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ABSTRACT: 

Language is something that cannot be separated from humans, 

especially in communication. This is because language is an aspect of 

human social life. Without language, both verbal and nonverbal, how 

can people interact socially? In using language when communicating, 

knowledge about the concept of speech act and politeness in 

communication is needed in order to establish a good relationship 

between the speaker and the interlocutor. Speech act are all the 

meanings of the actions in the speech. 
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PENDAHULUAN 

Kesantunan berbahasa (linguistic politeness) adalah salah satu aspek 

penggunaan bahasa yang banyak dipelajari dalam tiga puluh tahun terakhir. 

Berkembangnya kajian studi dilandasi  oleh  kenyataan bahwa tidak satupun dari 

teori percakapan, baik teori implikatur Grice maupun  teori  tidak tutur (speech 

act) Austin, Searle, Leech, Brown and Levinson, dan Grice, yang mampu 

menjelaskan aspek penggunaan bahasa secara menyeluruh. Teori Prinsip 

Kerjasama Grice tidak mampu mencakup strategi percakapan yang digunakan 

secara umum digunakan orang. Teori tidak tutur tidak mampu menjelaskan 

ungkapan tidak langsung. Untuk mengatasi keterbatasan kedua teori tersebut, 

dibutuhkan satu dimensi lain dalam kajian penggunaan bahasa, yang dikenal  

dengan  kesantunan (Kuntarto, 1999).  

Dalam sebuah tulisannya, Lakoff (Kuntarto, 1999) mendefinisikan kesantunan 

sebagai suatu sistem relasi interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi 

interaksi dengan cara meminimalkan potensi konflik yang secara alami terdapat 

dalam interaksi antar-individu. Berbagai temuan empiris maupun kajian teoritis, 

menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa digunakan sebagai sarana untuk 

mempertahankan  keseimbangan sosial dan sekaligus menjadi dukungan  

interpersonal  dalam rangka mencegah konfrontasi. 

Kesantunan berbahasa secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis. 

Pertama, kesantunan tingkat pertama (first-order politeness), yang merujuk pada 

etiket atau kaidah kepatutan   bertingkah   laku   dalam suatu kelompok masyarakat 

masyarakat tertentu. Pada sisi ini kesantunan merujuk kepada seperangkat kaidah 
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tatakrama yang disepakati oleh suatu kelompok. Pemahaman atas kaidah tatakrama 

kelompok menjadi indikator kesuksesan seorang dalam bertutur yang santun. 

Kesantunan tingkat pertama  ini  disebut  kesantunan sosial. 

Kedua, kesantunan tingkat kedua  (second-order  politeness), yang merujuk 

pada penggunaan bahasa untuk menjaga hubungan interpersonal. Pada sisi ini 

indikator kesuksesan  dalam  bertutur ditentukan  oleh  perangkat pemahaman 

bahasa yang dikuasai penutur, misalnya knowledge of the world (pengetahuan 

tentang dunia), knowledge of culture (pengetahuan tentang budaya), kecerdasan 

seseorang dalam mencerna segala fenomena interaksi, dan sebagainya. Kesantunan 

tingkat kedua ini dosebut kesantunan interpersonal. (Kuntarto, 2016).  

Menurut Janney  and  Arndt  (Kuntarto, 1999), kesantunan sosial dan 

kesantunan interpersonal (yang   juga   disebut   sebagai   tact), kesantunan sosial 

(first order) berfungsi untuk menyediakan strategi-strategi rutin dalam rangka 

mengatur interaksi sosial; Sedangkan kesantunan interpersonal (second-order) 

mengacu pada kesantunan dalam tingkatan pragmatik yang berfungsi     mendukung     

hubungan.  

Dalam kaitannya dengan teori-teori tersebut di muka, pembahasan tentang 

pemahaman konsep tindak tutur dan kesantunan berbahasa bagi mahasiswa dalam 

berkomunikasi sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa 

mengetahui konsep tindak tutur dan kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi, 

karena intensitas berkomunikasi mahasiswa sangat tinggi, baik antar-mahasiswa 

sendiri, maupun dengan dosen, karyawan di kampus, dan masyarakat sekitar.  

