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Kesantunan berbahasa adalah bagian dari kaidah-kaidah sosial dan 
kompetensi strategi berbahasa yang berperan penting dan perlu diperhatikan 
dalam proses komunikasi. Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga 
apa yang dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya 
dengan kultur yang lain. Santun tidaknya suatu tuturan sangat tergantung pada 
ukuran kesantunan masyarakat penutur bahasa yang dipakai. Demikian pula 
dalam wacana drama komedi saduran karya Anton Chekov. Naskah drama 
komedi saduran ini kiranya perlu disadur disesuaikan dengan alam budaya kita 
agar mudah dipahami. Naskah drama komedi saduran seringkali menyimpang dari 
aturan-aturan berkomunikasi yang digariskan oleh prinsip-prinsip pragmatik, baik 
yang bersifat tekstual maupun interpersonal. Drama komedi itu mungkin secara 
jelas tidak mengindahkan kaidah kesantunan, tetapi sebenarnya tidak sopan 
sebagai salah satu  perwujudan dari interferensi resiprokal sebagai salah satu cara 
yang utama di dalam penciptaan humor atau komedi, di samping repetisi dan 
permutasi.  

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk 
pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan yang terdapat dalam drama 
komedi saduran karya Anton Chekov dan (2) faktor penentu kesantunan apa 
sajakah yang terdapat dalam drama komedi saduran karya Anton Chekov. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pematuhan dan pelanggaran 
prinsip kesantunan yang terdapat naskah drama komedi saduran karya Anton 
Chekov serta mengetahui faktor penentu kesantunan yang terdapat dalam naskah 
drama komedi saduran karya Anton Chekov. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, pendekatan 
teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yaitu menggunakan 
teori pragmatik, sedangkan pendekatan penelitian metodologis yaitu 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa 
penggalan wacana drama komedi saduran yang diduga mengandung bidal 
kesantunan. Sumber data penelitian ini adalah wacana drama komedi saduran dari 
empat drama komedi karya Anton Chekov. Adapun metode dan teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode simak dan teknik catat. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode normatif. Langkah selanjutnya 
adalah pemaparan hasil analisis data dengan menggunakan metode informal. 
Dengan metode ini penjelasan tentang kaidah menjadi lebih rinci dan terurai. 
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Hasil penelitian ini adalah (1) pematuhan dan pelanggaran bidal prinsip 
kesantunan yang terdapat dalam wacana drama komedi saduran, yaitu terdapat 43 
data yang mematuhi bidal prinsip kesantunan. Adapun bidal-bidal yang dipatuhi 
dalam wacana drama komedi saduran meliputi 13 pematuhan bidal 
ketimbangrasaan, 4 pematuhan bidal kemurahhatian, 9 pematuhan bidal 
keperkenanan, 4 pematuhan bidal kerendahhatian, 10 pematuhan bidal kesetujuan, 
dan pematuhan 3 bidal kesimpatian, sedangkan pelanggarannya diperoleh 58 data 
yang melanggar bidal prinsip kesantunan, yaitu  30 pelanggaran bidal 
ketimbangrasaan, 2 pelanggaran bidal bidal kemurahhatian, 12 pelanggaran bidal 
keperkenanan, 6 pelanggaran bidal kerendahhatian, 6 pelanggaran bidal 
kesetujuan, dan 2 pelanggaran bidal kesimpatian dan (2) faktor penentu 
kesantunan yang ditemukan dalam wacana drama komedi saduran meliputi 1) 
faktor kebahasaan dan 2) faktor nonkebahasaan. Faktor kebahasaan yang terdapat 
dalam drama komedi saduran, yakni pemakaian bahasa kias, pemakaian ungkapan 
gaya bahasa penghalus, pemakaian tuturan yang berbeda dengan maksud 
penyampaian, dan pemakaian tuturan implisit. Sedangkan faktor nonkebahasaan 
yang terdapat dalam drama komedi saduran, yakni topik pembicaraan dan situasi 
konteks pembicaraan. 

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian, saran yang peneliti 
sampaikan adalah (1) penulis naskah drama komedi saduran diharapkan 
memerhatikan kesantunan bahasa sesuai dengan budaya Indonesia agar maksud 
penulis drama komedi saduran dapat dipahami oleh pembaca dan (2) peneliti 
bahasa hendaknya mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang pragmatik 
dari aspek lain guna menambah khazanah ilmu bahasa  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kesantunan berbahasa adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

dalam komunikasi. Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga apa yang 

dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya dengan kultur 

yang lain. Santun tidaknya suatu tuturan sangat tergantung pada ukuran 

kesantunan masyarakat penutur bahasa yang dipakai. Tuturan dalam bahasa 

Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika penutur menggunakan kata-

kata yang santun, tuturannya tidak mengandung ejekan secara langsung, tidak 

memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain (Anam, 2011:1). 

Santun tidaknya pemakaian bahasa dapat dilihat setidaknya dari dua hal, yaitu 

pilihan kata (diksi) dan gaya bahasa. Kesanggupan memilih kata seorang penutur 

dapat menjadi salah satu penentu santun tidaknya bahasa yang digunakan. Bahasa 

yang digunakan dapat berupa bahasa verbal maupun bahasa nonverbal.  

Bahasa verbal adalah bahasa yang berupa rangkaian kata-kata atau tuturan 

yang membentuk wacana lisan maupun tulis. Sebaliknya, bahasa nonverbal adalah 

bahasa yang dinyatakan dengan tindakan, kinestik, kinestetik, gestur, nada, mimik 

dan sebagainya ketika seseorang sedang mengaktualisasikan diri. Dengan kata 

lain, santun tidaknya seseorang dapat diukur melalui bahasa verbal atau nonverbal 

yang digunakan. Kesantunan berbahasa, khususnya dalam komunikasi verbal 

dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya adalah adanya maksim-
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maksim kesantunan yang ada dalam tuturan tersebut. Semakin terpenuhinya 

maksim-maksim kesantunan suatu tuturan, semakin santun tuturan tersebut 

(Pranowo 2009: 16). 

Kesantunan dalam berkomunikasi ada kaitannya dengan tindak tutur seperti 

yang dikemukakan oleh Austin (dalam Pranowo, 2009:35). Austin melihat bahwa 

setiap ujaran dalam tindak komunikasi selalu mengandung tiga unsur yaitu (1) 

tindak lokusi berupa ujaran yang dihasilkan oleh seorang penutur, (2) tindak 

ilokusi berupa maksud yang terkandung dalam ujaran, dan (3) tindak perlokusi 

berupa efek yang ditimbulkan oleh ujaran.  

Sejalan dengan pendapat Austin di atas adalah pendapat Searle. Searle 

(1979) menyatakan bahwa dalam satu tindak tutur sekaligus terkandung tiga 

macam tindakan yaitu (1) pengujaran berupa kata atau kalimat, (2) tindak 

proposisional berupa acuan dan prediksi, dan (3) tindak ilokusi dapat berupa 

pernyataan, pertanyaan, janji, perintah, dan sebagainya. Efek komunikatif 

(perlokusi atau tindak proposisional) itulah yang kadang-kadang memiliki dampak 

terhadap perilaku masyarakat. Hal-hal yang bersifat perlokutif inilah yang 

biasanya muncul dari maksud yang berada di balik tuturan atau implikatur.  

Berbeda dengan Searle, prinsip kesantunan Leech (1983:132) didasarkan 

pada kaidah-kaidah. Kidah-kaidah itu tidak lain adalah bidal-bidal yang berisi 

nasehat yang harus dipatuhi agar tuturan penutur mematuhi prinsip kesantunan. 

Secara lengkap Leech (1983) dalam bukunya Principles of Pragmatics 

mengajukan enam maksim prinsip kesantunan yang disebut istilah maksim, yaitu: 

(a) maksim kebijaksanaan, (b) maksim kedermawanan, (c) maksim pujian, (d) 
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maksim kerendahhatian, (e) maksim kesetujuan, dan (f) maksim simpati. Leech 

memandang prinsip kesantunan sebagai “peranti’ untuk menjelaskan mengapa 

penutur sering bertutur secara tidak langsung dalam mengungkapkan maksudnya. 

Prinsip kesantunan Leech ini oleh beberapa ahli pragmatik dipandang sebagai 

usaha “menyelamatkan muka” Grice, karena prinsip kesantunan Grice sering tidak 

dipatuhi daripada tidak diikuti di dalam praktik penggunaan bahasa yang 

sebenarnya (Thomas, 1995:15). 

Realisasi penggunaan bahasa dalam masyarakat dapat terlihat jelas pada 

media-media komunikasi, baik media elektronik seperti televisi dan radio serta 

media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Selain itu, berbagai karya sastra 

seperti cerpen, drama, prosa, folklor, dan sebagainya  juga dapat menjadi sarana 

penggunaan bahasa yang di dalamnya terdapat kesantunan bahasa yang dapat 

terlihat dalam dialog-dialog antartokoh.  

Drama komedi merupakan drama ringan yang sifatnya menghibur dan di 

dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir 

dengan kebahagiaan. Drama komedi seringkali menyimpang dari aturan-aturan 

berkomunikasi yang digariskan oleh prinsip-prinsip pragmatik, baik yang bersifat 

tekstual maupun interpersonal. Hal ini diasumsikan bahwa drama komedi ini 

sering diwarnai penyimpangan prinsip-prinsip kesantunan. Drama komedi itu 

dimungkinkan secara jelas tidak mengindahkan kaidah kesantunan, tetapi 

sebenarnya tidak sopan sebagai salah satu perwujudan dari interferensi resiprokal 

sebagai salah satu cara yang utama di dalam penciptaan humor atau komedi, di 

samping repetisi dan permutasi (Bergson dalam Wijana 2001: 224). Untuk 
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memahami sebuah komedi diperlukan latar belakang kebudayaan dari mana 

komedi itu berasal. Naskah drama komedi ini kiranya perlu disadur  disesuaikan 

dengan alam budaya pembacanya agar mudah dipahami. Sama halnya dengan 

drama komedi saduran karya Anton Chekov.  

Drama-drama Chekov diilhami dari kehidupan masyarakat Rusia zaman ia 

hidup. Tokoh-tokohnya memimpikan hidup yang berguna dan berbahagia, tetapi 

selalu terbentur oleh lingkungan, kepribadian dirinya dan keinginan-keinginan 

tokoh lain. Kejadian-kejadian yang diciptakan Chekov seakan-akan tidak menentu 

arahnya, seperti karakter tokoh-tokohnya yang juga tidak menentu. Nampaknya 

drama-dramanya memberi kesan murung tetapi di dalamnya banyak mengandung 

humor. Kemurungan dan humor muncul secara simultan dalam drama-dramanya. 

Ini bisa dilihat misalnya pada Nyanyian Angsa. 

Pertimbangan memilih objek penelitian berupa drama komedi saduran dari 

empat drama komedi karya Anton Chekov karena dalam drama komedi saduran 

Anton Chekov sering diwarnai penyimpangan prinsip-prinsip kesantunan. Drama 

komedi saduran karya Anton Chekov juga memiliki daya tarik tersendiri karena 

memiliki nuansa satire sosial yang kuat yang diangkat dari fenomena realitas 

masyarakat pada zaman Rusia. Drama karya-karyanya juga segar sepanjang masa, 

segar juga bila dikontekskan di negara mana pun, termasuk lewat karya 

terjemahannya. Alasan lain menggunakan naskah drama komedi saduran sebagai 

objek penelitian ini karena drama-drama komedi karya Anton Chekov yang 

disadur ke dalam bahasa Indonesia hanya ada empat dan drama-drama karya yang 
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lainnya masih dalam bahasa Rusia. Selain itu, dengan empat drama komedi 

saduran ini jumlah data sudah mencukupi dan cukup bervariasi. 

Sebenarnya tidak hanya drama komedi saduran ini yang di dalamnya 

terdapat pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan namun ada beberapa 

media sastra lainnya yang di dalamnya juga terdapat pematuhan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan. Namun Drama komedi saduran ini dipilih karena di dalam 

naskah drama komedi saduran karya Anton Chekov tersebut terdapat pematuhan 

prinsip kesantunan serta terdapat tuturan-tuturan yang kurang santun meskipun 

dalam bentuk komedi. Tuturan tersebut menarik untuk diteliti karena dibalik 

tuturan tersebut ada maksud tuturan dan mengandung adanya prinsip kesantunan. 

Berikut penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi 

prinsip kesantunan adalah sebagai berikut. 

(1) KONTEKS : BILAL MARAH KEPADA DARMO KEMUDIAN 
MEMOHON KEPADA NYONYA MARTOPO 
UNTUK MELUNASI HUTANG ALMARHUM 
SUAMINYA. 

           BILAL :  Orang goblog! Engkau terlalu banyak omong! Engkau 
keledai! (kepada Darmo) 

  Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan 
diri saya. Mayor Lasykar Rakyat di zaman revolusi, 
sekarang mengundurkan diri dan menjadi pengusaha 
perkebunan, adapun nama saya: Baitul Bilal. Saya 
terpaksa menggangu nyonya untuk suatu urusan yang 
luar biasa mendesak. 

          NYONYA  :  Tuan mau apa? 
      BILAL       : Almarhum suami nyonya, dengan siapa saya merasa 

beruntung bisa bersahabat, meninggalkan kepada saya 
dua buah bon yang jumlahnya duabelas ribu rupiah. 
Berhubung saya harus membayar bunga untuk sebuah 
hutang di Bank Rakyat besok pagi, maka saya akan 
memohon kepada nyonya, hendaknya nyonya suka 
membayar hutang tersebut, hari ini. 

(Data 3) 
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Dari tuturan yang disampaikan oleh Bilal dapat dilihat dengan jelas 

bahwa Ia mematuhi bidal ketimbangrasaan karena ia berusaha memaksimalkan 

keuntungan pada pihak lain dan meminimalkan kerugian pada pihak lain. 

Pemaksimalan keuntungan bagi Nyonya Martopo jelas sekali kelihatan pada 

tuturan dari sang tamu (Bilal), yakni yang berbunyi Saya akan memohon kepada 

nyonya, hendaknya nyonya suka membayar hutang tersebut, hari ini. Tuturan itu 

disampaikan oleh Bilal kepada Nyonya Martopo yang menjadi tuan rumah dan 

dengan kesungguhan dan keseriusan, sekalipun sebenarnya tamu dalam keadaan 

marah karena tidak ada satu pun orang yang mau membayar utang kepadanya 

padahal besok pagi ia harus membayar bunga ke Bank, namun tamu (Bilal) tetap 

menagih dengan ramah kepada Nyonya Martopo  yang terlihat pada penggunaan 

kata memohon. 

Adapula penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan yang 

melanggar prinsip kesantunan adalah sebagai berikut. 

(2) KONTEKS :  MANDOR DARMO MENASEHATI NYONYA 
MARTOPO UNTUK TIDAK LAGI MERATAPI 
KEPERGIAN SUAMINYA  

DARMO :   Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam keadaan seperti ini. 
Hal ini tidak bisa dibenarkan, Nyonya Martopo. Nyonya 
menyiksa diri! Koki dan babu bergurau di kebun sambil 
memetik tomat, semua yang bernafas sedang menikmati 
hidup ini, bahkan kucing kitapun tahu bagaimana 
berjenakanya dan berbahagia, berlari-lari kian kemari di 
halaman, berguling-guling di rerumputan dan 
menangkapi kupu-kupu, tetapi Nyonya memenjarakan 
diri Nyonya sendiri di dalam rumah seakan-akan seorang 
suster di biara. 

  Ya, sebenarnyalah bila dihitung secara tepat, Nyonya tak 
pernah meninggalkan rumah ini selama tidak kurang dari 
satu tahun. 

NYONYA :   Dan saya tak akan pergi ke luar! Kenapa saya harus pergi 
keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku terbaring di 
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kuburnya, dan sayapun telah mengubur diri saya sendiri 
di dalam empat dinding ini. Kami berdua telah sama-
sama mati. 

DARMO :  Ini lagi! Ini lagi! Ngeri saya mendengarkannya, 
sungguh! Tuan Martopo telah mati, itu kehendak 
Allah, dan Allah telah memberikannya kedamaian 
yang abadi. Itulah yang Nyonya ratapi dan sudah 
sepantasnya Nyonya menyudahinya. Sekarang inilah 
waktunya untuk berhenti dari semua itu. Orang toh tak 
bisa terus menerus melelehkan air mata dan memakai 
baju hitam yang muram itu!   

(Data 1) 

Tuturan yang dilakukan oleh mandor Darmo dikatakan melanggar bidal 

ketimbangrasaan karena dalam tuturan tersebut mengandung makna merugikan 

mitra tuturnya (Nyonya Martopo).  Tuturan ini memaksimalkan keuntungan pada 

diri sendiri dan memaksimalkan kerugian pada kepada mitra tutur. Secara 

langsung mandor Darmo melarang Nyonya Martopo untuk tidak lagi meratapi 

kematian suaminya dan menyuruh untuk menyudahi kesedihannya tersebut.  Hal 

tersebut dibuktikan dengan tuturan Ini lagi! Ini lagi! Ngeri saya 

mendengarkannya, sungguh! Tuan Martopo telah mati, itu kehendak Allah, dan 

Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah yang nyonya ratapi 

dan sudah sepantasnya nyonya menyudahinya. 

Melalui contoh penggalan wacana tersebut, bentuk pelanggaran prinsip 

kesantunan itu termasuk bentuk yang menyindir dan kurang sopan. Akibat dari 

penyimpangan tersebut mungkin akan menghasilkan maksud atau pesan yang 

tidak dapat diterima dengan baik oleh pembacanya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai kesantunan dalam naskah drama komedi saduran karena 

penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang pernah meneliti prinsip 
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kesantunan menggunakan objek naskah drama komedi terutama drama komedi 

saduran. Maka dari itulah, peneliti sangat tertarik mengkaji pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kesantunan dengan mengambil judul “Kesantunan dalam 

Naskah Drama Komedi Saduran Karya Anton Chekov.” 

 

1.2  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1.  Bagaimana bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan yang 

terdapat dalam naskah drama komedi saduran karya Anton Chekov? 

2.  Apa sajakah faktor penentu kesantunan yang terdapat dalam naskah drama 

komedi saduran karya Anton Chekov? 

 

1.3  Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menjelaskan bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan yang 

terdapat naskah drama komedi saduran karya Anton Chekov 

b. Mengidentifikasi faktor penentu kesantunan yang terdapat dalam naskah 

drama komedi saduran karya Anton Chekov 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan 

secara praktis. Manfaat secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah 
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khazanah dalam perkembangan teori-teori pragmatik dan untuk membantu 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesantunan 

berbahasa, khususnya wujud kesantunan dalam naskah drama komedi. 

Adapun manfaat secara praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah memberikan bantuan bagi para mahasiswa, dan pembaca pada umumnya 

untuk memahami bidang pragmatik, khususnya kesantunan berbahasa. Bagi para 

peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan pendekatan yang 

tepat untuk memahami aspek-aspek kesantunan berbahasa. Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi dalam mempelajari kesantuan berbahasa bagi para 

pembaca. Diharapkan pula pembaca dapat memiliki keinginan untuk berbahasa 

secara santun. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai kesantunan berbahasa sudah banyak dilakukan oleh-

peneliti-peneliti terdahulu di antaranya Rustono (1999), Pujianto (2002), 

Handayani (2003), Aristiyani (2004), Asrori (2005), Zhao (2008), dan Zhu 

(2010). Hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan penelitian 

“Prinsip Kesantunan dalam Naskah Drama Komedi Saduran Karya Anton 

Chekov” dijabarkan sebagai berikut. 

Rustono (1999) dalam penelitiannya yang berjudul  “Kekurangsantunan 

Bahasa Iklan Radio dan Televisi” memaparkan tataran tuturan dari yang paling 

santun ke tuturan yang paling tidak santun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa iklan radio dan televisi cenderung melanggar prinsip kesantunan. 

Pelanggaran yang menyebabkan kekurangsantunan bahasa iklan radio dan televisi 

itu diduga merupakan upaya untuk menarik  perhatian calon konsumen demi 

suksesnya pemasaran barang atau jasa yang diiklankan. Akan tetapi, upaya itu 

tidak selamanya berhasil karena ada kemungkinan calon konsumen justru menjadi 

antipati terhadap iklan radio dan televisi yang disimaknya. Dipihak lain, karena 

prioritas kebutuhan calon konsumen tidak selalu memperoleh barang atau jasa 

karena iklan. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rustono dengan penelitian 

ini terletak dalam hal cara menganalisis kesantunan berbahasa. Analisis data 
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dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu metode yang 

mencocokkan data yang diperoleh dengan aturan-aturan atau norma-norma 

kesantunan. Hasil penelitian ini, yaitu sama-sama ditemukan bidal-bidal 

kesantunan yang dilanggar. Pelanggaran yang berakibat kekurangsantunan bahasa 

iklan radio dan televisi itu diduga merupakan upaya menarik perhatian calon 

konsumen demi suksesnya pemasaran barang atau jasa yang diiklankan.  

Perbedaan penelitian Rustono dengan penelitian ini, terletak  pada data yang 

diteliti. Data penelitian Rustono berupa wacana iklan radio dan televisi, 

sedangkan data penelitian yang dilakukan berupa penggalan wacana dalam drama 

komedi saduran. Selain itu, hasil penelitian Rustono hanya memfokuskan pada 

pelanggaran tuturan dari yang paling santun ke tuturan yang paling tidak santun 

sedangkan peneliti jauh lebih luas membahas tentang pematuhan bidal 

kesantunan, dan faktor penentu kesantunan. 

Pujianto (2002) di dalam skripsinya yang berjudul “Pelanggaran Prinsip 

Sopan Santun Dalam Antawacana Wayang Kulit Lakon Kresna Duta Versi Ki 

Anom Suroto” membahas pelanggaran prinsip sopan santun karena prinsip sopan 

santun seharusnya dipatuhi guna melengkapi prinsip kerja sama dan juga dalam 

rangka mengatasi kesulitan penerapan prinsip kerja sama. Di dalam komunikasi 

kebutuhan penutur dan tugas penutur tidaklah untuk menyampaikan informasi, 

tetapi lebih dari itu. Di samping menyampaikan amanat, kebutuhan dan tugas 

penutur adalah menjaga dan memelihara hubungan sosial antara penutur dengan 

mitra tutur.  
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pujianto dengan yang dilakukan 

peneliti terletak  pada hasil penelitian. Hasil dari kedua penelitian ini yaitu sama-

sama ditemukan bidal-bidal yang dilanggar dalam peristiwa tutur. Pelanggaran 

tersebut digeneralisasikan dengan kenyataan di dalam pertunjukan wayang kulit, 

karena dialog dalam wayang kulit menggunakan bahasa Jawa baru yang biasa 

digunakan oleh masyarakat Jawa sehari-hari pada saat ini. Pelanggaran prinsip 

sopan santun yang ditemukan dalam penelitian Pujianto terdapat dalam setiap 

unsur dramatik dalam pertunjukkan wayang kulit. Pertunjukkan wayang kulit ini 

mempunyai ciri khas, yaitu pada unsur dramatik pathet enem  yang didominasi 

oleh pelanggaran prinsip sopan santun bidal keperkenaan. Pathet sanga bidal 

kemurahhatian. Pada unsur dramatik manyura didominasi pelanggaran bidal 

kerendahhatian. Namun demikian, secara keseluruhan pelanggaran prinsip sopan 

santun yang mendominasi adalah bidal keperkenaan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pujianto dengan penelitian ini 

adalah pada objek penelitian. Penelitian Pujianto menjadikan pertunjukkan 

wayang kulit sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan 

objek  penggalan wacana dalam drama komedi saduran. Perbedaan kedua 

penelitian ini terletak juga pada hasil temuannya yang tidak membahas bidal-bidal 

yang dipatuhi, dan faktor penentu kesantunan. Penelitian yang dilakukan Pujianto 

hanya mengkhususkan pelanggaran prinsip sopan santun dalam antawacana dialog 

wayang kulit karena pada saat ini dalang-dalang dalam mementaskan 

pertunjukkan wayang cenderung mengesampingkan norma-norma pedalangan.  
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Handayani (2003) melakukan penelitian yang berjudul “Pelanggaran Prinsip 

Kesantunan dalam Wacana Ketoprak Humor di RCTI”. Penelitian yang dilakukan 

Handayani membahas prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan yang dilanggar 

dalam wacana ketoprak humor di RCTI. Dari hasil penelitian di atas ditemukan 

bidal-bidal prinsip kerjasama yang dilanggar, yaitu bidal kuantitas, kualitas, 

relevansi dan cara, sedangkan prinsip kesantunan dalam tuturan wacana ketoprak 

humor yang dilanggar adalah bidal ketimbangrasaan, bidal kerendahhatian, bidal 

kesetujuan, dan bidal kesimpatian.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dengan penelitian ini 

adalah sama-sama ditemukan bidal–bidal prinsip kesantunan yang dilanggar. 

Prinsip kesantunan dalam tuturan wacana ketoprak humor yang dilanggar adalah 

bidal ketimbangrasaan, bidal kerendahhatian, bidal kesetujuan, dan bidal 

kesimpatian.  

Perbedaan mendasar antara penelitian Handayani dengan penelitian ini yaitu 

pada kajiannya. Handayani menggunakan Sosiopragmatik. Kajian sosiopragmatik 

didasarkan pada kenyataan bahwa prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun 

beroperasi secara berbeda dalam kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat bahasa 

yang berbeda, dalam situasi sosial yang berbeda dan dalam kelas-kelas sosial yang 

berbeda (Leech, 1993). Adapun peneliti menggunakan kajian pragmatik dalam 

penelitiannya. Penelitian Handayani juga menggunakan objek wacana ketoprak 

humor sedangkan peneliti menggunakan naskah drama komedi saduran. Selain itu 

handayani juga mengungkap prinsip kerjasama yang dilanggar, sedangkan peneliti 
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mengungkap bidal-bidal yang dipatuhi dan dilanggar serta faktor penentu 

kesantunan dalam naskah drama komedi saduran karya Anton Chekov. 

Aristiyani (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesantunan dalam 

Dialog pada Wacana Dongeng Anak-anak” memaparkan kesantunan berbahasa 

dalam wacana dongeng anak-anak yang meliputi bidal-bidal yang dipatuhi dalam 

wacana dongeng anak-anak. Bidal tersebut antara lain: bidal ketimbangrasaan, 

bidal kemurahhatian, bidal keperkenanan, bidal kerendahhatian, bidal kesetujuan, 

dan bidal kesimpatian. Tingkat pelanggaran prinsip kesantunan tertinggi terjadi 

dalam bidal ketimbangrasaan dan terjadi dalam bidal kesimpatian. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aristiyani dengan 

penelitian ini adalah sama-sama ditemukan bidal-bidal yang dipatuhi dalam 

peristiwa tutur. Penelitian tersebut juga berkaitan dengan penelitian ini dalam hal 

cara menganalisis kesantunan berbahasa. Selain itu, juga memberikan gambaran 

tentang tataran tuturan dari yang paling santun sampai ke tuturan yang paling 

tidak santun. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aristiyani dengan penelitian ini 

terletak pada tidak adanya bidal-bidal yang dilanggar dalam penelitian dan faktor 

penentu kesantunan. Aristiyani hanya memfokuskan pada pematuhan bidal serta 

tataran tuturan dari yang paling santun sampai ke tuturan yang paling tidak 

santun. 

Asrori (2005) dalam artikel yang berjudul “Tindak Tutur dan Operasi 

Prinsip Sopan Santun dalam Wacana Rubrik Konsultasi Jawa Pos 

(WARKONJAPOS)” menganalisis struktur tubuh WARKONJAPOS, jenis tindak 
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tutur yang terdapat dalam WARKONJAPOS, dan pengoperasian (pematuhan dan 

pelanggaran) prinsip sopan santun (PS) dalam WARKONJAPOS. 

WARKONJAPOS secara umum berisi tanya jawab tentang suatu permasalahan 

kehidupan sesuai ruang masing-masing antara konsulan (pihak yang 

mengkonsultasikan permasalahan) dan konselor (pihak pemberi layanan 

konsultasi). WARKONJAPOS juga memiliki kekhasan yang dapat diperikan dari 

ciri struktur tubuh, tindak tutur, dan kepatuhannya terhadap prinsip sopan santun. 

Struktur tubuh WARKONJAPOS terdiri atas empat elemen, yaitu margin atas, 

margin awal, margin inti, dan margin akhir. Selain kekhasan struktur tubuh, 

kekhasan WARKONJAPOS terdapat pada tindak tutur yang digunakan. Dalam 

WARKONJAPOS terdapat tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak asertif, tindak 

direktif, dan tindak ekspresif. Kekhasan WARKONJAPOS juga terletak pada 

pengoperasian PS. Dalam WARKONJAPOS terdapat tindak tutur yang memenuhi 

ataupun melanggar PS. Pematuhan dan pelanggaran PS dilakukan oleh konsulan 

dan konselor. PS yang dipenuhi mencakup maksim kearifan, kedermawanan, 

maksim pujian, kerendahhatian, dan maksim kesimpatian.  

Berbeda dengan pematuhan, pelanggaran PS hanya melibatkan maksim 

kesimpatian. Maksim ini dilanggar konsulan dan konselor, masing-masing dalam 

bentuk kelangkaan ucapan terima kasih (konsulan) dan langkanya sapaan 

(konselor). Selain itu WARKONJAPOS dicirikan dengan adanya pelanggaran 

kontekstual terhadap PS. Pelanggaran kontekstual merupakan pelanggaran karena 

tuntutan konteks komunikasi. Pelanggaran ini hanya dilakukan oleh konselor, 

khusunya terhadap maksim pujian kedermawanan. 



16 
 

 
 

Persamaan penelitian Asrori dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-

sama menggunakan data yang berupa data tertulis. Penelitian Asrori juga 

mengungkapkan pematuhan dan pelanggaran prinsip sopan santun. Selain itu, 

penelitian Asrori juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal 

metode yang digunakan yaitu simak dan catat. 

Perbedaan mendasar antara penelitian Asrori dengan penelitian yang 

dilakukan terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian Asrori 

menggunakan wacana konsultasi yang ada dalam Rubrik Konsultasi koran Jawa 

Pos edisi hari Minggu mulai awal tahun sampai dengan pertengahan tahun 2003 

yang diambil secara acak dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

penggalan wacana dalam drama komedi saduran. Penelitian Asrori menggunakan 

teori struktur wacana yang didasarkan pada pandangan Pike dan Pike (1977),  

teori tindak tutur Austin (1975) dan Searle (1969) serta teori PS Grice dan Leech. 

Adapun peneliti hanya menggunakan teori kesantunan Leech. Selain itu, Asrori 

juga tidak hanya  mengungkap pematuhan dan pelanggaran PS tetapi juga struktur 

tubuh wacana dan tindak tutur, sedangkan peneliti hanya mengungkap pematuhan 

dan pelanggaran PS serta faktor penentu kesantunan. 

Zhao (2008) melakukan penelitian yang berjudul  “Analyzing the Meaning 

in Interaction in Politeness Strategies in Scent of a Woman”. Penelitian Zhao 

menganalisis percakapan di dalam film Scent of a Woman antara kolonel tua 

dengan juniornya dan seorang wanita yang diduga di dalamnya mengandung 

prinsip kesantunan yang dipatuhi dan dilanggar. Dalam teori kesantunan yang 

diteliti juga terdapat dua jenis muka yang mengacu pada kesantunan. Konsep akan 
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muka atau face menjadi gagasan utama di mana seseorang dituntut untuk 

memahami kebutuhan akan muka orang lain saat berinteraksi atau berkomunikasi. 

Penelitian Zhao lebih menekankan pada strategi kesantunan sedangkan penelitian 

yang dilakukan menekankan pada teori kesantunannya. Pilihan strategi tersebut 

bergantung pada kekuasaan dan hubungan pribadi antara pembicara dan 

pendengar, dan tingkat pesan negatif. Jadi, penelitian Zhao fokus pada kedua 

dimensi kesantunan yaitu teori kesantunan dan strategi kesantunan. Dalam strategi 

kesantunan ditemukan situasi faktor seperti status sosial, keakraban atau jenis 

kelamin. Oleh karena itu, penelitian Zhao menelaah strategi kesantunan dalam 

film dari segi bentuk linguistik, konteks, ucapan hubungan antara pembicara dan 

pendengar. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zhao dengan penelitian ini adalah 

ditemukannya teori yang sama yaitu teori kesantunan. Penelitian Zhao juga 

mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji bentuk 

prinsip kesantunan yang dipatuhi maupun dilanggar.  

