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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan bertutur merupakan kegiatan yang selalu dilakukan sehari-hari. 

Allan (dalam Rahardi, 2006, hlm. 52) mengatakan bahwa bertutur merupakan 

kegiatan sosial. Artinya kegiatan bertutur dapat terjadi dalam suatu masyarakat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bertutur berarti bercakap; 

berkata. Ketika seseorang bertutur maka akan ada orang lain (mitra tutur) yang 

mendengarkan tuturannya. Dalam kegiatan tersebut antara penutur dan mitra tutur 

akan saling memperhatikan tuturan yang diujarkan. Hal tersebut dilakukan agar 

mendapatkan informasi/pesan yang disampaikan.  

Informasi/pesan yang disampaikan melalui suatu tuturan memiliki dampak 

bagi mitra tutur/pendengarnya. Siswono (2014, hlm. 26) mengatakan bahwa 

tujuan bertutur adalah untuk menyampaikan maksud kepada mitra tutur yang 

dalam penyampaiannya terkadang menimbulkan efek-efek tertentu. Sependapat 

dengan hal tersebut, Wijana (1996, hlm. 19) mengemukakan bahwa suatu ujaran 

yang dituturkan terkadang memiliki pengaruh atau dampak terhadap orang yang 

mendengarkannya.  Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa positif atau negatif. 

Berkaitan dengan pengaruh/dampak dari suatu tuturan, maka ada beberapa kasus 

yang dapat dijadikan contoh. Misalnya pada tuturan yang diujarkan oleh politisi di 

Indonesia. Salah satu politisi di Indonesia mengemukakan suatu pernyataan yang 

mengatakan “2019 Ganti Presiden”. Hal tersebut diujarkannya di dalam sebuah 

acara televisi. Tuturan yang diujarkan oleh politisi ini sangat memberikan dampak 

di masyarakat Indonesia. Berawal dari ujaran, kemudian banyak masyarakat yang 

menuliskan tuturan tersebut di media sosialnya dengan menggunakan tagar, 

menjadi #2019GantiPresiden. Tagar tersebut kemudian berkembang dan 

membentuk suatu gerakan. Gerakan tersebut bernama Gerakan 2019 Ganti 

Presiden. Gerakan ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh para pendukung 

salah satu pasangan calon presiden. Keberadaan komunitas gerakan ini 

menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat, sehingga tidak sedikit 
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menimbulkan kerusuhan di masyarakat (Mata Najwa, edisi Rabu. 5 September 

2018).  

Melihat fenomena yang terjadi, hal ini menjadi bahasan yang menarik 

untuk didiskusikan. Beberapa acara televisi mencoba mengangkat topik-topik 

terkait fenomena menjelang pilpres tersebut, salah satunya yaitu acara Mata 

Najwa Trans7. Dalam acara diskusi ini biasanya mengangkat satu topik yang 

kemudian dibahas oleh para tokoh politik terkait dengan bahasan yang diangkat. 

Di dalam acara tersebut dipandu oleh seorang pembawa acara dan peserta 

diskusinya merupakan tokoh-tokoh politik yang pro dan kontra. Selain para tokoh 

yang pro dan kontra, peserta diskusi juga diikuti oleh pihak yang netral sehingga 

diskusi yang dilakukan menjadi seimbang. Biasanya para tokoh politik ini diberi 

kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya secara bergantian 

dan tertib. Akan tetapi di beberapa tayangan yang membahas mengenai topik-

topik menjelang pilpres, para politisi ini tidak jarang saling memotong 

pembicaraan peserta diskusi yang lain. Ketika salah seorang tokoh sedang 

menyampaikan pendapat atau pandangannya, tokoh politik yang lain dengan sadar 

dan sengaja memotong penjelasannya sehingga tuturan yang diujarkan tidak jelas 

karena masing-masing peserta diskusi saling berbicara mengemukakan 

pendapatnya secara bersamaan. Hal tersebut menyebabkan informasi yang 

disampaikan menjadi tidak jelas. Selain itu, tidak sedikit juga para tokoh politik 

ini ketika menyampaikan pendapat ikut disertai dengan emosi dan sindiran-

sindiran yang kurang baik, sehingga membuat suasana diskusi menjadi panas. 

Salah satu contohnya dapat dilihat dari kutipan tuturan diskusi antara dua orang 

politisi, yaitu AN dan AR.  