Mahasiswa dipandang sebagai kelompok terpelajar (educated society) dalam 

lapisan masyarakat di Indonesia. Sebagai tugas pokoknya, mereka diharapkan 

mampu menerapkan, mengaplikasikan serta mengembangkan ilmu yang diperoleh 

selama di kampus ke dalam kehidupan yang nyata di masyarakat. Sebagai bentuk 

implementasi tugas pokoknya, mahasiswa mengikuti kuliah dan semua proses 

akademik sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh pihak universitas, fakultas 

dan program studi. Untuk itu mereka harus memenuhi syarat-syarat akademik 

tertentu, misalnya harus membaca banyak buku, atau berdiskusi dengan sesama 

teman untuk menambah asupan stimulas agar ketika berada di ruang kelas dapat 

dengan mudah melakukan presentasi, diskusi, tanya jawab, berbagi ilmu sesama 

mahasiswa.  

Dalam kegiatan akademiknya tersebut, mahasiswa sudah pasti akan menemui 

adanya perbedaan pendapat dengan sesama mahasiswa. Perbedaan pendapat itu 

muncul karena setiap individu mempunyai pengalaman yang berbeda akitab 

interaksinya dengan lingkungan, pengaruh bacaaan, diskusi, atau pandangan tokoh-

tokoh tertentu. Pada sisi ini, setiap mahasiswa dituntut untuk saling menghargai 

perbedaan pendapat, menjaga perkataan dan sopan-santun, berkata lemah-lembut, 

dan kebebasan mengutarakan pendapat masing-masing dibatasi oleh kepentingan 

interaksional, yaitu menjaga hubungan di antara sesamanya. Dalam berdebat dan 

berdiskusi, mahasiswa harus melawan argumen dengan argumen yang sistematis 

dan logis, bukan saling serang dan menunjukkan kelemahan sesama mahasiswa 

karena, hakikat ilmu pengetahuan dan esensi diskusi yang tujuannya adalah untuk 

mencari dan mendapatkan kebenaran. Di sinilah pemahaman mahasiswa terhadap 
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konsep tindak tutur dan kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi sangatlah 

penting.  

Konsep kesantunan berkaitan dengan 2 hal, yaitu pada aspek bahasa (tampak 

pada pilihan kata, nada, intonasi, dan struktur kalimatnya), dan pada tingkah laku 

(dapat dilihat pada ekspresi, sikap, dan gerak-gerik tubuh). Pemahaman terhadap 

konsep tindak tutur akan sangat membantu dalam menerapkan kedua konsep 

kesantunan tersebut. Pemahaman terhadap jenis-jenis tiundak tutur (lokusi, ilokusi, 

dan perlokusi) berkaitan erat dengan aspek bahasa dan aspek tingkah laku seseorang 

dalam menerapkan kesantunan selama pertuturan atau percakapan dan interaksi 

berlangsung. (Kuntarto, 1999).  

Selain sebagai anggota kelompok terpelajar, mahasiswa adalah juga anggota 

masyarakat. Di luar kampus, mereka akan bergaul dengan anggota kelompok 

masyarakat lainnya dan keluarga. Pada sisi ini, mahasiswa juga dipersyaratkan 

untuk mempunyai tanggung  jawab sebagai makhluk sosial. Keberadaan dan segala 

perbuatan mereka tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri akan tetapi juga 

membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Mahasiswa mendapat tempat 

istimewa di masyarakat karena mereka dianggap kaum intelektual yang sedang 

menempuh pendidikan. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan 

bahasa dan tingkah laku menjadi amat penting bagi mahasiswa agar interaksi antara 

dirinya dengan masyarakat sekitar menjadi lancar, terhindar dari konflik, bahkan 

produktif dalam kerangka membangunmmasyarakatnya. Kebiasaan berbahasa yang 

santun dan berperilaku yang sopan akan menandai jati diri mahasiswa sebagai 

anggota kelompok masyarakat yang terdidik dan berbudaya.  