Perbedaan antara penelitian Zhao dengan penelitian yang dilakukan terletak 

pada objek yang diteliti. Objek penelitian Zhao berupa tuturan para tokoh yang 

ada di dalam film Scent of a Woman, sedangkan objek penelitian ini adalah 

penggalan wacana dalam drama komedi saduran. Selain itu, penelitian Zhao lebih 

menekankan pada strategi kesantunan sedangkan penelitian yang dilakukan 

menekankan pada teori kesantunannya. Pilihan strategi tersebut bergantung pada 

kekuasaan dan hubungan pribadi antara pembicara dan pendengar, dan tingkat 

pesan negatif. Jadi, penelitian Zhao fokus pada kedua dimensi kesantunan yaitu 
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teori kesantunan dan strategi kesantunan sedangkan penelitian yang dilakukan 

fokus pada teori kesantunan saja. Dalam strategi kesantunan ditemukan situasi 

faktor seperti status sosial, keakraban atau jenis kelamin. Oleh karena itu, 

penelitian Zhao menelaah strategi kesantunan dalam film dari segi bentuk 

lingusitik, konteks, ucapan hubungan antara pembicara dan pendengar. 

 Zhu (2010) melakukan penelitian yang berjudul “The Pragmatic 

Comparison of Chinese and Western “Politeness” in Cross-cultural 

Communication”. Penelitian  Zhu memaparkan persamaan dan perbedaan antara 

kesopanan budaya di Cina dan Barat dari aspek konotasi kesopanan, preferensi 

pilihan dan cara berekspresi serta mengklarifikasi bahwa hanya dengan 

penggunaan yang benar dari prinsip kesantunan orang bisa mendapatkan efek 

komunikasi terbaik. Hasil penelitian ini yaitu, perbedaan antara konotasi 

kesopanan di Cina dan kesopanan Barat menempatkan pada perbedaan 

penekanan. Ini adalah tanda dari perbedaan kelas. Tanda ini tercermin dalam 

aspek yang menunjukkan hubungan peringkat sosial. Perbedaan pada pemilihan 

prinsip kesopanan didasarkan pada prinsip kesantunan Leech yang sering 

digunakan dalam komunikasi interpersonal yang merupakan inti prinsip 

kesantunan dalam budaya Barat. Dalam masyarakat Barat, kepentingan pribadi, 

kekuatan individu dan semua privasi diyakini suci dan tidak bisa diganggu. Jadi, 

bahkan dalam komunikasi antara majikan dan karyawan, orang tua dan anak-anak, 

guru dan siswa, komunikator harus mengikuti pepatah bijaksana untuk 

mengurangi ancaman terhadap wajah negatif orang lain atau mengurangi nada 
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kompulsif. Adapun perbedaan jalan mengekspresikan kesopanan antara negara 

Cina dan Barat, yaitu pujian dan respon, undangan dan penerimaan. 

Persamaan penelitian Zhu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-

sama menggunakan teori kesantunan. Teori kesantunan dalam penelitian Zhu 

digunakan untuk menganalisis wujud nyata dari prinsip kesantunan dalam 

komunikasi lintas budaya antara Cina dan negara-negara Barat sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan digunakan untuk menganalisis pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kesantunan dan faktor penentu kesantunan. 

Perbedaan antara penelitian Zhu dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitiannya. Objek penelitian Zhu berupa komunikasi lintas budaya antara orang 

Cina dan orang Barat sedangkan penelitian ini objeknya adalah penggalan wacana 

dalam drama komedi saduran. Penelitian Zhu menekankan pada teori wajah 

Brown dan Levinson dan prinsip kesopanan Leech. Kedua teori tersebut membuat 

penelitian sistematis dan mendalam pada konotasi dan denotasi kesopanan, yang 

mempengaruhi banyak penelitian kesopanan dari budaya yang berbeda. Konsep 

wajah Brown dan Levinson didasarkan pada definisi yang diberikan oleh 

Goffman. Sedangkan penelitian yang dilakukan hanya fokus pada teori kesopanan 

Leech. 

Dari beberapa penelitian kesantunan berbahasa di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Objek 

yang digunakan dalam penelitian di atas bervariasi, yaitu media televisi, wayang, 

koran, film, wacana dongeng dan komunikasi secara langsung, sedangkan 

penelitian ini meneliti kesantunan berbahasa dalam media tulis yang berupa drama 
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komedi saduran. Penelitian-penelitian di atas juga belum ada yang secara spesifik 

meneliti tentang kesantunan pada naskah drama komedi yang telah disadur dari 

bahasa Asing ke bahasa Indonesia. Objek penelitian ini mempunyai kemiripan 

dengan objek penelitian  Aristiyani dan Asrori, yaitu objek penelitian berasal dari 

media tulis. Dikatakan mirip karena walaupun sama-sama bersumber dari media 

tulis, tetapi bentuk objeknya berbeda. Aristiyani menggunakan wacana dongeng 

anak-anak dan Asrori menggunakan koran Jawa Pos sebagai objek penelitiannya 

sedangkan penelitian ini menggunakan drama komedi saduran. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah sama-sama meneliti 

pematuhan dan pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan. Selain ditemukan 

persamaan, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-

penelitian di atas yang berupa faktor penentu kesantunan. 

Maka dari itu, peneliti bermaksud melanjutkan penelitian kesantunan 

dengan tujuan agar penelitian mengenai kesantunan tuturan tokoh dalam naskah 

drama komedi saduran dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang sudah ada 

dan berharap penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi acuan pemikiran penelitian ini adalah 1) 

teori pragmatik, 2) prinsip kesantunan, 3) faktor penentu kesantunan 4) drama, 5) 

drama komedi, dan, 6) sinopsis empat naskah drama komedi saduran. 
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2.2.1 Teori Pragmatik 

Menurut Moris  dalam  Rustono (1991:1), pragmatik adalah cabang 

semiotik yang mempelajari tentang relasi dan penafsirannya. Pragmatik 

merupakan bagian ilmu tanda atau semiotik. Kekhususan bidang ini adalah bidang 

ini berbeda dengan kekhususan bidang sintaksis dan semantik sebagai bagian 

semiotik lain. Pada bidang sintaksis kajian dikhususkan pada relasi formal tanda, 

sedangkan kajian pada bidang semantik pada relasi antara tanda dan objek yang 

diacunya.  

Pragmatik berbeda dengan semiotik. Hal ini ditegaskan oleh Wijana 

(1996:1) bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang berhubungan dengan 

struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana kesatuan kebahasaan itu 

yadigunakan di dalam komunikasi. Semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang 

berhubungan dengan makna satuan lingual, baik leksikal maupun makna 

gramatikal (Wijana 1996:1). Semantik dan pragmatik adalah cabang-cabang ilmu 

bahasa yang berhubungan dengan makna-makna satuan lingual, hanya saja 

semantik menyangkut makna secara internal, sedangkan pragmatik menyangkut 

makna secara eksternal. 

Sementara itu, Parker (1986) dalam bukunya Linguistics for Non-Linguistics 

menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal. Adapun yang dimaksud dengan hal ini adalah 

bagaimana satuan lingual tertentu digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. 

Pakar ini membedakan pragmatik dengan studi tata bahasa yang dianggapnya 

sebagai studi seluk-beluk bahasa secara internal. Menurutnya, studi bahasa tidak 
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perlu dikaitkan dengan konteks, sedangkan studi pragmatik mutlak dikaitkan 

dengan konteks. 

Leech (1993:8) mengemukakan bahwa pragmatik adalah studi yang 

mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi tutur (speech 

situations). Pragmatik mengkaji mengenai makna tuturan yang dikehendaki oleh 

penutur menurut konteksnya. Konteks dalam hal ini berfungsi sebagai dasar 

pertimbangan dalam mendeskripsikan makna tuturan dalam rangka penggunaan 

bahasa dalam komunikasi. Buku Leech berjudul Principles of Pragmatics 

membahas tentang prinsip kesantunan yang dirumuskan dalam enam bidal yaitu 

bidal ketimbangrasaan, kemurahhatian, keperkenanan, kerendahhatian, 

kesetujuan, dan kesimpatian. 

Ahli lain yang mengemukakan batasan pragmatik yakni Kridalaksana. 

Menurut  Kridalaksana (2001: 176) pragmatik merupakan ilmu bahasa yang 

mempelajari isyarat-isyarat bahasa yang mengakibatkan keserasian pemakaian 

bahasa dalam komunikasi. Nababan (melalui Agustina, 2009: 8) memberi batasan 

bahwa pragmatik merupakan aturan-aturan pemakaian bahasa, yaitu pemilihan 

bentuk bahasa dan penentuan maknanya sehubungan dengan maksud pembicara 

sesuai konteks dan keadaan.  

Dari beberapa pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

adalah bagian dari ilmu bahasa yang terkait dengan aspek pemakaiannya, yang 

disesuaikan dengan konteks dan situasi berbahasa. Konteks dalam hal ini 

berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam mendeskripsikan makna tuturan 

dalam rangka penggunaan bahasa dalam komunikasi. 
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2.2.2  Prinsip Kesantunan  

Secara umum sopan santun berkenaan dengan hubungan antara dua pemeran 

serta yang boleh dinamakan dengan diri dan lain (Leech, 1993: 206). Hal ini 

bermakna bahwa kesantuan melibatkan penutur dan mitra tutur. Namun tidak 

menutup kemungkinan, kesantunan juga ditujukan pada pihak ketiga yang ada 

dalam situasi tutur yang bersangkutan. Suatu tuturan bisa dianggap sopan, namun 

di tempat yang lain bisa saja menjadi tidak sopan.  

Grice dalam Rustono (1999: 66) menambahkan bahwa prinsip kesantunan 

(politeness principle) itu berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat 

sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur. Alasan dicetuskannya prinsip 

kesantunan adalah bahwa di dalam tuturan penutur tidak cukup hanya dengan 

mematuhi prinsip kerja sama. Prinsip kesantunan diperlukan untuk melengkapi 

prinsip kerja sama dan mengatasi kesulitan yang timbul akibat penerapan prinsip 

kerja sama. 

Para ahli seperti Lakoff  (1972), Fraser (1978), Brown dan Levinson (1978) 

telah mengemukakan tentang konsep kesantunan. Pandangan Lakoff dan Leech 

tentang konsep kesantunan dirumuskan dalam prinsip kesantunan. Sementara 

Fraser, Brown dan Levinson merumuskan konsep kesantunannya dalam teori 

kesantunan. Munculnya teori-teori tentang kesantunan tersebut disebabkan adanya 

pelanggaran prinsip kerjasama Grice, sehingga mendorong para ilmuwan untuk 

mencetuskan teori atau prinsip kesantunan. 
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Prinsip kesantunan Lakoff berisi tiga kaidah yang harus ditaati agar tuturan 

itu santun. Ketiga kaidah itu adalah formalitas, ketidaktegasan, dan persamaan 

atau kesekawanan (dalam Rustono 1999:62). 

1. Kaidah Formalitas 

Kaidah formalitas memiliki arti bahwa suatu tuturan tidak boleh memaksa 

dan menunjukkan keangkuhan. Konsekuensi kaidah ini adalah tuturan yang 

memaksa dan angkuh seperti tuturan (1) dan (2) adalah tuturan yang tidak atau 

kurang sopan. 

    Contoh: 

(1) “Bersihkan lantai itu sekarang juga!” 

(2) “Sudahlah, kamu tidak akan menyelesaikan masalah ini!” 

2. Kaidah Ketidaktegasan 

Kaidah ini berisi saran bahwa penutur hendaknya bertutur sedemikian rupa 

sehingga mitra tuturnya dapat menentukan pilihan. Tuturan (3) berikut ini  santun 

karena memberikan pilihan kepada mitra tuturnya dan tuturan (4) tidak atau 

kurang santun karena tidak memberikan pilihan. 

 Contoh: 

(3) “Jika ada waktu dan tidak lelah, perbaiki sepeda saya!” 

(4) “Perbaiki sepeda saya!” 

3. Kaidah Persamaan atau Kesekawanan 

Kaidah ketidaktegasan berarti penutur hendaknya bertindak seolah-olah 

mitra tuturnya itu sama, atau dengan kata lain buatlah mitra tutur merasa senang. 
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Tuturan (5) santun karena membuat mitra tuturnya senang dan tuturan (6) 

sebaliknya karena membuat mitra tuturnya tidak merasa senang. 

 Contoh:  

 (5) “Halus sekali kulitmu seperti kulitku.” 

 (6) “Mengapa nilai matematikamu tetap jelek. 

Pada sisi lain, prinsip kesantunan yang dikemukakan Fraser (1978) berbeda 

dari yang dikemukakan Lakoff (1972). Jika Lakoff  (1972) mendasarkan prinsip 

kesantunannya atas kaidah-kaidah, Fraser mendasarkan konsep kesantunannya 

atas dasar strategi-strategi, yaitu strategi-strategi apakah yang hendaknya 

diterapkan penutur agar tuturannya santun. Akan tetapi, Fraser tidak merinci 

bentuk dan strategi kesantunannya (Gunarwan 1992:15). Meskipun demikian, ia 

membedakan kesantunan dari penghormatannya, yaitu bahwa penghormatan 

adalah bagian aktivitas yang berfungsi sebagai sarana simbolis untuk menyatakan 

penghargaan secara reguler sedangkan kesantunan adalah properti yang diasosiasi 

dengan tuturan bahwa menurut pendengar penutur tidak melampaui hak-haknya 

atau tidak ingkar di dalam memenuhi kewajibannya. 

Prinsip kesantunan ketiga dikemukakan oleh Brown dan Levinson (dalam 

Rustono 1999:68). Prinsip kesantunan Brown dan Levinson ini berkisar nosi 

muka, yaitu muka positif dan muka negatif (Gunarwan 1992:18). Muka positif 

adalah muka yang mengacu kepada citra diri orang yang berkeinginan agar apa 

yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai 

yang diyakininya diakui orang sebagai suatu hal yang baik, menyenangkan, patut 
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dihargai, dan sebagainya. Tuturan (7) berikut ini santun karena menghargai apa 

yang dilakukan mitra tuturnya.  

(7) Saya salut atas ketekunan belajarmu. 

Sebaliknya, karena tidak menghargai apa yang dilakukan mitra tuturnya, 

tuturan (8)  berikut ini tidak atau kurang santun. 

(8) Sekarang ini belajar dengan tekun itu percuma. 

Kesantunan atau ketaksantunan tuturan (7) dan (8) itu merupakan 

kesantunan positif karena berkenaan dengan muka positif.  

Sementara itu, muka negatif adalah muka yang mengacu kepada citra diri 

orang yang berkenginan agar ia dihargai dengan jalan penutur membiarkannya 

bebas melakukan tindakannya atau membiarkannya bebas dari keharusan 

mengerjakan sesuatu. Tuturan (9) berikut ini tidak santun karena penutur tidak 

membiarkan mitra tuturnya bebas melakukan apa yang sedang dikerjakannya. 

Contoh: 

(9) Jangan merokok di situ! 

Ketaksantunan tuturan (9) itu menyangkut muka negatif. Kesantunan yang 

berkenaan dengan muka negatif dinamakan kesantunan negatif. 

Menurut Gunarwan (1992:19) sebuah tindak tutur dapat mengancam muka 

mitra tuturnya. Untuk mengurangi kerasnya ancaman terhadap muka itulah, di 

dalam berkomunikasi penutur tidak selalu mematuhi prinsip kerjasama Grice dan 

justru penutur hendaknya menggunakan prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan 

Brown dan Levinson (1978) itu tidak berkenaan dengan kaidah-kaidah, tetapi 
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menyangkut strategi-strategi. Ada lima strategi kesantunan yang dapat dipilih agar 

tuturan penutur itu santun. Kelima strategi itu adalah: 

a. Melakukan tindak tutur secara apa adanya, tanpa basa-basi, dengan 

mematuhi prinsip kerjasama Grice 

b. Melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan positif 

c. Melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan negatif 

d. Melakukan tindak tutur secara off records, dan 

e. Tidak melakukan tindak tutur atau diam saja. 

Pemilihan strategi itu bergantung kepada besar kecilnya ancaman terhadap 

muka. Makin kecil ancaman terhadap muka makin kecil nomor pilihan strateginya 

dan makin besar ancaman terhadap muka makin besar pula nomor pilihan strategi 

bertuturnya. 

Berbeda dengan Brown dan Levinson (1987), Leech (1993: 206) 

merumuskan kesantunan berbahasa sebagai suatu ujaran dalam prinsip kesantunan 

yang saling berkaitan. Secara lengkap menurut  Leech prinsip kesantunan 

didasarkan pada kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu tidak lain adalah bidal-bidal 

atau pepatah yang berisi nasihat yang harus dipatuhi agar tuturan penutur 

memenuhi prinsip kesantunan. Secara lengkap Leech mengemukakan prinsip 

kesantunan yang meliputi enam bidal berdasarkan subbidalnya akan dipaparkan 

sebagai berikut: 1) bidal ketimbangrasaan, 2) bidal kemurahhatian, 3) bidal 

keperkenaan,  4) bidal kerendahhatian, 5) bidal kesetujuan, 6) bidal kesimpatian. 
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2.2.2.1  Bidal Ketimbangrasaan (Tact Maxim) 

Gagasan dasar bidal ketimbangrasaan dalam prinsip kesantunan adalah 

bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu 

mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak 

lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan 

bidal ketimbangrasaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Maksim ini 

diungkapkan dengan tuturan imposif dan komisif (Leech 1983: 132). Berikut ini 

merupakan contoh tuturan yang mengungkapkan tingkat kesantunan yang 

berbeda. Tuturan dengan nomor yang lebih kecil memiliki tingkat kesantunan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesantunan dengan nomor yang 

lebih besar. 

(10) Datanglah ke pertemuan ilmiah itu! 

(11) Silahkan datang ke pertemuan ilmiah itu! 

(12) Sudilah kiranya datang ke pertemuan ilmiah itu! 

(13) Jika tidak berkeberatan, sudilah datang ke pertemuan ilmiah itu! 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin panjang tuturan seseorang 

semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan 

bicaranya. Demikian pula tuturan pada contoh itu, semakin besar nomor semakin 

tinggi tingkat kesantunannya. Misalnya tuturan (13) membutuhkan biaya yang 

besar bagi diri sendiri ditandai dengan besarnya jumlah kata yang diekspresi dan 

hal itu berarti memaksimalkan kerugian pada diri sendiri dan meminimalkan biaya 

kepada pihak lain sebagai mitra tutur dengan keuntungan yang sebesar-besarnya 

bagi pihak lain sebagai mitra tuturnya. 
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 2.2.2.2  Bidal Kemurahhatian (Generosity Maxim) 

Dengan bidal kedermawanan atau kemurahhatian, para peserta pertuturan 

diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain 

akan terjadi apabila pihak lain di dalam tuturan hendaknya diupayakan 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara itu diri sendiri atau 

penutur hendaknya berupaya mendapatkan keuntungan yang sekecil-kecilnya. 

Tuturan yang biasanya mengungkapkan bidal kemurahhatian ini adalah tuturan 

ekspresif dan tuturan asertif (Leech 1983:132). Tuturan berikut ini contoh tuturan 

yang berkenaan dengan bidal kemurahhatian. 

(14) Anak kos A : “Mari saya cucikan baju kotormu! Pakaianku tidak 

banyak, kok, yang kotor”. 

  Anak kos B : “Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci 

juga, kok”. 

Dari tuturan yang disampaikan si A di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa 

ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan 

beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan 

untuk mencucikan pakaian kotornya si B. Di dalam masyarakat tutur Jawa, hal 

demikian itu sangat sering terjadi karena merupakan salah satu wujud nyata dari 

sebuah kerja sama. Orang yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak 

pernah bekerja bersama dengan orang lain, akan dapat dikatakan tidak sopan. 
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2.2.2.3 Bidal Keperkenanan (Approbation Maxim) 

Bidal keperkenanan adalah petunjuk untuk meminimalkan penjelekan 

terhadap pihak lain dan memaksimalkan pujian kepada pihak lain. Dikatakan 

demikian, karena tindakan mengejek atau menjelekkan merupakan tindakan tidak 

menghargai orang lain. Tuturan yang lazim digunakan selaras dengan bidal 

keperkenanan ini adalah tuturan ekspresif dan asertif (Leech 1983:132). Tuturan 

(15) B berikut ini mematuhi bidal keperkenanan, sebaliknya tuturan (16) B 

melanggarnya. 

(15) A : Mari Pak, seadanya! 

  B : Terlalu banyak, sampai-sampai saya susah memilihnya. 

(16) A : Mari Pak, seadanya! 

 B  : Ya, segini saja nanti kan habis semua. 

Tuturan (15) B mematuhi bidal keperkenanan karena penutur 

meminimalkan penjelekan terhadap orang lain dan memaksimalkan pujian kepada 

pihak lain itu. Sementara itu, tuturan (16) B melanggar bidal ini karena 

meminimalkan penjelekkan kepada diri sendiri dan memaksimalkan pujian 

kepada diri sendiri. 

 

2.2.2.4  Bidal Kerendahhatian (Modesty Maxim) 

Di dalam bidal kerendahhatian, peserta tutur diharapkan dapat bersikap 

rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dan 

memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. Orang akan dikatakan sombong 

dan congkak hati apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan 
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mengunggulkan dirinya sendiri. Tuturan yang lazim digunakan pada bidal 

kerendahhatian ini adalah tuturan ekspresif dan asertif (Leech 1983:132). Tuturan 

(17), (18) berikut merupakan tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan bidal 

kerendahhatian. 

(17) Ibu A : “Nanti Ibu yang memberi sambutan ya dalam rapat Dasa 

Wisma!” 

 Ibu B : “Waduh,.....nanti grogi aku.” 

(18) Sekretaris A : “Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu, ya! 

   Anda yang memimpin!” 

 Sekretaris B : “Ya, Mbak. Tapi, saya jelek, lho.” 

Tuturan-tuturan (17) dan (18) itu memaksimalkan penjelekan kepada diri 

sendiri dan memaksimalkan pujian kepada diri sendiri. Karena sesuai  dengan 

bidal kerendahhatian, tuturan (17) dan (18) itu merupakan tuturan yang santun. 

 

2.2.2.5  Bidal Kesetujuan (Aggreement Maxim) 

Bidal kesetujuan adalah bidal di dalam prinsip kesantunan yang 

memberikan nasehat untuk meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dan 

pihak lain dan memaksimalkan kesetujuan diri sendiri dan pihak lain. Tuturan 

asertif merupakan jenis tuturan  yang lazim mengungkapkan bidal kesetujuan ini 

(Leech 1983). Tuturan (19) B dan (20) B merupakan tuturan yang mematuhi 

prinsip kesantunan bidal kesetujuan. 

(19) A :  Bagaimana kalau lemari ini kita pindah? 

        B :  Boleh. 



32 
 

 
 

(20) A :  Bagaimana kalau lemari ini kita pindah? 

       B :  Saya setuju sekali. 

Tuturan (19) B dan (20) B merupakan tuturan yang meminimalkan 

ketidaksetujuan antara diri sendiri dan pihak lain dan memaksimalkan kesetujuan 

diri sendiri dan pihak lain sebagai mitra tutur. Karena itu derajat kesopanan lebih 

tinggi tuturan (19) B daripada tuturan (20) B. 

 

2.2.2.6  Bidal Kesimpatian (Sympathy Maxim) 

Di dalam bidal kesimpatian, diharapkan penutur hendaknya meminimalkan 

sikap antipati antara diri sendiri dengan pihak lain dan memaksimalkan sikap 

simpati antara diri sendiri dengan pihak lain. Masyarakat tutur Indonesia, sangat 

menjunjung tinggi rasa kesimpatian terhadap orang lain ini di dalam komunikasi 

kesehariannya. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai 

bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak  tahu 

sopan santun di dalam masyarakat. Kesimpatian terhadap pihak lain sering 

ditunjukkan dengan senyuman, anggukan, gandengan tangan, dan sebagainya. 

Berikut inin merupakan tuturan yang sejalan dengan bidal kesimpatian. 

(21) Karyasiswa A : “Mas, aku akan ujian tes minggu depan.” 

       Karyasiswa B : “Wah. Proficiat ya! Kapan pesta?” 

Tuturan itu dituturkan oleh seorang karyasiswa kepada karyasiswa yang lain 

pada saat mereka berada di ruang perpustakaan kampus. Karyasiswa B 

meminimalkan sikap antipati dan memaksimalkan sikap simpati kepada 

karyasiswa A. 
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(22) Adi : “San, nenekku meninggal.” 

 Sandi : “Innalillahiwainnailahi rojiun. Ikut berduka cita.” 

Tuturan nomor (22) tersebut,  Sandi meminimalkan sikap antipati dan 

memaksimalkan sikap simpati kepada Adi yang sedang berduka cita karena 

neneknya meninggal. 

Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa prinsip 

kesantunan adalah suatu kaidah yang mengatur tingkah laku berbahasa dalam 

proses komunikasi. Kaidah atau aturan-aturan tersebut perlu diperhatikan agar 

dalam komunikasi antara si penutur dan petutur bisa menjaga perasaan mitra 

tuturnya masing-masing dan hal ini hanya bisa dicapai apabila kedua peserta 

percakapan tersebut masing-masing menaati prinsip kesantunan. 

 

2.2.3  Faktor Penentu Kesantunan 

Faktor penentu kesantunan adalah segala hal yang dapat memengaruhi 

pemakaian bahasa menjadi santun atau tidak santun. Faktor penentu kesantunan 

dari aspek kebahasaan dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

Pranowo (2009) menyatakan adanya aspek penentu kesantunan dalam 

bahasa verbal lisan, antara lain aspek intonasi (keras lembutnya intonasi ketika 

seseorang berbicara), aspek nada (berkaitan bergurau, nada mengejek, nada 

menyindir), faktor pilihan kata, dan faktor struktur kalimat. Faktor penentu 

kesantunan yang dapat diidentifikasi dari bahasa verbal tulis, seperti pilihan kata 

yang berkaitan dengan nilai rasa, panjang pendeknya struktur kalimat, ungkapan, 

gaya bahasa, dan sebagainya.  
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Aspek intonasi dalam bahasa lisan sangat menentukan santun tidaknya 

pemakaian bahasa. Ketika penutur menyampaikan maksud kepada mitra tutur 

dengan menggunakan intonasi keras, padahal mitra tutur berada pada jarak yang 

sangat dekat dengan penutur, sementara mitra tutur tidak tuli, penutur akan dinilai 

tidak santun. Sebaliknya, jika penutur menyampaikan maksud dengan intonasi 

yang lembut, penutur akan dinilai sebagai orang yang santun. Namun, intonasi 

kadang-kadang dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat. Lembutnya 

intonasi orang Jawa berbeda dengan orang Batak. 

Aspek nada dalam bertutur lisan mememgaruhi kesantunan berbahasa 

seseorang. Nada adalah naik turunnya ujaran yang menggambarkan suasana hati 

penutur ketika sedang bertutur. Jika suasana hati sedang senang, nada bicara 

penutur menaik dengan ceria sehingga terasa menyenangkan. Jika suasana hati 

sedang sedih, nada bicara penutur menurun datar sehingga terasa  menyedihkan. 

Jika suasana hati sedang marah, emosi, nada bicara penutur menaik keras, kasar 

sehingga terasa menakutkan. 

Nada bicara tidak dapat disembunyikan dari tuturan. Dengan kata lain, nada 

bicara penutur selalu berkaitan dengan suasana hati penuturnya. Namun, bagi 

penutur yang ingin bertutur secara santun, hendaknya dapat mengendalikan diri 

agar suasana hati yang negatif tidak terbawa dalam bertutur kepada mitra tutur. 

Pilihan kata merupakan salah satu penentu kesantunan dalam bahasa lisan 

maupun dalam bahasa tulis. Ketika seseorang sedang bertutur, kata-kata yang 

digunakan dipilih sesuai topik yang dibicarakan, konteks pembicaraan, suasana 

mitra tutur, pesan yang disampaikan, dan sebagainya. Misalnya Kebijaksanaan 
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SBY mengenai BLT mendapat kritik rival politiknya dengan mengatakan bahwa 

BLT tidak mendidik masyarakat kecil. Namun, ketika rival politiknya 

berkampanye dan menyadari bahwa BLT sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil, 

mereka mengatakan “......(nama partai) akan mengawal agar BLT benar-benar 

sampai pada yang berhak”. 

Pimpinan Parpol yang pernah mengkritik BLT tetapi ketika berkampanye 

justru memanfaatkannya untuk menggaet massa sungguh ironis. SBY menjawab 

kritikan itu dengan sangat halus. Pilihan kata “syukurlah kalau mereka sekarang 

sudah sadar dan mendukung kebijakan BLT karena BLT memang benar-benar 

dibutuhkan oleh rakyat kecil seperti yang selama ini mereka perjuangkan”. 

Pilihan kata seperti itu sangat tepat untuk menjawab kritik, dan menyentil mitra 

tutur secara halus. Meskipun jawaban sangat halus, ternyata pesan yang 

disampaikan dapat dipahami masyarakat dan masyarakat dapat mempersepsi 

bahwa mitra tutur sebagai seorang tokoh yang tidak paham kondisi masyarakat 

yang diperjuangkannya. 

Faktor penentu kesantunan yang dapat diidentifikasi dari bahasa verbal tulis, 

seperti pilihan kata yang berkaitan dengan nilai rasa, panjang pendeknya struktur 

kalimat, ungkapan, gaya bahasa, dan sebagainya (Pranowo 2009:78). Bahkan, 

agar pemakaian bahasa terasa semakin santun, dapat menggunakan identifikasi 

faktor-faktor penentu kesantunan berbahasa  yang terdiri atas 1) aspek kebahasaan 

dan 2) nonkebahasaan sebagai berikut. 
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2.2.3.1  Faktor Kebahasaan 

Faktor yang menentukan santun tidaknya pemakaian bahasa ditentukan oleh 

dua hal, yaitu faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Dalam kesantunan 

berbahasa juga terdapat faktor-faktor penentu kesantunan tuturan. Salah satunya 

adalah faktor kebahasaan. Pranowo (2009: 6-8) menyampaikan lima faktor 

kebahasaan yang dapat dijadikan penanda kesantunan dalam berbahasa. Lima 

faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Penggunaan Tuturan Tidak Langsung  

Penggunaan tuturan tidak langsung biasanya terasa lebih santun jika 

dibandingkan dengan tuturan yang diungkapkan secara langsung. Tuturan tidak 

langsung merupakan tuturuan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur 

tentang sesuatu hal secara tidak langsung. Semakin tidak tembus pandang maksud 

sebuah tuturan akan semakin tidak langsunglah maksud dari tuturan itu. Hal ini 

dimaksudkan bahwa tuturan hanya dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca 

yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna 

lugas, sehingga tuturan tidak langsung dirasa lebih santun dibandingkan dengan 

tuturan tidak langsung. Misalnya tuturan di bawah ini. 

(23)  Bawa ke sini, tas yang ada di meja Anda itu! 

(kurang santun) 

(24)  Tas di meja Anda itu milik saya, tolong ambilkan dan bawa ke sini 

(pemakaian kata “tolong” terasa lebih santun) 

(25) Maaf Pak, tas di meja itu mengganggu Bapak (sambil menjulurkan tangan 

ke arah mitra tutur) 
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(menggunakan kata “maaf”, tidak menyuruh, tetapi menjulurkan tangan ke 

arah mitra tutur; suruhan tidak langsung terasa lebih santun). 

 

2) Pemakaian Bahasa Kias  

Pemakaian bahasa dengan kata-kata kias terasa lebih santun dibandingkan 

dengan pemakaian bahasa dengan kata-kata lugas. Pemakaian kata-kata kias 

adalah bagian penting dari kegiatan berbahasa. Kata kias adalah bahasa yang 

susunan dan arti katanya sengaja disimpangkan dari susunan dan arti semula. 

Bahasa Indonesia memiliki banyak makna kiasan untuk kata-katanya. Kalau 

pemakai bahasa Indonesia paham betul dengankata kias, tentu bahasa akan dapat 

dipergunakan dengan penuh kesantunan dan keindahan. Dengan begitu, peristiwa 

bahasa yang tidak menyenangkan seperti kata-kata yang tidak sopan, berbahasa 

dengan semaunya, dan berbahasa tidak santun, akan dapat diminimalisasi. Dalam 

konteks kesantunan, kata kias cenderung memiliki tingkat kesopanan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kata-kata lugas karena kadar keterusterangannya yang tidak 

tinggi. Terlihat pada contoh tuturan di bawah ini. 

(26)  Selama pertandingan sepak bola itu, benar-benar dia menjadi bintang 

lapangan.  

(Tuturan tersebut lebih santun karena menggunakan kiasan “bintang 

lapangan”  daripada dengan sekadar pemain yang baik) 

(27)  Hati-hati terhadap orang yang besar mulut itu.  

(lebih santun karena menggunakan ungkapan bermakna kias “besar 

mulut ” daripada sekadar suka membual). 
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(28)  Gadis kecil itu menjadi buah bibir di lingkungan tetangganya karena 

kelakuannya yang tidak sopan. 

 (lebih santun karena menggunakan ungkapan bermakna kias “buah bibir” 

daripada sekadar bahan pembicaraan atau gosip). 

 

3) Pemakaian Ungkapan Gaya Bahasa Penghalus 

Ungkapan memakai gaya bahasa penghalus terasa lebih santun 

dibandingkan dengan ungkapan biasa. Pemakaian gaya bahasa menjadi salah satu 

faktor yang mengakibatkan pemakaian bahasa menjadi santun. Gaya bahasa 

adalah optimalisasi pemakaian bahasa dengan cara-cara tertentu untuk 

mengefektifkan komunikasi. Berikut ini contoh yang memperlihatkan bahwa 

penutur mengefektifkan komunikasi dengan menggunakan gaya bahasa.  

