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ABSTRAK 

 

Andreana. H, Ayu. 2018. Pelanggaran Prinsip Sopan Santun Dalam 

Berinteraksi 

Siswa-Siswi Kelas X Dalam Konteks Informal Di SMA N 8 Batang 

Hari Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni, Fkip Universitas Jambi, Pembimbing (I) Dr. Hary 

Soedarto Harjono, M. Pd, (II) Drs. Agus Setyonegoro, M. Pd. 

 

Kata-kata kunci: kesantunan dan interaksi. 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran pelanggaran prinsip sopan 

santun Leech dalam interaksi siswa-siswi kelas X IPA2 dalam konteks informal di 

SMA N 8 Batanghari. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan tekhnik simak atau penyimakan dan rekaman. Teknik dasar 

teknik simak adalah tekhnik rekam, dengan tekhnik ini peneliti merekam 

percakapan antara informan primer dan skunder, yaitu percakapan yang terjadi 

dalam interaksi siswa-siswa kelas X IPA2 SMA N 8 Batanghari saat berinteraksi. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori pragmatik dengan 

prinsip sopan santun Leech. Data dalam penelitian adalah tuturan informal antara 

siswa-siswi kelas X IPA2 SMA N 8 Batanghari ketika berinteraksi yang 

mengandung pelanggaran prinsip sopan santun Leech. Sumber data dan informan 

dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X IPA2 SMA N 8 Batanghari di 

Kelurahan Jembatan Mas, Kabupaten Batang Hari. Hasil penelitian Pelanggaran 

Prinsip Sopan Santun Dalam Berinteraksi Siswa-Siswi Kelas X dalam konteks 

informal di SMA N 8 Batanghari Tahun Pelajaran 2017/2018, menunjukkan 

bahwa tuturan yang ada di lingkungan sekolah yang dituturkan oleh siswa-siswi 

kelas X IPA2 dalam konteks informal di SMA N 8 Batanghari terdapat bentuk 

tuturan yang melanggar prinsip sopan santun Leech. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pelanggaran prinsip sopan santun yang sering dilanggar 

adalah maksim pujian dan maksim kesepakatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah bahasa dan realita kehidupan sudah lama menjadi objek kajian 

ilmiah berbagai kalangan ilmuwan. Hal itu wajar karena bahasa beserta 

penggunaannya berada dalam sebuah ranah kehidupan manusia dan menjadi alat 

komunikasi manusia dalam berbagai ranah kehidupan. Dengan demikian, bahasa 

dan kajian bahasa tidak dapat dilepaskan dari fenomena apapun yang menyangkut 

kehidupan manusia dalam berbagai ranah. 

Norma penggunaan bahasa termasuk kesantunan penggunaan bahasa, 

bukan saja menjadi cerminan peradaban seperti yang dapat dirunut dalam pepatah 

“bahasa menunjukkan bangsa”, tetapi juga jembatan menuju peradaban itu sendiri. 

Kesantunan berbahasa merujuk pada keadaan yang menunjukkan bahwa kaidah 

penggunaan bahasa telah diterapkan secara santun. Kaidah penggunaan bahasa ini 

merujuk pada ketepatan penggunaan satuan lingual dalam praktik komunikasi 

(Sauri, 2004:2). 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan fenomena 

penggunaan bahasa di kalangan masyarakat jauh dari tatanan nilai budaya 

masyarakat. Bahasa yang digunakan tidak lagi menjadi ciri dari sebuah bangsa 

yang menjunjung tinggi etika. Budaya dan adat ketimuran yang menjadi 

kebanggaan bangsa Indonesia dimungkinkan tidak lagi menjadi bagian dari jati 

diri bangsa jika pergeseran budaya semacam ini tidak diantisipasi secara dini. 



Banyak orang berkata-kata secara bebas tanpa didasari oleh pertimbangan 

moral, nilai maupun agama. Akibatnya muncul berbagai pertentangan dan 

perselisihan di masyarakat. Banyak orang tersinggung karena kata-kata yang 

tajam, apalagi dengan sikap agresif. Dalam berbicara, banyak di antara kita yang 

tidak memperdulikan perbedaan umum, kedudukan sosial, waktu, dan tempat. 