Kesantunan juga dipengaruhi oleh tatacara adat, atau kebiasaan yang berlaku 

dalam masyarakat. Kesantunan juga dipengaruhi oleh konteks serta peran yang 

terlibat dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah, konteks yang berkaitan 

dengan tempat, waktu, atau suasana yang melatarbelakangi terjadinya komunikasi. 

Yang kedua adalah, peran yang berkaitan dengan usia, kedudukan, atau status sosial 

dari penutur dan mitra tutur selama berlangsungnya proses komunikasi. 

Selain berinteraksi dengan sama mahasiswa di kampus, dosen, dan karyawan 

serta masyarakat lainnya, sebagai anggota kelompok intelektual mahasiswa juga 

bisa mengikuti forum-forum ilmiah di luar kampusnya. Misalnya, mengikuti 

seminar, diskusi panel, simposium, bakti sosial lintas-fakultas, dan menjadi 

sukarelawan kegiatan di kampus dan di masyarakat. Pada sisi ini, kemampuan 

berbahasa yang santun dan perilaku yang sopan menjadi modal dasar komunikatif 

mereka. Pemahaman mereka terhadap tindak tutur dan kesantunan sangat penting 

untuk dimiliki.  

Demikianlah deskripsi kaitan antara pemahaman konsep tindak tutur dan 

kesantunan berbahasa dengan peran-peran mahasiswa dalam berkomunikasi, baik 

sebagai anggota kelompok terdidik, anggota masyarakat, maupun hubungan 

interpersonal dengan kelompok-kelompok terdidik lainnya. Dari deskripsi tersebut 

tampak jelas, bahwa pemahaman mahasiswa terhadap kedua konsep tersebut sangat 

penting mengingat kedudukan mereka yang startegis dalam pergaulan masyarakat. 

Pemahaman tentang hal itu akan menjadi modal bagi mereka dalam aktivitasnya 

pada aspek rekayasa sosial (the social reconstruction) dan rekayasa politik (the 

social and political engginering). Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi 
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penggerak bagi wawasan baru “bagi” kaumnya.Mahasiswa dapat menjadi agent of 

change sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ibnu khaldun, bahwa perubahan sosial 

itu awalnya dipelopori oleh sejumlah kecil orang, yaitu kaum muda terpelajar. 

Mereka adalah kelompok kecil yang kreatif (minority creative) yang memiliki 

kesadaran rohaniah yang dalam (things of mind), kemauan berfikir yang kuat 

(reasoning of power). Kedua unsur itu yang melahirkan dalam diri kaum mahasiswa 

semangat, daya juang, kepercayaan diri yang tinggi serta keberpihakan kepada 

mereka yang tertindas atau mereka yang hak-hak keadilannya dirampas dalam hal 

apapun. (Firdaus Syam, hal 78). Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang 

memungkinkan untuk mengetahui, memahami, dan memiliki kesadaran politik. 

Penyebabnya kampus merupakan gaya kehidupan dan lingkungan pergaulan yang 

selalu diliputi pengetahuan dan dituntut untuk berpikir kritis. (Hal, 78. Firdaus 

Syam).  

PEMBAHASAN  

Menurut Wahyu Wibowo (Wibowo, 2009), pada hakikatnya bahasa adalah 

cerminan kehidupan. Dengan kata lain,  bahasa mencerminkan pelbagai nilai dan 

aturan yang digunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, mahasiswa hendaklah 

sedari dini dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang mengedepankan 

etika atau kesantunan agar nantinya tidak hanya menguasai bahasa melainkan juga 

dididik bagaimana berbahasa.  Seperti yang dikatakan Ricour (2012) bahwa bahasa 

selalu mengatakan sesuatu sekaligus tentang sesuatu. Oleh karena itu berbahasa 

mesti dibalut nilai-nilai  etis, karena pengetahuan mengenai berbahasa saja belum 

tentu cukup untuk mewujudkan terjalinnya hubungan baik dan bermakna antar 

sesama. 