(a)  Majas Metafora 

Metafora adalah bahasa kias yang mengandung perbandingan yang tersirat 

sebagai pengganti kata atau ungkapan lain untuk melukiskan kesamaan atau 

keselarasan makna. Pradopo (1994:66) mendefinisikan metafora sebagai 

’menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal lain, yang 

sesungguhnya tidak sama. Majas metafora banyak dipakai untuk menghaluskan 

pemakaian bahasa Indonesia agar terasa santun. Meskipun isi yang disampaikan 

keras, tetapi dengan dikatakan secara tidak langsung menggunakan gaya bahasa 

jenis metafora, tuturan yang keras itu menjadi tetap terasa santun. 

(29) Mereka menjadi korban hantaman peluru yang ditembakkan aparat 

kepada demonstran yang memprotes kenaikan harga pangan. Krisis 
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pangan benar-benar menusuk setajam pisau dan memakan korban 

langsung.  

(30)  Risiko politik yang membentang di depan mata, tampaknya bakal 

mengganjal keputusan kenaikan harga BBM dengan segera. Presiden 

Yudhoyono disebut-sebut bakal tidak gegabah memutuskan kenaikan 

harga BBM, yang akibatnya pernah dirasakan pada saat pemerintah 

menaikkan harga BBM tahun 2005. 

 

(b) Majas Personifikasi 

Personifikasi merupakan bahasa kias yang membandingkan sesuatu yang 

bukan manusia  (benda, tumbuhan/hewan), yang diandaikan seolah-olah memiliki 

sifat-sifat manusia. Dengan personifikasi, benda-benda direkayasa sehingga 

seolah-seolah dapat bertindak, berpikir atau merasa sebagaimana manusia. Majas 

personifikasi juga digunakan untuk mengoptimalkan pemakaian bahasa agar 

efektif dan terasa santun. Isi tuturannya kadang-kadang berupa kritik, tetapi 

karena disampaikan secara tidak langsung dengan personifikasi, kritik itu terasa 

tidak menyakitkan. 

(31) Wajah hukum Indonesia ditampar keras oleh perilaku aparat hukumnya 

sendiri. 

(32) Rasanya merinding jika mendengarkan Lagu Garuda Pancasila di TVRI 

setiap usai Berita Nasional, karena hanya TVRI yang konsisten 

menggelorakan semangat nasionalisme melalui lagu Garuda Pancasila 

ini. 
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Majas personifikasi, di samping dapat mengefektifkan komunikasi juga 

dapat menjaga tuturan tetap santun karena pernyataannya disampaikan secara 

tidak langsung. Isi tuturannya kadang-kadang berupa kritik, tetapi karena 

disampaikan secara tidak langsung dengan personifikasi, kritik itu terasa tidak 

menyakitkan. 

 

(c)  Majas Peribahasa 

Majas peribahasa merupakan kelompok kata yang mempunyai susunan yang 

tetap dan mengandung pengertian tertentu, bidal, pepatah. Sebuah pepatah yang 

menjelaskan aturan dasar perilaku mungkin juga dikenal sebagai sebuah pepatah. 

Jika peribahasa dibedakan dengan ungkapan yang sangat baik, mungkin akan 

dikenal sebagai sebuah aforisme. Majas peribahasa dapat memperhalus tuturan 

yang sebenarnya sangat keras sehingga tuturan itu menjadi terasa santun. Hal ini 

dikarenakan isi dari majas peribahasa mengandung sebuah ungkapan sehingga 

tuturannya tidak langsung mengacu terhadap maksud yang disampaikan. 

(33)  Saya merasa sedih, kecewa atas peristiwa itu karena nila setitik merusak 

susu sebelanga. 

Majas peribahasa, meskipun  terasa klise tetapi karena dipakai dalam 

konteks yang sangat tepat dapat mengefektifkan komunikasi dan meredam 

kemarahan sehingga tuturan terasa santun. 
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(d) Majas Perumpamaan 

Majas perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya 

berkaitan dan yang sengaja dianggap sama. Perumpamaan secara eksplisit 

dinyatakan dengan kata seperti, bak, bagai, ibarat, penaka, sepantun, laksana, 

umpama. Majas perumpamaan dapat menghaluskan tuturan yang sebenarnya 

terasa keras, tetapi tetap terasa santun karena dinyatakan secara tidak langsung. 

(34)  Ini seperti sandiwara saja, bagaimana mungkin Kejaksaan Agung sampai 

menghentikan Kasus BLBI. Padahal jelas-jelas negara sangat dirugikan 

oleh para obligor tersebut. 

Berdasarkan data di atas, untuk berbahasa secara santun memang diperlukan 

pemahaman mengenai berbagai gaya bahasa. Jika seseorang mahir menggayakan 

bahasa dengan berbagai majas, pemakaian bahasa yang sebenarnya cukup keras 

dapat diredam dengan gaya bahasa. Dengan demikian, penutur tampak sebagai 

seorang yang bijaksana dalam menyampaikan pesan kepada mitra tutur. 

 

4) Pemakaian Tuturan yang Berbeda dengan Maksud Penyampaian 

Tuturan yang dikatakan berbeda dengan yang dimaksudkan biasanya tuturan 

lebih santun. Pemakaian tuturan yang dikatakan berbeda menjadi salah satu faktor 

penyebab pemakaian bahasa secara santun. Hal ini dikarenakan tuturan itu tidak 

langsung mengacu terhadap sesuatu yang hendak disampaikan sehingga terasa 

lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang langsung mengacu terhadap 

sesuatu yang dimaksudkan. Misalnya tuturan di bawah ini. 

(35)  Kemarin tidak kuliah katanya sakit, kok keluyuran sampai Sekaten kamu! 
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 (tuturan kurang santun karena yang dikatakan dengan yang dimaksudkan 

sama berupa teguran sehingga mempermalukan mitra tutur). 

(36)  Kemarin kamu tidak kuliah katanya sakit, di Sekaten ada dokter buka 

praktik pa, San?  

(tuturan yang dikatakan berupa pertanyaan retoris, tetapi maksudnya 

menyindir sehingga terasa lebih santun). 

 

5) Pemakaian Tuturan Implisit 

Tuturan yang dikatakan secara implisit biasanya lebih santun dibandingkan 

dengan  tuturan yang dikatakan secara eksplisit. Tuturan secara implisit 

merupakan bentuk dari pemakaian bahasa yang santun. Tuturan implisit adalah 

tuturan yang tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan yang menjadikan 

maksud tuturan tersebut menjadi tersirat. Misalnya tuturan di bawah ini. 

(37)  a. Katanya parpol besar, kalah strategi dalam merebut kursi presiden 

ataukah memang memilih menjadi oposan? 

  (tuturan tersebut tidak santun karena diungkapkan secara vulgar) 

 b. Setiap parpol pasti ingin memenangkan pilpres, meskipun ada pula 

parpol yang hobinya menjadi oposan. 

  (tuturan tersebut berupa sindiran seorang tokoh yang parpolnya menjadi 

penguasa terhadap tokoh parpol besar lain, tetapi tidak mampu merebut 

kursi pemerintahan terasa lebih santun). 

(38) a. Katanya berpihak kepada rakyat kecil, jika harga beras juga 

diturunkan, berpihaknya kepada petani di mana? 
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 (tuturan tersebut terlalu lugas sehingga terkesantidak santun).  

b. Jika ada tokoh parpol yang ingin menurunkan harga sembako 

menjadi lebih murah lagi, bagaimana nasib petani yang menanam 

padi dan hasilnya harus dijual dengan harga rendah! 

 (tuturan tersebut berupa penolakan secara implisit terhadap parpol 

yang berkampanye dengan menggunakan slogan “sembako murah”, 

terasa lebih santun). 

 

2.2.3.2  Faktor Nonkebahasaan 

Ketika seseorang berkomunikasi, penutur tidak hanya melibatkan faktor 

bahasa. Faktor-faktor nonkebahasaan juga ikut menentukan kesantunan. Faktor 

penentu kesantunan dalam aspek nonkebahasaan meliputi (1) topik pembicaraan 

dan (2) konteks situasi komunikasi (Pranowo, 2009:95). 

1)   Topik Pembicaraan 

 Topik pembicaraan sering mendorong seseorang untuk berbahasa secara 

santun atau tidak santun. Topik pembicaraan yang dapat mengancam posisi 

penutur, mereka dapat memunculkan tuturan yang tidak santun. Hal ini bersifat 

kodrati karena setiap orang ingin agar martabat dan harga dirinya tidak dilanggar 

oleh orang lain. Bahkan, penutur yang salah sekalipun, jika merasa dipermalukan 

dihadapan orang lain pasti dia akan membela diri dengan risiko mengucapkan 

tuturan yang tidak santun. Berikut contoh tuturan dua tokoh nasional di bawah ini. 

Kedua-duanya sama-sama keras dan memunculkan tuturan langsung sehingga 

tidak santun untuk ukuran tuturan seorang pejabat. 
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Penutur : Dalam situasi seperti sekarang, jika dia berjiwa sebagai seorang 

negarawan, lebih baik segera mengumumkan mundur dan 

jabatan (AR dalam Republika). 

Mitra Tutur : Kalau saya mundur dari jabatan Presiden, Madura, Riau, Papua 

pasti akan keluar dari NKRI dan mendirikan negara sendiri (GD 

dalam Republika). 

Penutur dan mitra tutur sama-sama kerasnya. Penutur terlalu berterus terang 

menyatakan kritiknya terhadap mitra tutur atas ketidakmampuannya menangani 

berbagai masalah yang sedang melanda negeri ini (pada waktu  itu di Kalimantan 

terjadi konflik antar etnis Madura dengan Dayak yang jatuh banyak korban). 

Mitra tutur pada waktu itu mengadakan kunjungan ke luar negeri. Karena 

gawatnya situasi, menurut pikiran penutur, seorang kepala negara harus berada di 

tanah air untuk segera mencari penyelesaian masalah. 

Sebaliknya, mitra tutur yang dikritik berusaha membela diri dan 

memberikan alasan lain dengan ucapan yang cukup keras. Meskipun 

pembelaannya agak keluar dari konteks. 

 

2)  Konteks Situasi Komunikasi 

 Konteks situasi yang dimaksud adalah segala keadaan yang melingkupi 

terjadinya komunikasi. Hal ini dapat berhubungan dengan tempat, waktu, kondisi 

psikologis penutur, respons lingkungan terhadap tuturan, dan sebagainya. 

39) Ini sungguh luar biasa aneh. Bagaimana mungkin kejaksaan yang kini 

sedang disorot publik tiba-tiba ingin tunjangannya dinaikkan. Kami 
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memprotes keras rencana tersebut (Emerson Yuntho; Koordinasi Divisi 

Hukum dan Pemantauan Peradilan ICW). 

40) Soal dan lembar jawaban UN adalah bagian dari dokumen rahasia yang 

tidak boleh disebarluaskan secara bebas. Mereka yang terbukti 

menyebarluaskan secara bebas akan berhadapan dengan hukum berlaku 

(Republika, Mendiknas, 27/04/2008: B4). 

41) Kursi meja di ruang kerja itu digotong ke KPK juga boleh kok, asal 

jangan gedungnya, Ha ha ha (Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Badan 

Kehormatan DPR, 29/04/2008:1). 

42) Tidak logis dan tidak rasional jika bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 

besar tidak menjadikan pendidikan sebagai unsur yang esensial dan 

strategis dalam pembangunan bangsa (Bangun Anta Kusuma, Koordinator 

Lapangan dari UNJ, 03/05/2008: 5). 

Konteks situasi tersebut bermacam-macam. Misalnya, tuturan (39) konteks 

situasinya terjadi pada saat para jaksa banyak yang tertangkap melakukan tindak 

korupsi, tetapi justru minta agar tunjangan dinaikkan. Dengan demikian wajar jika 

respons masyarakat marah. Contoh (40) konteks situasinya terjadi pada waktu 

ujian nasional yang sedang berlangsung justru banyak soal dan lembar jawaban 

bocor. Karena itulah, Mendiknas marah dan mengancam akan menindak tegas 

oknum-oknum yang teribat. Contoh (41) terjadi dalam konteks situasi ketika 

penutur menjadi pembela anggota DPR Amyn yang tertangkap basah sedang 

menerima uang suap. Sambil seloroh dan jengkel tuturannya muncul seperti itu 

(sinis,menyindir anggota KPK). Hal demikian juga terdapat pada contoh (42) 
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konteks situasinya terjadi pada saat peringatan Hardiknas mahasiswa 

berdemonstrasi menuntut agar dunia pendidikan mendapat perhatian serius 

pemerintah. 

 

2.2.4  Drama 

Drama memiliki asal usul dan perkembangannya sendiri sebagai sebuah 

genre. Hingga kini, telah banyak pendapat para ahli mengemukakan tentang 

definisi drama yang dapat memperkaya referensi. Pembahasan mengenai drama 

akan dibagi dalam beberapa subbab, yang terdiri dari 1) pengertian drama, 2) 

klasifikasi drama, dan 3) jenis-jenis drama. 

2.2.4.1  Pengertian Drama  

Kata drama secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, “draomai” yang 

berarti ’berbuat, ‘berlaku’, ‘bertindak’, ‘bereaksi’, dan sebagainya (Harymawan, 

1988:1). Jadi, drama berarti perbuatan atau tindakan. Drama merupakan potret 

kehidupan manusia, potret suka duka, pahit manis, hitam putih kehidupan 

manusia. Aristoteles (dalam Dewojati, 2010:7) mengartikan drama sebagai imitasi 

perbuatan manusia.  

Sejalan dengan pendapat itu, Ferdinand dan Balthaza Verhagen (dalam 

Hassanudin, 1996:3) mengemukakan bahawa drama merupakan kesenian yang 

melukiskan sifat dan sikap manusia dan harus melahirkan kehendak manusia 

dengan action dan perilaku. Pengertian lain dikemukakan oleh Moulton (dalam 

Harymawan, 1988:3) yang mengartikan drama sebagai hidup yang dilukiskan 

dengan gerak. Jadi, drama adalah menyaksikan kehidupan manusia yang 



47 
 

 
 

diekspresikan secara langsung. Pandangan lain disampaikan oleh Clay Hemilton 

dan Koning yang menyebut drama sebagai karya sastra yang ditulis dalam bentuk 

percakapan dan dimaksudkan untuk dipertunjukkan oleh aktor (dalam 

Kanzunnudin, 1995:20). Sejalan dengan Hemilton, Hasanuddin (1996:7) 

membatasi drama sebagai suatu genre sastra yang ditulis dalam bentuk dialog-

dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai seni pertunujukkan. 

Sebagai karya sastra, bahasa drama adalah bahasa sastra karena mempunyai 

sifat konotatif. Akan tetapi karena yang ditampilkan dalam drama adalah dialog, 

maka bahasa drama tidak sebeku bahasa puisi, dan lebih cair daripada bahasa 

prosa. Sebagai potret atau tiruan kehidupan, dialog drama banyak berorientasi 

pada dialog yang hidup dalam masyarakat.  Dialog ini mewujud pada konflik 

yang dialami oleh manusia. Konflik tersebut diwujudkan dalam bahasa tutur.  

Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahawa drama adalah 

suatu genre sastra yang menggambarkan potret kehidupan manusia dengan 

menampilkan pertikaian atau konflik dan emosi lewat adegan dan dialog. Dialog 

ini mewujud pada konflik yang dialami oleh manusia. Konflik tersebut 

diwujudkan dalam bahasa tutur. 

 

2.2.4.2  Klasifikasi Drama  

Pada abad XVIII ada berbagai jenis naskah drama, diantaranya adalah 

lelucon, banyolan, opera balada, komedi sentimental, komedi tinggi, tragedi 

borjuis, dan tragedi neoklasik. Selanjutnya menurut Waluyo (2001) berbagai 

macam jenis drama itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai ber 
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1. Tragedi 

Tragedi atau drama duka adalah drama yang melukiskan kisah sedih yang 

besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar. Dengan 

kisah tentang bencana ini, penulis naskah mengharapkan agar penontonnya 

memandang kehidupan secara optimis. Pengarang secara bervariasi ingin 

melukiskan keyakinannya tentang ketidaksempurnaan manusia. Pengarang 

berusaha menempatkan dirinya secara tepat di dalam kemelut kehidupan manusia 

itu. Kenyataan hidup yang dilukiskan berwarna romantis atau idealistis, sebab itu 

lakon yang dilukiskan seringkali mengungkapkan kekecewaan hidup karena 

pengarang mengharapkan sesuatu yang sempurna atau yang paling baik dari hidup 

ini. 

Dalam tragedi, tokohnya adalah tragic hero artinya pahlawan yang 

mengalami nasib tragis. Dalam sejarah drama, kita mengenal drama-drama 

Yunani yang bersifat duka. Diceritakan pertentangan antara tokoh protagonis 

dengan kekuatan yang luar biasa yang berakhir dengan keputusasaan, kehancuran 

atau kematian tokoh protagonis itu. Drama trilogi karya Sopocles merupakan 

contoh yang paling tepat mewakili drama Yunani. Ketiga tragedi Sopocles itu; 

Oedipus Sang Raja, Oedipus di Kolonus, dan Antigone. 

Drama tragedi juga dibatasi sebagai drama duka yang berupa dialog 

bersajak yang menceritakan tokoh utama yang menemui kehancuran karena 

kelemahannya sendiri, seperti keangkuhan dan sifat iri hati. Drama-drama 

Shakespeare di samping memenuhi kriteria jenis drama lain juga diklasifikasikan 

sebagai drama komedi. 
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2. Melodrama 

Melodrama adalah lakon yang sentimental, deangan tokoh dan cerita yang 

mendebarkan hati dan mengharukan. Tokoh dalam melodrama adalah tokoh yang 

tidak ternama (bukan tokoh agung seperti dalam tragedi). Dalam kehidupan 

sehari-hari sebutan melodramatik kepada seseorang seringkali merendahkan 

martabat orang tersebut, karena dianggap berperilaku yang melebih-lebihkan 

perasaannya. Drama-drama Hamlet dan Machbet di samping tragedi juga bersifat 

melodrama. Ada beberapa hal yang dilebih-lebihkan di dala kedua drama besar 

itu. Romeo dan Yuliet dipandang dari cintanya yang begitu tinggi juga dapat 

dinyatakan sebagai melodrama. 

Tokoh-tokoh dalam melodrama (seperti yang terdapat dalam drama-drama 

abad XVIII) adalah tokoh-tokoh hitam-putih dan bersifat stereotif. Di satu sisi 

tokoh jahat adalah seluruhnya jahat tidak ada sisi kebaikan sedikitpun. 

Sebaliknya, tokoh hero (pahlawan) atau heroin (pahlawan wanita) adalah tokoh 

pujaan yang luput dari kekurangan, luput dari kesalahan, dan luput dari tindak 

kejahatan. Tokoh hero ini selalu memenangkan peperangan. 

Dalam melodrama yang bersifat ekstrim, tokohnya dilukiskan menerima 

nasibnya seperti apa yang terjadi. Hal ini berbeda dari tragedi yang menunjukkan 

ratapan sang tokoh yang mengalami nasib baik. Ratapan dalam tragedi itu 

dikaitkan dengan fungsi tragedi untuk mengajak pembaca (penonton) 

merenungkan keterbatasannya di hadapan sang pencipta. Misi seperti itu tidak 

dijumpai dalam melodrama. Dalam melodrama, kualitas watak manusia bersifat 

unik dan individual. 
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3. Komedi (Drama Ria) 

Komedi adalah drama ringan yang sifatnya menghibur dan di dalamnya 

terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan 

kebahagiaan. Lelucon bukan tujuan utama dalam komedi, tetapi drama ini bersifat 

humor dan pengarangnya berharap akan menimbulkan kelucuan atau tawa riang. 

Kelucuan bukan tujuan utama, maka nilai dramatik dari komedi (meskipun 

bersifar ringan) masih tetap terpelihara. Nilai dramatik tidak dikorbankan untuk 

kepentingan mencari kelucuan. Hal ini berbeda dengan dagelan yang mudah 

mengorbankan nilai dramatik dari lakon demi kepentingan mencari kelucuan itu. 

Drama komedi ditampilkan tokoh yang tolol, konyol, atau tokoh bijaksana 

tetapi lucu. Dalam cerita jenaka kita mengenal tokoh-tokoh Pak Pandir, Pak 

Belalang, Si Luncai, Musang Berjanggut, Abu Nawas dan Si Kabayan yang 

merupakan tokoh lucu. Cerita-cerita jenaka tersebut mirip dengan komedi karena 

struktur lakonnya tidak boleh dikorbankan demi kelucuan semata-mata. 

Drama yang berasal dari Barat juga menampilkan tokoh-tokoh komedi 

seperti yang kita kenal dalam cerita jenaka tersebut. Drama Shakespeare yang 

bercorak adalah “Saudagar Venesia” dan “Impian di Tengah Musim”. Drama-

drama komedi karya Aristophanes, Moliere, dan Bernard Shaw secara brilliant 

menampilkan sifat tolol yang naif dari tokohnya. 

Tokoh-tokoh komedi di samping tokoh bloon atau bijaksana dapat juga 

berupa orang tua yang bodoh jatuh cinta kepada gadis remaja, pesolek sombang 

yang bergaya berlebih-lebihan, sehingga terjatuh dan mendapat malu, bandit lihai 

yang tertangkap basah oleh tokoh yang tampaknya tidak berdaya, dan sebagainya. 
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Untuk memahami sebuah komedi diperlukan latar belakang kebudayaan dari 

mana komedi itu berasal. Kisah tentang  perdebatan anjing seperti dalam 

“Pinangan” karya Anton Chekov sulit diterima sebagai komedi lucu dalam alam 

negeri kita dan agar lucu kiranya perlu disadur disesuaikan dengan alam budaya 

kita, tetapi di Rusia komedi “Pinangan” ini cukup lucu. 

Untuk penonton tertentu sebuah komedi boleh jadi dirasakan terlalu tinggi 

oleh penonton yang lain, komedi yang sama mungkin terlalu rendah. Daya 

apresiasi penonton berhubungan dengan pemahaman latar belakang budaya 

sebuah komedi. Kesesuaian budaya dan pengalaman berpengaruh terhadap lucu 

tidaknya komedi. 

 

4. Dagelan (Farce) 

Dagelan disebut juga banyolan. Sering kali dramna ini disebut dengan 

komedi murahan atau komedi picisan. Sering pula disebut tontonan konyol atau 

tontonan murahan. Dagelan adalah drama kocak dan ringan, alurnya tersusun 

berdasarkan arus situasi dan tidak berdasarkan perkembangan struktur dramatik 

dan perkembangan cerita sang tokoh. Isi cerita dagelan ini biasanya kasar, lentur, 

dan vulgar. 

Jika melodrama berhubungan dengan tragedi, dagelan berhubungan dengan 

komedi. Dalam dagelan alur dramatiknya bersifat longgar. Cerita mudah 

menyerah kepada selera publik. Dagelan adalah bentuk “entertaiment” yang 

lemah dan murahan. Di samping struktur dramatiknya yang lemah, dalam dagelan 

juga tidak terdapat kesetiaan terhadap alur cerita. Irama permainan dapat 
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mengendor dan ketepatan waktu tidak dipatuhi. Tokoh-tokohnya mungkin tidak 

mempertahankan wataknya secara ajeg dari awal sampai akhir lakon. Tokoh yang 

serius dapat saja tiba-tiba menjadi kocak karena tuntutan kekocakan yang harus 

diciptakan. 

Drama-drama Teater Srimulat kiranya dapat dijadikan contoh yang tepat 

dari dagelan ini. Lakon duka pun dapat menjadi banyolan yang menggembirakan 

karena kelonggaran struktur dramatiknya.  

Dalam drama-drama Shakespeare juga kita jumpai unsur banyolan. 

Demikian juga drama-drama Aristophanes dan Moliere. Di dalam drama satire 

dapat juga menampilkan banyolan di samping sifat komedi yang dimilikinya. 

Dalam lakon wayang, sering kita jumpai adegan Punakawan yang struktur 

ceritanya longgar dan dapat diklasifikasikan sebagai banyolan atau farce dan 

bukan komedi karena komedi memiliki struktur cerita yang serius. 

Ciri khas yang membedakan banyolan dengan komedi adalah banyolan 

hanya mementingkan hasil tertawa yang diakibatkan oleh lakon yang dibuat 

selucu mungkin. Segi “entertainment” lebih ditonjolkan daripada mutu artistik 

baik dalam hal teater maupun mutu literer. Banyolan sering disebut komedi 

murahan atau komedi picisan. Aktivitas yang dilebih-lebihkan, over acting  jika 

mendapat tepukan, disiplin waktu dan disiplin acting yang sangat kendor dapat 

terjadi di dalam banyolan. Lelucon yang dikemukakan dalam banyolan adalah 

lelucon yang hidup di kalangan rakyat kebanyakan. Bisa saja masalahnya 

dilulang-ulang dan menjadi klise. Apa yang dipaparkan di depan tidak kita jumpai 

dalam komedi. 
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2.2.4.3  Jenis-jenis Drama 

Drama di Indonesia mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari 

jenis drama tradisional, drama klasik, drama transisi, dan drama modern. Selain 

itu, drama dibagi menjadi beberapa jenis. Pembagian jenis drama tersebut 

berdasarkan tiga kriteria, yaitu berdasarkan penyajian lakon, berdasarkan sarana 

pertunjukan, dan berdasarkan keberadaan naskah. 

1) Jenis Drama Berdasarkan Ada atau Tidaknya Naskah 

Berdasarkan ada atau tidaknya naskah, drama dibagi menjadi dua jenis yaitu  

drama baru dan drama lama sebagai berikut.  

a. Drama Baru/ Drama Modern 

Drama baru adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan 

pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia 

sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, kesenian drama semakin berkembang 

sehingga muncul berbagai jenis drama modern. Drama modern mampu 

mengalahkan keberadaan drama tradisional karena struktur dan unsur drama 

modern lebih lengkap dari drama tradisional. Penyajian drama modern lebih 

terarah dengan menampilkan tujuan yang lebih jelas. Selain itu, unsur pembangun 

pementasan sangat diperhatikan. 

Unsur pembangun pementasan drama meliputi naskah, pemain, sutradara, 

make up, kostum, dekor atau tata panggung, lighting, dan tata musik. Naskah yang 

berisi dialog dan perbuatan para pemain merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan. Sebelum mengadakan pementasan, pemain wajib menghapalkan 

dialog dan melakukan berbagai latihan (gerak dan ekspresi) seperti yang tertulis 
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dalam naskah. Dialog yang sudah dihapalkan, kemudian dipraktikkan dengan 

disertai gerak-gerik atau akting. Tidak jarang sebelum pementasan, para pemain 

diharuskan berlatih berulang-ulang hingga benar-benar  hingga dapat memerankan 

karakter tokoh yang dimainkan dengan penuh penjiwaan. 

 

b. Drama Lama/ Drama Klasik 

Drama lama adalah drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang 

kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar 

biasa, dan lain sebagainya. Drama klasik juga merupakan drama pada zaman 

Yunani dan Romawi. Pada masa kejayaan kebudayaan Yunani maupun Romawi 

banyak sekali karya drama yang bersifat abadi, terkenal sampai kini. 

1. Zaman Yunani  

Asal mula drama adalah Kultus Dyonisius. Pada waktu itu drama dikaitkan 

dengan upacara penyembahan kepada dewa Domba atau Lembu. Sebelum 

pementasan drama dilakukan upacara korban domba kepada Dyonisius dan 

nyanyian yang disebut “tragedi”. 

Dalam perkembangannya, Dyonisius yang tadinya berupa dewa berwujud 

binatang itu, berubah menjadi manusia, dan dipuja sebagai dewa anggur dan 

kesuburan.  Kemudian tragedi mendapat makna lain, yaitu perjuangan manusia 

melawan nasib.  Komedi sebagai lawan kata dari tragedi, pada zaman Yunani 

Kuno merupakan karikatur terhadap cerita duka dengan tujuan menyindir 

penderitaan hidup manusia.  
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Bentuk tragedi klasik, dengan ciri-ciri tragedi Yunani adalah sebagai 

berikut. 

1. Lakon tidak selalu diakhiri dengan kematian tokoh utama atau tokoh 

protagonis. 

2. Lamanya lakon lebih kurang satu jam. 

3. Koor sebagai selingan dan pengiring sangat berperanan (berupa nyanyian 

rakyat atau pujian). 

4. Tujuan pementasan sebagai katarsis atau penyuci jiwa melalui kasih dan rasa 

takut. 

5. Lakon biasanya terdiri atas 3-5 bagian, yang diselingi koor (stasima). 

6. Menggunakan prolog yang cukup panjang. 

Bentuk pentas pada zaman Yunani berupa pentas terbuka yang berada di 

ketinggian. Dikelilingi oleh tempat duduk penonton yang melingkari bukit, tempat 

pentas berada di tengah-tengah. Drama Yunani merupakan ekspresi religius dalam 

upacara yang bersifat religius pula. 

Bentuk Komedi, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1.  Komedi tidak mengikuti satire individual maupun satire politis. 

2.  Peranan aktor dalam komedi tidak begitu menonjol. 

3.  Kisah lakon dititikberatkan pada kisah cinta, yaitu pengejaran gadis 

oleh pria yang cintanya ditolak orang tua atau family sang gadis. 

4.  Tidak digunakan stock characters, yang biasanya memberikan kejutan. 
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5.  Lakon menunjukkan ciri kebijaksanaan, karena pengarangnya melarat 

dan menderita; tetapi kadang-kadang juga berisi sindiran dan sikap 

yang pasrah. 

 

2. Zaman Romawi 

Terdapat tiga tokoh drama Romawi Kuno, yaitu: Plutus, Terence atau 

Publius Terence Afer, dan Lucius Seneca. Teater Romawi mengambil alih gaya 

teater Yunani. Mula-mula bersifat religius, lama-kelamaan bersifat mencari uang. 

Bentuk pentas lebih megah dari zaman Yunani.  

Setelah tahun 200 SM semua kegiatan kesenian dan perkembangan drama 

beralih dari Yunani ke Roma. Mula-mula, drama Romawi bersifat religius. 

Namun, pada perkembangannya, drama ini bersifat show-business (Harymawan, 

1988:81). Menurut beberapa pakar, kualitas drama-drama Romawi menjadi 

penting dalam sejarah karena pengaruhnya sangat kuat pada zaman Renaissance. 

Banyak penulis Renaissance yang mempelajaridrama-drama Yunani lewat 

saduran-saduran Romawinya, misalnya William Shakespeare (Sumardjo, 1993: 

16). 

Pada perkembangan berikutnya, drama-drama Romawi bukan lagi 

merupakan bagian dari pementasan religi. Pementasan ini akhirnya hanya menjadi 

media hiburan karena kadang-kadang dalam pementasan diselipi pula pertunjukan 

sulap. 

 

 



57 
 

 
 

2) Drama Berdasarkan Penyajian Lakon 

Berdasarkan segi penceritaan lakon drama terdiri atas drama tragedi, drama 

komedi, drama tragedikomedi, melodrama,  farce (Dagelan), opera, tablo, 

sendratari.  

a. Drama Duka (Tragedy) 

Drama duka merupakan drama yang menceritakan kisah yang penuh dengan 

kesedihan. Tragedi juga disebut drama duka. Pelaku utama dari awal sampai akhir 

pertunjukan selalu menemui kegagalan dalam memperjuangkan nasibnya. Drama 

tragedi diakhiri dengan kedukaan yang mendalam atas apa yang menimpa 

pelakunya (sad ending).   

Saat menonton drama tragedi penonton seolah-olah ikut menanggung derita 

yang dialami pelaku utamanya. Oleh karena itu, penonton sering kali merasa 

sedih, bahkan ikut menangis ketika menyaksikan drama komedi. Romeo dan 

Juliet, Machbeth, Hamlet, pada hakikatnya adalah drama duka. Sementara contoh 

FTV misteri yang termasuk dalam jenis ini misalnya Makhluk Tengah Malam 

yang endingnya bercerita tentang si istri yang melahirkan bayi genderuwo. Cerita 

ini bukan berakhir dengan kematian, tapi kekecewaan atau kesedihan. Oleh karena 

itu, cerita Makhluk Tengah Malam dapat digolongkan ke dalam jenis drama 

tragedi. 

 

b. Drama Ria (Comedy) 

Drama ria adalah drama yang menyenangkan, cara memperoleh 

kesenangan pembaca tidak dengan mengorbankan struktur dramatik. Hal ini 
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berbeda dengan dagelan yang sering disebut dengan komedi murahan. Dalam 

komedi ria, struktur dramatik yang berwujud lakon, konflik, irama, plot dan 

sebagainya, tetap dipertahankan. Pemain komedian tidak menyerah kepada 

publik, artinya sekalipun adegan tertentu sangat lucu, tidak perlu diperpanjang. 