Ketidaksantunan dalam penggunaan bahasa tersebut dapat melahirkan 

kesenjangan komunikasi sehingga berakibat pada buruknya situasi, baik di 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di rumah, apabila komunikasi 

antaranggota keluarga tidak lancar, suasana menjadi semakin buruk yang akhirnya 

anggota keluarga akan mencari kepuasan masing yang bertentangan dengan 

moral-moral yang berlaku. Di sekolah, apabila murid tidak menggunakan bahasa 

yang santun terhadap guru ataupun temannya, dia akan dikucilkan baik oleh 

gurunya ataupun temannya. Begitu juga di masyarakat, apabila dalam 

bersosialisasi kita tidak menerapkan prinsipprinsip kesantunan berbahasa, kita 

akan dikucilkan oleh anggota masyarakat yang lain. Apabila situasi ini terus 

berkepanjangan, nantinya juga akan berakibat pada turunnya moral generasi 

muda. 

Fungsi bahasa untuk tujuan khusus dalam masyarakat bahasa bertalian 

dengan pemakaian bahasa yang bersangkutan di bidang kehidupan yang khas. 

Salah satunya adalah bahasa di dalam dunia pendidikan, saluran yang penting bagi 

pelaksanaan garis haluan kebahasaan di dalam pendidikan ialah system 

persekolahan yang dapat memberikan pelatihan secara berencana dan teratur 

(Moeliono, 1981: 50-51). 



 Dalam ilmu pragmatik, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara 

penutur dan lawan tutur, penutur perlu mengindahkan prinsip sopan santun 

(Leech, 1993:124), yaitu dengan memenuhi maksim-maksim dari prinsip sopan 

santun. Oleh sebab itu, prinsip ini dibutuhkan dalam setiap tuturan yang 

dituturkan oleh para pelaku komunikasi.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah mahkluk individu. 

Konsekuensinya, bahwa ia akan berusaha memenuhi kebutuhan individunya 

terlebih dahulu. Setelah itu baru kebutuhan yang lain (kebutuhan sosialnya), 

Naruddin (2003: 41). Menurut Jumadi (2010: 75) ditinjau dari perspektif 

pragmatik, proses bertutur merupakan tindakansosial dan kultural, yang di 

dalamnya terkandung aspek-aspek kesantunan. Oleh karena itu, para ahli 

pragmatik, memasukkan kesantunan sebagai salah satu parameter pragmatik. 

Teori kesantunan Leech dikembangkan berdasarkan parameter skala untung rugi. 

Semakin menguntungkan T, tuturan yang dibuat semakin santun, demikian juga 

sebaliknya. Salah satu indikator kesantunan adalah dengan menyusun 

ketidaklangsungan tuturan. Semakin langsung, tuturan itu semakin tidak santun. 

Kemampuan berinteraksi sosial inilah yang merupakan salah satu tujuan 

dari proses pembelajaran yang dijalani siswa di sekolah. Intinya, jika seorang 

siswa berinteraksi dengan baik terutama dalam belajar maka mereka akan lebih 

mudah untuk diterima di lingkungan sekolah terutama di lingkungan kelas. Di 

SMA Negeri 8 Batanghari sendiri, khususnya kelas X, dalam berinteraksi 

biasanya siswanya melakukan candaan sebagai alasan melanggar prinsip 

kesantunan. Alasan yang menunjang terjadinya hal tersebut adalah akibat dari 



lingkungan yang selama ini tak begitu menjujung prinsip kesantunan dalam 

berinteraksi ataupun berbicara. 

Di dalam lingkungan SMA N 8 Batanghari, para siswa melakukan 

interaksi yang saling bersahutan ketika sedang bersama teman-temannya. Hal ini 

menciptkan sebuah percakapan yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip sopan 

santun dalam berbahasa. Lebih jelasnya lagi adalah para siswa ini menciptakan 

sebuah situasi di mana  terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip sopan santun  yang 

sengaja maupun tak sengaja mereka lakukan. Dari segi sosiopragmatik dapat 

diketahui adanya beberapa maksim pada prinsip sopan santun yang dilanggar pada 

saat melakukan interaksi oleh beberapa siswa di sekolah pada lawan tuturnya. 