Prinsip kesantunan dalam berbahasa dan bertutur sangatlah penting untuk 

dipertimbangkan dalam menjalin interaksi dan hubungan baik karena tutur bahasa 

yang digunakan akan menjadi pusat perhatian dan mencerminkan nilai-nilai yang 

dimiliki oleh seseorang. Kesantunan berbahasa dapat meningkatkan kualitas pribadi 

sebagai seorang mahasiswa. Lebih-lebih mahasiswa calon guru yang memiliki 

tanggung jawab moral, mental, dan akademik terhadap calon siswanya kelak,  

Teori tindak tutur dalam berkomunikasi dibangun melalui pengungkapan 

informasi peristiwa atau fakta yang biasa dilakukan manusia dalam kehidupannya 

sehari-hari. Tindak tutur (speech act) menurut Austin (Kuntarto, 1999) terdiri atas  

tiga jenis, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Dalam 

praktiknya, ketiga tindak tutur tersebut tidak hanya mengungkapkan makna atau 

maksud dari si penutur, tetapi juga memiliki dampak lain yang dapat mempengaruhi 

lawan bicaranya atau pendengar.  

 Perwujudan sebuah tindak tutur dapat ditentukan oleh kemampun penutur 

dalam menghadapi situasi tutur tertentu. Oleh karena itu, penutur dan mitra tutur 

perlu memperhatikan prinsip kesantunan dalam berbahasa, karena hal pertuturan 

cenderung mengarah pada upaya menjaga hubungan baik dalam berkomunikasi. 

Dalam penerapannya, prinsip kesantunan dalam tindak tutur perlu memperhatikan 

dan memahami situasi tutur, aspek-aspek peristiwa tutur yang terjadi, dan tindak 

tuturnya.  
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Situasi Tutur 

 Situasi tutur adalah situasi atau kondisi yang menghasilkan tuturan. Dapat 

dikatakan bahwa maksud sebuah tuturan dapat dipahami maknanya melalui situasi 

ataupun kondisi tutur yang mendukung dalam berkomunikasi. Menurut Leech 

(Kuntarto, 1999), beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam 

berkomunikasi, yaitu: 

 Penutur dan mitra tutur 

 Konteks tuturan  

 Tujuan tuturan 

 Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas 

 Tuturan sebagai produk tindak verbal atau tindak mengekspresikan bahasa 

Peristiwa Tutur 

 Menurut Chear dan Agustina (Suandi, 2014), peristiwa tutur merupakan 

peristiwa terjadinya interaksi dalam suatu bentuk tuturan yang melibatkan dua 

pihak, yaitu antara penutur dan lawan tutur dengan satu  tuturan dalam waktu, 

tempat dan situasi tertentu. Sebuah peristiwa dapat dikatakan peristiwa tutur apabila 

mengandung delapan komponen, yaitu: 

 Setting and scene, yaitu hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan situasi 

tuturan terjadi. 

 Participan, yaitu pihak-pihak yang telibat dalam situasi tuturan. 

 End, yaitu maksud dan tujuan dari petuturan. 

 Act sequence, yaitu wujud ucapan dan isi ucapan dari sebuah tuturan yang 

berupa kata-kata dan kalimat yang digunakan. 

 Key, yaitu mengacu kepada cara penyampaian suatu informasi yang dapat 

diperlihatkan melalui Gerakan tutbuh.  

 Instrumentalities, yaitu jalur bahasa yang digunakan, seperti melelui lisa 

maupun tulisan.  

 Norm of Interaction and Interpretation, yaitu norma atau aturan yang 

digunakan dalam berinteraksi.  

 Genre, yaitu bentuk penyampaian yang digunakan dalam interaksi seperti 

narasi, deskripsi, pepatah dan lain-lain. 

Kedelapan komponen peristiwa tutur tersebut sering disingkat dengan 

akronim SPEAKING. Akronim itu kepanjangan dari Setting and scene, Participan, 

End, Act sequence, Key, Instrumentalities, Norm of Interaction and Interpretation, 

dan Genre.  