Untuk memperoleh daya tarik, pemain tidak perlu merendahkan mutu dramatik 

dengan menuruti selera penonton. Sebab itu di dalam komedi, naskah tetap 

berperan penting. 

Drama komedi dikatakan sebagai drama yang ringan dan mudah dipahami. 

Namun, sebuah drama komedi yang sama dapat dinilai berbeda oleh beberapa 

penonton. Penonton yang satu dapat mengatakan komedi tersebut tidak lucu. 

Sebaliknya, penonton yang lain mengatakan komedi tersebut tidak lucu. Orang 

yang memahami isi komedi akan ikut tertawa karena kelucuan yang tersirat dalam 

drama komedi yang dilihat. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak memahami 

isi komedi akan diam saja. Bahkan, mungkin tidak merasakan adanya kelucuan 

dalam komedi yang dilihatnya. 

Ada dua karya Williams Shakespeare yang dapat diklasifikasikan sebagai 

komedi, yaitu: “Impian di Tengah Musim” dan “Saudagar Venesia”. Dalam 

“Saudagar Venesia” (dalam hati ini Antorio) dilukiskan  bagaimana Sailok, 

saudagar Yahudi yang kikir itu dapat dikalahkan dalam sidang pengadilan dengan 

kebijaksanaan hakim (tidak lain adalah istri Basanian, sahabat Antorio yang 

menyamar sebagai hakim). Karena dalam tuntutan Sailok disebutkan bahwa 

Antorio harus menyerhkan daging sebanyak satu pon, dan di dalamnya tidak 

tercantum darah setetespun, maka waktu Sailok akan memotong daging paha 
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Antorio hakim minta tidak dikeluarkan darah setetespun. Jika darah keluar, maka 

gantinya adalah nyawa Sailok. Kelucuan yang bijaksana inilah kiranya yang 

menjadi ciri khas sebuah komedi atau drama ria. 

 

c. Tragedikomedi 

Tragedikomedi adalah perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Isi 

drama tragedikomedi penuh dengan kesedihan, tetapi juga mengandung hal-hal 

yang menggelikan dan menimbulkan tawa. Suasana suka dan duka silih berganti 

mengiringi lakon drama tragedikomedi. Saat menonton tragedikomedi penonton 

dapat merasakan kegembiraan dan kesedihan yang mendalam. Contoh 

tragedikomedi, yaitu “Api” karya Usmar Ismail, “Opera Kecoa” karya N. 

Riantiarno, dan “Saija dan Adinda” karya Max Havelaar/ Multatuli. 

Dalam bukunya An Anatomy of Drama, Esslin berpendapat bahwa dalam 

beberapa abad, tragedi dan komedi merupakan dua genre yang terpisah dan tidak 

dapat digabungkan. Namun, terjadi pengecualian setelah abad ke-16. Sebagai 

contoh Shakespeare menulis Troilus and Cressida. Dalam drama tersebut berpijak 

tragedi dan komedi, atau dapat disebut tragi-komedi (1978:75). 

Drama dapat berupa komedi (suka ceria) dan tragedi (duka cerita). 

Kekeliruan demikian terjadi karena kekacauan dengan istilah drama dalam hidup 

keluarga. Misalnya drama percintaan yang maksudnya mengandung peristiwa 

menyedihkan atau bahkan kadang mengerikan (Harymawan, 1988:1). 

Sejalan dengan itu, Adhy Asmara mengatakan bahwa suasana antara 

tragedi dan komedi sesungguhnya merupakan situasi yang berkebalikan (1983:14-
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15). Dalam tragedi, manusia selalu dikuasai oleh nasib dan alam. Adapun dalam 

komedi manusia tampak menunjukkan kebahagiaan atas kekuatan-kekuatan dalam 

menentang takdir kehidupan dengan cara  menggelikan. Jelas di sini bahwa di 

antara keduanya, komedi dan tragedi bertentangan baik emosi maupun 

kejadiannya. Komedi dalam optimisme yang membahagiakan sedangkan tragedi 

dalam pesimisnya yang sangat menyedihkan.  

 

d. Melodrama  

Melodrama merupakan drama yang menampilkan lakon tokoh sentimental, 

mendebarkan hati dan mengharukan. Cerita-cerita dalam melodrama terkesan 

berlebihan sehingga kurang menyakinkan penonton. Selain itu, penampilan alur 

dan penokohan dalam melodrama kurang dipertimbangkan secara cermat. 

Tokoh-tokoh dalam melodrama pada umumnya merupakan tokoh hitam-

putih atau stereotip. Maksutnya adalah jika dalam melodrama ada tokoh jahat 

(hitam), tokoh tersebut seluruhnya digambarkan selalu bersifat buruk, tidak 

menampilkan sedikit pun sifat baiknya. Begitu juga sebaliknya, tokoh baik (putih) 

merupakan tokoh pujaan yang selalu luput dari kesalahan, luput dari kekurangan, 

luput dari kekurangan, dan luput dari sifat-sifat buruk manusia. Oleh karena 

menampilkan cerita dengan tema kesedihan, melodrama sering dianggap sama 

seperti cerita tragedi. Meskipun pada dasarnya, ada perbedaan yang mencolok dari 

lakon yang ditampilkan keduanya. Perbedaan lakon antara melodrama dan komedi 

dapat dilihat dari perwatakan tokoh utamanya. Dalam melodrama tokoh utama 

dilukiskan dapat menerima nasibnya dengan lebih ikhlas. Hal ini berbeda dengan 
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lakon tragedi yang selalu menggambarkan ratapan tokoh utama ketika mengalami 

nasib buruk. Salah satu contoh kisah melodrama, yaitu “Opera Primadona” karya 

N. Riantiarno. 

 

e. Farce (Dagelan) 

Dagelan merupakan jenis drama yang memiliki lakon lucu. Dagelan bersifat 

entertain sehingga tujuan utamanya, yaitu menghibur. Dagelan sering disebut 

komedi murahan karena isi dagelan ringan, kasar, dan cenderung vulgar. Jika 

melodrama dihubungkan dengan tragedi, dagelan berhubungan dengan komedi. 

Walaupun seceara awam dapat dikatakan hampir sama, tetapi pada prinsipnya 

tetap berbeda. 

Dagelan memiliki perbedaan mendasar dengan komedi. Dalam komedi 

terdapat lakon lucu, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dramatik, seperti 

setting, alur, konflik, dan lakon yang sesuai dengan naskah. Lain halnya dengan 

dagelan yang alur dramatiknya bersifat longgar, mudah berubah dan banyak sekali 

timbul improvisasi. Dalam dagelan, skenario tidak begitu diperhatikan. 

Kekuatan kata-kata dan tindakan merupakan hal utama yang 

membangkitkan kelucuan. Dalam dagelan alur cerita tersusun berdasarkan arus 

situasi dan disesuaikan dengan keadaan penonton secara spontan. Permasalahan, 

tema, irama permainan, dan semua hal yang dianggap dapat menimbulkan gelak 

tawa penonton selalu diulang-ulang. Salah satu contoh kelompok dagelan adalah 

kelompok sandiwara Srimulat. Tokoh-tokoh dalam dagelan tidak memiliki sifat 

tetap dari awal sampai akhir drama. Ini berarti watak tokoh dapat berubah-ubah 
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sesuai selera. Tokoh yang serius dapat saja tiba-tiba berubah menjadi tokoh yang 

kocak karena tuntutan kelucuan yang harus diciptakan. 

 

f. Opera 

Opera adalah drama yang dialognya berupa nyanyian dengan iringan musik. 

Lagu yang dinyanyikan antara pemain satu dan pemain lain berbeda. Opera lebih 

mementingkan nyanyian dan musik daripada lakonnya. Salah satu contoh opera, 

yaitu drama yang berjudul “Yulius Caesar” (terjemahan Muh. Yamin S.H).   

 

g. Tablo 

Tablo merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak. Jalan cerita tablo 

dapat dimengerti melalui gerakan-gerakan yang dilakukan para tokoh, seperti 

pantomim. Untuk memperkuat cerita, gerakan-gerakan yang dilakukan pemain 

tablo biasanya diiringi bunyi-bunyian pengiring.  

 

h. Sendratari 

Sendratari adalah gabungan antara seni drama dan seni tari. Rangkaian 

cerita dan adegannya diwujudkan dengan gerakan dalam bentuk tarian yang 

diiringi musik.  

Sendratari tidak mengandung dialog. Hanya kadang-kadang dibantu narasi 

singkat agar penonton mengetahui peristiwa yang sedang dipentaskan. Penyajian 

lakon sebagian besar diangkat dari cerita klasik, seperti kisah “Mahabarata” karya 

Vyasa dan “Ramayana” karya Walmiki. 
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3)  Jenis Drama berdasarkan Sarana Pertunjukan  

Berdasarkan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan cerita 

kepada penonton, drama menurut putra (2012) dibagi menjadi lima jenis meliputi 

a. drama panggung, b. drama radio, c. drama televisi, dan d. wayang sebagai 

berikut. 

a. Drama Panggung 

Drama panggung dimainkan oleh para pemain di panggung pertunjukkan. 

Penonton berada di sekitar panggung dan dapat menikmati drama secara 

langsung. Setiap aksi dan ekspresi pemain drama juga dapat dilihat secara 

langsung oleh penonton. Drama panggung didukung oleh tata rias, tata bunyi, tata 

lampu, dan dekor yang menggambarkan isi drama yang dipentaskan.  

 

b. Drama Radio 

Drama radio merupakan jenis drama yang disiarkan di radio. Berbeda 

dengan drama panggung yang dapat ditonton saat dimainkan, drama radio tidak 

dapat ditonton. Drama radio dapat disiarkan secara langsung dan dapat direkam 

terlebih dahulu, kemudian disiarkan pada waktu yang dikehendaki. Bahkan, dapat 

pula disiarkan berulang-ulang sesuai permintaan dan selera masyarakat. Dramda 

radio tidak dilengkapi dengan tata rias, tata lampu, dan dekor yang mendukung 

lakon dan isi drama. Akan tetapi, drama ini hanya mementingkan dialog yang 

diucapkan.  

Penyajian cerita dalam drama radio berbeda dengan drama biasa karena 

banyak hal yang perlu diperhatikan. Musik pengiring dan jenis suara sangat 
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menentukan kualitas dan keberhasilan siaran drama karena drama radio hanya 

dapat didengar secara auditif. Karakter suara antarpemain juga harus dapat 

terdengar berbeda karena hanya melalui suara, karakter atau watak pemain dapat 

tertangkap oleh pendengarnya. 

Drama radio yang sangat populer pada 1980-an, antara lain drama “Babad 

Tanah Leluhur” dan “Saur Sepuh”. Keunggulan drama radio, yaitu setting, 

adegan, dan babak dapat diganti sebanyak mungkin karena tidak memerlukan 

pergantian dekor. Kecakapan juru musik dan pengatur suara sangat diperlukan 

untuk menentukan keberhasilan sebuah drama radio. 

 

c. Drama Televisi 

Drama televisi bersifat visual dan aditif. Drama televisi dapat ditayangkan 

secara langsung atau direkam dahulu, kemudian ditayangkan kapan saja sesuai 

dengan program acara televisi. Di televisi jenis pertunjukan drama (sinetron) 

sangat digemari oleh pemirsa. Penyusunan drama televisi sama dengan 

penyusunan naskah film. Sebab itu, drama televisi membutuhkan skenario. Dalam 

skenario tidak boleh diabaikan petunjuk teknis yang lengkap dan terperinci. Ada 

yang disebut bahasa film, yaitu adegan diam dan hanya menunjukkan gejolak 

perasaan pelaku. Dapat juga hanya menunjukkan perkembangan kejadian yang 

cukup lama. Hal ini tentu tidak dilukiskan dalam dbialog, tetapi dilukiskan 

melalui narasi. Dalam penyajiannnya pun benar-benar menggambarkan 

pergolakan psikis para pemirsa.  
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Kelebihan drama televisi adalah dalam hal penampilan alur cerita. Jika 

drama panggung dan drama radio jarang menampilkan alur mundur atau flash 

back, drama televisi akan banyak memunculkan alur mundur. Tujuannya untuk 

menghidupkan lakon dan menciptakan variasi cerita. 

 

d. Wayang 

Wayang adalah  seni pertunjukan berupa drama yang khas. Seni pertunjukan 

ini meliputi seni suara, seni sastra, seni musik, seni tutur, seni rupa, dan lain-lain. 

Ada pihak beranggapan, bahwa pertunjukan wayang bukan sekadar kesenian, 

tetapi mengandung lambang-lambang keramat.  

Sejak abad ke-19 sampai dengan sekarang, Wayang telah menjadi  pokok 

bahasan serta dideskripsikan oleh para ahli. Macam-macam kajian tentang 

wayang dapat diketahui dari  bibliography beranotasi, dibuat oleh V.M.C Van 

Groenendael, terbit tahun 1978 berjudul Annotated Bibliography of Wayang 

Litetarure and the Art of the Dalang. Kajian tentang wayang, menghasilkan 

sejumlah disertasi dan tesis, antara lain: (1) G.A.J Hazeu, Bijdrage tot de Kennis 

van het Jayansche Tonnel (Leiden, 1879); (2) W.H. Rassers, De Pandji Romans 

(Leiden, 1922); (3) V.M.C. van Groenendael,  Erzit een Dalang de Wayang:  De 

Rol van de Vorstenlandse Dalang in de Indonesich – Javanese Samenleving 

(Amsterdam, 1982) (Ensiklopedi Kebudayaan Jawa, 2005). Wayang sebagai 

penggambaran alam pikiran Orang Jawa yang dualistik. Ada dua hal, pihak atau 

kelompok yang saling bertentangan, baik dan buruk, lahir dan batin, serta  halus 

dan kasar. Keduanya bersatu dalam diri manusia untuk mendapat keseimbangan. 
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Wayang juga menjadi sarana pengendalian sosial, misalnya dengan kritik sosial 

yang disampaikan lewat  humor. Fungsi lain adalah sebagai sarana pengukuhan 

status sosial, karena yang bisa menanggap wayang adalah orang terpandang, dan 

mampu menyediakan biaya  besar. Wayang juga menanamkan solidaritas sosial, 

sarana hiburan, dan pendidikan (Sumaryoto, 1990). Secara umum, pengertian 

wayang adalah suatu bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang 

dalang, dengan menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan 

(Sedyawati; Darmono, 1983).  

Boneka wayang merupakan alat untuk menggambarkan kehidupan umat 

manusia, sedangkan dari segi bentuk berbeda dari tubuh manusia secara nyata. 

Sastroamidjojo (1964) mengatakan bahwa boneka wayang diukir menurut sistem 

tertentu. Perbandingan antar bagian badan tidak seimbang satu sama lain. Segala 

sesuatu  berkaitan dengan hal tersebut dibuat menurut cara-cara dan aturan yang 

telah ditentukan.  

 

2.2.5  Drama Komedi 

Komedi disebut juga drama sukacita. Komedi merupakan drama ringan 

yang sifatnya menghibur. Dalam cerita drama komedi terdapat dialog kocak yang 

bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan (happy ending) 

(Waluyo, 2002:40). Sebagian orang mengatakan bahwa komedi adalah drama 

gelak. Meskipun memiliki unsur tawa, drama komedi bukanlah lawak karena 

lelucon bukan tujuan utama drama tersebut. 
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Menurut Dobree dalam Anwar (2005:41) komedi merupakan pikiran-pikiran 

yang berusaha mengoreksi sopan santun dan tata tertib kehidupan manusia 

melalui kegembiraan dan kelucuan. Barnet, mengutip pendapat bangsa Yunani 

mengemukakan, bahwa komedi merupakan “neraca kualitas kemanusiaan”. 

Komedi mengobati orang dari penyakit bodoh dengan cara mempergelarkan 

kebodohan itu di atas panggung. Hampir semua komedi berasumsi, bahwa norma-

norma masyarakat harus dihormati. Jika ada orang yang melanggar batas-batas 

norma itu, maka bukanlah orang yang berbudi mulia, melainkan orang bodoh. 

Sementara itu, Bernard Shaw (dalam Anwar, 2005:42) berpendapat, bahwa 

drama komedi adalah “pembenaran terbaik bagi pembaharuan”. Setidaknya, 

drama komedi dapat menyegarkan kembali kehidupan sehari-hari. Jika drama 

komedi membuat orang tertawa, maka sesungguhnya orang itu sedang 

menertawakan dirinya sendiri. Tugas dramawan komedi adalah mensucikan moral 

dengan cara membanyol, melucu, dan mengejek. Di sini ia bermaksud menyindir 

untuk memperbaiki keadaan. 

Drama komedi tetap mempertahankan nilai-nilai dramatik, seperti setting, 

alur, konflik, dan lakon yang sesuai dengan naskahnya. Gelak tawa penonton 

dibangkitkan melalui kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh pelakunya. 

Kelucuan drama komedi sering mengandung sindiran dan kritik kepada anggota 

masyarakat tertentu secara tersirat. Oleh karena itu, bahan drama komedi diambil 

dari kejadian-kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Salah 

satu contoh drama komedi yaitu karya drama yang ditulis oleh Anton Chekov 

dengan judul “Orang Kasar”. 
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Drama komedi dikatakan sebagai drama yang ringan dan mudah dipahami. 

Namun, sebuah drama komedi yang sama dapat dinilai berbeda oleh beberapa 

penonton. Penonton yang satu dapat mengatakan komedi tersebut tidak lucu. 

Sebaliknya, penonton yang lain mengatakan komedi tersebut tidak lucu. Orang 

yang memahami isi komedi akan ikut tertawa karena kelucuan yang tersirat dalam 

drama komedi yang dilihat. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak memahami 

isi komedi akan diam saja. Bahkan, mungkin tidak merasakan adanya kelucuan 

dalam komedi yang dilihatnya. 

 

2.2.6  Sinopsis  Empat Naskah Drama Komedi Saduran 

Sinopsis merupakan ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-

sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Berikut ini hasil 

sinopsis dari empat naskah drama komedi saduran karya Anton Chekov. 

1. Drama Komedi Saduran yang berjudul “Orang Kasar” Saduran WS 

Rendra  

Drama ini menceritakan bahwa di satu tempat daerah perkebunan kopi di 

jawa timur memiliki daerah yang beralam indah, segar dan kaya. Di sinilah hidup 

seorang janda muda yang bernama Nyonya Martopo. Ia hidup bersama Darmo 

tangan kanannya dan tiga orang pembantu. Nyonya Martopo tak henti-henti 

menatap foto mendiang suami sambil bergumam, “Aku tak akan menikah lagi dan 

akan selalu menutup hatiku untuk pria lain sampai aku menyusulmu.” Dia juga 

bertekad untuk tidak menerima tamu sampai waktu yang belum ditentukan. 

Melihat situasi ini, Darmo tak bisa tinggal diam. Ia merasa sedih jika melihat 
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tuannya masih saja dirundung duka. Maka dia pun mencoba untuk menghibur 

sekuat yang ia bisa. “Nyonya, jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan. Saya 

juga pernah merasakan derita yang Nyonya rasakan. Istri saya pun meninggal 

beberapa tahun lalu. 

Perdebatan mereka berlanjut lama sampai akhirnya bel pintu rumah mereka 

berdering. Ternyata telah datang seorang tamu pria. Nyonya Martopo yang 

bersikeras tak mau menerima tamu, lebih memilih untuk menyuruh Darmo 

mengusir tamu yang datang. Namun ternyata tamu tersebut memaksa untuk 

masuk! Akhirnya pria tersebut berhasil memasuki rumah. Ternyata maksud 

kedatangannya adalah untuk menagih hutang. Dia mengatakan bahwa mendiang 

suami dari Nyonya Martopo pernah berhutang gandum kepadanya dan total yang 

harus dibayarkan sebesar 1200 rupe dan sekarang, Baitul Bilal berniat untuk 

meminta uang tersebut karena dia harus membayar hutangnya pada debt collector 

dari Agrarian Bank. Akan tetapi, celaka dua belas untuknya, pada hari ini juga dia 

dipaksa harus membayar. Jika tidak, maka ia harus siap untuk kehilangan 

kepalanya. 

Nyonya Martopo yang tak tahu menahu permasalahan ini, cukup kaget 

mendengar berita tersebut. Dia mengatakan bahwa dia masih dalam situasi 

berkabung dan tak ingin membicarakan masalah ini dulu. Mendengar hal ini, tuan 

Baitul Bilal mulai naik pitam. Tuan Baitul Bilal memaksa Nyonya Martopo ntuk 

membayar hutang suaminya. Karena Nyonya Martopo merasa ia adalah wanita 

bangsawan yang terhormat dan masalah ini juga menyangkut piutang sang suami 

tercinta, dia pun bersedia untuk membayarnya. Tapi dia sekarang mendapat 
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kendala. Saat ini dia tidak memegang uang sepeser pun. Dia pun memberi solusi 

pada tuan Baitul Bilal, bahwa ia pasti akan membayar hutang tersebut lusa karena 

bendaharanya baru pulang besok lusa dari kota. Namun ternyata tuan Baitul Bilal 

tak bisa menerima alasan itu. Dia tidak mau jika harus menunggu sampai lusa 

karena hari ini nyawanya dipertaruhkan. Bahkan ia tak percaya jika Nyonya 

Martopo masih dalam masa berkabung karena menggunakan riasan wajah saja ia 

masih sempat. Begitulah, Baitul Bilal mengatakan bahwa ia akan tinggal di 

kediaman Nyonya Martopo hingga hutangnya dibayar lunas. Hingga 

memunculkan perdebatan yang alot. 

Sampai kemudian terlontar kata-kata Baitul Bilal untuk mengajak duel 

Nyonya Martopo. Nyonya Martopo pun menerima tantangan tersebut. Dia pun 

meminta ijin pada tuan Baitul Bilal untuk mengambil pistol-pistol peninggalan 

mendiang suaminya. Setelah mengambil pistol suaminya ternyata Nyonya 

Martopo tidak mengetahui cara mempergunakannya. Dia pun meminta tuan Baitul 

Bilal untuk mengajari. Kemudian mengajak tuan Baitul Bilal ke halaman 

belakang agar duelnya lebih leluasa. Nyonya Martopo berharap dapat melubangi 

kepala tuan Baitul Bilal. Tetapi tiba-tiba tuan Baitul Bilal ingin membatalkan duel 

itu.  Tuan Baitul Bilal mulai merasa jatuh cinta pada Nyonya Martopo. Nyonya 

Martopo terhentak dengan ucapan yang terlontar dari mulut tuan Baitul Bilal. 

Dengan tegas dia mengatakan kalau dia akan tetap setia pada mendiang suaminya. 

Akhir cerita, setelah beberapa percakapan Nyonya Martopo yang menarik ulur 

perasaan tuan Baitul Bilal, Nyonya Martopo pun mengakui bahwa dia juga 

mencintai Baitul Bilal. 
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2. Drama Komedi Saduran yang berjudul “Kisah Cinta Hari Rabu” 

Saduran Sapardi Djoko Damono 

Drama ini menceritakan tentang seorang wanita bujang yang berumur 25 

tahun. Ia bernama Retno Asiani Endang Sri Supraptini yang kerap dipanggil 

dengan nama ninik. Ia merupakan putri  ke  tiga  dari  tuan Martosuwignyo yang 

masih ada sedikit sangku pautnya dengan para bangsawan Blambangan dulu.  

Kesibukannya bekerja membuat Ninik masih membujang. Dirinya baru 

menyadari kalau ia membutuhkan seorang pendamping diusianya yang telah 

menginjak 25 tahun. Kemudian ia mendaftarkan dirinya di biro perkawinan 

Asmara Jaya. 

Suatu hari datang seorang tamu dengan perawakan masih muda. Bujang 

yang merupakan pembantu Ninik segera memberitahu kalau ada tamu yang 

datang di hari Rabu ini. Ninik pun sangat bahagia mendengar ada tamu yang 

datang setelah beribu-ribu hari tak ada tamu yang datang untuk melamarnya. 

Tamu itu kemudian memberitahukan maksud kedatangannya. Lalu ia menanyakan 

soal kebenaran identitas yang telah tercantum di formulir pendaftarannya di biro 

perkawinan Asmara Jaya. Dengan senang hati Ninik menjawab pertanyaan yang 

diajukan. Banyak pertanyaan yang diajukan dari nama, luas rumah, penghasilan 

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi Ninik terhadap calon suaminya. Kemudian 

terjadilah kompromi terhadap syarat-syarat itu.  Tamu  itu melanjutkan dan 

berkata kalau calon suaminya hanya berpenghasilan Rp 5000 dan Ninik hampir 

menolak kalau calon suaminya hanya berpenghasilan sebesar itu. Seorang tamu 

pun berinisiatif untuk membatalkan lamarannya setelah mendengar penuturan 
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Ninik. Setelah mendengar tamu akan membatalkan maksud lamarannya kemudian 

terjadilah kompromi diperbincangan ini.  

Selang beberapa lama tarik ulur tentang syarat perkawinan kemudian tamu 

itu meminta persen uang penghubung. Seketika Ninik terkejut dengan ucapan 

yang terlontar dari tamu. Ninik heran kenapa harus ada uang penghubung kalau 

sang tamu ingin bermaksud melamarnya. Ternyata Ninik salah tafsir dan mengira 

kalau tamu yang datang itulah yang melamar. Akan tetapi, tamu itu hanyalah 

bseorang makelar yang disuruh untuk melamarkan Ninik. Tamu itu menjelaskan 

kalau orang yang akan melamarnya masih di rumah 

sakit, sedang nona hanya bisa menerima tamu pada hari Rabu saja. Jadi terpaksa 

saya yang harus melamarkan dia. Tapi Minggu depan katanya sudah bisa 

melaksanakan perkawinan. 

Tamu itu juga berpesan untuk jangan lupa menulis surat pernyataan 

kepada surat kabar dan biro-biro perkawinan, bahwa lowongan sudah terisi. 

Setelah urusannya selesai dan Ninik menadatangi kuitansi uang penghubung tamu 

itu langsung bergegas meminta izin pulang. Baru disadari kalau foto calon suami 

yang akan dinikahinya itu mirip dengan almarhum ayahnya yang telah meninggal. 

Namun Ninik tidak bisa berbuata apa-apa karena semua telah disetujui dan ia juga 

sudah ingin untuk berumah tangga. 
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3. Drama Komedi Saduran yang berjudul “Pinangan” Saduran Suyatna 

Anirun 

Agus Tubagus, adalah seorang perjaka tua yang berpenyakitan. Ia datang 

mengunjungi tetangganya Rukmana kholil dengan maksud untuk melamar 

anaknya yang bernama Ratna kholil. Namun setelah terjadi pertemuan antara 

Agus dan Ratna, keduanya malah bertengkar, mengenai hak kepemilikan tanah 

lapangan Sarigading. Pertikaian itu tak kunjung selesai dan akhirnya Ratna 

memutuskan untuk menyuruh ayahnya mempersilahkan Agus Tubagus untuk 

pulang saja. 

Ratna, setelah tahu tujuan Agus datang sebenarnya untuk melamar dirinya, 

langsung menyuruh ayahnya untuk memanggil Agus yang sudah mereka usir 

untuk datang kembali. Keduanya-pun kembali bertemu, dalam pertemuan kedua 

masih terjadi pertengkaran, bukan mengenai hak kepemilikan tanah, tetapi 

mengenai anjing siapa yang terbaik diantara anjing mereka berdua. Dengan tak 

ada habisnya mereka saling mempertahankan prinsip, hingga akhirnya Rukmana 

Kholil tetap merestui pinangan mereka sebagai calon suami istri. 

 

4. Drama Komedi Saduran yang berjudul “Nyanyian Angsa” Saduran 

Djohan A. Nasution 

Seorang komedian berumur 68 tahun  yang bernama Vassilitch 

Svietlovidoff merenungkan kehidupannya di sebuah panggung gedung 

pertunjukan sehabis pementasan. Ketika dia mengeluhkan tentang kehidupannya, 

tiba-tiba mucul Nikita Ivanitch yang merupakan seorang promter (pembisik) 
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dengan baju putih dan berkerudung kain selimut keluar dari kamar pakaian. 

Vassilitch pun seketika terkejut dan ketakutan melihat kedatangan Nikita. 

Kemudian Nikita  menghampiri Vassilitch dan menjelaskan kalau ia seorang 

pembisik yang sudah lama  tinggal di dalam lemari pakaian. Setelah mendengar 

penuturan Nikita lalu Vassilitch mengeluhkan keadaanya yang semakin hancur. 

Mendengar cerita tersebut Nikita termangu dan menaruh respek pada Vassilitch. 

Ia menyuruh pulang Vassilitch ke rumahnya akan tetapi vassilitch tidak mau 

karena ia menganggap sudah tidak ada seorang pun yang mencintainya. 

Vassilitch semakin mengeluhkan keadaan yang dialami dan menceritakan 

kenangannya yang telah lalu. Kenangan tentang masa gemilang disaat ia 

mencintai perawan tua Polandia sombong. Seorang perawan itu mencintai 

Vassilitct hanya sebagai aktor, tapi untuk menikahinya, tidak. Bahkan ia berkata: 

Tinggalkan pentas…”. Sesudah soal itu, Vassilitch hidup cara apa saja, tidak 

bertentu, membuang-buang hidupku tanpa melihat kemuka. Ia memerankan 

banyolan-banyolan, ejekan-ejekan. Ia memainkan peranan orang tolol. Tapi dulu 

ia adalah seorang seniman tulen. Ia mempunyai bakat, tapi ia telah mengubur 

bakatnya itu. Lubang gelap ini telah menarik dan menelannya mentah-mentah. Ia 

belum pernah memikirkan sebelumnya, tapi malam ini waktu ia bangun, aku 

melihat ke belakang dan di sana ada umurku enam puluh delapan tahun. 

Vassilitch dan Nikituscha tampak makin hancur. Karena pada kenyataannya, 

mereka kini hanyalah “tikus tua” gedung teater yang mulai ditinggalkan penonton. 

Di hari tuanya itu, Vassilitch hanya memainkan peran-peran yang disebutnya 

“tolol”: badut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan 

teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teori pragmatik, yaitu pendekatan 

penelitian yang mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi ujar (speech 

situations) (Leech 1983:8). Pendekatan pragmatik ini didasarkan pada beberapa 

aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan. Dalam Penelitian ini yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu prinsip kesopanan (Leech, 1993:15). 

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam 

penelitian karena data yang dikumpulkan berupa penggalan wacana drama komedi 

saduran dan bukan angka-angka. Penggalan wacana drama yang menjadi data 

dalam penelitian ini terealisasi di dalam prinsip kesantunan dalam drama komedi 

saduran yang berupa wacana tulis.  

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian yang dilakukan karena 

penelitian semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang 

secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan berupa 

perian bahasa seperti apa adanya (Sudaryanto 1993:62). Pendekatan ini juga 

digunakan untuk mengungkapkan pematuhan dan pelanggaran prinsip sopan 

santun dalam penggalan wacana drama komedi saduran. Pematuhan maupun 
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pelanggaran sopan-santun yang diungkap dalam penelitian ini adalah pematuhan 

dan pelanggaran atas maksim-maksim atau bidal-bidal prinsip kesantunan dalam 

drama komedi saduran. 

 

3.2  Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah penggalan wacana drama komedi saduran 

yang diduga mengandung bidal kesantunan. Tuturan-tuturan dalam wacana 

tersebut tidak semuanya digunakan sebagai data, tetapi yang digunakan hanya 

tuturan-tuturan yang diduga mengandung pematuhan dan pelanggaran bidal 

kesantunan. Penentuan tingkat kesantunan dilakukan dengan melihat 

kecenderungan kesantunan tuturan yang terdapat dalam  naskah drama komedi 

saduran tersebut. Kesantunan tuturan diukur dengan proporsi penyimpangan bidal 

kesantunan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana drama komedi saduran dari 

empat drama komedi karya Anton Chekov. Penelitian ini menggunakan empat 

drama komedi saduran yang dianggap sudah dapat mewakili dari keseluruhan 

drama komedi karya Anton Chekov yang ada, yaitu Orang Kasar karya Anton 

Chekov saduran WS Rendra, Kisah Cinta Hari Rabu saduran Sapardi Djoko 

Damono, Nyanyian Angsa saduran Djohan A. Nasution, dan Pinangan saduran 

Suyatna Anirun. Pertimbangan pengambilan data pada empat drama komedi 

tersebut adalah jumlah data sudah mencukupi dan cukup bervariasi.  
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3.3  Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode simak dengan teknik catat. Metode simak yaitu cara pengumpulan 

data dengan cara menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto 1993: 133). Peneliti 

menyimak penggunaan bahasa di dalam tuturan drama komedi saduran kemudian 

mencatat penggalan tuturan yang mengandung unsur kesantunan yang ada di 

dalamnya.  

Metode simak digunakan  untuk menemukan data penelitian. Dalam proses 

menyimak, peneliti menempatkan dirinya sebagai pembaca untuk mempermudah 

mengidentifikasi bentuk-bentuk pematuhan dan penyimpangan prinsip 

kesantunan. Data yang diperoleh lalu dicatat ke dalam kartu data yang telah 

disiapkan. Teknik catat dilakukan dengan jalan mencatat hasil kegiatan 

menyimak. Kalimat-kalimat yang terindikasi melanggar dan mematuhi prinsip 

kesantunan kemudian dijadikan korpus data dan kemudian diteliti kembali untuk 

menjadi data penelitian. Data penelitian kemudian dimasukkan ke dalam kartu 

data (Sudaryanto 1993: 133-139).  