 

AR     : “Karena kan 2019 Ganti Presiden ini adalah gerakan masyarakat, bukan 

diinisiasi oleh partai Gerindra. Dan gerakan ini…” 

AN : “Loh, inisiatornya orang PKS ko” 

AR : “Iya kan bukan partai Gerindra, Prabowo Subianto itu…” 

AN : “Artinya bisa kita bilang ….” 

AR        : “Maksud saya, gentian kita bicara, ini yang sulit kalau, ini kalau 

pendukung pemerintah tidak mau gentian bicara, ini sulitnya” 

 

    (Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, edisi Rabu 5 September 2018).  
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Jika dilihat dari sudut pandang kesantunan, maka pertuturan yang terjadi 

merupakan tuturan yang tidak santun menurut teori kesantunan berbahasa yang 

dikemukakan oleh Leech. Tuturan tersebut tidak santun karena tidak sesuai 

dengan  salah satu maksim yang terdapat dalam prinsip kesantunan tersebut, yaitu 

maksim kearifan. Maksim kearifan ini mengharuskan setiap peserta tutur untuk 

memininimalkan kerugian bagi orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi 

orang lain (Leech, 1993, hlm. 206). Dalam percakapan yang terjadi, antara 

penutur dan mitra tutur saling tidak memaksimalkan keuntungan bagi mitra 

tuturnya. Hal tersebut dapat dilihat ketika AR berbicara, mencoba menjelaskan 

terkait gerakan ganti presiden, AN memotong penjelasannya sehingga 

penjelasan/informasi yang akan disampaikan oleh AR menjadi terpotong dan 

tidak tersampaikan. Kemudian AR berusaha untuk menjelaskan kembali ketika 

AN memotong penjelasannya dan mengatakan bahwa akan sulit jika pendukung 

pemerintah tidak bersedia untuk berbicara bergantian. Para peserta tutur ini 

keduanya memaksimalkan kerugian  untuk orang lain, yaitu dengan tidak 

diberikan kesempatan untuk berbicara kepada mitra tuturnya. Sehingga kedua 

peserta tutur ini melanggar maksim kearifan. 

Kesantunan dalam suatu perdebatan tentu sangat penting. Ketika peserta 

debat memperhatikan kesantunan menggunakan bahasa dalam berdebat akan 

menjaga hubungan antara peserta debat. Ketika peserta debat tidak 

memperhatikan kesantunan dan penggunaan bahasa yang dipilihnya, maka hal 

tersebut akan membuat situasi perdebatan memanas bahkan akan menimbulkan 

konflik antara peserta debat (Yusri, 2012, hlm. 117). Selain itu, berdasarkan 

contoh kutipan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketika para peserta tidak 

memperhatikan kesantunan dalam kegiatan berdebat, hal tersebut akan membuat 

informasi yang disampaikan dalam kegiatan bertutur tidak akan tersampaikan 

dengan jelas. Hal tesebut memungkinkan suasana dalam perdebatan menjadi tidak 

kondusif karena para peserta tutur memiliki keinginan yang kuat untuk 

mengemukakan pendapatnya, sehingga yang terjadi adalah para peserta tutur 

tersebut berbicara secara bersamaan.  

Manusia memiliki identitas sebagai makhluk sosial, hal tesebut bermakna 

bahwa manusia membutuhkan peran dari orang lain (Sudarma, 2008, hlm. 23). 
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Dalam lingkungan sosial, manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain 

untuk melangsungkan hidupnya. Untuk menjalin suatu hubungan dalam 

masyarakat sosial, maka akan terjadi komunikasi. Komunikasi akan terjadi 

apabila individu menggunakan bahasa sebagai pengantar untuk berinteraksi 

dengan sesamanya.  

Effendy (2008, hlm. 5) mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu 

proses untuk menyampaikan pesan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 

lain yang akan memberikan pengaruh terhadap sikap, pendapat, atau perilaku baik 

secara lisan ataupun melalui media. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam 

kegiatan komunikasi terdapat proses bertutur dengan menggunakan bahasa. 

Bahasa/tuturan yang diujarkan dalam berkomunikasi memiliki suatu nilai 

komunikatif. Nilai komunikatif ini yang membuat komunikasi antara penutur dan 

mitra tutur berjalan lancar. Ketika suatu tuturan tidak memiliki nilai komunikatif, 

maka tidak akan terjadi suatu kegiatan komunikasi. Hal tersebut dikarenakan 

kegiatan komunikasi dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan. Misalnya pada 

tuturan bisakah kamu ambilkan garam? tuturan tersebut memiliki nilai 

komunikatif, yaitu meminta (Nadar, 2009, hlm. 70). 

Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk melakukan 

kegiatan komunikasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan 

dalam buku yang ditulis oleh Widjono (2007, hlm. 15) yang mengatakan bahwa 

fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Fungsi 

tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang 

beraneka ragam. Berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, 

Santoso (dalam Sagendra, 2004, hlm. 5) mengemukakan bahwa salah satu fungsi 

bahasa sebagai alat komunikasi yaitu fungsi ekspresi diri. Dalam komunikasi 

bahasa memiliki fungsi sebagai penyalur untuk menyampaikan apa yang ingin 

disampaikan oleh seseorang. Bahasa sebagai ekspresi diri juga dapat diartikan 

sebagai alat untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan dan perasaan. 

 Pada pengaplikasiannya di masyarakat, ketika seseorang hendak 

menyampaikan ide dan pikirannya tidak dapat menggunakan bahasa yang 

seenaknya. Seorang penutur harus dapat menjaga perilakunya dalam bertindak 

dan menggunakan bahasa ketika bertutur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
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yang terdapat dalam Alquran surat Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan 

manusia untuk berlaku lemah lembut terhadap sesamanya, jika seseorang bersikap 

keras dan berhati kasar maka orang-orang yang berada disekitarnya akan 

menjauhi dirinya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat penggunaan 

bahasapun harus diperhatikan. 

Selain itu, ketika seseorang hidup di dalam suatu kelompok masyarakat 

maka ada aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh seseorang  sebagai 

anggota masyarakat tersebut. Holmes (2013, hlm. 274) mengatakan bahwa norma 

dan kesantunan dalam suatu kelompok masyarakat tentunya berbeda dengan 

kelompok masyarakat lainnya. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka kita perlu 

memperhatikan norma-norma dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat, 

terlebih tentang sopan santun dalam berkomunikasi. Holmes juga menjelaskan 

bahwa kesantunan dalam menggunakan bahasa di masyarakat melibatkan 

hubungan yang harmonis di lingkungan sosial dan menghindari konflik sosial. 

Di era global saat ini, masyarakat dapat mengekspresikan pendapatnya 

melalui berbagai media yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Sesuai 

dengan perubahan zaman, bahkan saat ini telah ada Undang-Undang yang 

mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat menjerat 

siapapun yang menggunakan akun media sosialnya secara tidak bijak. Hal 

tersebut terbukti berdasarkan beberapa fakta yang telah disebutkan, bahwa rata-

rata kasus ujaran yang menjerat masyarakat diakibatkan mereka menggunakan 

kata-kata yang kurang baik di media sosialnya. Beberapa masyarakat dan tokoh-

tokoh di Indonesia dapat terjerat hukum hanya karena mengujarkan kata-kata 

yang tidak baik di media sosialnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa 

contoh kasus yang telah disebutkan karena suatu ujaran, seperti yang dilakukan 

oleh seorang pria di Palangkaraya yang mengunggah kata-kata kotor dan 

mengancam polisi serta merendahkan kepala Negara (Putra, 2018). Kasus serupa 

juga dilakukan oleh salah satu musisi ternama di Indonesia yang menyebarkan 

informasi yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan 

(Sumaterani, 2019). Akibat perbuatan yang dilakukannya, musisi tersebut 

dipenjara selama 1,5 tahun.  
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Selain masyarakat, berdasarkan kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, 

beberapa tokoh politisi pun dalam bertutur masih ada yang kurang memperhatikan 

kesantunan dalam menggunakan bahasa. Politisi tersebut yaitu politisi yang 

menjadi pengisi acara di acara Mata Najwa yang tayang di Trans7 pada hari 

Rabu, 5 September 2018. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian terhadap tuturan-tuturan para tokoh politik di Indonesia 

menjelang pemilu presiden pada tahun 2019. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

kekuatan dari tuturan ini dapat menimbulkan dampak yang luar biasa seperti 

permusuhan, perdamaian, bahkan penindasan. Selain itu juga dikarenakan  saat ini 

tokoh politik di Indonesia sedang menjadi sorotan di media televisi, sehingga cara 

berbicara, cara menyampaikan pendapat, serta sikap yang dilakukan oleh para 

politisi ini akan berdanpak terhadap penilaian masyarakat yang menonton acara 

tersebut. Dampak yang ditimbulkannya dapat berupa dampak positif maupun 

negatif. Selain itu,  penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebanyak apa 

tuturan para tokoh politik tersebut dapat saling menghargai dan santun dalam 

menyampaikan pendapat-pendapatnya. 