Tiga Jenis Tindak Tutur (Speech Act) 

Tindak Tutur Lokusi 

Tindak tutur lokusi dapat berupa pernyataan atau pernyataan yang betujuan 

untuk menyampaikan informasi maupun bertanya mengenai sesuatu hal.  Tindak 

tutur ini disebut juga The Act of Saying Something (Suandi:2014). Contoh:  

[1] Katak adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air.  
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Kalimat [1] tersebut diucapkan semata-mata untuk menyampaikan informasi 

tanpa memberikan pengaruh terhadap lawan tuturnya. Jika dipahami lebih jauh, 

tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang relatif mudah untuk dipahamai dan 

diketahui karena dalam tuturannya tidak menyertakan konteks tuturan yang 

tercakup dalam situasi tutur. Makna lokusi sama dengan makna sebenarnya.  

Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan dan memiliki 

maksud lain di balik tuturannya. Penutur memiliki maksud terselubung di balik 

tuturannya itu. Maksud tuturan ilokusi seperti menyindir atau dipergunakan untuk 

melakukan suatu hal,  mengklarifikasi atau menguatkan prasangka seorang penutur 

terhadap mitra tuturnya” (Rohmadi, 2014). Tindak tutur ilokusi juga dapat 

dikatakan the act of doing something. (Suandi:2014). Contoh:  

[2] Kukumu ternyata sudah panjang. 

Kalimat [2] tersebut, apabila diucapkan kepada seorang perempuan yang hobi 

memanjangkan kuku dan mewarnainya, mungkin bermaksud memuji si perempuan. 

Namun bila diucapkan kepada seorang anak sekolah atau pelajar, maka kalimat 

tersebut memiliki maksud bahwa anak tersebut sudah waktunya untuk memotong 

kukunya. Jika dilihat dari contoh tersebut, tindak tutur ilokusi ini sedikit sulit untuk 

dipahamai maksud dari tuturannya, karena harus terlebih dahulu mengetahui siapa 

yang menjadi penutur dan siapa yang menjadi lawan tutur.  

Tindak Tutur Perlokusi  

Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu dan 

berdampak kepada lawan tutur, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tindak 

tutur perlokusi juga dapat dikatakan the act of affecting someone. (Suandi:2014). 

Contoh:  

[3] Hati-hati ada hantu! 

Apabila kalimat di atas disampaikan kepada seseorang yang memiliki pobia 

akan hantu, maka kalimat itu bermakna menakut-nakuti. Mitra tutur mungkin akan 

ketakutan dan mungkin akan berpengaruh kepada pergerakannya. Dan dia bisa saja 

akan bersembunyi ataupun berlari.  

Pemahaman Mahasiswa terhadap Tindak Tutur 

Apabila dilihat dari konteks situasinya, ada dua macam tindak tutur. Kedua 

jenis tindak tutur itu adalah tindak tuture langsung dan tindak tutur tidak langsung.  

Tindak Tutur Langsung 

Tindak tutur langsung yaitu tindak tutur yang dapat dengan mudah dipahami 

oleh pendengar karena tuturannya berisi kalimat-kalimat yang lugas atau langsung 

pada inti pembicaraan.  

Contoh:  

Situasi/tempat: Di Kantor Administrasi 

[4] Dosen :Rina, tolong cuci piring-piring yang kotor itu! 
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[5] Mahasiswa : Baik Ibu, akan segera Rina cuci piringnya. 

Wacana di atas merupakan percakapan antara Dosen dan Rina, mahasiswa. 

Percakapan kedua orang dalam contoh [4] dan [5] itu merupakan tindak tutur 

langsung karena dalam tuturan tersebut kalimat perintah digunakan untuk 

memerintah. Jadi, Dosen menggunakan kalimat sesuai denga modus tuturan. Dalam 

pragmatik, tuturan langsung yang semacam itu disebut tuturan langsung literal 

karena maksud yang ingin disampaikan sama dengan makna kalimatnya. Tuturan 

literal mudah dipahami dan jarang menimbulkan kebingungan pada mitra tutur. 

