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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhungan dan 

mempunyai timbal balik diantara satu dan lainnya. Selain itu manusia juga 

memerlukan komunikasi untuk dapat menjalin hubungan baik dengan sesamanya. 

Cara berkomunikasi ada dua, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Kunci utama 

yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa 

sebagai alat komunikasi yang digunakan manusia adalah sebuah tuturan. Jika 

tuturan terjadi maka akan menghasilkan sebuah tindak tutur dan peristiwa tutur. 

Menurut Chaer dan Agustina (2004:62) mengatakan bahwa peristiwa tutur adalah 

berlangsungnya interaksi linguistik dalam bentuk ujaran yang melibatkan dua 

pihak atau lebih, yaitu menurut penutur dan lawan tutur dengan satu pokok 

tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu.  

Budaya kita khususnya Indonesia menilai seseorang berbicara dengan 

memakai bahasa yang santun. Hal tersebut akan memperlihatkan jati diri kita 

warga Indonesia sebagai manusia yang memiliki etika, pendidikan, dan budaya 

yang baik. Menurut Setyawati dalam Markhamah dan Huda (2013:172) 

menyatakan bahwa tuturan yang santun tidak hanya aspek bahasa saja yang 

digunakan, karena penuturan atau cara menuturkan juga harus santun, sehingga 

tujuan tuturan dapat tersampaikan sesuai dengan harapan penutur. Penilaian 

kesantunan berbahasa paling sedikit terdapat dua hal yang benar-benar harus 

diperhatikan. Pertama, bagaimana kita bertutur. Kedua, dengan siapa kita bertutur.  

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memberikan 

pengarahan terdahap peserta didik. Selain itu, sekolah tidak hanya memberikan 

ilmu pengetahuan tentang akademik, tetapi sekolah juga memberikan pelayanan 

dan bimbingan, mendidik dan mengajar agar terciptanya sebuah tingkah laku, 

perbuatan, dan ucapan dengan baik dan santun. Hal itu juga termasuk dalam 

tindak kesantunan berbahasa yang menjadi sebuah bentuk karakter pendidikan. 
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Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dengan tindak kesantunan berbahasa 

dalam film Dilan 1990 sebagai bentuk karakter pendidikan: kajian pragmatik.  

Menurut Setyawati dalam Markhamah dan Huda (2013:172) 

mengemukakan bahwa kesantunan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kesantunan 

berpakaian, kesantunan berbuat, dan kesantunan bertutur atau berbahasa. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya 

sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Nurjamily 

(2015) yang berjudul “Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Lingkungan 

Keluarga (Kajian Sosiopragmatik)”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

kesantunan berbahasa Indonesia di lingkungan keluarga terdapat beberapa strategi 

kesantunan negatif yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson dengan 

menggunakan ukuran solidaritas kesantunan berbahasa, dan prinsip kesantunan 

yang dikembangkan oleh Leech yaitu maksim kebijaksanaan, maksim 

kedermawaan, maksim pujian, maksim kesederhanaan, maksim kesetujuan, 

maksim kesimpatian, dan maksim pertimbangan, serta dilengkapi dengan prinsip 

kerja sama yang dikembangkan oleh Grice yaitu maksim kuantitas, maksim 

kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Prinsip-prinsip 

tersebut tidak selalu diterapkan dalam percakapan. Karena dalam satu keluarga 

yang dijadikan penelitian tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan pada 

saat bercerita antara penutur dan mitra tutut dengan konteks dan situasinya.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Astina Ajeng Rahadini dan 

Suwarna (2014) yang berjudul “Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi 

Pembelajaran Bahasa Jawa Di SMP N 1 Banyumas”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan: (1) bentuk kesantunan berbahasa Jawa dipresentasikan dalam modus 

deklaratif atau kalimat berita, modus interogatif atau kalimat pertanyaan, modus 

imperatif atau kalimat perintah yang merepresentasikan jenis tindak tutur 

representatif, direktif, ekspresif, dan komisif; (2) nilai kesantunan berbahasa 

dilihat dari isi tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan berbahasa Jawa dn 

penggunaan unggah-ungguh basa; (3) fungsi kesantunan berbahasa meliputi 

fungsi menyenangkan; (4) implikasi hasil penelitian meliputi penggunaan bentuk-

bentuk kesantunan berbahasa jawa untuk menyamakan dan ungkapan penanda 
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kesantunan untuk tindak tutur direktif dan ekspresif. Penelitian selanjutnya telah 

dilakukan oleh Mai Yuliastri Simarmata dan Rini Agustina (2017) yang berjudul 

“Keefektifan Bahan Ajar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan 

Kesantunan Tindak Tutur Imperatif”. Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan 

antara hasil kesantunan berbahasa mahasiswa sebelum dan setelah menggunakan 

bahan ajar berbasis pendidikan karakter bangsa, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa “ada pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis pendidikan karakter bahasa 

melayu dialek Pontianak pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak.  

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu bentuk dari pendidikan 

karakter. Hal ini juga pernah diteliti oleh Fajarini Ulfah (2014) dengan judul 

“Peran Kearifan Lokal dalam Penidikan Karakter”. Hasil dari penelitian itu 

menunjukan bahwa kearifanloal akan efektif berfunsi sebagai senjata dan bukan 

sekadar pusaka yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab 

arus zaman. Menggali dan melestarikan berbagai unsur kearifan lokal, tradisi dan 

pranata lokal, termasuk norma dan adat istiadat yang bermanfaat, dapat berfungsi 

secara efektif dalam pendidikan karakter, sambil melakukan kajian dan pengayaan 

dengan kearifan-kearifan baru. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh 

Muhammad Ali Ramdhani (2014) yang berjudul “Lingkungan Pendidikan dalam 

Implementasi Pendidikan Karakter”. Hasil penelitian tersebut adalah penelitian 

menunjukan lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam 

pendidikan karakter. Kesimpulannya bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan 

karakter perlu ditopang oleh lingkungan pendidikan yang baik. Penelitian yang 

ketiga yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Rifky Afandi (2011) dengan 

judul “Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar”. 

Hasil dari penelitian tersebut pendidikan IPS adalah mata pelajaran yang mengkaji 

sosial yang bahannya didasarkan pada kajian sejarah, geografi, ekonomi, 

sosiologi, dan tata negara. Melalui pembelajaran itu pengetahuan sosial dapat 

dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi 

dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat 

diketahui beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, adalah:  

a. Bagaimana tindak kesantunan berbahasa dalam film Dilan 1990? 

b. Bagaimana realisasi tindak kesantunan berbahas dalam film Dilan 1990 

sebagai bentuk karakter pendidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, terdapat dua 

tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Mampu mengidentifikasi tindak kesantunan berbahasa dalam film Dilan 1990. 

b. Mampu menganalisis ralisasi tindak kesantunan berbahasa dalam film Dilan 

1990 sebagai bentuk karakter pendidikan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan yang berkaitan 

dengan tindak kesantunan berbahasa khususnya siswa terhadap guru sebagai 

bentuk karakter pendidikan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik atau guru diharapkan dapat memberikan  pengertian dan 

juga dapat memberikan pemahaman mengenai tindak kesantunan 

berbahasa.  

2. Bagi peneliti lain, diharapakan menjadi tambahan ilmu alam memberikan 

gambaran dalam mengkaji lebih dalam mengenai tindak kesantunan 

berbahasa.  

 