Mengingat kegiatan bertutur adalah salah satu kegiatan yang sering 

dilakukan dan selalu memberikan dampak di dalam kehidupan masyarakat, 

banyak peneliti yang melakukan penelitian-penelitian terhadap berbagai tuturan. 

Yusri melakukan penelitian pada tahun 2012 terhadap tuturan calon gubernur 

Sulawesi Selatan yang diambil dari media cetak. Penelitian yang dilakukannya 

berupa analisis terhadap kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh para  calon 

gubernur Sulawesi Selatan. Penelitian ini meneliti pengaplikasian kesantunan 

berbahasa calon gubernur dan menjelaskan bagaimana hubungan antara budaya 

tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan prinsip kesopanan (Yusri, 2012, hlm. 

116-122). Penelitian Yusri memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti. Peneliti tidak mendeskripsikan hubungan antara prinsip kesantunan 

berbahasa dengan budaya tutur di masyarakat daerah.   

Mukaromah (2013) melakukan penelitian tentang pelanggaran prinsip 

kerja sama dan prinsip kesopanan pada majalah Panjebar Semangat. Penelitian 

yang dilakukan yaitu terhadap analisis pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip 

kesantunan yang terdapat dalam majalah tersebut. Hidayatul tidak meneliti secara 
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keseluruhan tentang penggunaan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan pada 

bahasa yang digunakan dalam majalah, yang dianalisis hanya tuturan yang 

melanggar prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan saja. (Mukaromah, 2013, 

hlm. 30-35). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hidayatul, penelitian 

yang dilakukan peneliti hanya terhadap prinsip kesantunan berbahasa saja tidak 

meneliti prinsip kerja sama.  

 Setyowati (2014) melakukan penelitian serupa dalam acara dagelan di 

Yes Radio Cilacap. Analisis yang dilakukan hanya pada penyimpangan prinsip 

kerja sama dan prinsip kesopanan pada cerita humor yang terdapat dalam acara 

radio tersebut. Setiyowati tidak menganalisis pengaplikasian terhadap prinsip 

kerja sama dan prinsip kesopanan dalam penggunaan bahasa di acara radio 

tersebut (Setyowati, 2014, 31-36). Penelitian yang dilakukan oleh Eka tidak sama 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain peneliti tidak menganalisis 

prinsip kerja sama, peneliti juga melakukan penelitian terhadap keseluruhan 

maksim kesopanan. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan pelanggaran terhadap 

maksim kesopanan tetapi juga mendeskripsikan bagaimana prinsip kesopanan 

diterapkan dalam kegiatan bertutur. 

Penelitian-penelitian tersebut sebagian menganalisis tentang tuturan-

tuturan yang ada di masyarakat. Walaupun objek analisisnya sama-sama tuturan, 

akan tetapi antara tuturan yang dianalisis satu peneliti dengan yang lainnya tentu 

berbeda. Selain itu, aspek yang dianalisisnya pun berbeda-beda, ada yang 

menganalisis bentuk realisasi prinsip kesopanan dan sebagian lainnya hanya 

menganalisis pelanggaran tuturan terhadap prinsip kesopanan. 

Selain penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia, penelitian 

mengenai tuturan juga dilakukan oleh para peneliti dari luar negeri. Pitts dkk 

(2013) pernah melakukan suatu penelitian mengenai kesantunan berbahasa yang 

dilakukan oleh anak-anak di Amerika ketika melakukan percakapan dengan orang 

tua mereka. Analisis ini menggunakan teori kesantunan berbahasa yang 

dikemukakan oleh Brown dan Levinson (Pitts, 2013, hlm. 29-48). Penelitian yang 

menggunakan teori serupa juga dilakukan oleh Eshghinejad dan Moini pada tahun 

2016. Penelitian tersebut dilakukan terhadap strategi kesantunan berbahasa yang 

dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan dalam mengirim pesan singkat 
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kepada profesor mereka. Penelitian ini lebih memusatkan pada bahasa yang 

digunakan/strategi yang digunakan berdasarkan jenis kelaminnya (Eshghinejad 

dan Moini, 2016, hlm. 1-13). Kedua penelitian yang telah dilakukan tersebut 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini peniliti 

tidak menggunakan teori yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson, tetapi 

menggunakan teori kesantunan yang dikemukakan oleh Leech.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut menjelaskan bahwa 