Selain tindak tutur langsung literal ada pula tindak tutur langsung tidak literal. 

Contoh:  

Situasi: Belanja di pasar Angso duo.  

[6] Pembeli : Ikan seluwangnyu ada, Bu?      

[7] Penjual : Sungainya sedang pasang, Bu.  

Tuturan [7] dalam percakapan tersebut sesungguhnya tidak bermaksud 

menceritakan tentang sungai yang pasang melainkan menjawab pertanyaan pembeli 

pada tuturan [6]. Jadi makna tuturan [7] sesungguhnya tuturan [8], yaitu: 

[8] Ikan seluwangnya tidak ada.  

Pada kasus percakapan di antara mahasiswa, kesalahan memahami maksud 

tuturan terjadi karena ketidakpahaman tentang konsep tindak tutur pada tuturan 

langsung tidak literal. Contohnya sebagai berikut.  

Situasi: rapat kelas menentukan anggota kelompok. 

[9] Mahasiswa A : Jok, infokusnya sudah ada? 

[10] Mahasiswa B : ga tau, ya.  

Pada contoh tuturan di atas, mahasiswa A sesungguhnya bertanya tetapi untuk 

memerintah. Jadi ilokusi [9] adalah: 

[11] Tolong ambilkan infokus.  

Akan tetapi karena mahasiswa B tidak memahami maksud tersembunyi di 

balik ujaran [9] maka dia tidak melaksanakan perintah itu. Mahasiswa B 

menganggap bahwa tuturan [9] tidak berisi ilokusi sebagaimana pada tuturan [11]. 

Hal itu terjadi karena mahassiwa B tidak memahami konsep tindak tutur.  

Kasus yang sama juga terjadi pada situasi lain. Dalam contoh berikut, dosen 

menyampaikan ujaran yang berisi tindak ilokusi. Namun, mitra tuturnya, yaitu 

mahasiswa tidak memahami tuturan tersebut sebagai sebagai sebuah ilokusi.  

Sintuasi: Ujian Semester 

[12] Dosen  : Wah, nilaimu bagus sekali sampai Bapak bingung. 

[13] Mahasiswa : Terima kasih, Bapak (sambil tersenyum bangga 

sambil menerima hasil ujian dari dosen).  

[14] Mahasiswsa : Wah, Bapak ini, kirain........... (wajahnya berubah 

muram) 
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Tuturan [12] yang disampaikan oleh dosen sesungguhnya tidak bermaksud 

memuji, bahkan sebaliknya bermaksud menyindir. Namun karena mahasiswa tidak 

memahami maksud menyidirnya itu, ia beranggapan bahwa nilainya bagus. Setelah 

mengetahui hasil ujiannya, maka ia mengucapkan kalimat [14].  

Tindak Tutur Tidak Langsung.  

Tindak tutur tidak langsung merupakan tindak tutur yang berisi kalimat-

kalimat yang hanya dapat dipahami oleh pendengar yang sudah terbiasa dan peka 

dalam memahami tuturan-tuturan dalam konteks situasinya.  

Contoh:  

Situasi/Tempat : Kelas Kuliah 

[15] Dosen  : Tempat kuliahmu ini sangat berantakan ya? 

[16] Mahasiswa : (Semua dia, tidak ada yang bergerak karena takut) 

[17] Dosen  : Lho, kenapa kalian diam saja?  

[18] Mahasiswa A : Baik, Bapak, Akan kami rapikan dulu. 

[19] Dosen  : Nah, itu maksud Bapak. Rapikan! 

Tuturan [15] sesungguhnya bukan pertanyaan (kalimat interogatif) melainkan 

sebuah perintah. Namun karena mahasiswa tidak memahami maksudnya, mereka 

tidak merespon tuturan tersebut sesuai kehendak dosan. Pada tuturan [17] dosen 

memperjelas maksud tuturannya, baru mahasiswa mengerti maksud tututan dosen. 

Kekurangpahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep tindak tutur acapkali 

terjadi pada tuturan tidak literal. Pada sisi itu, kepekaan mahasiswa diperlukan 

dalam mempersepsi maksud tuturan mitra bicaranya. Semakin peka si mahasiswa, 

maka semakin cepat ia memahami maksud yang tersembunyi dalam sebuah tuturan, 

baik tuturan langsung maupun tidak langsung.  

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesantunan 

Lakoff (Kuntarto, 1999; Kuntarto, 2016) mendefinisikan kesantunan 

sebagai suatu sistem relasi interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi 

interaksi dengan cara meminimalkan potensi konflik yang secara alami terdapat 

dalam interaksi antar- individu. Berbagai temuan empiris maupun kajian teoritis, 

menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa digunakan sebagai sarana untuk 

mempertahankan  keseimbangan sosial dan     sekaligus menjadi dukungan  

interpersonal  dalam rangka mencegah konfrontasi. 

Kesantunan berbahasa secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis. 

Pertama, kesantunan tingkat pertama (first-order politeness), yang merujuk pada 

etiket atau kaidah kepatutan   bertingkah   laku   dalam suatu kelompok masyarakat 

masyarakat tertentu. Pada sisi ini kesantunan merujuk kepada seperangkat kaidah 

tatakrama yang disepakati oleh suatu kelompok. Pemahaman atas kaidah tatakrama 

kelompok menjadi indikator kesuksesan seorang dalam bertutur yang santun. 

Kesantunan tingkat pertama  ini  disebut  kesantunan sosial. Kedua, kesantunan 

tingkat kedua  (second-order  politeness), yang merujuk pada penggunaan bahasa 

untuk menjaga hubungan interpersonal. Pada sisi ini indikator kesuksesan  dalam  
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bertutur ditentukan  oleh  perangkat pemahaman bahasa yang dikuasai penutur, 

misalnya knowledge of the world (pengetahuan tentang dunia), knowledge of 

culture (pengetahuan tentang budaya), kecerdasan seseorang dalam mencerna 

segala fenomena interaksi, dan sebagainya. Kesantunan tingkat kedua ini disebut 

kesantunan interpersonal. (Janney  and  Arndt, dalam Kuntarto, 1999) .  

Menurut Kuntarto, peletak dasar teori kesantunan adalah Lakoff. Dalam 

tulisannya yang berjudul “The Logic of Politeness;  or Minding  your  P’s and 

Q’s”, ia mengemukan teori yang kemudian menjadi dasar bagi sejumlah besar 

penelitian tentang kesantunan  bahasa  yang dilaksanakan dalam berbagai bidang 

dan disiplin ilmu. Penelitian-penelitian itu dilaksanakan untuk mengupayakan 

pemahaman yang lebih akurat mengenai isu-isu kesantunan dalam pertuturan. Oleh 

karena itu   tidak   aneh   jika   kesantunan, sebagai titik tolak penelitian kebahasaan, 

diberi definisi dan interpretasi yang  beragam.  Padahal, tujuan  utama  kesantunan  

adalah untuk membangun keharmonisan hubungan  antara  penutur  dan  mitra tutur  

dalam  sebuah  interaksi  sosial (Kuntarto, 2016). 

Secara umum, dalam setiap interaksi para mitra tutur akan bekerjasama untuk 

saling menjaga hubungan. Dalam konsepsi ini bahasa tidak hanya digunakan untuk 

berkomunikasi melainkan juga untuk menjaga hubungan baik dalam interaksi 

antarsesama. Kemampuan seseorang untuk berbahasa dengan santun akan 

menentukan apakah interaksi atau hubungan dengan orang lain akan baik ataukah 

tidak baik. Acapkali, mahasiswa kurang memahami bahwa berbahasa dengan 

santun tidak hanya berlaku pada saat itu berkomunikasi dengan dosen atau 

karyawan melainkan juga berlaku pada saat berinteraksi dengan teman-teman 

sesama mahasiswa. Friksi dan konflik tidak jarang terjadi karena kekurangpahaman 

mahasiswa akan hal tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan percakapan 

berikut. 

Situasi: Rapat Hima. 