Maksim-maksim tersebut adalah maksim kearifan, maksim kedermawanan, 

maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim 

simpati. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sopan santun 

merupakan hal yang penting dalam mewujudkan komunikasi yang harmonis antar 

manusia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis mencoba meneliti dan 

menganalisis Pelanggaran Prinsip Sopan-Santun dalam Berinteraksi Siswa-Siswi 

Kelas X Dalam Konteks Informal Di SMA N 8 Batanghari Tahun 2017/2018. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah: 

Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip sopan santun dalam berinteraksi 

siswa-siswi kelas X dalam konteks informal di SMA N 8 Batanghari? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendefinisikan bentuk pelanggaran prinsip sopan santun dalam 

berinteraksi siswa-siswi kelas X dalam konteks informal di SMA N 8 Batanghari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, dari penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis, adapun manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi penulis, yaitu penulis mendapatkan pengalaman dalam 

proses penelitian dan menulis karya ilmiah, serta menambah 

pengetahuan tentang prinsip sopan-santun yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

b. Manfaat bagi siswa, adalah para siswa-siswi mendapatkan tambahan 

pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai prinsip sopan-santun 

dalam percakapan. 

c. Manfaat bagi sekolah, untuk masalah pelanggaran prinsip sopan santun 

dalam berinteraksi ini, sekolah-sekolah di berbagai daerah dapat lebih 

menerapkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar agar 

para siswa-siswi dilingkungan sekolah lebih mengerti tentang atura-

aturan yang terdapat dalam berbahasa. Baik itu di lingkungan sekolah 

ataupun dalam berkomunikasi sehari-hari. 



d. Manfaat bagi guru, yaitu para pendidik dapat lebih mengeluarkan 

kreatifitas mengajar sehingga membuat para siswa-siswi dapat lebih 

menyukai bahasa Indonesia dan dapat memakai bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pelanggaran prinsip sopan santun dalam berinteraksi siswa-siswi kelas X 

dalam konteks informal SMA N 8 Batanghari yang paling banyak ditemukan 

adalah pelanggaran pada maksim pujian dan maksim kesepakatan.  

Maksim pujian sering dilanggar oleh para siswa karena kebanyakan siswa 

lebih suka mencaci temannya sebagai bentuk bercandaan, sedangkan maksim 

kesekapakatan sering dilanggar karena kebanyakan siswa hanya menganggap apa 

yang telah mereka janjikan dan langgar tidak terlalu berpengaruh dengan lingkup 

pertemanan mereka. Hal ini terjadi, karena dalam lingkup siswa-siswi yang masih 

menduduki kelas X belum terlalu memahami apa arti dari kesepakatan, dan jika 

hal itu dilanggar, mereka hanya menganggapnya sebagai kesalahan kecil yang 

bisa langsung selesai dengan meminta maaf secara informal. 

 

5.1 Saran  

 Bagi pembaca, pelanggaran prinsip sopan santun dalam berinteraksi siswa-

siswi kelas X SMA N 8 Batanghari, disarankan untuk lebih mendalami dan 

menerapkan kesantunan dalam berinteraksi. Karena pelanggaran prinsip sopan 



santun yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas X SMA N 8 Batanghari ini telah 

menunjukkan jika kesantunan berbahasa bukan merupakan prioritas yang 

digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Oleh Karena itu, kedepannya 

diharapkan para generasi muda dapat lebih memperhatikan kaidah-kaidah yang 

diatur dalam percakapan, baik itu dalam membicarakan hal penting, ataupun 

dalam komunikasi sehari-hari. 

Bagi peneliti, penelitian tentang pelanggaran prinsip sopan santun dalam 

berinteraksi siswa-siswi kelas X SMA N 8 Batanghari ini masih memiliki banyak 

keterbatasan. Karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengakaji 

lebih banyak atau lebih luas lagi untuk pelanggaran prinsip sopan santun, tidak 

hanya terbatas pada siswa kelas X saja, tapi juga untuk keseluruhan kelas XI dan 

XII. Karena pada dasarnya, pelanggaran prinsip sopan santun bukan hanya dapat 

dilanggar oleh para siswa-siswi, melainkan semua orang. 

 

 

 