kesantunan berbahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan berkomunikas dalam 

berbagai bidang kehidupan di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kesantunan berbahasa sangat perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan 

orang lain. Hal tersebut akan berdampak kepada respon mitra tutur. Ketika 

berkomunikasi tanpa memperhatikan kesantunan, maka tidak menutup 

kemungkinan mitra tutur akan merasa tersinggung sehingga proses komunikasi 

tidak akan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis melakukan suatu penelitian 

terhadap tuturan politisi Indonesia yang ditayangkan di media televisi. Tuturan ini 

dianalisis menggunakan prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh 

Leech. Peneliti memilih teori yang dikemukakan oleh Leech, karena teori tersebut 

berisi tentang prinsip kesantunan berbahasa yang bersifat umum sehingga dapat 

diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Teori Leech tersebut juga tidak ditemukan 

hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan keadaan budaya di Indonesia, sehingga 

peneliti memutuskan untuk menggunakan teori tersebut sebagai acuan untuk 

menganalisis kesantunan berbahasa politisi Indonesia. Selain itu, analisis 

dilakukan terhadap nilai komunikatif dari tuturan yang diujarkan. 

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, maka hasil dari penelitian 

ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam materi pembelajaran teks 

debat, khususnya dalam pembelajaran keterampilan berbicara di kelas X. Sesuai 

dengan kompetensi dasar 4.12 dan 4.13  yaitu mengonstruksi dan 

mengembangkan permasalahan/isu, sudut pandang dan argumen beberapa  pihak, 

dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. 

Diharapkan para peserta didik dapat menyampaikan ide, pikiran, gagasannya 
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dengan santun. Selain itu, melalui materi teks debat diharapkan  siswa mampu 

menyampaikan pendapat dengan baik dan santun dengan memperhatikan prinsip 

kesantunan dalam berbahasa. Dengan demikian melalui pembelajaran di sekolah 

dapat memperbaiki kualitas komunikasi siswa, dan siswa dapat menempatkan diri 

serta memilih tuturan-tuturan dalam berkomuikasi yang tepat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Melihat keadaan yang terjadi saat ini, dimana sebagian masyarakat tidak 

memerhatikan kesantunan dalam berbahasa, maka berikut dipaparkan beberapa 

identifikasi masalah terhadap penelitian yang akan dilakukan. 

1) Kesantunan berbahasa merupakan hal yang harus diperhatikan dalam 

berkomunikasi dan beritnteraksi dengan orang lain. 

2) Banyaknya masyarakat tutur yang mengujarkan kata-kata yang kurang baik 

dan menjatuhkan pihak lain. 

3) Meningkatnya kasus hukum yang disebabkan oleh tuturan. 

4) Menjelang musim pemilu presiden, terjadi bentrokan dibeberapa wilayah di 

Indonesia antara pendukung calon presiden yang berujung tindakan 

kekerasan, hal tersebut dikarenakan berawal dari tuturan salah satu tokoh 

pendukung calon presiden. 

5) Fenomena adu tagar menjelang pemilu presiden antara pendukung calon 

presiden yang memicu permusuhan diantara pendukung tersebut. 

6) Banyaknya tokoh politik yang kurang memperhatikan kesantunan dan etika 

dalam berkomunikasi di media televisi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan maka perlu 

adanya pembatasan masalah dalam penelitian. Agar penelitian ini terarah, maka 

penulis membatasi penelitian terhadap tuturan para tokoh politik Indonesia yang 

menjadi peserta diskusi  di acara Mata Najwa Trasn7. Data yang dianalisis yaitu 

ketika acara diskusi membahas tema seputar pemilihan presiden pada tahun 2019 

yang ditayangkan pada 5 September 2018 sampai dengan 30 Januari 2019.  
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Penelitian ini meneliti mengenai bentuk tuturan yang terbagi menjadi 

tuturan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berkaitan dengan analisis kesantunan yang 

memiliki berbagai sudut pandang, maka dalam pelaksanaannya penelitian ini 

dibatasi. Penelitian kesantunan ini hanya meneliti mengenai kesantunan berbahasa 

dari segi tuturannya. Kesantunan dalam bentuk tingkah laku atau gerak-gerik pada 

penelitian ini tidak dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis nilai 

komunikatifnya berdasarkan bentuk kalimatnya. Hasil dari penelitian ini akan 

dimanfaatkan untuk dijadikan bahan ajar pembelajaran teks debat di SMA. Bahan 

ajar yang disusun dari penelitian ini merupakan bahan ajar dalam bentuk modul. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Agar penelitian ini terarah, maka dirumuskan beberapa permasalahan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk tuturan politisi dalam acara Mata Najwa Trans7 yang 

tayang pada 5 September 2018 sampai dengan 30 Januari 2019? 