[20] Mahasiswa A : Bang, saya pikir pendapat abang keliru. 

[21] Mahasiswa B : Kau atau aku yang lebih dulu di pengurus? 

[22] Mahasiswa A : Bukan itu maksudku, Bang. 

[23] Mahasiswa B : Ah, kau. Aku tahu lah maksud kau.  

(Kemudian percakapan berlanjut dengan debat dan pertengkaran) 

Tuturan [20] menjadi awal terjadinya pertengkaran. Pilihan kata “keliru” 

yang diucapkan oleh mahasiswa B ditanggapi sebagai “abang salah” atau “abang 

bodoh”. Tentu akan berbeda akibatnya bila [20] diucapkan menjadi: “Maaf, Bang. 

Apakah tidak ada alternatif pendapat yang lain?”. Tuturan ini terkesan lebih halus 

maksudnya dan mengandung kesantunan. Jadi, bertutur dengan tuturan langsung 

dipandang kurang santun daripada bertutur tidak langsung. Kalimat perintah bisa 

disampaikan sebagai kalimat tanya agar lebih santun seperti pada contoh [24]:  

[24] Maaf, Bang. Apakah tidak ada alternatif pendapat yang lain? 

Sesungguhnya, tuturan [24] maksudnya adalah tuturan [20] namun dalam 

bentuk yang berbeda. Begitu juga, kalimat perintah sering dipandang tidak santun, 
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dan sebagainya gantinya dapat menggunakan kalimat tanya seperti pada contoh 

tuturan [15] di atas.  

Pada kasus percakapan antarmahasiswa peristiwa ketidakpahaman terhadap 

konsep tindak tutur dan kesantunan yang kemudian berakibat pada munculnya 

konflik atau ketidaklancaran komunikasi sering terjadi. Dalam pengamatan penulis, 

jarak sosial antarmahasiswa (keakraban dan kedekatan) menjadikan mereka sering 

abai dengan cara bertutur yang santun sebagai bagian dari upaya memelihara 

hubungan interaksional.  

Hal sebaliknya, dalam percakapan antara mahasiswa dengan dosen dan 

karyawan, yang sering muncul adalah ketidakpahaman mahasiswa terhadap tindak 

tutur. Mereka sering beranggapan bahwa maksud tuturean adalah seperti apa yang 

tampak dalam kalimat atau tuturan. Mereka memahami maksud tutural secara 

literal, dan bukan non-literal. Pada sisi ini, kesalahan pemahaman 

(missundertsanding) kerapkali terjadi.  

SIMPULAN  

Dalam bertutur, hal yang sangat ditekankan adalah pemahaman para petutur 

terhadap konsep tindak tutur dan kesantunan karena bahwa bukan hanya sebagai 

alat komunikasi melainkan juga sebagai alat interaksi. Fungsi bahasa sebagai alat 

interaksi adalah untuk menjaga hubungan baik di antara para pelaku interaksi. 

Dalam kaitan itu maka pemahaman terhadap konsep tindak tutur dan kesantunan 

menjadi penting artinya.  

Dalam percakapan antarmahasiswa peristiwa ketidakpahaman terhadap 

konsep tindak tutur dan kesantunan yang kemudian berakibat pada munculnya 

konflik atau ketidaklancaran komunikasi sering terjadi. Dalam pengamatan penulis, 

jarak sosial antarmahasiswa (keakraban dan kedekatan) menjadikan mereka sering 

abai dengan cara bertutur yang santun sebagai bagian dari upaya memelihara 

hubungan interaksional.  

Hal sebaliknya, dalam percakapan antara mahasiswa dengan dosen dan 

karyawan, yang sering muncul adalah ketidakpahaman mahasiswa terhadap tindak 

tutur. Mereka sering beranggapan bahwa maksud tuturean adalah seperti apa yang 

tampak dalam kalimat atau tuturan. Mereka memahami maksud tutural secara 

literal, dan bukan non-literal. Pada sisi ini, kesalahan pemahaman 

(missundertsanding) kerapkali terjadi.  
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