

simbol kesantunan berbahasa bugis. Kata-kata tersebut yaitu kata kehormatan, 

kata ganti orang kedua, kata sapaan, kosa kata sebagai simbol kesopanan, dan 

tuturan dalam arti pragmatis. Adapun pesamaan dan perbedaan antara penelitian 

Halim dengan penelitian ini. Persamaannya terdapat pada kajiannya yaitu sama-

sama mengkaji tentang kesantunan berbahasa. Perbedaannya terdapat pada 

hasilnya. Penelitian halim meneliti kesantunan dalam bahasa bugis dengan 

menghasilkan data berupa beberapa perangkat bahasa sebagai simbol kesantunan, 

sedangkan penelitian ini memperoleh hasil data berupa pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. 

Yaqubi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Conversational Maxim 

View of Politeness: Fokus on Politeness Implicatures Raised in Performing 

Persian Offers and Invitation”. 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 dengan menggunakan skala langsung-tidak langsung. kedua penelitian 

ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini sama-

sama meneliti kesantunan berbahasa. Perbedaannya terletak pada fokus 

penelitiannya. Penelitian Yaqubi meneliti tentang kesantuanan berbahasa berfokus 

pasa implikatur percakapan tawaran ajakan persia, sedangkan penelitian ini 

meneliti kesantunan berbahasa berfokus pada bentuk pematuhan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa. 

Penelitian sejenis yang berjudul “Kesantunan Berbahasa Dalam Teks 

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

Pelajaran 2017/2018” oleh Fajar Novala (2018). Hasil penelitiannya menemukan 
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83 data yang mengandung bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam 

teks negoisasi dan peneliti menemukan 13 data yang mengandung bentuk 

pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam teks negoisasi. Kedua penelitian 

ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini sama-

sama meneliti tentang kesantunan. Perbedaannya terletak pada objeknya, 

penelitian Fajar meneliti kesantunan berbahasa dalam teks negoisasi sedangkan 

penelitian ini meneliti kesantunan berbahasa tuturan guru dan siswa. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan dalam bab IV dapat disimpulkan 

bahwa: 

Peneliti menemukan 20 data yang mengandung 8 bentuk pematuhan prinsip 

kesantunan berbahasa pada guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

terdiri dari tiga jenis  maksim kesantunan berbahasa, yaitu maksim kebijaksanaan 

1 data, maksim penghargaan 4 data, maksim pemufakatan 3 data. Selanjutnya 

terdapat 12 bentuk pematuhan berbahasa pada siswaberbahasa siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari lima jenis maksim kesantunan 

berbahasa, yaitu maksim kebijaksanaan 1 data, maksim kedermawanan 2 data, 

maksim kesederhanaan 1 data, maksim pemufakatan 4 data, maksim kesimpatian 

4 data. Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat pematuhan kesantunan 

berbahasa guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas VII di 

SMP Negeri 18 Surakarta dapat dikatakan siswa lebih santun dalam penggunaan 

bahasa, karena jumlah pematuhan prinsip kesantunan berbahasa siswa lebih 

banyak dibanding tingkat kesantunan berbahasa pada guru. 

Peneliti menemukan 4 data yang mengandung 3 bentuk pelanggaran prinsip 

kesantunan berbahasa pada guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

terdiri dari dua jenis maksim kesantunan berbahasa, yaitu maksim kebijaksanaan 

1 data, maksim penghargaan 2 data. Selanjutnya terdapat 1 bentuk pelanggaran 

prinsip kesantunan pada siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri 

dari satu jenis maksim kesantunan berbahasa yaitu maksim kesimpatian 1 data. 

Berdasarkan tingkat pelanggaran kesantunan berbahasa guru dan siswa dalam 



15 
 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas VII di SMP Negeri 18 Surakarta dapat 

dikatakan pelanggaran lebih condong kepada guru, karena jumlah pelanggaran 

tingkat kesantunan guru lebih besar dari pada siswa. 
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