2) Bagaimana kesantunan berbahasa politisi dalam acara Mata Najwa Trans7 

yang tayang pada 5 September 2018 sampai dengan 30 Januari 2019? 

3) Bagaimana nilai komunikatif tuturan yang diujarkan oleh para politisi 

Indonesia dalam acara Mata Najwa Trans7 yang tayang pada 5 September 

2018 sampai dengan 30 Januari 2019? 

4) Bagaimana bahan ajar teks debat yang dihasilkan dari penelitian tentang 

kesantunan berbahasa politisi di Mata Najwa Trans7 yang tayang pada 5 

September 2018 sampai dengan 30 Januari 2019? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan 

bahasa dan kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh politisi ketika berdiskusi. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan gambaran mengenai kesantunan dalam 

kegiatan berkomunikasi. Hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam 

berkomunikasi sehingga ketika melakukan aktivitas bertutur dapat memperhatikan 

kesantunan dalam menggunakan bahasa.  
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Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai: 

1) bentuk tuturan politisi dalam acara Mata Najwa Trans7 yang tayang pada 5 

September 2018 sampai dengan 30 Januari 2019; 

2) kesantunan berbahasa politisi dalam acara Mata Najwa Trans7 yang tayang 

pada 5 September 2018 sampai dengan 30 Januari 2019; 

3) nilai komunikatif tuturan yang diujarkan oleh para politisi Indonesia dalam 

acara Mata Najwa Trans7 yang tayang pada 5 September 2018 sampai 

dengan 30 Januari 2019; 

4) bahan ajar teks debat yang dihasilkan dari penelitian tentang kesantunan 

berbahasa politisi di Mata Najwa Trans7 yang tayang pada 5 September 2018 

sampai dengan 30 Januari 2019. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak. Adapun beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai strategi dalam berkomunikasi agar ketika bertutur dapat 

memeperhatikan kesantunan berbahasa, sehingga akan terjalin situasi yang 

harmonis.  

2) Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Khususnya 

bagi para pengajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Bentuk 

pemanfaatan yang dapat digunakan oleh pengajar yaitu penggunaan modul 

pembelajaran teks debat yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Modul 

hasil penelitian ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. 

3) Bagi politisi, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menjaga 

hubungan yang terjalin agar tetap baik, sehingga  perbedaan pendapat yang 

pasti timbul dalam setiap diskusi akan teratasi dengan baik tanpa merusak 

suasana diskusi menjadi tegang dan memanas.       

 

 



12 

 

Mahmudah Nursolihah, 2019 
KESANTUNAN BERBAHASA POLITISI DALAM ACARA DISKUSI DI MATA NAJWA TRANS7 SERTA 
PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR TEKS DEBAT DI SMA 
UniVersitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.7 Definisi Operasional 

 Definisi operasional berisi mengenai penjelasan istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bentuk Tuturan 

Bentuk tuturan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara lisan. 

Analisis terhadap bentuk tuturan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teori yang dikemukakan Austin. Austin membagi bentuk tuturan 

menjadi tiga jenis, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Peneliti 

menganalisis bentuk tuturan politisi dengan mengategorikannya ke dalam tiga 

jenis tuturan tersebut. 

2) Kesantunan Berbahasa 

Kesantunan berbahasa adalah suatu prinsip yang dapat dipertimbangkan oleh 

penutur dan mitra tutur untuk digunakan dalam suatu pertuturan. Kesantunan 

berbahasa yang dimaksud pada penelitian ini hanya meliputi kesantunan dalam 

bertutur. peneliti hanya meneiliti tentang kesantunan dari sudut pandang 

tuturannya. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan analisis 

kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh politisi dengan menggunakan teori 

kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Leech. Leech membagi kesantunan 

berbahasa ke dalam enam prinsip maksim. Maksim-masikm tersebut yaitu 

maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan 

hati, maksim kecocokan, dan maksim simpati.   

3) Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang 

proses pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti akan memanfaatkan hasil 

penelitian sebagai bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran Bahasa Indonesia ditingkat sekolah menengah atas. Bahan ajar 

yang akan disusun yaitu berupa modul. 

 

 

 

 