Prosedur kerja yang dilaksanakan dalam tahap pengumpulan data adalah 

sebagai berikut. 

1. menyimak sumber data 

2. mengidentifikasi data berdasarkan bentuk-bentuk pematuhan dan 

pelanggaran bidal kesantunan 

3. mencatat data yang telah diperoleh ke dalam kartu data. 

Secara lengkap  bentuk kartu data dapat dilihat sebagai berikut. 
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Bentuk Kartu Data 

No. Data:  Sumber data: 

Konteks  

Tuturan  

 

 

 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 

a. Bidal Ketimbangrasaan 

b. Bidal Kemurahhatian 

c. Bidal Keperkenanan 

d. Bidal Kerendahhatian 

e. Bidal Kesetujuan 

f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 

a. Bidal Ketimbangrasaan 

b. Bidal Kemurahhatian 

c. Bidal Keperkenanan 

d. Bidal Kerendahhatian 

e. Bidal Kesetujuan 

f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: 

Keterangan: 

Kartu data dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Bagian pertama terdiri atas dua kolom, yaitu: 

1) Kolom pertama berisi nomor data 
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2) Kolom kedua berisi sumber data 

b. Bagian kedua berisi konteks 

c. Bagian ketiga berisi tuturan yang mengandung bidal kesantunan 

d. Bagian keempat berisi analisis tuturan bidal yang dipatuhi dan bidal yang 

dilanggar serta faktor-faktor penentu kesantunan. 

 

3.4  Metode dan Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap setelah data terkumpul. Dalam tahap ini data 

yang telah terkumpul dianalisis sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

yaitu metode yang mencocokkan data yang diperoleh dengan aturan-aturan atau 

norma-norma kesantunan. Norma-norma kesantunan itu adalah bidal-bidal prinsip 

kesantunan. Dengan metode ini data yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan 

aturan atau norma-norma kesantunan. Berdasarkan bidal-bidal kesantunan 

tersebut data yang diperoleh dalam wacana drama komedi saduran kemudian 

dicocokkan. Dari pencocokkan tersebut diperoleh apakah melanggar atau 

mematuhi bidal-bidal kesantunan apa tidak. 

 

Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut. 

1. data yang telah diperoleh dicatat dalam kartu data 

2. setelah data disimpan dalam kartu data, kemudian dianalisis berdasarkan 

bidal kesantunan. 
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3. setelah diketahui bidal kesantunannya, kemudian dianalisis apakah data 

tersebut melanggar atau tidak. 

4. hasil analisis yang telah diketahui kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

pematuhan dan pelanggaran bidal kesantunannya. 

5. penentukan faktor penentu kesantunan 

 

3.5  Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Pemaparan hasil analisis data ini merupakan langkah selanjutnya setelah 

selesai analisis data. Pemaparan hasil analisis ini berisi mengenai segala hal yang 

ditemukan dalam penelitian. Menurut Sudaryanto (1993:144), metode penyajian 

hasil analisis data ada dua macam, yaitu dengan menggunakan metode formal dan 

informal. Teknik penyajian secara formal adalah perumusan dengan tanda dan 

lambang-lambang, sedangkan penyajian secara informal adalah perumusan 

dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang sifatnya teknis. 

Penelitian ini menggunakan metode informal. Digunakan teknik informal 

sebab penyajian data berbentuk tuturan yang di dalamnya terdapat tuturan 

pelanggaran dan pematuhan bidal kesantunan. Hal ini dimaksudkan agar 

penjelasan tentang kaidah yang ditemukan menjadi lebih rinci. Penyajian metode 

secara informal memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menyajikan 

khas verbal dengan kata-kata biasa tanpa memerlukan adanya tanda dan lambang 

(Sudaryanto 1993:145). 
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BAB IV  
PEMATUHAN DAN PELANGGARAN PRINSIP KESANTUNAN SERTA 

FAKTOR PENENTU KESANTUNAN DALAM DRAMA KOMEDI 

SADURAN KAR1YA ANTON CHEKOV 

 

Hasil dari penelitian ini mencakup dua hal yang sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian yang dibahas, yaitu (1) pematuhan dan pelanggaran 

bidal kesantunan dalam drama komedi saduran karya Anton Chekov dan (2) 

faktor penentu kesantunan dalam drama komedi saduran karya Anton Chekov. 

Adapun wujud hasil penelitian ini lengkap beserta pembahasannya dijabarkan 

sebagai berikut. 

 

4.1 Bidal-bidal Prinsip Kesantunan yang Dipatuhi dan Dilanggar dalam 

Drama Komedi Saduran 

Pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan dalam penggalan wacana 

drama komedi saduran karya Anton Chekov didapatkan dengan melihat kaidah-

kaidah atau bidal-bidal yang didasarkan pada prinsip kesantunan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pematuhan dan pelanggaran dalam drama komedi saduran 

terjadi pada bidal (1) bidal ketimbangrasaan, (2) bidal kemurahhatian, (3) bidal 

keperkenanan, (4) bidal kerendahhatian, (5) bidal kesetujuan, dan (6) bidal 

kesimpatian. 

 

4.1.1 Bidal-bidal Prinsip Kesantunan yang Dipatuhi dalam Penggalan 

Wacana Drama Komedi Saduran 
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Pematuhan bidal-bidal prinsip kesantunan yang ditemukan dalam penggalan 

wacana drama komedi saduran meliputi (1) bidal ketimbangrasaan, (2) bidal 

kemurahhatian, (3) bidal keperkenanan, (4) bidal kerendahhatian, (5) bidal 

kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian. Dalam penelitian ini bentuk-bentuk 

pematuhan bidal-bidal kesantunan yang terdapat dalam drama komedi saduran 

terdiri atas 13 pematuhan bidal ketimbangrasaan, 4 bidal kemurahhatian, 9 bidal 

keperkenanan, 4 bidal kerendahhatian, 10 bidal kesetujuan, dan 3 bidal 

kesimpatian. Dari seluruh data yang diteliti tersebut tidak semua pematuhan-

pematuhan dari keenam bidal tersebut dijelaskan akan tetapi hanya beberapa saja 

yang disertakan dalam pembahasan ini. 

4.1.1.1  Pematuhan Bidal Ketimbangrasaan 

Pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan terjadi 

apabila tuturan yang dilakukan oleh penutur memberikan petunjuk bahwa pihak 

lain di dalam tuturan hendaknya selalu berpegang pada prinsip untuk terus-

menerus meminimalkan biaya bagi pihak lain dan memaksimalkan keuntungan 

bagi pihak lain di dalam keseluruhan proses kegiatan bertutur. Apabila di dalam 

aktivitas bertutur orang selalu berpegang teguh pada bidal kebitimbangrasaan, dia 

akan mampu menghindarkan sikap dengki, sikap iri hati, dan sikap-sikap lain 

yang kurang santun terhadap mitra tutur.  

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi 

bidal kesantunan ketimbangrasaan sebagai berikut. 

(3) KONTEKS : BILAL MARAH KEPADA DARMO KEMUDIAN 
MEMOHON KEPADA NYONYA MARTOPO 
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UNTUK MELUNASI HUTANG ALMARHUM 
SUAMINYA. 

           BILAL :  Orang goblog! Engkau terlalu banyak omong! Engkau 
keledai! (kepada Darmo) 

  Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan 
diri saya. Mayor Lasykar Rakyat di zaman revolusi, 
sekarang mengundurkan diri dan menjadi pengusaha 
perkebunan, adapun nama saya: Baitul Bilal. Saya 
terpaksa menggangu nyonya untuk suatu urusan yang 
luar biasa mendesak. 

          NYONYA  :  Tuan mau apa? 
      BILAL       : Almarhum suami nyonya, dengan siapa saya merasa 

beruntung bisa bersahabat, meninggalkan kepada saya 
dua buah bon yang jumlahnya duabelas ribu rupiah. 
Berhubung saya harus membayar bunga untuk sebuah 
hutang di Bank Rakyat besok pagi, maka saya akan 
memohon kepada nyonya, hendaknya nyonya suka 
membayar hutang tersebut, hari ini. 

(Data 3) 
 

Dari tuturan yang disampaikan oleh Bilal dapat dilihat dengan jelas 

bahwa Bilal mematuhi bidal ketimbangrasaan karena ia berusaha memaksimalkan 

keuntungan pada pihak lain dan meminimalkan kerugian pada pihak lain. 

Pemaksimalan keuntungan bagi Nyonya Martopo jelas sekali kelihatan pada 

tuturan dari sang tamu (Bilal), yakni yang berbunyi Saya akan memohon kepada 

nyonya, hendaknya nyonya suka membayar hutang tersebut, hari ini. Tuturan itu 

disampaikan oleh Bilal kepada Nyonya Martopo yang menjadi tuan rumah dan 

dengan kesungguhan dan keseriusan, sekalipun sebenarnya tamu dalam keadaan 

marah karena tidak ada satu pun orang yang mau membayar hutang kepadanya 

padahal besok pagi ia harus membayar bunga ke Bank, namun tamu (Bilal) tetap 

menagih dengan ramah kepada Nyonya Martopo  yang terlihat pada penggunaan 

kata memohon. 
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Tuturan yang mematuhi bidal ketimbangrasaan juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(4)   KONTEKS : NYONYA MARTOPO MEMINTA KEPADA TUAN 
BAITUL BILAL UNTUK TIDAK MENGGANGGU 
KEDAMAIANNYA. 

BILAL : Ya, syeitan, betapa marahnya saya! Cukup marah untuk 
melempari seluruh dunia ini dengan Lumpur! Sampai saya 
merasa sakit! – Mandor! 

NYONYA : Tuan, selama hidup saya sepi ini saya tak bisa mendengar 
suara manusia dan saya tak bisa tahan mendengar bicara 
orang keras-keras. Saya minta kepada tuan, sukalah 
hendaknya supaya tidak menggangu kedamaian saya. 

BILAL : Bayarlah saya dan saya akan pergi. 
(Data 9) 
 

Tuturan Nyonya Martopo dikatakan mematuhi bidal ketimbangrasaan 

karena berusaha meminimalkan kerugian pada pihak lain dan memaksimalkan 

keuntungan kepada pihak lain. Pemaksimalan keuntungan bagi pihak mitra tutur 

(Bilal) tampak sekali pada tuturan Nyonya Martopo, yakni Saya minta kepada 

tuan, sukalah hendaknya supaya tidak menggangu kedamaian saya. Tuturan itu 

disampaikan kepada Bilal sekalipun sebenarnya Nyonya Martopo merasa 

terganggu dengan desakan Bilal yang tidak mau hutangnya dibayar besok pagi. 

Penggunaan kata minta disampaikan dengan maksud agar Bilal mau mengerti 

kalau Nyonya Martopo sedang tidak mempunyai uang kontan untuk membayar 

hutang dan supaya tamu tidak merasa tersinggung karena perkataannya terasa 

santun. 

(5)  KONTEKS : TUAN RUKMANA MENYAMBUT GEMBIRA 
KEDATANGAN AGUS TUBAGUS YANG BERTAMU 
KERUMAHNYA 

RUKMANA :  Eee ... ada orang rupanya. O ... Agus Tubagus, aduh, aduh, 
aduh ...     Sungguh diluar dugaanku. Apa kabar? Baik 
... ??  
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    (MEREKA BERSALAMAN). 
AGUS       :   Baik, baik, terima kasih, bagaimana dengan Bapak? 
RUKMANA : Baik, baik. Terima kasih atas doamu, dan seterusnya ... 

duduklah.  
(Data 52) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Pak Rukmana dikatakan mematuhi bidal 

ketimbangrasaan karena memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain (Agus). 

Pemaksimalan keuntungan dilakukan dengan cara memberikan pujian kepada Agus yang 

datang bertamu ke rumahnya. Hal ini Pak Rukmana meminimalkan keuntungan kepada 

dirinya sendiri karena berusaha menyambut tamu (Agus) dengan ramah. Adapun terlihat 

pada tuturan, yakni Baik, baik. Terima kasih atas doamu, dan seterusnya ... duduklah. 

Penggunaan kata terima kasih membuat tuturan tersebut terasa santun. 

 
4.1.1.2   Pematuhan Bidal Kemurahhatian 

Pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal kemurahhatian terjadi 

apabila tuturan yang dilakukan oleh peserta tutur mengandung makna 

menghormati. Penghormatan akan terjadi apabila peserta tutur dapat mengurangi 

keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan kadar keuntungan bagi pihak 

lain. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi 

bidal kesantunan kemurahhatian sebagai berikut. 

(6)  KONTEKS  : BILAL MENAGIH HUTANG KEPADA NYONYA 
MARTOPO SAMBIL MENGELUH KARENA SEIAP 
ORANG YANG DITAGIHNYA TAK ADA YANG 
MAU MEMBAYAR. 

BILAL  :  Jadi nyonya tak bisa bayar. 
NYONYA  :  Tak bisa! 
BILAL  :  Hmm, itukah kata nyonya yang terakhir? 
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NYONYA  :  Yang terakhir. 
BILAL  :  Sungguh-sungguh. 
NYONYA  :  Sungguh-sungguh. 
BILAL  : Terima kasih (mengangkat bahu). Dan mereka 

mengharapkan saya untuk menahan diri. Seandainya 
ada saja yang membayar hutangnya kan lumayan 
juga! Tapi tidak! Saya telah berusaha keras.  

(Data 5) 

Tuturan Bilal dikatakan mematuhi bidal kemurahhatian karena tuturan 

tersebut mengandung makna memaksimalkan keuntungan pada pihak lain dan 

berusaha menambahi pengorbanan pada diri sendiri. Memaksimalkan keuntungan 

pada pihak lain yang dimaksudkan adalah Bilal tetap mengucapkan terima kasih 

kepada Nyonya Martopo, sekalipun sebenarnya ia ingin marah kepada Nyonya 

Martopo karena tidak bisa melunasi hutangnya sesuai yang ia harapkan. Padahal 

Darmo telah berusaha keras menagih hutang ke sana-ke mari dan rela tinggal di 

tempat yang banyak kepidingnya namun tak ada yang bisa membayar hutangnya. 

Dengan adanya tuturan Terima kasih (mengangkat bahu). Dan mereka 

mengharapkan saya untuk menahan diri. Seandainya ada saja yang membayar 

hutangnya kan lumayan juga! Tapi tidak! Saya telah berusaha keras, tampak 

bahwa Bilal menambahi pengorbanan pada dirinya sendiri yang terlihat dengan 

adanya penggunaan kata terima kasih.  

Tuturan yang mematuhi bidal kemurahhatian juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(7)  KONTEKS : AGUS YANG SETENGAH SADAR MEMPEROLEH 
KABAR DARI PAK RUKMANA KALAU RATNA 
MENERIMA LAMARANNYA DAN RATNA 
MENYETUJUI PERKATAAN PAK RUKMANA. 
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AGUS   : Ooo ... hatiku ... Pasti hancur, pundakku sudah linu. 
Mengapa pundakku? Oh ... Aku pasti mati ... (JATUH 
KE KURSI)  

RUKMANA :  Aku pasti lemas susah bernapas, kurang hawa. 
RATNA  :  Ia mati ... ! Ia mati ... 
RUKMANA : Siapa mati? (MELIHAT AGUS) Dia benar-benar telah 

mati, ya Tuhan! Dokter! (MELETAKKAN AIR DI 
BIBIR AGUS) 

   Minum ... Ia tidak mau minum. Jadi dia mati, dan 
seterusnya ... Mengapa aku tidak menembak diriku? Beri 
aku pistol! ... Pisau! (AGUS BERGERAK-GERAK) 
kukira ia hidup...Minumlah, Agus ... 

AGUS   :  (BERKUNANG-KUNANG) Dimana aku? 
RUKMANA : Sebaiknya kau segera kawin, dan seterusnya, persetan 

kalian. Dia menerima lamaranmu dan akan kuberikan 
anakku kepadamu. 

(Data 89) 

Tuturan yang dilakukan oleh Pak Rukmana dikatakan mematuhi bidal 

kemurahhatian karena memaksimalkan keuntungan pada pihak lain (Agus). 

Pemaksimalan dilakukan dengan memberikan minum pada Agus yang mendadak 

sakit di rumahnya. Hal ini tampak pada tuturan, yakni kukira ia hidup...Minumlah, 

Agus. 

(8)  KONTEKS : RATNA DENGAN RENDAH HATI MENYAPA AGUS 
TUBAGUS YANG BERTAMU DI RUMAHNYA. 

  RATNA  :  Ooo ... Kau. Mengapa ayah mengatakan ada pembeli mau 
mengambil barangnya? Apa kabar Agus Tubagus?  

AGUS  :   Apa kabar Ratna Rukmana yang baik? 
RATNA  :  Maafkan bajuku jelek. Aku sedang mengiris buncis di dapur, 

mengapa sudah lama tak datang? Duduklah.  
    (MEREKA DUDUK) Sudah makan? Mau rokok? Ini 

koreknya. Hari ini terang sekali sehingga petani-petani tak 
bisa bekerja. Sudah berapa jauh hasil panenmu? Sayang, saya 
terlalu serakah memotong tanaman. Sekarang aku menyesal 
karena aku takut busuk nantinya. Dan aku seharusnya 
menunggu.  

 (Data 56) 
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Tuturan yang dilakukan oleh Ratna dikatakan mematuhi bidal kemurahhatian 

karena memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain dan meminimalkan 

keuntungan kepada diri sendiri. Pemaksimalan keuntungan tampak pada tuturan, 

yakni Duduklah. (MEREKA DUDUK) Sudah makan? Mau rokok? Ini koreknya. 

Hal ini karena Ratna sebagai tuan rumah dengan murah hati menawarkan segala 

jamuan kepada sang tamu (Agus) yang datang ke rumahnya, sekalipun sebenarnya 

persediaaan makanan di rumahnya sudah mulai habis karena sudah pada 

membusuk. 

 

4.1.1.3  Pematuhan Bidal Keperkenanan 

Pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal keperkenaan terjadi apabila 

tuturan berusaha meminimalkan penjelekan terhadap pihak lain dan memaksimalkan 

pujian kepada pihak lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta pertuturan 

tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain. 

Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan 

dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian, karena tindakan 

mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain.  

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi 

bidal kesantunan keperkenanan sebagai berikut. 

(9) KONTEKS  :  TUAN BAITUL BILAL BERSEDIA DITEMBAK 
MATI OLEH NYONYA MARTOPO. 

NYONYA :   Pergilah, atau saya tembak nanti! 
BILAL  : Tembaklah! Nyonya tak tahu bagaimana bahagia 

rasanya mati di depan pandangan mata sepasang mata 
yang berkilauan itu. Ah, alisnya! – Mati ditembak oleh 
senapan angin yang dipegang oleh tangan yang halus dan 
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mungil itu! Saya gila! Cobalah pertimbangkan baik-baik, 
dan cepatlah putuskan, sebab bila saya pergi sekarang, 
itu artinya kita tak akan pernah berjumpa lagi. 
Putuskanlah, bicaralah, -- saya masih priyayi, orang 
terhormat, penghasilan saya sebulan tak kurang dari 
sepuluh ribu, saya bisa menembak burung yang sedang 
terbang. Saya banyak punya kuda yang bagus. Maukah 
nyonya menjadi istriku? 

NYONYA :  (MEMBIDIK) Saya tembak! 
    BILAL :   Ah, saya bingung, saya kurang mengerti! – Mandor, air! 
      Saya telah jatuh cinta seperti anak sekolahan saja.  
   (Data 27) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Bilal dikatakan mematuhi bidal keperkenanan 

karena dalam tuturan tersebut mengandung makna memaksimalkan pujian kepada 

mitra tuturnya (Nyonya Martopo). Pemaksimalan pujian bagi Nyonya Martopo 

tampak sekali pada tuturan, yakni Tembaklah! Nyonya tak tahu bagaimana 

bahagia rasanya mati di depan pandangan mata sepasang mata yang berkilauan 

itu. Tuturan itu disampaikan kepada Nyonya Martopo yang berkeinginan 

menembak mati Bilal namun Bilal tetap mempersilahkan dan berusaha tetap 

memberikan pujian walaupun tuturan Nyonya Martopo merugikannya. 

Tuturan yang mematuhi bidal keperkenanan juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(10)   KONTEKS : PENGUNG MENCOBA MENGHIBUR NYONYA 
PRAPTINI YANG SEDIH KARENA BELUM ADA 
CALON SUAMI YANG MELAMAR. 

 G :  Seorang gadis, umur selalu rahasia. Yang kau boleh tahu 
adalah bahwa aku telah memasukkan namaku ke dalam 
lebih dari sepuluh biro perkawinan, lengkap dengan foto-
foto dengan pose serta riwayat hidupku. Tapi rupanya tak 
ada yang memperhatikan. 

  P :  Cuma belum saja, nona. Tunggu saja tanggal mainnya. 
Saya rasa untuk orang yang macam nona, banyak laki-
laki yang mau melirikkan matanya. Nona cukup 
cantik. Oho, ini bukan main-main, nona.  

 (Data 32) 
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Tuturan yang dilakukan oleh P (Pengung) dikatakan mematuhi bidal 

keperkenanan karena memaksimalkan pujian pada pihak lain (Nyonya Praptini) 

dengan cara meminimalkan penjelekkan pada pihak lain (Nyonya Praptini). 

Pemaksimalan pujian tampak pada tuturan, yakni Saya rasa untuk orang yang 

macam nona, banyak laki-laki yang mau melirikkan matanya. Nona cukup cantik. 

Tuturan tersebut mengandung maksud menghibur Nyonya Praptini yang sedih 

karena tidak ada biro perkawinan yang mengambil formulir pendaftarannya 

mencari calon suami bahkan tuturan tersebut disertai pujian.  

 

(11)  KONTEKS :  PAK RUKMANA MENYANJUNG 
AGUS TUBAGUS KETIKA   MENDENGAR ANAK 
GADISNYA  AKAN DILAMAR. 

AGUS   : Pak Rukmana Kholil yang baik, bagaimana Pak, bolehkah 
saya mengharapkan dia untuk melamar saya? 

RUKMANA : Bagi seorang yang ganteng seperti kau, dia akan 
menerima lamaranmu. Aku yakin sekali, ia sudah rindu: 
seperti kucing. Dan seterusnya ... sebentar ... (KELUAR) 

(Data 55) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Pak Rukmana dikatakan mematuhi bidal 

keperkenanan karena meminimalkan penjelekan kepada pihak lain dan berusaha 

memaksimalkan pujian kepada pihak lain (Agus). Hal ini dikarenakan Pak 

Rukmana menanggapi dengan baik lamaran Agus kepada anaknya disertai pujian. 

Pemaksimalan pujian bagi mitra tutur (Agus)  tampak sekali pada tuturan Pak 

Rukmana, yakni Bagi seorang yang ganteng seperti kau, dia akan menerima 

lamaranmu. Tuturan Pak Rukmana tersebut santun karena menghormati Agus 

sebagai tamu yang datang ke rumahnya.  
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4.1.1.4  Pematuhan Bidal Kerendahhatian 

Pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal kesederhanaan atau bidal 

kerendahhatian terjadi apabila tuturan yang dilakukan oleh peserta tutur berusaha 

meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan memaksimalkan penjelekkan 

kepada diri sendiri. Peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan 

cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan congkak 

apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya 

sendiri. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi 

prinsip kesantunan bidal kerendahhatian sebagai berikut. 

(12)  KONTEKS : TUAN BAITUL BILAL BERSEMANGAT 
MENANTANG NYONYA MARTOPO TANPA 
MEMPERDULIKAN PERMINTAAN DARMO. 

              BILAL   :  Oh, senapan angin! Boleh saja! 
         NYONYA :  Dengan gembira saya akan menembus kepala tuan. 

Semoga tuan dimakan syeitan! (MENGAMBIL 
SENAPAN, MASUK) 

          BILAL   :  Akan saya tembak alis matanya yang bagus itu. 
Saya bukan orang banyak cincong, bukan pula 
pemuda hijau yang sentimental. Bagi saya tak ada 
“sex yang lemah”. 

             DARMO   : Oh, tuan! (BERLUTUT) Kasihanilah saya, 
seorang tua seperti saya ini. Pergilah. Tuan 
sudah menakut-nakuti saya sampai hampir mati, 
dan sekarang tuan ingin berduel pula. 

             BILAL    :  (TAK PERDULI) Ya, duel! Itulah persamaan, 
itulah emansipasi. Dengan begitu lelaki dan 
wanita sama. Saya akan menembaknya demi 
prinsip ini. Apalagi yang harus saya katakan 
terhadap wanita semacam dia. 

(Data 22) 
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Tuturan Darmo dikatakan mematuhi bidal kerendahhatian karena tuturan 

tersebut berusaha meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan lebih 

memaksimalkan penjelekkan terhadap diri sendiri. Pemaksimalan penjelekkan 

terhadap diri sendiri tampak pada tuturan, yakni Oh, tuan! (BERLUTUT) 

Kasihanilah saya, seorang tua seperti saya ini. Pergilah. Tuan sudah menakut-

nakuti saya sampai hampir mati, dan sekarang tuan ingin berduel pula. Tuturan 

Darmo tersebut mengandung makna memohon dengan cara bersikap rendah hati 

kepada Tuan Bilal yang telah menakutinya dan membuat keributan dengan 

mengajak duel tuan rumahnya (Nyonya Martopo).  

Tuturan yang mematuhi bidal kerendahhatian juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(13)  KONTEKS : TUAN BAITUL BILAL MENGELUH KEPADA 
NYONYA MARTOPO KARENA DIA TELAH 
JATUH CINTA DENGAN NYONYA MARTOPO. 

BILAL : Selamat tinggal! 
NYONYA : Ya, pergilah (MENANGIS)  
  Kenapa pergi? Tunggu! – Tidak, pergi! Oh alangkah 

marahnya saya ini! 
 Jangan mendekat…, oh…, kemarilah…, jangan!... jangan 

dekat-dekat. 
BILAL : Saya marah kepada diri saya sendiri. Jatuh cinta seperti 

anak sekolah, berlutut dan menghiba-hiba. Saya merasa 
demam. Saya cinta kepadamu. Ini sehat. Apa yang saya 
butuhkan, ialah jatuh cinta. Besok pagi saya harus 
membayar bunga ke bank, panen kopi sudah tiba, dan 
kemudian muncullah Nyonya! (MENCIUM TANGAN 
NYONYA MARTOPO)   

(Data 29) 
 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Bilal mematuhi bidal kerendahhatian karena 

tuturan tersebut mengandung makna meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan 

memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. Secara tidak langsung Bilal tidak 



93 
 

 
 

marah kepada Nyonya Martopo yang telah mengusirnya akan tetapi Bilal dengan 

langsung menjelek-jelekkan dirinya di hadapan Nyonya Martopo karena ia telah 

jatuh cinta seperti anak kecil. Tuturan Bilal tersebut santun karena berusaha 

meminimalkan pujian pada dirinya sendiri di hadapan Nyonya Martopo.  Hal 

tersebut dibuktikan dengan tuturan Saya marah kepada diri saya sendiri. Jatuh 

cinta seperti anak sekolah, berlutut dan menghiba-hiba. 

 
(14)  KONTEKS : NIK MENGATAKAN KEPADA TUAN SVIET 

KALAU DIA TIDAK BISA MEMAINKAN 
SULING. 

NIK    :   Tuanku, aku tak pandai. 
     SVIET  :    Kuharap kau. 
     NIK  :   Percayalah, aku tak pandai. 

SVIET  :   Ini mudah saja seperti berbaring-baring : tutuplah lubang-
lubang itu dengan jari, keluarkan napas dari mulutmu, dan 
nanti akan terdengar musik yang amat merdu. Perhatikan, 
itu penutupnya. 

NIK : Tetapi, itulah yang aku tidak bisa memakainya agar 
cocok. aku tak ahli. 

 
(Data 100) 
 
Tuturan yang dilakukan oleh Nik dikatakan mematuhi bidal kerendahhatian 

karena memaksimalkan penjelekkan kepada diri sendiri. Pemaksimalan 

penjelekkan tampak pada tuturan, yakni Tetapi, itulah yang aku tidak bisa 

memakainya agar cocok. aku tak ahli. Pada tuturan tersebut Nik berusaha rendah 

hati dengan meyakinkan kepada Sviet kalau ia tidak bisa bermain suling. Tuturan 

Nik tampak sekali bahwa Nik bersikap santun kepada Tuan Sviet yang 

menyuruhnya bermain suling. 

 

4.1.1.5   Pematuhan Bidal Kesetujuan 
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Pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal kesetujuan terjadi apabila 

para peserta tutur meminimalkan ketidaksetujuan dan memaksimalkan kesetujuan 

antara diri sendiri sebagai penutur dengan pihak lain sebagai mitra tutur. Apabila 

terdapat kemufakatan atau kesetujuan antara diri penutur dan mitra tutur dalam 

kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap 

santun. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi 

prinsip kesantunan bidal kesetujuan sebagai berikut. 

(15)  KONTEKS : NYONYA MARTOPO BERTANYA KEPADA 
TUAN   BAITULBILAL MENGENAI 
KESETIAAN. 

NYONYA :    Tapi ijinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur 
dan setia dalam bercinta? Lelaki, barangkali? 

BILAL :   Ya, tepat sekali! Lelaki tentu saja! 
NYONYA :   Lelaki ! (IA TERTAWA KASAR)  
      Lelaki bisa jujur dan setia dalam bercinta! Nah, 

inilah suatu berita yang baru! (PAHIT) 
  Bagaimana tuan sampai bisa berkata begitu?Lelaki 

jujur dan setia! Sementara soal ini sudah sampai 
begitu jauh, saya bisa menyatakan di sini bahwa 
dari segala lelaki yang saya kenal, suami saya 
adalah lelaki yang terbaik, saya mencintainya 
dengan hangat, dengan segenap jiwa saya, seperti 
yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita 
yang muda dan bijaksana, saya serahkan kepada 
kemudaan saya, kebahagiaan saya, kekayaan saya 
dan hidup saya. Saya menyembah kepadanya 
sebagai seorang kafir. 

(Data 13) 
 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Bilal dikatakan mematuhi bidal kesetujuan 

karena berusaha meminimalkan ketidaksetujuan dengan pihak lain dan berusaha 

memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dan pihak lain. Pemaksimalan 

kesetujuan dengan Nyonya Martopo tampak sekali pada tuturan Bilal, yakni Ya, 
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tepat sekali! Lelaki tentu saja!. Tuturan tersebut terlihat bahwa Bilal berusaha 

menyetujui pendapat Nyonya Praptini kalau lelaki lebih setia daripada wanita. 

Tuturan yang mematuhi bidal kesetujuan juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(16)   KONTEKS : PERCAKAPAN ANTARA TAMU DENGAN NYONYA 
PRAPTINI TERKAIT PERKAWINAN. 

T : Bagaimana nona? Apa kita bisa lanjutkan 
pembicaraan ini?  

G :  (KAGET DARI MELAMUN). Oh maaf tuan, 
bagaimana?  

T :  Apa bisa kita lanjutkan pembicaraan ini?  
G :  Tentu, tentu bisa tuan..  
 

 (Data 40) 

Tuturan yang dilakukan oleh G (Nyonya Praptini) dikatakan mematuhi bidal 

kesetujuan karena tuturan tersebut memaksimalkan kesetujuan kepada mitra 

tuturnya T (Tamu). Hal ini karena Nyonya Praptini menyetujui ajakan T (tamu) 

untuk melanjutkan percakapan terkait perkawinan. Pemaksimalan kesetujuan bagi 

mitra tutur tampak pada tuturan G (Nyonya Praptini), yakni Tentu, tentu bisa 

tuan. Hal ini tampak jelas bahwa G (Nyonya Praptini) meminimalkan 

ketidaksetujuan pada pihak lain. 

(17)  KONTEKS : TAMU BERUSAHA MEYAKINKAN NYONYA 
PRAPTINI AGAR TIDAK RAGU TERKAIT CALON 
SUAMI YANG TELAH DILAMARKAN OLEH 
MAKELAR. 

G  :  Tapi saya belum pernah sekalipun melihat dia, bagaimana 
bisa mencintainya? 

T  :  Tanpa tetapi, nona. Nona segera jatuh cinta pada lelaki itu, 
pada pandangan pertama. Tentu. 

G    :   Apakah kau bisa menjamin?  
T    :  Tentu, nona jangan khawatir. Saya mau memberi jaminan 

asal nona mau saja. Dia orang yang alim yang mau hidup 
sederhana. Yang penting ialah, ia telah jatuh cinta pada 
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nona. Nona ayu, sekarang sukar mencari orang yang jatuh 
cinta. 

G :  Baiklah  tuan, untuk sementara saya mau menerimanya, 
tapi kalau syaratnya tak terpenuhi, dia bisa masuk bui.  

(Data 49) 

Tuturan yang dilakukan oleh G (Nyonya Praptini) dikatakan mematuhi bidal 

kesetujuan karena meminimalkan ketidaksetujuan anatara diri sendiri dengan pihak lain 

dan lebih memaksimalkan kesetujuan dengan pihak lain T (tamu). Pemaksimalan 

kesetujuan tampak pada tuturan, yakni Baiklah  tuan, untuk sementara saya mau 

menerimanya. Pada tuturan tersebut G (Nyonya Praptini) berusaha menyetujui calon 

suami yang dilamarkan oleh makelar atau tamu sekalipun ia belum pernah bertemu. 

Tuturan itu sekalipun sebenarnya G (Nyonya Praptini) terpaksa mau menerima calon 

suami yang telah dipilihkan oleh makelar karena ia sudah ingin untuk menikah. 

 

 

 

4.1.1.6  Pematuhan Bidal Kesimpatian 

Pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal kesimpatian terjadi apabila para 

peserta tutur dapat meminimalkan sikap antipati antara diri sendiri dengan pihak lain 

dan memaksimalkan simpati antara dirinya sendiri dengan pihak lain sebagai mitra 

tutur. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis 

terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan mematuhi prinsip 

kesantunan bidal kesimpatian sebagai berikut. 

(18)  KONTEKS : RATNA MENYATAKAN RASA SIMPATI 
TERHADAP ANJINGNYA AGUS. 
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RATNA   :  Cukup, cukup tentang hal itu. (KE SAMPING) 
Saya tidak tahu bagaimana memulainya. 
(KEPADA AGUS) Apakah kita akan berburu 
rusa, pada suatu hari?  

AGUS   :  (MULAI HIDUP) Berburu rusa? Eeee ... Aku 
berharap berburu ayam liar setelah panen 
selesai, Ratna Rukmana yang baik. Tapi 
sudahkah kau mendengar betapa jeleknya 
nasib si Belang, anjingku, kau kenal dia? ... 
Kakinya lumpuh ... 

RATNA   :   Kasihan, bagaimana terjadinya? ... 
 

   (Data 77) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Ratna dikatakan mematuhi bidal kesimpatian 

karena ia berusaha memaksimalkan sikap simpati dengan pihak lain (Agus) 

dengan cara meminimalkan sikap antipati bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan 

dengan cara ikut berduka cita terhadap anjingnya Agus yang sedang lumpuh. 

Pemaksimalan pujian tampak sekali pada tuturan Ratna, yakni Kasihan, 

bagaimana terjadinya. 

Tuturan yang mematuhi bidal kesetujuan juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(19)  KONTEKS : PERCAKAPAN INI TERJADI KETIKA 
SVIET MENGELUH DAN NIK 
MENYARANKAN SVIET UNTUK 
PULANG KE RUMAH. 

SVIET :  "Ah! Nikituskha? Cobalah pikir, mereka 
menyeruku 16 kali. Mereka memberiku tiga 
bungkus bunga dan banyak lagi benda-benda 
yang lain. Antusias mereka sudah melonjak-
lonjak. Namun tiada sebuah hatipun datang 
setelah pementasan selesai, untuk 
membangunkan orang tua yang malang ini 
dan membawanya pulang ke rumah. Dan aku, 
akulah… orang tua itu Nikituskha! Usiaku 
telah 68, sakit-sakitan lagi, dan aku tak punya 
harapan lagi untuk hidup. (Jatuh memeluk 
leher IVANITCH dan menangis). Jangan 
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pergi jauh NIKITUSKHA! Aku sudah uzur, 
tak ada harapan lagi, dan kurasa inilah 
saatnya aku mati. 

NIK   :   Tuan, kini sebaiknya Tuan pulang saja. 
 
(Data 93) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Nik dikatakan mematuhi bidal kesimpatian 

karena memaksimalkan sikap simpati kepada pihak lain (Sviet) dan lebih 

meminimalkan sikap antipati kepada pihak lain (Sviet). Pemaksimalan sikap 

simpati tersebut tampak pada tuturan, yakni Tuan, kini sebaiknya Tuan pulang 

saja. Tuturan tersebut mengandung makna bahwa Nik bersimpati kepada Sviet 

yang mengeluh karena hidupnya yang malang. Dalam hal ini Nik dikatakan 

bersikap santun.  

 

 

(20)  KONTEKS :  NIK BERSIMPATI MELIHAT TUAN SVIET 
YANG MENGELUH KARENA  
MENGANGGAP DIRINYA TIDAK ADA 
YANG MENCINTAI. 

        SVIET    :  Penonton sudah pulang. Mereka semua sudah 
tidur dan melupakan si badut tuanya. Tidak 
seorangpun membutuhkan aku, tak ada yang 
mencintaiku. Aku tak punya istri dan tak punya 
anak.  

          NIK : "Oh Tuan. Oh Tuan! Jangan jadi begitu murung 
karenanya. 

 
(Data 95) 

     
Tuturan yang dilakukan oleh Nik dikatakan mematuhi bidal 

kesimpatian karena memaksimalkan sikap simpati kepada pihak lain (Sviet). 

Tuturan Nik tersebut mengandung makna kasihan melihat tuan Sviet yang 

mengeluh karena anggapan tidak ada orang yang mencintainya. 
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Pemaksimalan sikap simpati tersebut tampak pada tuturan, yakni Oh Tuan! 

Jangan jadi begitu murung karenanya. 

 

4.1.2  Bidal-bidal Prinsip Kesantunan yang Dilanggar dalam Drama Komedi 

Saduran 

Pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan yang ditemukan dalam 

penggalan wacana drama komedi saduran meliputi (1) bidal ketimbangrasaan, (2) 

bidal kemurahhatian, (3) bidal keperkenanan, (4) bidal kerendahhatian, (5) bidal 

kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian. Dari seluruh data yang diteliti diperoleh 

bahwa pelanggaran bidal prinsip kesantunan dalam penggalan wacana drama 

komedi saduran terdiri atas 30 bidal ketimbangrasaan,  2 bidal kemurahhatian, 12 

bidal keperkenanan, 6 bidal kerendahhatian, 6 bidal kesetujuan, dan 2 bidal 

kesimpatian. 

4.1.2.1  Pelanggaran Bidal Ketimbangrasaan 

Pelanggaran bidal ketimbangrasaan terjadi apabila peserta tutur berusaha 

memaksimalkan keuntungan pada diri sendiri dan memaksimalkan kerugian 

kepada mitra tutur. Pelanggaran bidal ketimbangrasaan yang terdapat dalam 

drama komedi saduran tampak lebih mendominasi dibandingkan dengan bidal-

bidal yang lain. Hal ini dikarenakan tuturan-tuturan yang terkandung dalam drama 

komedi bersifat mengkritik, mencela, mendesak dan memaksa namun disertai 

komedi. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan melanggar 

prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan sebagai berikut. 
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(21)  KONTEKS  : MANDOR DARMO MENASEHATI 
NYONYA MARTOPO UNTUK TIDAK 
LAGI MERATAPI KEPERGIAN 
SUAMINYA. 

DARMO  :  Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam 
keadaan seperti ini. Hal ini tidak bisa 
dibenarkan, Nyonya Martopo. Nyonya 
menyiksa diri! Koki dan babu bergurau di 
kebun sambil memetik tomat, semua yang 
bernafas sedang menikmati hidup ini, 
bahkan kucing kitapun tahu bagaimana 
berjenakanya dan berbahagia, berlari-lari 
kian kemari di halaman, berguling-guling di 
rerumputan dan menangkapi kupu-kupu, 
tetapi Nyonya memenjarakan diri Nyonya 
sendiri di dalam rumah seakan-akan seorang 
suster di biara. 

     Ya, sebenarnyalah bila dihitung secara 
tepat, Nyonya tak pernah meninggalkan 
rumah ini selama tidak kurang dari satu 
tahun. 

NYONYA  :  Dan saya tak akan pergi ke luar! Kenapa 
saya harus pergi keluar? Riwayat saya 
sudah tamat. Suamiku terbaring di 
kuburnya, dan sayapun telah mengubur diri 
saya sendiri di dalam empat dinding ini. 
Kami berdua telah sama-sama mati. 

DARMO   : Ini lagi! Ini lagi! Ngeri saya 
mendengarkannya, sungguh! Tuan 
Martopo telah mati, itu kehendak Allah, 
dan Allah telah memberikannya 
kedamaian yang abadi. Itulah yang 
Nyonya ratapi dan sudah sepantasnya 
Nyonya menyudahinya. Sekarang inilah 
waktunya untuk berhenti dari semua itu. 
Orang toh tak bisa terus menerus 
melelehkan air mata dan memakai baju 
hitam yang muram itu!  

(Data 1) 

Tuturan yang dilakukan oleh mandor Darmo dikatakan melanggar bidal 

ketimbangrasaan karena dalam tuturan tersebut mengandung makna merugikan 

mitra tuturnya (Nyonya Martopo).  Tuturan ini memaksimalkan keuntungan pada 
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diri sendiri dan memaksimalkan kerugian pada mitra tutur. Secara langsung 

mandor Darmo melarang Nyonya Martopo untuk tidak lagi meratapi kematian 

suaminya dan menyuruh untuk menyudahi kesedihannya tersebut.  Hal tersebut 

dibuktikan dengan tuturan Ini lagi! Ini lagi! Ngeri saya mendengarkannya, 

sungguh! Tuan Martopo telah mati, itu kehendak Allah, dan Allah telah 

memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah yang nyonya ratapi dan sudah 

sepantasnya nyonya menyudahinya. Tuturan mandor Darmo tampak merugikan 

Nyonya Martopo karena kritikannya yang berupa larangan dapat menyinggung 

perasaan Nyonya Martopo yang masih berduka. Tuturan mandor Darmo terlihat 

sekali tidak santun karena sebagai tamu seharusnya ia bersikap sopan kepada tuan 

rumah (Nyonya Martopo). 

Tuturan yang melanggar bidal ketimbangrasaan juga tampak pada 

penggalan wacana drama komedi saduran sebagai berikut. 

(22) KONTEKS :  DARMO MENYURUH PERGI TUAN BAITUL 
BILAL DARI RUMAH NYONYA MARTOPO.  

DARMO : (DENGAN GAGAH MENGHAMPIRI BILAL) Tuan, 
mengapa tuan tidak pergi kalau memang diminta pergi? 
Mau apa sebenarnya tuan ini? 

BILAL       : (MELONCAT BANGUN) Kau kira kau bicara dengan 
siapa?  Kugilas lumat-lumat kau nanti.  

DARMO  : (MEMEGANG JANTUNGNYA) Ya Tuhan. (JATUH DI 
KURSI) Oh, saya sakit, saya tidak bisa bernafas. 

 
(Data 17) 
 

Tuturan yang dikatakan oleh Bilal dikatakan melanggar bidal 

ketimbangrasaan karena memaksimalkan kerugian kepada pihak lain (Darmo). 

Pemaksimalan kerugian dilakukan dengan cara mengancam Darmo akan digilas 

lumat-lumat karena Bilal merasa tersinggung oleh tindakan Darmo yang 
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mengusirnya dari rumah Nyonya Martopo. Hal ini tampak sekali bahwa Bilal 

berlaku tidak santun karena sebagai tamu seharusnya ia bersikap santun terhadap 

tuan rumah maupun pembantu di rumah yang dikunjungi tetapi sebaliknya ia 

berusaha memberikan ancaman kepada Bilal. 

 

(23)  KONTEKS : TUAN BAITUL BILAL BERKATA TIDAK SOPAN 
KEPADA NYONYA MARTOPO. 

BILAL :  Berkabung! Nyonya berkabung! Nyonya kira saya ini 
apa? Jangan dikira saya tak tahu kenapa nyonya 
memakai baju bagus yang hitam ini dan mengubur diri 
nyonya diantara empat dinding ini! Rahasia macam itu. 
Betapa romantisnya! Nyonya mau meniru dongeng! 
Seorang bangsawan berkuda akan lewat di depan puri, 
ia akan berkata dalam hatinya: “Di sinilah tinggal sang 
putri Candra Kirana, yang demi cintanya kepada 
suaminya telah mengubur dirinya dalam empat dinding 
kamarnya”. 

  Oh, saya sudah mengerti akan sandiwara ini! 
NYONYA :   Apa? Apa maksud tuan dengan mengatakan kata-kata 

itu kepadaku? 
BILAL : Nyonya telah mengubur hidup-hidup diri Nyonya, 

tetapi sementara itu Nyonya tak lupa membedaki 
hidung Nyonya! 

(Data 14) 
 
 

Tuturan Bilal dikatakan melanggar bidal ketimbangrasaan karena berusaha 

memaksimalkan kerugian kepada pihak lain. Pemaksimalan kerugian tampak pada 

tuturan Bilal, yakni Nyonya telah mengubur hidup-hidup diri Nyonya, tetapi 

sementara itu Nyonya tak lupa membedaki hidung Nyonya!. Tuturan tersebut 

disampaikan kepada Nyonya Martopo dengan maksud menyindir Nyonya 

Martopo yang tidak lupa membedaki hidungnya meski telah mengubur hidupnya 

di kamar saja tanpa mau ke luar rumah dan menerima tamu yang datang. Hal ini 
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tampak sekali bahwa Bilal bersikap tidak santun kepada Nyonya Martopo karena 

ucapannya dapat menyinggung perasaan dan mempermalukan Nyonya Martopo. 

 
4.1.2.2   Pelanggaran Bidal Kemurahhatian 

Pelanggaran bidal kemurahhatian terjadi apabila tuturan yang dilakukan 

oleh peserta tutur memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan 

meminimalkan keuntungan kepada pihak lain. Pelanggaran ini terjadi akibat 

peserta pertuturan tidak menghormati pihak lain. Sikap tidak hormat ini akan 

membuat perasaan sakit hati akibat dari perlakuan yang tidak menguntungkan 

pihak lain. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan melanggar 

prinsip kesantunan bidal kemurahhatian sebagai berikut. 

(24)  KONTEKS : DARMO MENYINDIR BAITUL BILAL 
YANG MASIH DUDUK DI RUMAH 
NYONYA PRAPTINI DAN BILAL 
MARAH MENDENGAR PERKATAAN 
DARMO. 

DARMO :  (MASUK DENGAN SEGELAS KWAS)  
  Wah, tuan tampak bebas betul di sini. 
BILAL :  (MARAH) Apa? Kepada siapa kau tujukan ucapanmu 

itu? Diam! Tak usah  ngomong! 
DARMO :   (MARAH) Kacau! Kacau! Orang ini tak mau pergi!  
BILAL :  Ya, syeitan, betapa marahnya saya! Cukup marah 

untuk melempari seluruh dunia ini dengan Lumpur! 
Sampai saya merasa sakit!  

  Mandor! 
     (Data 8) 
 
 

Tuturan Darmo dikatakan melanggar bidal kemurahhatian karena tuturan 

tersebut mengandung makna memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

meminimalkan keuntungan kepada pihak lain. Hal ini karena Darmo marah 
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disertai mengkritik tamu (Bilal) yang masih berada di rumah Nyonya Martopo. 

Hal ini tampak jelas pada tuturan, yakni Kacau! Kacau! Orang ini tak mau pergi. 

Tuturan Darmo tersebut jelas tidak santun kepada tamu, seharusnya tamu 

dihormati akan tetapi Darmo berharap sang tamu (Bilal) segera pulang. 

Tuturan yang melanggar bidal kemurahhatian juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut.  

(25)  KONTEKS : NYONYA MARTOPO MARAH MENDENGAR 
PERKATAAN TUAN BILAL YANG TIDAK 
SOPAN. 

NYONYA :   Alangkah lancangnya mulut tuan! 
BILAL : Saya mohon untuk tidak membentak saya, saya 

bukannya bendahara Nyonya! Ijinkanlah saya 
menyebutkan kenyataan-kenyataan. Saya bukannya 
seorang wanita, dan saya sudah biasa serba berterus 
terang mengeluarkan apa isi hati saya. Maka dari itu 
dengan hormat saya minta, jangan menjerit. 

NYONYA :  Saya tidak menjerit. Tuanlah yang menjerit. Saya 
minta tuan meninggalkan rumah ini!  

 
(Data 15) 

Tuturan yang dilakukan oleh Nyonya Martopo dikatakan melanggar bidal 

kemurahhatian karena memaksimalkan keuntungan kepada dirinya sendiri dan 

meminimalkan keuntungan kepada pihak lain. Peminimalan keuntungan kepada 

pihak lain tampak pada tuturan Saya tidak menjerit. Tuanlah yang menjerit. Saya 

minta tuan meninggalkan rumah ini!. Tuturan Nyonya Martopo tersebut 

merugikan Bilal karena Nyonya Martopo bersikap sinis kepada tamu (Bilal) dan 

mendesak Bilal untuk meninggalkan rumahnya. 

 
4.1.2.3   Pelanggaran Bidal Keperkenanan 
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Pelanggaran bidal keperkenanan terjadi apabila tuturan yang dilakukan 

oleh peserta tutur meminimalkan penjelekkan terhadap dirinya sendiri dan lebih 

memaksimalkan pujian terhadap diri sendiri. Peserta tutur yang sering mengejek 

peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang 

tidak sopan. Dikatakan demikian, karena tindakan mengejek merupakan tindakan 

tidak menghargai orang lain.  

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan melanggar 

prinsip kesantunan bidal keperkenanan sebagai berikut. 

(26)  KONTEKS  : NYONYA MARTOPO MARAH 
KEPADA TUAN BAITUL BILAL 
KARENA BERBICARA DENGAN 
KERAS DAN TIDAK SOPAN. 

NYONYA  : Tuan, saya minta tuan jangan berteriak. Ini 
bukan kandang kuda! 

BILAL  : Saya bukannya sedang membicarakan 
kandang kuda, saya sedang bertanya, saya 
akan membayar bunga besok pagi bukan? 

NYONYA  : Tuan tak tahu bagaimana caranya 
memperlakukan seorang wanita. 

BILAL  :   Tentu saja saya tahu. 
NYONYA :  Tidak! Tuan tidak tahu! Tuan ini orang 

kampung, orang tak tahu adat! Seorang 
tuan yang terhormat tak akan bicara 
seperti itu di depan seorang wanita!  

(Data 11) 
 

Tuturan yang dikatakan Nyonya Martopo melanggar bidal keperkenanan 

karena berusaha memaksimalkan penjelekan kepada Bilal. Pemaksimalan 

penjelekan bagi Bilal tampak pada tuturan, yakni Tuan ini orang kampung, orang 

tak tahu adat!. Tuturan tersebut terlihat bahwa Nyonya Martopo menjelek-

jelekkan Bilal dengan sebutan orang kampung dan orang tak tahu adat. Hal ini 

disampaikan karena Nyonya Martopo jengkel terhadap Bilal yang berbicara 
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dengan keras dan tidak sopan. Hal ini tampak tidak santun karena sebagai tuan 

rumah Nyonya Martopo tidak bersikap ramah dan tidak menghormati tamu. 

Tuturan yang melanggar bidal keperkenanan juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut.  

(27)  KONTEKS   : AGUS MENGHINA PAK RUKMANA KARENA 
MERASA DIRINYA DIANGGAP BODOH. 

RUKMANA : Mengapa kau berteriak-teriak, Agus? Kau tidak usah 
membuktikan apa-apa dengan menjerit-jerit. Aku tidak 
menginginkan kepunyakanmu. Dan akupun tidak akan 
menyerahkan kepunyakanku. Untuk apa? Kalau kau, Agus 
... Kalau kau sudah berani mencoba untuk bertengkar 
tentang lapangan itu lebih baik aku berikan lapangan itu 
kepada petani-petani, dari pada kepada orang seperti kamu. 

AGUS   :   Itu kurang ku mengerti. Atas hak apa bapak menghadiakan 
hak orang lain? 

RUKMANA  :  Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak? Aku 
bisa mengucapkan namammu: “Juragan Muda“! Tetapi aku 
tidak bisa bicara dengan cara seperti ini. Umurku sudah dua 
kali umurmu, Juragan Muda. Dan kuminta supaya kau 
bicara tanpa berteriak-teriak, dan seterusnya ... 

AGUS  :    Apa? Bapak menganggap aku ini tolol dan mentertawakan 
aku? Katamu ... Tanahku adalah  tanah Bapak? Huh ... Itu 
bukan sikap tetangga yang baik. Dan bapak masih 
mengharapkan aku diam saja? Aku harus bicara secara patut 
terhadap Bapak? 

   Huh ... Itu bukan sikap tetangga yang baik, Rukmana 
Kholil ... Kau bukan tetangga yang baik. Kau lintah darat!  

RUKMANA : Apa katamu, Agus? Lintah darat? 
 
(Data 67)  
 
Tuturan yang dilakukan oleh Agus dikatakan melanggar bidal keperkenanan 

karena memaksimalkan penjelekkan kepada pihak lain (Pak Rukmana). 

Pemaksimalan penjelekkan tampak pada tuturan Rukmana Kholil ... Kau bukan 

tetangga yang baik. Kau lintah darat!. Tuturan Agus secara langsung 

dimaksudkan menghina Pak Rukmana dengan kata-kata yang negatif. Dalam hal 

ini Agus marah karena merasa dianggap bodoh oleh Pak Rukmana. Adanya 
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penggunaan kata kiasan lintah darat yang berupa hinaaan karena lintah darat 

berarti rentenir. Tuturan Agus tersebut tampak sekali tidak santun karena sebagai 

tamu seharusnya ia bersikap santun kepada Pak Rukmana namun sebaliknya Agus 

malah menghina Pak Rukmana sebagai tuan rumah. 

 
Pelanggaran bidal kesantunan keperkenanan juga tampak pada tuturan 

sebagai berikut. 

(28) KONTEKS  : RATNA MENYATAKAN PERBEDAAN PEMIKIRAN 
DENGAN AGUS. KETIKA MENDENGAR ITU AGUS 
MARAH DAN MENJELEK-JELEKKAN RATNA. 

RATNA : Tampaknya hari ini ada setan yang berbantahan dalam 
dirimu, Agus Tubagus. Pertama, kau tadi mengakui 
bahwa Lapangan “Sari Gading“ adalah milikmu. Lalu 
sekarang kau mengatakan si Belang anjingmu lebih 
cerdik dari si Kliwon. Aku tidak suka pada lelaki yang 
mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan 
pemikiranku. Kau pasti tahu bahwa anjing kami seratus 
kali lebih bagus dan berharga daripada anjingmu yang 
bodoh, lalu mengapa kau mengatakan yang sebaliknya? 

AGUS  :  Sekarang sudah jelas, Ratna Rukmana. Bahwa kau 
buta dan tolol. Insyaflah kau, bahwa anjingmu berkumis 
pendek. 

RATNA  :   Bohong ... ! 
 

(Data 81) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Agus dikatakan melanggar bidal keperkenanan 

karena memaksimalkan penjelekkan kepada pihak lain dan meminimalkan pujian 

kepada pihak lain (Ratna). Pemaksimalan penjelekkan tampak pada tuturan, yakni 

Sekarang sudah jelas, Ratna Rukmana. Bahwa kau buta dan tolol. Tuturan Agus 

tersebut secara langsung mengandung makna menghina Ratna karena ia merasa 

tidak tersinggung dengan ucapan Ratna. Hal ini tampak bahwa Agus berlaku tidak 
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sopan kepada Ratna sebagai tuan rumah, karena ia tidak berusaha memberi pujian 

tetapi sebaliknya mencaci-maki Ratna dengan kata buta dan tolol. 

 

 

 

4.1.2.4   Pelanggaran Bidal Kerendahhatian 

Pelanggaran bidal kerendahhatian terjadi apabila tuturan yang dilakukan 

oleh peserta tutur memaksimalkan pujian bagi dirinya sendiri dan mengunggulkan 

dirinya sendiri. Orang seperti ini akan dikatakan sombong dan congkak karena 

selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan melanggar 

prinsip kesantunan bidal kerendahhatian sebagai berikut. 

(29)  KONTEKS : NYONYA PRAPTINI MEMAMERKAN GAJINYA 
KEPADA TAMU 

T :  Nona mempunyai rumah sendiri, ialah rumah di jalan 
sawo ini. Dan selain itu nona juga mempunyai 
sebidang tanah 150 x 100 meter di luar kota, benar? 

G   :   Ya.  
T   :  Nona punya gaji Rp. 7.000,- sebulan, dan kadang-

kadang menerima juga uang lembur yang lumayan 
jumlahnya. 

G   :  Dan jangan lupa tuan, gaji saya akan naik bulan 
depan.  

 
 (Data 37) 
 
 

Tuturan yang dilakukan oleh G (Nyonya Praptini) dikatakan melanggar bidal 

kerendahhatian karena memaksimalkan pujian kepada diri sendiri dan lebih 

meminimalkan penjelekkan terhadap diri sendiri. Pemaksimalan pujian pada diri 



109 
 

 
 

sendiri tampak pada tuturan, yakni Dan jangan lupa tuan, gaji saya akan naik bulan 

depan. Tuturan tersebut tampak bahwa G (Nyonya Praptini) menyombongkan 

dirinya dengan memberitahu tamu kalau gajinya akan naik bulan depan. 

Tuturan yang melanggar bidal kerendahhatian juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut.  

(30)  KONTEKS :  RATNA MENGATAKAN KEPADA AGUS KALAU 
ANJINGNYA JAUH LEBIH CERDIK 
DIBANDINGKAN MILIK AGUS. 

RATNA :  Ayah hanya membayar lima ratus rupiah untuk si 
Kliwon, dan si Kliwon jauh lebih cerdik daripada si 
Belang. 

AGUS :  Si Kliwon lebih cerdik dari si Belang? (TERTAWA) 
Mana bisa si  Kliwon lebih cerdik dari si Belang? 

RATNA  : Ya, tentu saja. Si Kliwon masih muda sebetulnya ... 
Tetapi kalau dilihat sifat-sifatnya dan cerdiknya, 
Raden Jayasasmita tidak mempunyai satu ekor-pun 
yang menyamai dan yang bisa mengalahkannya. 

(Data 79) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Ratna dikatakan melanggar bidal 

kerendahhatian karena memaksimalkan pujian terhadap dirinya sendiri dengan 

cara meminimalkan penjelekkan terhadap diri sendiri. Tuturan Ratna tersebut 

memaksimalkan pujian terhadap anjingnya sendiri yang disertai penjelekkan 

terhadap pihak lain (Agus). Dalam hal ini Ratna tampak sombong dan lebih 

mengunggulkan anjingnya. Pemaksimalan pujian pada diri sendiri tampak pada 

tuturan, yakni Ya, tentu saja. Si Kliwon masih muda sebetulnya ... Tetapi kalau 

dilihat sifat-sifatnya dan cerdiknya, Raden Jayasasmita tidak mempunyai satu 

ekor-pun yang menyamai dan yang bisa mengalahkannya. 
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(31)  KONTEKS  : TUAN SVIET BERCERITA TERKAIT DIRINYA 
KEPADA NIK. 

SVIET    :  Aku seorang laki-laki. Aku hidup. Aku punya darah 
dalam pembuluhku, bukan air. Aku laki-laki 
terhormat Nikitushka. Dari keluarga baik-baik. 
Sebelum aku masuk ke dalam lubang celaka ini, 
aku jadi tentara, perwira pasukan meriam…Aku 
anak muda yang baik, betapa cakap, gagah, kuat 
dan bersemangat. Demi Tuhan, apa tujuanku 
sebenarnya, kemudian aku menjadi pemain 
sandiwara, Nikitushka. 

NIK      :   Sudah waktunya kau tidur tuan Vassilit Vassilitch. 
 
(Data 96) 

 
Tuturan yang dilakukan oleh Tuan Sviet dikatakan melanggar bidal 

kerendahhatian karena dengan tuturan tersebut Sviet memaksimalkan pujian 

terhadap dirinya sendiri. Sviet memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri kepada 

Nik. Hal ini Sviet menyombongkan dirinya kepada Nik. Pemaksimalan pujian 

tampak pada tuturan, yakni Aku laki-laki terhormat Nikitushka. Dari keluarga 

baik-baik. Sebelum aku masuk ke dalam lubang celaka ini, aku jadi tentara, 

perwira pasukan meriam…Aku anak muda yang baik, betapa cakap, gagah, kuat. 

 

4.1.2.5   Pelanggaran Bidal Kesetujuan 

Pelanggaran bidal kesetujuan terjadi apabila tuturan yang dilakukan oleh 

peserta tutur memaksimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dengan pihak lain 

dan berusaha meminimalkan kesetujuan antara diri sendiri dengan pihak lain. 

Apabila terdapat ketidaksetujuan atau ketidakcocokan antara diri penutur dengan 



111 
 

 
 

mitra tutur dalam kegiatan bertutur, maka dapat dikatakan bahwa masing-masing 

dari mereka bersikap tidak santun. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan melanggar 

prinsip kesantunan bidal kesetujuan sebagai berikut. 

(32)  KONTEKS   : AGUS TUBAGUS MENJELASKAN KEPADA 
RATNA KALAU TANAH SARI GADING ITU 
MILIK KELUARGANYA.  

AGUS : (GUGUP) Begini Ratna Rukmana yang baik. 
Sebabnya ialah: aku sudah memastikan bahwa 
ayahmu ingin agar kau mendengarkan langsung dari 
aku. Tentunya kau tak mengharapkan hal ini. Dan 
mungkin kau akan marah. Tapi, oh ... betapa 
dinginnya. (MINUM) 

 RATNA :    Ada apa? (HENING) 
 AGUS :  Baik. Akan kusingkat saja. Ratna Rukmana yang 

manis, bahwa sejak kecil aku mengenal kau dan 
keluargamu, almarhum bibiku dari suaminya, dari 
mana aku, seperti kau ketahui, diwarisi tanah dan 
rumah, selalu menaruh hormat dan menjunjung 
tinggi ayah dan ibumu. Dan keluarga Jayasasmita, 
ayahku, dan keluarga Raden Rukmana, ayahmu, 
selalu rukun dan boleh dikatakan sangat intim. 
Terlebih-lebih lagi seperti kau ketahui, tanahku 
berdampingan dengan tanahmu, barangkali kau 
masih ingat Lapangan “Sari Gading”-ku yang 
dibatasi oleh pohon-pohon ... 

 RATNA :  Maaf, saya memotong. Kau katakan Lapangan “Sari 
Gading“ apa benar itu milikmu?   

AGUS   :   Ya, itu milikku. 
RATNA : Jangan keliru. Lapangan “Sari Gading“ adalah 

milik kami. Bukan milikmu. 
       (Data 57) 
 

Tuturan yang dilakukan oleh Ratna dikatakan melanggar bidal kesetujuan 

karena memaksimalkan ketidaksetujuan kepada pihak lain (Agus). Pengakuan 

yang disampaikan Agus kepada Ratna ditanggapi dengan kurang baik karena 

Ratna tidak sepakat dengan Agus terkait kepemilikan tanah Sari Gading. Ratna 
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bersikeras mengakui tanah Sari Gading sebagai miliknya. Pemaksimalan 

ketidaksetujuan tersebut tampak pada tuturan, yakni Jangan keliru. Lapangan 

“Sari Gading“ adalah milik kami. Bukan milikmu. 

Tuturan yang melanggar bidal kesetujuan juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut.  

(33)  KONTEKS : AGUS TUBAGUS BERDEBAT DENGAN RATNA 
MASALAH  TANAH SARI GADING. 

RATNA :  Aneh aku baru mendengar sekarang betapa mungkin 
tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu. 

 AGUS : Tiba-tiba jadi milikku? Ah, Nona ... Aku sedang 
berbicara tentang Lapangan “Sari Gading” yang 
terbentang antara Anyer dan Jakarta. 

RATNA :   Aku tahu, tapi itu adalah milik kami. 
AGUS :  Tidak, Ratna Rukmana yang terhormat. Kau keliru. 

Itu adalah milik kami. 
(Data 58) 

 
Tuturan yang dilakukan oleh Agus dikatakan melanggar bidal kesetujuan 

karena tuturan tersebut memaksimalkan ketidaksetujuan terhadap pihak lain 

(Ratna). Agus tidak mau mengakui pernyataan Ratna kalau tanah Sari Gading 

adalah milik keluarga Ratna. Pemaksimalan ketidaksetujuan tampak pada tuturan, 

yakni Tidak, Ratna Rukmana yang terhormat. Kau keliru. Itu adalah milik kami. 

Tuturan tersebut sebenarnya berupa penolakan Agus terhadap tuturan yang 

disampaikan oleh Ratna terkait hak milik tanah Sari Gading. 

(34)  KONTEKS : RATNA MENYURUH AGUS UNTUK MENGAKUI 
KALAU ANJINGNYA JAUH LEBIH PINTAR. 

  RATNA  : Tapi harus kau terima sekarang. Si Belang lebih bodoh 
dari si Kliwon 

AGUS   :  Dia lebih cerdik, Ratna. 
RATNA  :  Ia kurang cerdik! 
AGUS   :  Ia lebih cerdik. 
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(Data 91) 

 
Tuturan yang dilakukan Agus dikatakan melanggar bidal kesetujuan karena 

tuturan tersebut memaksimalkan ketidaksetujuan terhadap pihak lain (Ratna). 

Pendapat yang disampaikan Ratna tersebut, ditanggapi dengan sikap kurang baik 

karena Agus berusaha mengunggulkan anjingnya sendiri. Pemaksimalan 

ketidaksetujuan tampak pada tuturan, yakni Ia lebih cerdik. Tuturan yang 

disampaikan Agus kepada Ratna sebenarnya mengandung maksud bahwa Agus 

menolak permintaan Ratna untuk mengakui si Kliwon lebih cerdik daripada 

anjingnya (si Belang). 

 

4.1.2.6   Pelanggaran Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran bidal kesimpatian terjadi apabila tuturan yang dilakukan 

peserta tutur memaksimalkan sikap antipati antara diri sendiri dengan pihak lain 

dan meminimalkan sikap simpati antara diri sediri dengan pihak lain. Orang yang 

bersikap antipati terhadap pihak lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak 

lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun.  

Penggalan wacana drama komedi saduran yang berisi tuturan melanggar 

prinsip kesantunan bidal kesimpatian sebagai berikut. 

(35)  KONTEKS  : AGUS MENGATA-NGATAI PAK RUKMANA DAN 
BEGITU PULA SEBALIKNYA. TIBA-TIBA 
RATNA IKUT MENIMPALI PEMBICARAAN 
MEREKA BERDUA. 

AGUS  : Setiap orang mengetahui ..., ooo hatiku ..., bahwa 
istrimu dulu  suka memukuli kau. Ooo ... hatiku ... 
bahuku ... mataku ... aku pasti mati, ooooh ... ... ... 

RUKMANA :   Dan kau suka menggoda babu-babu tetanggamu. 
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AGUS   :  Ooo ... hatiku ... Pasti hancur, pundakku sudah linu. 
Mengapa  pundakku? Oh ... Aku pasti mati ... 
(JATUH KE KURSI)  

RUKMANA :   Aku pasti lemas susah bernapas, kurang hawa. 
RATNA  :   Ia mati ... ! Ia mati ... !   
(Data 88) 

Tuturan yang dilakukan oleh Ratna dikatakan melanggar bidal kesimpatian 

karena berusaha memaksimalkan antipati pada pihak lain (Agus). Hal ini karena 

Ratna merasa senang melihat Agus yang jatuh ke kursi dan akan mati. Sikap 

antipati Ratna kepada Agus dianggap sebagai tindakan yang melanggar sopan 

santun karena ia sebagai tuan rumah tidak menghormati tamu (Agus). Sikap 

antipati tersebut tampak pada tuturan, yakni Ia mati ... ! Ia mati ... !   

Tuturan yang melanggar bidal kesimpatian juga tampak pada penggalan 

wacana drama komedi saduran sebagai berikut.  

(36)  KONTEKS :  NIK KASIHAN MELIHAT TUAN SVIET YANG 
MENYESAL DI MASA TUANYA KARENA 
TELAH MEMILIH MENJADI PELAWAK. 

SVIET : Ketika baru-baru aku naik ke pentas, semasih gairah 
remaja bergejolak, aku ingat seorang wanita yang jatuh 
cinta karena aktingku. Dia sangat cantik, tinggi 
semampai, muda, suci, tak bercela, berseri-seri laksana 
fajar musim panas. Semuanya dapat tembus menyinari 
kegelapan malam. 

   Kau mengerti? Dia dapat mencintai akting. Tetapi, buat 
mengawininya tidak! Aku sedang berlakon pada suatu 
ketika. Ya, aku ingat, aku berperan sebagai badut yang 
tolol. Setelah berlakon aku merasa mataku jadi terbuka 
karena melihat apa yang pernah kuanggap pemujaan 
kepada seni begitu suci, sebenarnya adalah khayalan dan 
impian kosong belaka. Bahwa aku adalah badut yang 
tolol dan menjadi permainan yang asing dan sia-sia. 

    NIK :  Oh Tuan! Kau kelihatan begitu pucat pasi. Kau dekati 
aku dengan kematian. Ayolah, kasihani aku! 

  
 (Data 97) 
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Tuturan yang dilakukan oleh Nik dikatakan melanggar bidal kesimpatian 

karena tuturan yang dilakukan Nik memaksimalkan antipati terhadap pihak lain 

(Sviet). Hal ini karena Nik menganggap Tuan Sviet sudah akan mati sebab 

wajahnrya terlihat pucat. Sekalipun sebenarnya tuturan tersebut mengandung 

makna bahwa Nik sedih melihat Sviet akan mati karena ia akan kesepian tanpa 

Sviet. Perkataan Nik tersebut tampak pada tuturan, yakni Oh Tuan! Kau kelihatan 

begitu pucat pasi. Kau dekati aku dengan kematian. Ayolah, kasihani aku! 

 

4.2  Faktor Penentu Kesantunan 

Faktor penentu kesantunan adalah segala hal yang dapat memengaruhi 

pemakaian bahasa menjadi santun atau tidak santun. Faktor yang menentukan 

santun tidaknya pemakaian bahasa ditentukan oleh dua hal, yaitu 1) faktor 

kebahasaan dan 2) faktor nonkebahasaan sebagai berikut. 

4.2.1  Faktor Kebahasaan 

Faktor kebahasaan yang dimaksud adalah segala unsur yang berkaitan 

dengan masalah bahasa, baik bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Faktor 

kebahasaan yang tidak ditemukan dalam penelitian drama komedi saduran, yaitu 

penggunaan tuturan tidak langsung. Penggunaan tuturan tidak langsung tidak 

ditemukan dalam penelitian ini karena dalam drama komedi saduran tuturan-

tuturan yang digunakan oleh para tokoh menggunakan tuturan secara langsung. 

Tuturan-tuturan yang disampaikan oleh para tokoh bermodus deklaratif yang 

disampaikan secara langsung. Hal ini karena tokoh-tokoh lebih menggunakan 

tuturan secara langsung ketika memerintah, memaksa, mendesak, bertanya, 
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menyidir pada tokoh lain. Adapun faktor kebahasaan yang ditemukan dalam 

penelitian drama komedi saduran, yaitu pemakaian bahasa kias, pemakaian 

ungkapan gaya bahasa penghalus, pemakaian tuturan yang berbeda dengan 

maksud penyampaian dan penggunaan tuturan implisit. Hal ini karena dalam 

drama komedi saduran tuturan-tuturan yang digunakan para tokoh banyak 

mengandung pelanggaran bidal prinsip kesantunan yang berupa satire sehingga 

para tokoh menggunakan tuturan bentuk tertentu agar bahasa yang digunakan 

terasa santun. Faktor kebahasaan yang dapat menentukan kesantunan tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

4.2.1.1  Pemakaian Bahasa Kias  

Pemakaian bahasa dengan kata-kata kias terasa lebih santun 

dibandingkan dengan pemakaian bahasa dengan kata-kata lugas. Pemakaian kata-

kata kias adalah bagian penting dari kegiatan berbahasa. Kata kias adalah 

gabungan kata yang membentuk arti baru dimana tidak berhubungan dengan kata 

pembentuk dasarnya. Bahasa Indonesia memiliki banyak makna kiasan untuk 

kata-katanya. Kalau pemakai bahasa Indonesia paham betul dengan kata kias, 

tentu bahasa akan dapat dipergunakan dengan penuh kesantunan dan keindahan. 

Dengan begitu, peristiwa bahasa yang tidak menyenangkan seperti kata-kata yang 

tidak sopan, berbahasa dengan semaunya, dan berbahasa tidak santun, akan dapat 

diminimalisasi. Dalam konteks kesantunan, kata kias cenderung memiliki tingkat 

kesopanan lebih tinggi dibandingkan dengan kata-kata lugas karena kadar 

keterusterangannya yang tidak tinggi.  
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Penggalan wacana drama komedi saduran yang menggunakan kata kias 

yang tidak santun tampak pada tuturan sebagai berikut. 

(37)  Tidak! Tuan tidak tahu! Tuan ini orang kampung, orang tak tahu 
adat! (Data 11)  

 
Tuturan (35) yang dikatakan oleh Nyonya Martopo terasa tidak santun 

karena menggunakan kata lugas orang kampung, orang tak tahu adat. Kata-kata 

itu mengndung makna bahwa orang kampung biasanya tidak tahu sopan santun 

atau tidak tahu adat.  

Ada pula pemakaian bahasa kias yang terasa santun tampak pada tuturan 

sebagai berikut. 

(38)  KONTEKS : AGUS MENGHINA PAK RUKMANA KARENA 
MERASA DIRINYA DIANGGAP BODOH. 

RUKMANA  :  Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak? 
Aku bisa mengucapkan namammu: “Juragan Muda“! 
Tetapi aku tidak bisa bicara dengan cara seperti ini. 
Umurku sudah dua kali umurmu, Juragan Muda. Dan 
kuminta supaya kau bicara tanpa berteriak-teriak, dan 
seterusnya ... 

AGUS : Apa? Bapak menganggap aku ini tolol dan 
mentertawakan aku? Katamu ... Tanahku adalah  tanah 
Bapak? Huh ... Itu bukan sikap tetangga yang baik. Dan 
bapak masih mengharapkan aku diam saja? Aku harus 
bicara secara patut terhadap Bapak? 

  Huh ... Itu bukan sikap tetangga yang baik, Rukmana 
Kholil ... Kau bukan tetangga yang baik. Kau lintah 
darat!  

RUKMANA  :   Apa katamu, Agus? Lintah darat? 
(Data 69)  
 

Tuturan (36) yang dikatakan oleh Agus tersebut terasa lebih santun karena 

menggunakan kata ungkapan lintah darat. Sekalipun sebenarnya Agus menghina 

Tuan Rukmana tetapi penggunaan ungkapan tersebut terasa santun, sekalipun 
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makna dari lintah darat itu jelek. Lintah darat yang mengandung makna 

penghisap darah. Penghisap darah dalam tuturan Agus kepada Pak Rukmana ini 

dimaksudkan dengan pemakan uang rakyat. 

(39) KONTEKS : AGUS TIDAK SANGGUP MENDENGAR CACIAN 
RATNA DAN PAK RUKMANA KEMUDIAN 
MEMUTUSKAN UNTUK HENDAK PULANG. 

AGUS     :  Oooohh ... Kakiku sudah lumpuh! Kalian orang-orang 
berkomplot! Tukang komplot! Oh ... Mataku berkunang-
kunang, ma...   manaaa ... Topiku? Mana pintunya?! Aku 
mau pulang ... !! 

RATNA    :   Jahat!, Licik!, Memualkan!! 
RUKMANA   : Dan kau sendiri adalah orang yang berpenyakitan. 

Berkepala dua, penyebar malapetaka, itulah kau! 
(Data 71) 

 

Tuturan (37) yang dikatakan oleh Pak Rukmana tersebut terasa lebih santun 

karena menggunakan kata ungkapan berkepala dua. Sekalipun sebenarnya Pak 

Rukmana menjelek-jelekkan Agus tetapi penggunaan ungkapan kiasan tersebut 

terasa cukup santun daripada sekadar dengan kata berumur 20-an. 

 

4.2.1.2  Pemakaian Ungkapan Gaya Bahasa Penghalus 

Ungkapan memakai gaya bahasa penghalus terasa lebih santun 

dibandingkan dengan ungkapan biasa. Pemakaian gaya bahasa menjadi salah satu 

faktor yang mengakibatkan pemakaian bahasa menjadi santun. Gaya bahasa 

adalah optimalisasi pemakaian bahasa dengan cara-cara tertentu untuk 

mengefektifkan komunikasi.  
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Berikut ini contoh yang memperlihatkan bahwa penutur dalam penggalan 

drama komedi saduran mengefektifkan komunikasi dengan menggunakan gaya 

bahasa. Perhatikan di bawah ini. 

1)  Majas Metafora 

Majas metafora adalah gaya bahasa kiasan yang memakai kata atau kelompok 

kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang 

berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora banyak dipakai untuk 

menghaluskan pemakaian bahasa Indonesia agar terasa santun. Meskipun isi yang 

disampaikan keras, tetapi dengan dikatakan secara tidak langsung menggunakan 

gaya bahasa jenis metafora, tuturan yang keras itu menjadi tetap terasa santun. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang menggunakan tuturan gaya 

bahasa majas metafora tampak pada tuturan sebagai berikut. 

(40)  Huh ... Itu bukan sikap tetangga yang baik, Rukmana Kholil ... Kau 
bukan tetangga yang baik. Kau lintah darat! (Data 69) 

(41)  kau sendiri adalah orang yang berpenyakitan. Berkepala dua, 
penyebar malapetaka, itulah kau! (Data 71) 

 
Tuturan-tuturan (38), dan (39) tersebut termasuk penentu kesantunan dengan 

pemakaian gaya bahasa. Tuturan (38) yang dilakukan oleh terasa lebih santun 

karena menggunakan gaya bahasa lintah darat. Sekalipun sebenarnya Agus 

menghina Tuan Rukmana tetapi penggunaan ungkapan tersebut terasa santun, 

sekalipun makna dari lintah darat itu jelek. Lintah darat yang mengandung makna 

penghisap darah. Penghisap darah dalam tuturan Agus kepada Pak Rukmana ini 

dimaksudkan dengan pemakan uang rakyat. Begitu pula dengan tuturan (39) yang 

dikatakan oleh Pak Rukmana kepada Agus terasa cukup santun karena 
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menggunakan gaya bahasa metafora Berkepala dua. Sekalipun sebenarnya tuturan 

berkepala dua bermakna berumur 20-an yang bermaksud untuk mencaci-maki 

Agus akan tetapi disampaikan melalui gaya bahasa agar tidak terlalu 

menyinggung Agus.  

 

 

2)  Majas Personifikasi 

Majas personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang 

menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa 

seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Majas personifikasi juga digunakan 

untuk mengoptimalkan pemakaian bahasa agar efektif dan terasa santun.  Isi 

tuturannya kadang-kadang berupa kritik, tetapi karena disampaikan secara tidak 

langsung dengan personifikasi, kritik itu terasa tidak menyakitkan. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang menggunakan tuturan gaya 

bahasa majas personifikasi sebagai berikut. 

(42)  Terima  kasih  tuan  Tak lain dan tak bukan. Alangkah sedapnya 
kata-kata itu. (Data 39) 
 

Tuturan (40) yang dilakukan oleh Nyonya Praptini kepada tamu yang 

menggunakan ungkapan gaya bahasa penghalus terasa lebih santun dibandingkan 

dengan ungkapan biasa. Ungkapan alangkah sedapnya kata-kata itu termasuk 

perbandingan dengan sesuatu hal yang berupa masakan. Hal ini tampak pada 

kata “sedap” karena sedap itu bisa dirasa sedangkan kata-kata berupa ucapan. 
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Penggalan wacana drama komedi saduran yang menggunakan tuturan gaya 

bahasa majas personifikasi juga tampak pada tuturan sebagai berikut. 

(43)  Tembaklah! Nyonya tak tahu bagaimana bahagia rasanya mati di  
depan pandangan mata sepasang mata yang berkilauan itu. (Data 27) 
 

Tuturan (41) yang dilakukan oleh Nyonya Martopo kepada tamu (Bilal) 

yang menggunakan ungkapan gaya bahasa penghalus terasa lebih santun 

dibandingkan dengan ungkapan biasa. Ungkapan  sepasang mata yang 

berkilauan itu termasuk perbandingan dengan sesuatu hal yang berupa emas. Hal 

ini tampak pada kata “mata yang berkilau” karena kata kilau itu digunakan untuk 

benda seperti emas bukan mata.  

3)  Majas Perumpamaan 

Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada 

hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh 

penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Majas 

perumpamaan dapat menghaluskan tuturan yang sebenarnya terasa keras, tetapi 

tetap terasa santun karena dinyatakan secara tidak langsung. 

(44)  Saya marah kepada diri saya sendiri. Jatuh cinta seperti anak sekolah, 
berlutut dan menghiba-hiba. (Data 29) 
 
 

Tuturan (42) yang dilakukan oleh Bilal tersebut berupa keluhan karena 

telah jatuh cinta kepada Nyonya Praptini. Hal ini diungkapkan dengan 

perumpamaan anak sekolah. Penggunaan  anak sekolah terasa santun digunakan 

karena mengandung makna orang yang masih belajar. 
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Adapun penggalan wacana drama komedi yang tidak santun dalam 

penggunaan majas perumpamaan sebagai berikut. 

(45)  Saya belum bisa menentukan kalau begitu, jangan-jangan dia seperti 
drakula. (Data 47) 

 
Tuturan (43) yang dilakukan oleh Nyonya Praptini tersebut tidak santun 

karena menyamakan calon suaminya seperti drakula. Ungkapan seperti drakula 

mengandung makna dengan orang yang menakutkan. Pemakaian gaya bahasa 

penghalus seperti drakula sebenarnya bermakna menghina bakal calon suami yang 

belum dilihatnya. 

(46)  Alangkah hebatnya wanita ini! Saya belum pernah melihat wanita 
yang sehebat ini. Saya kalah, remuk redam! Saya seperti tikus yang 
kena perangkap. (Data 26) 
 

Tuturan (44) yang dilakukan oleh Tuan Bilal terasa lebih santun karena 

menggunakan ungkapan seperti tikus yang kena perangkap. Ungkapan ini 

mengandung maksud bahwa hati Tuan Bilal telah hancur dan ia mengibaratkan 

dirinya seperti hewan yang telah masuk perangkap (telah jatuh cinta kepada 

Nyonya Martopo). Sekalipun sebenarnya Bilal merasa marah kepada Nyonya 

Martopo karena telah diusir tetapi Bilal tidak menampakkan kemarahannya. 

 

4)  Majas Ironi 

Majas ironi mengandung arti sindiran akan tetapi dapat menghaluskan tuturan 

karena dinyatakan secara tidak langsung.  
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Penggalan wacana drama komedi saduran yang menggunakan gaya bahasa 

majas ironi sebagai berikut. 

(47)  Gadis yang punya sedikit simpanan di Bank, tak menarik bagi 
calon suami. (Data 38) 
 

 
Tuturan (45) yang dikatakan oleh tamu kepada Nyonya Praptini terasa tidak 

santun. Penggunaan gaya bahasa ironi tersebut berupa sindiran kepada Nyonya 

Praptini bahwa simpanan uang yang sedikit tidak menarik bagi calon suami. 

Tuturan yang dikatakan tamu secara langsung tersebut tidak santun karena secara 

jelas menyindir Nyonya Praptini. 

Penggalan wacana drama komedi saduran yang menggunakan gaya bahasa 

majas ironi secara santun tampak pada tuturan sebagai berikut. 

(48)   Nona rupanya tak begitu jauh lebih jelek dari potret yang ada di 
sana. Banyak gadis yang memasukkan potret palsu ke dalam biro-biro 
perkawinan. (Data 36) 
 
 

Pada tuturan (46) yang dilakukan oleh tamu kepada Nyonya Praptini terasa 

santun. Pemakaian tuturan menggunakan gaya bahasa eufemisme tersebut terasa 

santun karena tuturan tersebut tampak seperti memberikan pujian tetapi 

sebenarnya tuturan tersebut berupa sindiran kepada foto Nyonya Praptini yang 

terlihat cukup cantik meskipun tidak dipalsu. Hal ini karena banyaknya gadis 

yang suka memalsukan fotonya ke biro perkawinan. 

4.2.1.3   Pemakaian Tuturan yang Berbeda dengan Maksud Penyampaian 

Tuturan yang dikatakan berbeda dengan yang dimaksudkan biasanya 

tuturan lebih santun. Pemakaian tuturan yang dikatakan berbeda menjadi salah 
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satu faktor penyebab pemakaian bahasa secara santun. Hal ini dikarenakan tuturan 

itu tidak langsung mengacu terhadap sesuatu yang hendak disampaikan sehingga 

terasa lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang langsung mengacu terhadap 

sesuatu yang dimaksudkan. Misalnya tuturan di bawah ini. 

  
(49)  KONTEKS  :  AGUS TIDAK MAU MENGALAH DENGAN RATNA 

TERKAIT KEUNGGULAN MASING-MASING 
ANJING YANG MEREKA BERDUA MILIKI. 

AGUS   : Aku tahu, kumisnya yang atas lebih pendek daripada kumis 
bawahnya. 

RATNA  :  Sudah kau ukur? 
AGUS   : Oh ya, anjingmu itu tentu cukup baik untuk mencium bau 

binatang kalau sedang berburu, tapi dia tidak pandai 
menggigit. 

RATNA  :  Tetapi pada anjing peliharaanmu itu keturunannya tidak 
dapat dilihat dan lagi ia sudah tua dan jelek seperti kuda 
yang hampir mati. 

AGUS   : Oh ... Ia sudah tua, memang. Tapi aku tidak mau 
menukarnya dengan sepuluh ekor anjing seperti si 
Kliwon. Dan si Kliwon itu tidak perlu ditanya lagi, setiap 
pemburu mempunyai berpuluh-puluh anjing, seperti si 
Kliwon itu. 

 (Data 80) 
 
 

Pada tuturan  (47) dimaksudkan untuk mengkritik anjing Ratna tetapi Agus 

tidak menyampaikan secara langsung namun memakai tuturan yang dikatakan 

berbeda dengan maksud penyampaian. Agus dalam hal ini menggunakan 

sindiran dalam mengkritik anjing Ratna. Adapun tampak pada tuturan, yakni Oh 

... Ia sudah tua, memang. Tapi aku tidak mau menukarnya dengan sepuluh ekor 

anjing seperti si Kliwon. 

Pemakaian tuturan yang berbeda dengan maksud penyampaian juga 

tampak pada penggalan wacana drama komedi sebagai berikut. 
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(50)  KONTEKS  : AGUS TIDAK SETUJU DENGAN PERKATAAN 
RATNA YANG MENGANGGAP HARGA 
PENJUALAN ANJINGNYA YANG TERLALU 
MAHAL. 

AGUS   : Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir. Tapi, anjingku 
adalah yang terbaik. Lagi pula belum kusebutkan berapa 
harga yang harus kubayar untuk dia. Tahukah kau bahwa 
aku membayar kepada Haji Soleh sebanyak dua ribu 
rupiah untuk si Belang? 

RATNA   :  Terlalu mahal, Agus Tubagus. 
AGUS     :   Kukira jumlah yang murah sekali, Ratna. Ia anjing yang 

lucu dan   cerdas. 

 (Data 78) 
 

Pada tuturan (48) yang disampaikan Agus kepada Ratna terasa cukup 

santun dengan pemakaian tuturan yang berbeda dengan maksud penyampainnya. 

Maksud penyampaian yang sebenarnya, yakni Agus menganggap anjingnya yang 

lucu dan cerdas tidak pantas mendapat harga yang murah akan tetapi di depan 

Ratna dia berusaha merendahkan hati. Tuturan yang berbeda dengan maksud 

penyampaian tampak pada tuturan, yakni Kukira jumlah yang murah sekali, 

Ratna. Ia anjing yang lucu dan cerdas. 

 

4.2.1.4  Pemakaian Tuturan Implisit 

Tuturan yang dikatakan secara implisit biasanya lebih santun dibandingkan 

dengan  tuturan yang dikatakan secara eksplisit. Tuturan secara implisit 

merupakan bentuk dari pemakaian bahasa yang santun. Tuturan implisit adalah 

tuturan yang tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan yang menjadikan 

maksud tuturan tersebut menjadi tersirat. 
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(51) KONTEKS  : RATNA TIDAK MEMPERCAYAI PERKATAAN AGUS 
TERKAIT TANAH SARI GADING YANG DIAKUI 
SEBAGAI MILIKNYA. 

RATNA :   Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah Kakekku dan 
kakkekku, keduanya menganggap bahwa tanah mereka 
memanjang sampai Rawa Pening. Jadi Lapangan “Sari 
Gading“ adalah milik kami. Ooo ... aku tidak mengerti apa 
yang menjadi persoalan. Ini merusak suasana Agus Tubagus.  

AGUS :  Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya Ratna Rukmana ... 
RATNA :  Kau akan melucu atau akan menggoda saya? Itu tidak lucu 

sama sekali. Kami memiliki tanah itu hampir tiga abad, dan 
tiba-tiba kudengar tanah itu bukan milikku. Maaf, Agus 
Tubagus Jayasasmita. Saya terpaksa tidak mempercayai 
ucapan-ucapanmu itu. Saya tidak tergila-gila pada tanah 
lapangan itu. Besarnya tidak lebih dari empat puluh bahu 
dan harganya paling tinggi tiga ratus ribu rupiah. Tetapi 
saya terpaksa memprotes karena ketidak adilan.   

AGUS  : Saya mohon agar kau suka mendengarkan aku. Petani-petani 
Kakek Ayahmu seperti kukatakan tadi membuat batu bata 
untuk Nenek-Bibiku. Dan karena Nenek-Bibiku ingin 
membalas kebaikan ini ... 

 (Data 60) 

Pada tuturan (49) yang dilakukan Ratna secara implisit berupa sindiran dan 

kritikan kepada Agus yang keras kepala mengakui tanah Sari Gading sebagai 

milik keluarganya namun tuturan tersebut terasa santun karena disampaikan 

dengan bahasa yang tidak terlalu lugas. Hal ini tampak pada tuturan, yakni  

Maaf, Agus Tubagus Jayasasmita. Saya terpaksa tidak mempercayai ucapan-

ucapanmu itu. Saya tidak tergila-gila pada tanah lapangan itu. Besarnya tidak 

lebih dari empat puluh bahu dan harganya paling tinggi tiga ratus ribu rupiah. 

Tetapi saya terpaksa memprotes karena ketidak adilan. Adanya penggunaan kata 

“maaf” membuat tuturan Ratna terasa santun karena ia tidak langsung serta 

merta berbicara kasar. 
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Penggunaan tuturan implisit juga tampak pada penggalan wacana drama 

komedi sebagai berikut. 

(52) KONTEKS : BILAL MENAGIH HUTANG KEPADA NYONYA 
MARTOPO SAMBIL MENGELUH KARENA SETIAP 
ORANG YANG DITAGIHNYA TAK ADA YANG 
MAU MEMBAYAR. 

BILAL :  Jadi nyonya tak bisa bayar. 
NYONYA :  Tak bisa! 
BILAL :  Hmm, itukah kata nyonya yang terakhir? 
NYONYA :  Yang terakhir. 
BILAL :  Sungguh-sungguh. 
NYONYA :  Sungguh-sungguh. 
BILAL : Seandainya ada saja yang membayar hutangnya kan 

lumayan juga! Tapi tidak! Saya telah berusaha keras.  

 (Data 5) 

 
Pada tuturan (50) secara implisit mengandung makna bahwa Bilal marah 

dan kecewa kepada Nyonya Martopo karena tidak bisa membayar hutang, tetapi 

Bilal tidak menampakkan dan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Tuturan Bilal 

tersebut terasa santun karena rasa marahnya tidak ditampakkan di hadapan 

Nyonya Martopo akan tetapi ia berusaha untuk memendamnya. 

 

4.2.2  Faktor Nonkebahasaan 

Ketika seseorang berkomunikasi, penutur tidak hanya melibatkan faktor 

bahasa. Faktor-faktor nonkebahasaan juga ikut menentukan kesantunan (Pranowo, 

2009:95). Pada drama komedi saduran ditemukan semua faktor nonkebahasaan, 

yaitu topik pembicaraan dan konteks situasi komunikasi. Hal ini karena tuturan-

tuturan yang disampaikan para tokoh bergantung dari pokok pembicaraan tokoh 

lain dan situasi komunikasi yang melingkupinya sehingga kedua faktor tersebut 
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tampak pada tuturan-tuturan dalam drama komedi saduran. Adapun contoh 

penggalan drama komedi saduran pada penggunaan faktor nonkebahasaan yang 

berupa topik pembicaraan dan konteks situasi komunikasi sebagai berikut. 

 

4.2.2.1  Topik Pembicaraan 

 Topik pembicaraan sering mendorong seseorang untuk berbahasa secara 

santun atau tidak santun. Topik pembicaraan yang dapat mengancam posisi 

penutur, mereka dapat memunculkan tuturan yang tidak santun. Hal ini bersifat 

kodrati karena setiap orang ingin agar martabat dan harga dirinya tidak dilanggar 

oleh orang lain. Bahkan, penutur yang salah sekalipun, jika merasa dipermalukan 

dihadapan orang lain pasti dia akan membela diri dengan risiko mengucapkan 

tuturan yang tidak santun.  

Berikut contoh tuturan Tuan Rumah (Nyonya Martopo) dengan tamu (Bilal) 

di bawah ini. Kedua-duanya sama-sama keras dan memunculkan tuturan langsung 

sehingga tidak santun untuk ukuran tuturan seorang tamu. 

(53)  KONTEKS  : NYONYA MARTOPO TIDAK MENYUKAI CARA 
TUAN BAITUL BILAL MENAGIH HUTANG 
DENGAN TINGKAH LAKU YANG KURANG 
SOPAN. 

NYONYA   :  Saya kira saya telah cukup menjelaskannya, bahwa 
bendahara saya akan kembali dari kota, dan kemudian 
tuan akan mendapatkan uang tuan kembali! 

BILAL    :  Saya datang tidak untuk bertemu dengan bendahara 
nyonya, saya datang untuk bertemu dengan nyonya. 
Saya tak peduli pada    bendahara itu! Demi syetan 
tidak peduli! – Maafkan bahasa saya ini! 

NYONYA : Sesungguhnyalah tuan, saya tak biasa dengan bahasa 
seperti itu, ataupun tingkah laku seperti itu, saya tidak 
bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. 

(Data 6) 
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Tuturan (51) yang dilakukan oleh mitra tutur (Bilal) kepada penutur (Nyonya 

Martopo) tampak keras. Bilal terlalu berterus terang menyatakan kritiknya 

terhadap Nyonya Martopo yang belum bisa membayar hutangnya karena tidak 

mempunyai uang kontan di rumah. Kritikan itu terlalu kasar sehingga 

menyinggung perasaan Nyonya Martopo. 

Sebaliknya Nyonya Martopo yang dikritik berusaha membela diri  dan 

memberikan alasan tidak bernafsu untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut 

dengan ucapan yang merendah. 

Penggalan percakapan berikut juga tampak faktor penentu kesantunan 

berdasarkan topik pembicaraan sebagai berikut. 

(54)  KONTEKS : TUAN BAITUL BILAL BERKATA TIDAK SOPAN 
KEPADA NYONYA MARTOPO. 

BILAL : Berkabung! Nyonya berkabung! Nyonya kira saya ini 
apa? Jangan dikira saya tak tahu kenapa nyonya 
memakai baju bagus yang hitam ini dan mengubur diri 
nyonya diantara empat dinding ini! Rahasia macam itu. 
Betapa romantisnya! Nyonya mau meniru dongeng! 
Seorang bangsawan berkuda akan lewat di depan puri, ia 
akan berkata dalam hatinya: “Di sinilah tinggal sang 
putri Candra Kirana, yang demi cintanya kepada 
suaminya telah mengubur dirinya dalam empat dinding 
kamarnya”. 

  Oh, saya sudah mengerti akan sandiwara ini! 
NYONYA : Apa? Apa maksud tuan dengan mengatakan kata-kata itu 

kepadaku? 
BILAL : Nyonya telah mengubur hidup-hidup diri Nyonya, 

tetapi sementara itu Nyonya tak lupa membedaki 
hidung Nyonya! 

NYONYA : Alangkah lancangnya mulut tuan! 
 
(Data 14) 
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Pada tuturan (52) yang dilakukan oleh Bilal kepada Nyonya Martopo begitu 

keras dan tidak sopan. Bilal secara langsung mencela dan mengkritik Nyonya 

Martopo atas pengakuan berkabung dari Nyonya Martopo namun Nyonya 

Martopo tetap berdandan dan tidak lupa untuk membedaki hidungnya. Celaan 

tersebut tampak pada tuturan Bilal, yakni Nyonya telah mengubur hidup-hidup 

diri Nyonya, tetapi sementara itu Nyonya tak lupa membedaki hidung Nyonya!. 

Tuturan tersebut disampaikan kepada Nyonya Martopo dengan maksud 

menyindir. 

Sebaliknya Nyonya Martopo yang mendapat kritikan berusaha membela 

dirinya dengan ucapan yang cukup keras. Nyonya Martopo marah kepada Bilal 

karena telah berbicara lancang tentang dirinya. 

 

4.2.2.2  Konteks Situasi Komunikasi 

   Konteks situasi yang dimaksud adalah segala keadaan yang melingkupi 

terjadinya komunikasi. Hal ini dapat berhubungan dengan tempat, waktu, kondisi 

psikologis penutur, respon lingkungan terhadap tuturan, dan sebagainya. 

(55)  KONTEKS : NYONYA MARTOPO MARAH KEPADA TUAN 
BAITUL BILAL KARENA BERBICARA DENGAN 
KERAS DAN TIDAK SOPAN. 

NYONYA : Tuan, saya minta tuan jangan berteriak. Ini bukan 
kandang kuda! 

BILAL   : Saya bukannya sedang membicarakan kandang kuda, 
saya sedang bertanya, saya akan membayar bunga 
besok pagi bukan? 

NYONYA   : Tuan tak tahu bagaimana caranya memperlakukan 
seorang wanita. 

BILAL :   Tentu saja saya tahu. 
NYONYA : Tidak! Tuan tidak tahu! Tuan ini orang kampung, 

orang tak tahu adat! Seorang tuan yang terhormat tak 
akan bicara seperti itu di depan seorang wanita!  
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(Data 11) 
 
 

Tuturan (53) konteks situasinya terjadi pada saat Nyonya Martopo sedang 

emosi karena terus mendapat desakan membayar hutang dari Bilal. Sambil marah 

dan jengkel membuat ucapan Nyonya Martopo menjadi sinis. Perkataan sinis 

tersebut tampak pada  tuturan, yakni Tidak! Tuan tidak tahu! Tuan ini orang 

kampung, orang tak tahu adat!. Dengan demikian wajar jika respons Nyonya 

Martopo marah kepada Bilal karena ucapan dan tindakan Bilal yang tidak sopan 

menagih hutang di rumahnya. 

Penggalan tuturan berdasarkan konteks situasi komunikasi tampak juga 

pada tuturan sebagai berikut. 

(56)  KONTEKS : RATNA MERASA TERSINGGUNG DENGAN 
UCAPAN AGUS TUBAGUS YANG INGIN 
MEMBERIKAN TANAH SARI GADING 
KEPADANYA 

RATNA   : Kakek-Nenek-Bibi, aku tak mengerti semua itu. 
Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami ! Itulah ! 

AGUS  :   Milikku ... ! ..., Milikku ... ! 
RATNA  :  Milik kami ... ! Biarpun kau akan bertengkar selama dua 

hari dan memakai lima belas jas, Lapangan “Sari 
Gading“ itu tetap milik kami. Aku tidak menghendaki 
kepunyaanmu. Tetap aku tidak menghendaki 
kehilangan kepunyaanku. Sekarang kau boleh katakan 
apa kau suka! 

AGUS  : Aku juga tidak tergila-gila pada lapangan itu, Ratna 
Rukmana. Kalau kau mau akan kuberikan tanah itu 
padamu sebagai hadiah. 

RATNA  :  Aku yang bisa memberikan tanah itu kepadamu sebagai 
hadiah. Karena itu adalah milikku. Semua ini merusak 
suasana, Agus Tubagus. Percayalah. Sampai sekarang 
aku masih memandangmu sebagai sahabat yang baik. 
Tahun yang lalu kami meminjam mesin penggiling padi 
hingga bulan Nopember dan sekarang kau berani 
menganggap kami sebagai kaum melarat. 
Menghadiahi aku dengan tanahku sendiri. Maafkan 
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saya, Agus Tubagus. Ini bukan sikap tetangga yang 
baik.  

AGUS  :  Kalau begitu menurut anggapanmu aku ini lintah darat? 
Chh, aku belum pernah merampas tanah orang lain, 
nona. Dan aku tidak bisa membiarkan siapapun juga 
menghina aku dengan cara yang demikian! (MINUM) 
Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami.  

(Data 61) 

Pada tuturan (54) konteks situasinya terjadi pada Ratna yang merasa 

tersinggung dengan ucapan Agus tubagus yang ingin memberikan tanah Sari 

Gading kepadanya padahal ia merasa kalau tanah tersebut adalah milik 

keluarganya. Sambil berseloroh dan jengkel Ratna mengkritik tuturan Agus. 

Kritikan itu memunculkan sikap sinis dan sikap mencaci kepada Agus. 

Sebaliknya Agus yang mendapat kritikan dan hinaan berusaha membela 

dirinya dengan ucapan yang cukup keras dan tidak santun. Agus marah kepada 

Ratna karena telah dianggap sebagai lintah darat. 

Konteks situasi seperti itu dapat mempengaruhi tingkat kesantunan 

pemakaian bahasa. Karena konteks situasi yang melingkupi adalah terjadinya 

berbagai peristiwa yang dapat memancing emosi penutur, maka tuturannya 

menjadi keras dan tidak santun.  
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5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pematuhan dan pelanggaran prinsip 

kesantunan serta faktor penentu kesantunan dalam drama komedi saduran karya 

Anton Chekov dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pematuhan dan pelanggaran bidal prinsip kesantunan yang terdapat dalam 

wacana drama komedi saduran terdiri atas 43 data yang mematuhi bidal 

prinsip kesantunan. Adapun bidal-bidal yang dipatuhi dalam wacana drama 

komedi saduran meliputi 13 pematuhan bidal ketimbangrasaan, 4 pematuhan 

bidal kemurahhatian, 9 pematuhan bidal keperkenaan, 4 pematuhan bidal 

kerendahhatian, 10 pematuhan bidal kesetujuan, dan pematuhan 3 bidal 

kesimpatian, sedangkan pelanggarannya 58 data pelanggaran bidal prinsip 

kesantunan yang terdiri atas 30 pelanggaran bidal ketimbangrasaan, 2 

pelanggaran bidal bidal kemurahhatian, 12 pelanggaran bidal keperkenanan, 6 

pelanggaran bidal kerendahhatian, 6 pelanggaran bidal kesetujuan, dan 2 

pelanggaran bidal kesimpatian. Pada wacana drama komedi saduran tersebut 

lebih didominasi oleh pelanggaran bidal ketimbangrasaan. Hal ini karena isi 

dari keempat drama komedi saduran lebih memaksimalkan kerugian pada 

pihak lain dan meminimalkan keuntungan pada pihak lain yang berupa 

sindiran, kritik, perdebatan maupun cacian terhadap pihak lain menggunakan 

pilihan bahasa yang tidak santun, sehingga maksud dari tokoh dalam wacana 
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drama komedi saduran tidak tersampaikan dengan baik karena dapat 

menyakiti dan menyinggung tokoh lain.  

2. Faktor penentu kesantunan yang ditemukan dalam wacana drama komedi 

saduran meliputi 1) faktor kebahasaan dan 2) faktor nonkebahasaan. Faktor 

kebahasaan yang terdapat dalam drama komedi saduran, yakni pemakaian 

bahasa kias, pemakaian ungkapan gaya bahasa penghalus, pemakaian tuturan 

yang berbeda dengan maksud penyampaian, pemakaian tuturan implisit. Pada 

pemakaian ungkapan bahasa penghalus dalam drama komedi saduran 

ditemukan majas metafora, majas personifikasi, majas perumpamaan, dan 

majas ironi. Selain melibatkan faktor bahasa, faktor-faktor nonkebahasaan 

juga ikut menentukan kesantunan. Faktor nonkebahasaan yang terdapat dalam 

drama komedi saduran, yakni topik pembicaraan dan konteks situasi 

komunikasi.  

 
5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 

1. Penulis naskah drama komedi saduran diharapkan memerhatikan kesantunan 

bahasa sesuai dengan budaya Indonesia agar maksud penulis drama komedi 

saduran dapat dipahami oleh pembaca. 

2. Peneliti bahasa hendaknya mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

pragmatik dari aspek lain guna menambah khazanah ilmu bahasa  
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No. Data : 1  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks MANDOR DARMO MENASEHATI NYONYA MARTOPO 
UNTUK TIDAK LAGI MERATAPI KEPERGIAN SUAMINYA. 

 

Tuturan 

DARMO : Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam keadaan 
seperti ini. Hal ini tidak bisa dibenarkan, 
Nyonya Martopo. Nyonya menyiksa diri! Koki 
dan babu bergurau di kebun sambil memetik 
tomat, semua yang bernafas sedang menikmati 
hidup ini, bahkan kucing kitapun tahu 
bagaimana berjenakanya dan berbahagia, 
berlari-lari kian kemari di halaman, berguling-
guling di rerumputan dan menangkapi kupu-
kupu, tetapi Nyonya memenjarakan diri 
Nyonya sendiri di dalam rumah seakan-akan 
seorang suster di biara. 

   Ya, sebenarnyalah bila dihitung secara tepat, 
Nyonya tak pernah meninggalkan rumah ini 
selama tidak kurang dari satu tahun. 

 NYONYA : Dan saya tak akan pergi ke luar! Kenapa saya 
harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. 
Suamiku terbaring di kuburnya, dan sayapun 
telah mengubur diri saya sendiri di dalam 
empat dinding ini. Kami berdua telah sama-
sama mati. 

 DARMO :  Ini lagi! Ini lagi! Ngeri saya 
mendengarkannya, sungguh! Tuan Martopo 
telah mati, itu kehendak Allah, dan Allah 
telah memberikannya kedamaian yang abadi. 
Itulah yang Nyonya ratapi dan sudah 
sepantasnya Nyonya menyudahinya. 
Sekarang inilah waktunya untuk berhenti dari 
semua itu. Orang toh tak bisa terus menerus 
melelehkan air mata dan memakai baju hitam 
yang muram itu!  

 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenanan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenanan 
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No. Data : 2  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks DARMO MEMBERITAHU NYONYA MARTOPO KALAU 

ADA TAMU YANG DATANG . 

 

Tuturan 

 DARMO  : Oh, nyonya, ada orang ingin bertemu dengan 
nyonya, mendesak untuk bertemu dengan 
nyonya… 

NYONYA : Sudah bapak katakan bahwa sejak kematian 
suami saya, saya tak mau menerima seorang 
tamupun? 

DARMO  : Sudah, tetapi ia tidak mau mendengarkannya, 
katanya urusannya sangat penting. 

NYONYA  :   Sudah bapak katakan tak menerima tamu!? 
DARMO   :  Saya sudah berkata begitu, tetapi ia orang yang 

ganas, ia mencaci maki dan nekad saja masuk 
ke dalam kamar, ia sekarang sudah menerobos 
ke kamar makan. 

NYONYA  :  Baiklah! Bawa dia kemari! Orang tak tahu 
adat! 

 
   Pematuhan prinsip kesantunan: 

a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenanan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan:  
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenanan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 

konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi ketika 

d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut berhubungan 
dengan kondisi psikologis penutur yang sedang berkabung tetapi 
mendapat kritik dari mitra tutur (Darmo). 
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Nyonya Martopo dalam keadaan tidak menerima tamu semenjak 

kematian suaminya tetapi ada tamu yang memaksa bertemu. 

 
 
No. Data : 

3 

 Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks BILAL MARAH KEPADA DARMO KEMUDIAN 
MEMOHON KEPADA NYONYA MARTOPO UNTUK 
MELUNASI HUTANG ALMARHUM SUAMINYA. 

 

Tuturan 

BILAL  :  Orang goblog! Engkau terlalu banyak 
omong! Engkau keledai! (kepada Darmo) 
Nyonya, saya merasa terhormat untuk 
memperkenalkan diri saya. Mayor Lasykar 
Rakyat di zaman revolusi, sekarang 
mengundurkan diri dan menjadi 
pengusaha perkebunan, adapun nama saya: 
Baitul Bilal. Saya terpaksa menggangu 
nyonya untuk suatu urusan yang luar biasa 
mendesak. 

NYONYA  :  Tuan mau apa? 
    BILAL       :  Almarhum suami nyonya, dengan siapa 

saya merasa beruntung bisa bersahabat, 
meninggalkan kepada saya dua buah bon 
yang jumlahnya duabelas ribu rupiah. 
Berhubung saya harus membayar bunga 
untuk sebuah hutang di Bank Rakyat 
besok pagi, maka saya akan memohon 
kepada nyonya, hendaknya nyonya suka 
membayar hutang tersebut, hari ini. 

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
topik pembicaraan karena tuturan tersebut berhubungan dengan 
pokok pembicaraan yang disampaikan. 

 

No. Data : 4  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks BILAL MEMAKSA NYONYA MARTOPO UNTUK 
MELUNASI HUTANG SUAMINYA MESKIPUN NYONYA 
MARTOPO SUDAH MEMBERITAHU KALAU SEDANG 
TIDAK MEMPUNYAI UANG. 

Tuturan NYONYA   : Bila mas Martopo berhutang kepada tuan, 
tentu saya akan membayarnya, tapi sayang 
hari ini uangnya tidak ada pada saya. Besok 
pagi bendahara saya akan kembali dari 
kota, dan saya akan memintanya untuk 
membayar apa yang sepantasnya harus tuan 
terima, tapi, pada saat ini saya tidak bisa 
memenuhi permintaan tuan. Lebih daripada 
itu, baru tepat tujuh bulannya suami saya 
meninggal dunia dan saya tidak bernafsu 
untuk membicarakan masalah uang. 

BILAL       :   Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri 
bila saya tak bisa membayar bunga hutang 
saya besok pagi. Mereka akan menyita 
perkebunan saya. 

NYONYA   :   Besok lusa tuan akan menerima uang itu. 
BILAL        :   Saya tak membutuhkannya besok lusa, tapi 
hari ini. 

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi ketika 
Nyonya Martopo dalam keadaan dan situasi tidak mempunyai 
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uang. 

  

No. Data : 5  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks BILAL MENAGIH HUTANG KEPADA NYONYA MARTOPO 
SAMBIL MENGELUH KARENA SETIAP ORANG YANG 
DITAGIHNYA TAK ADA YANG MAU MEMBAYAR. 

Tuturan BILAL :  Jadi nyonya tak bisa bayar. 
NYONYA :  Tak bisa! 
BILAL :  Hmm, itukah kata nyonya yang terakhir? 
NYONYA :  Yang terakhir. 
BILAL :  Sungguh-sungguh. 
NYONYA :  Sungguh-sungguh. 
BILAL   : Terima kasih (mengangkat bahu). Dan mereka 

mengharapkan saya untuk menahan diri. 
Seandainya ada saja yang membayar 
hutangnya kan lumayan juga! Tapi tidak! 
Saya telah berusaha keras.  

 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan yang berupa 
pemakaian tuturan implisit karena tuturan tersebut maksud atau 
pesan yang disampaikan tidak secara terangan-terangan atau 
tersirat. 

 

No. Data : 6  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks NYONYA MARTOPO TIDAK MENYUKAI CARA TUAN 
BAITUL BILAL MENAGIH HUTANG DENGAN TINGKAH 
LAKU YANG KURANG SOPAN. 

Tuturan NYONYA  : Saya kira saya telah cukup menjelaskannya, 
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bahwa bendahara saya akan kembali dari 
kota, dan kemudian tuan akan mendapatkan 
uang tuan kembali! 

BILAL  : Saya datang tidak untuk bertemu dengan 
bendahara nyonya, saya datang untuk 
bertemu dengan nyonya. Saya tak peduli 
pada bendahara itu! Demi syetan tidak 
peduli! – Maafkan bahasa saya ini! 

NYONYA  : Sesungguhnyalah tuan, saya tak biasa dengan 
bahasa seperti itu, ataupun tingkah laku 
seperti itu, saya tidak bernafsu untuk 
berbicara lebih lanjut.  

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
topik pembicaraan karena tuturan tersebut dipengaruhi oleh pokok 
permasalahan yang disampaikan. 

No. Data : 7  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks BAITUL BILAL MENYURUH DARMO MENGAMBIL 
KWAS DAN SITRUN. LALU DARMO MEMBERIKAN 
SEGELAS AIR KWAS DAN MEMBERITAHU KALAU 
NYONYA PRAPTINI SEDANG TIDAK MAU BERBICARA 
DENGAN TAMU. 

Tuturan BILAL  : Apa bisa kukatakan sekarang? Tidak 
bernafsu. Tepat tujuh bulan setelah suaminya 
mati! Saya harus membayar bunga bukan? 
Suaminya mati begitu saja, bendaharanya 
pergi entah kemana – semoga ditelan syetan 
dia! Sekarang, terangkanlah, apa yang harus 
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saya lakukan? Apakah saya harus lari dari 
penagih dari Bank itu dengan helicopter. 
Ataukah saya harus membenturkan kepala 
saya ke tembok batu? Brrr! Betapa marah 
saya! Betapa hebat marah saya! Segenap urat 
saya gemetar, karena marah dan saya hampir-
hampir tak bisa bernafas! Oh, sampai-sampai 
saya hampir sakit. Syeitan! (MEMANGGIL)
Mandor! Pak Mandor! 

DARMO : Ada apa? 
BILAL : Ambilkan saya kwas dan sitrun (DARMO 

KELUAR) 
  Nah, apa yang bisa kita perbuat. Ia tak punya 

uang  kontan di dompetnya? Logika macam 
apa ini? Saya merasa terjerat leher saya, 
membutuhkan uang dengan sangat, dan 
hampir-hampir bunuh diri, dan ia tak mau 
membayar utangnya sebab ia tak bernafsu 
untuk memperbincangkan masalah uang.  

DARMO : (MEMBERIKAN SEGELAS AIR KWAS) 
Nyonya Martopo sakit dan tidak mau bicara 
dengan tamu.  

BILAL : Minggat!! (DARMO PERGI)   
  Sakit dan tak mau bicara dengan tamu! 

Baiklah, boleh saja. Saya pun juga tak mau 
bicara! Saya akan duduk di sini dan tinggal 
di sini sampai kau bayar hutang saya. Kalau 
kau sakit seminggu, saya akan duduk di sini 
seminggu. Kalau kau sakit setahun, saya 
akan duduk di sini setahun. Seluruh isi surga 
menjadi saksinya, saya harus mendapatkan 
kembali uang saya!  

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
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No. Data : 8  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks DARMO MENYINDIR BAITUL BILAL YANG MASIH 
DUDUK DI RUMAH NYONYA PRAPTINI DAN BILAL 
MARAH MENDENGAR PERKATAAN DARMO. 

Tuturan DARMO : (MASUK DENGAN SEGELAS KWAS)  
  Wah, tuan tampak bebas betul di sini. 

             BILAL : (MARAH) Apa? Kepada siapa kau tujukan 
ucapanmu itu? Diam! Tak usah  ngomong! 

          DARMO : (MARAH) Kacau! Kacau! Orang ini tak 
mau pergi! (KELUAR) 

          BILAL : Ya, syeitan, betapa marahnya saya! Cukup 
marah untuk melempari seluruh dunia ini 
dengan Lumpur! Sampai saya merasa sakit!  

   Mandor! 
 

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
situasi konteks komunikasi karena tuturan tersebut terjadi ketika 
Darmo dalam situasi sinis terhadap tamu yang tidak mau pulang. 

  
 
No. Data : 9  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks NYONYA MARTOPO MEMINTA KEPADA TUAN BAITUL 

f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi ketika 
kondisi psikologi sedang marah karena tidak ada yang mau 
membayar utang kepadanya. 
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BILAL UNTUK TIDAK MENGGANGGU 
KEDAMAIANNYA. 

Tuturan BILAL :  Ya, syeitan, betapa marahnya saya! Cukup 
marah untuk melempari seluruh dunia ini 
dengan Lumpur! Sampai saya merasa sakit! 
– Mandor! 

NYONYA : Tuan, selama hidup saya sepi ini saya tak bisa 
mendengar suara manusia dan saya tak bisa 
tahan mendengar bicara orang keras-keras. 
Saya minta kepada tuan, sukalah 
hendaknya supaya tidak menggangu 
kedamaian saya. 

BILAL         :  Bayarlah saya dan saya akan pergi. 
 

 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi ketika 
situasi psikologis penutur (Nyonya Martopo) yang tidak baik. 

 
No. Data : 10  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL MENDESAK NYONYA 

MARTOPO UNTUK SEGERA MEMBAYAR HUTANG.  
Tuturan BILAL      :  saya pun merasa terhormat untuk 

menerangkan kepada nyonya juga 
dalam bahasa Indonesia, bahwa saya 
membutuhkan uang sekarang tidak 
besok lusa. 

NYONYA  :  Tapi apa daya saya, bila saya tak punya 
uang? 

BILAL   : Jadi nyonya tak akan membayar segera? 
Begitu bukan? 

NYONYA  : Saya tak bisa. 
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BILAL : Kalau begitu saya akan duduk di sini 
sampai saya mendapat uang (IAPUN 
DUDUK) Nyonya akan membayar besok 
lusa? Bagus sekali! saya akan tinggal di 
sini sampai besok lusa. (MELOMPAT 
BANGKIT) Saya Tanya kepada nyonya, 
saya harus membayar bunga besok pagi, 
bukan? Ataukah nyonya kira saya Cuma 
berolok-olok? 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
topok pembicaraan karena tuturan Bilal tersebut terlalu berterus 
terang menyatakan kritiknya kepada mitra tutur (Nyonya 
Martopo). 

 

No. Data : 11  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks NYONYA MARTOPO MARAH KEPADA TUAN BAITUL 
BILAL KARENA BERBICARA DENGAN KERAS DAN 
TIDAK SOPAN. 
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Tuturan NYONYA    : Tuan, saya minta tuan jangan berteriak. 
Ini bukan kandang kuda! 

BILAL        :  Saya bukannya sedang membicarakan 
kandang kuda, saya sedang bertanya, 
saya akan membayar bunga besok pagi 
bukan? 

NYONYA   :  Tuan tak tahu bagaimana caranya 
memperlakukan seorang wanita. 

BILAL :   Tentu saja saya tahu. 
NYONYA : Tidak! Tuan tidak tahu! Tuan ini orang 

kampung, orang tak tahu adat! Seorang 
tuan yang terhormat tak akan bicara 
seperti itu di depan seorang wanita!  

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan yang berupa 
pemakaian bahasa kias. Adapun penggunaan faktor 
nonkebahasaan yang  konteks situasi komunikasi. 

 

No. Data : 12  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks TUAN BAITUL BILAL MENGEJEK NYONYA 

MARTOPO. 

Tuturan BILAL : Wah, hebat betul! Nyonya tau, 
bagaimana seharusnya orang bicara 
kepada nyonya dalam bahasa Inggris, 
barangkali? Dear lady, would you like to 
lend me your beautiful eyes? Pardon me 
for having disturb you! What a beautiful 
wheather. 

  We are having today! Shell we meet 
again tomorrow?
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(MEMBUNGKUK MEMBERI 
HORMAT DENGAN CARA 
MENGEJEK) 

NYONYA  : Sama sekali tak lucu, biadab namanya! 
BILAL  : (MENIRU) Sama sekali tak lucu, 

biadab! Saya tak tahu bagaimana 
bersikap terhadap orang-orang 
wanita. Nyonya yang terhormat, 
sepanjang umur saya ini, saya telah 
melihat wanita lebih banyak daripada 
nyonya melihat burung gereja. Sudah 
tiga kali saya berkelahi karena urusan 
wanita, dua belas wanita telah saya 
tinggalkan dan sembilan wanita telah 
meninggalkan saya.  Hambamu 
yang patuh ini tak mau lagi ditarik-tarik 
kesana kemari seperti lembu yang 
bodoh. 

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
topik pembicaraan karena tuturan penutur (Bilal) terlalu 
menyindir secara langsung. 

 

No. Data : 13  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks NYONYA MARTOPO BERTANYA KEPADA TUAN 

BAITUL BILAL MENGENAI KESETIAAN. 
Tuturan NYONYA : Tapi ijinkanlah saya bertanya, siapakah 

yang jujur dan setia dalam bercinta? 
Lelaki, barangkali? 

BILAL : Ya, tepat sekali! Lelaki tentu saja! 
NYONYA : Lelaki ! (IA TERTAWA KASAR)  
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   Lelaki bisa jujur dan setia dalam 
bercinta! Nah, inilah suatu berita yang 
baru! (PAHIT) 

  Bagaimana tuan sampai bisa berkata 
begitu?Lelaki jujur dan setia! Sementara 
soal ini sudah sampai begitu jauh, saya 
bisa menyatakan di sini bahwa dari 
segala lelaki yang saya kenal, suami saya 
adalah lelaki yang terbaik, saya 
mencintainya dengan hangat, dengan 
segenap jiwa saya, seperti yang hanya 
bisa dilakukan oleh seorang wanita yang 
muda dan bijaksana, saya serahkan 
kepada kemudaan saya, kebahagiaan 
saya, kekayaan saya dan hidup saya. 
Saya menyembah kepadanya sebagai 
seorang kafir. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan penutur (Nyonya 
Martopo) dalam keadaan baik. 

 

 

No. Data : 14  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL BERKATA TIDAK SOPAN 

KEPADA NYONYA MARTOPO. 
Tuturan BILAL         : Berkabung! Nyonya berkabung! Nyonya 

kira saya ini apa? Jangan dikira saya tak 
tahu kenapa nyonya memakai baju bagus 
yang hitam ini dan mengubur diri nyonya 
diantara empat dinding ini! Rahasia 
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macam itu. Betapa romantisnya! Nyonya 
mau meniru dongeng! 

                        Seorang bangsawan berkuda akan lewat 
di depan puri, ia akan berkata dalam 
hatinya: “Di sinilah tinggal sang putri 
Candra Kirana, yang demi cintanya 
kepada suaminya telah mengubur dirinya 
dalam empat dinding kamarnya”. 

  Oh, saya sudah mengerti akan sandiwara 
ini! 

NYONYA :  Apa? Apa maksud tuan dengan 
mengatakan kata-kata itu kepadaku? 

BILAL : Nyonya telah mengubur hidup-hidup 
diri Nyonya, tetapi sementara itu 
Nyonya tak lupa membedaki hidung 
Nyonya! 

 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
topik pembicaraan karena penutur (Bilal) menyampaikan kritiknya 
secara langsung kepada mitra tutur (Nyonya Martopo) 

 

No. Data : 15  Sumber data : Drama Orang Kasar 

Konteks NYONYA MARTOPO MARAH MENDENGAR 
PERKATAAN TUAN BILAL YANG TIDAK SOPAN. 

Tuturan NYONYA : Alangkah lancangnya mulut tuan! 
BILAL : Saya mohon untuk tidak membentak 

saya, saya bukannya bendahara Nyonya! 
Ijinkanlah saya menyebutkan kenyataan-
kenyataan. Saya bukannya seorang 
wanita, dan saya sudah biasa serba 
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berterus terang mengeluarkan apa isi hati 
saya. Maka dari itu dengan hormat saya 
minta, jangan menjerit. 

NYONYA : Saya tidak menjerit. Tuanlah yang 
menjerit. Saya minta tuan 
meninggalkan rumah ini!  

 
 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi di 
situasi perdebatan yang sengit diantara keduanya, yakni Nyonya 
Martopo dan Bilal. 

 

No. Data : 16  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL MEMINTA NYONYA MARTOPO 

UNTUK MEMBAYAR HUTANG. 
Tuturan BILAL : Bayarlah dan saya akan pergi. 

NYONYA : Saya tak mau bayar! 
BILAL : Nyonya tak mau? Nyonya tak mau 

membayar uang yang menjadi hak saya? 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
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d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena terjadi pada situasi penutur 
(Nyonya Martopo) tidak mempunyai uang untuk membayar utang 
ketika di tagih. 

 

No. Data : 17  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks DARMO MENYURUH PERGI TUAN BAITUL BILAL 

DARI RUMAH NYONYA MARTOPO.  
Tuturan DARMO : (DENGAN GAGAH MENGHAMPIRI 

BILAL) Tuan, mengapa tuan tidak pergi 
kalau memang diminta pergi? Mau apa 
sebenarnya tuan ini? 

BILAL       : (MELONCAT BANGUN) Kau kira kau 
bicara dengan siapa?  Kugilas lumat-
lumat kau nanti.  

DARMO  : (MEMEGANG JANTUNGNYA) Ya 
Tuhan  (JATUH DI KURSI) Oh, saya 
sakit, saya tidak bisa bernafas. 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena terjadi pada saat bilal dalam 
keadaan marah. 

 

No. Data : 18  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks NYONYA MARTOPO MENGHINA TUAN BAITUL BILAL. 
Tuturan NYONYA :  Tuan Baitul Bilal! Pergilah… Oh, pergi! 

Keluar! 
BILAL :  Dengan hormat, agak sopanlah sedikit! 



155 
 

 
 

NYONYA : (MENINJU UDARA 
MENGHENTAKKAN KAKI) Engkau 
kasar! Engkau biadab!  Engkau monyet! 

BILAL : Apa katamu?  
NYONYA : Engkau biadab, engkau monyet! 

 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena penutur (Nyonya Martopo) 
dalam keadaan marah sehingga mencaci-maki secara langsung 
kepada mitra tutur (Bilal). 

 

No. Data : 19  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks BAITUL BILAL MENENTANG PERKATAAN NYONYA 

MARTOPO 
Tuturan BILAL : Ijinkanlah saya bertanya, atas hak apa 

nyonya menghina saya? 
NYONYA : Habis, mau apa lagi? Tuan kira saya takut 

pada tuan? 
BILAL : Nyonya kira karena nyonya ini makhluk 

yang romantis lalu nyonya bebas 
menghina saya tanpa mendapat balasan? 
Saya menentang nyonya!
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Bilal merasa tersinggung oleh ucapan Nyonya Martopo yang 
menghinanya. 

 

 

 

No. Data : 20  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks BAITUL BILAL TIDAK TERIMA DENGAN PENGHINAAN 

DARI NYONYA MARTOPO DAN MENGAJAK DUEL 
NYONYA MARTOPO. 

Tuturan BILAL :  Ini harus diselesaikan dengan duel. 
NYONYA : Apakah tuan mengira karena tuan begitu 

gagah, lalu saya takut kepada tuan? 
BILAL : Saya jelaskan di sini bahwa saya tak 

mengijinkan seorangpun menghina saya, 
dan saya tak akan mengecualikan 
nyonya hanya semata-mata karena 
nyonya seorang wanita, seorang “sex 
yang lemah”, katanya. 

. 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  
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Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Bilal marah mendapat cacian dari Nyonya Martopo.  

 

No. Data : 21  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks NYONYA MARTOPO MENYETUJUI AJAKAN DUEL 

TUAN BAITUL BILAL. 
Tuturan NYONYA : Jadi tuan betul-betul menantang duel atau 

bagaimana? Baiklah… 
BILAL :   Segera. 
NYONYA :   Segera. Aku kurang berlatih tinju, tapi 

suamiku punya banyak senapan di 
sini. Beberapa tupai dan burung saja 
sudah gugur karenanya, dan sekarang 
senapan itu dengan mudah akan 
menggugurkan tuan juga. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Nyonya Martopo mengajak Bilal berduel. 

 

No. Data : 22  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL BERSEMANGAT MENANTANG 

NYONYA MARTOPO TANPA MEMPERDULIKAN 
PERMINTAAN DARMO. 

Tuturan BILAL :   Oh, senapan angin! Boleh saja! 
NYONYA :  Dengan gembira saya akan menembus 

kepala tuan. Semoga tuan dimakan 
syeitan! (MENGAMBIL SENAPAN, 
MASUK) 

BILAL :  Akan saya tembak alis matanya yang 



158 
 

 
 

bagus itu. Saya bukan orang banyak 
cincong, bukan pula pemuda hijau yang 
sentimental. Bagi saya tak ada “sex yang 
lemah”. 

DARMO : Oh, tuan! (BERLUTUT) Kasihanilah 
saya, seorang tua seperti saya ini. 
Pergilah. Tuan sudah menakut-nakuti 
saya sampai hampir mati, dan sekarang 
tuan ingin berduel pula. 

BILAL  : (TAK PERDULI) Ya, duel! Itulah 
persamaan, itulah emansipasi. Dengan 
begitu lelaki dan wanita sama. Saya akan 
menembaknya demi prinsip ini. Apalagi 
yang harus saya katakan terhadap wanita 
semacam dia. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Nyonya Martopo akan berduel dengan Bilal tetapi Darmo 
takut kalau terjadi apa-apa dengan tuan rumahnya (Nyonya 
Martopo). 

 

No. Data : 23  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks NYONYA MARTOPO MEMINTA KEPADA BAITUL BILAL  

UNTUK DIAJARI MEMAKAI SENAPAN. SEDANGKAN 
DARMO PERGI KELUAR DAN BERMAKSUD 
MEMANGGIL ORANG. 

Tuturan NYONYA : Inilah senapannya. Tetapi sebelum kita 
berduel, saya minta ajarilah dulu  caranya 
menembak. Saya agak kurang biasa 
dengan senapan tadinya. 
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DARMO : Ya robbi, kasihanilah kami! Saya akan 
pergi dan memanggil orang. Oh, kenapa 
malapetaka ini menimpa kepala kami! 
(PERGI KELUAR) 

BILAL : Ini namanya senapan angin. Ya, ini 
pelurunya, memang bagus untuk 
menembak burung, tetapi ini lain dari 
senapan biasa, ya, ya, boleh juga. Lihatlah, 
BSA, caliber 5,5. Dua senapan ini 
harganya tak kurang dari dua belas ribu.  

 Beginilah cara memakai. (KESAMPING)
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Nyonya Martopo minta diajari Bilal memakai senapan dan 
dengan murah hati mau mengajari. 

 

 

 

No. Data : 24  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks NYONYA MARTOPO TIDAK PERCAYA DENGAN 

UCAPAN BAITUL BILAL YANG TAKUT BERADU 
SENAPAN. 

Tuturan NYONYA  : Tak enak menembak di dalam rumah, marilah kita 
keluar kebun. 

BILAL       : Ya, tapi saya belum selesai mengajar, saya beri 
contoh dulu. Saya ajar cobanya menembak ke 
udara. 

NYONYA  : Terlalu! Itu tak perlu! Kenapa? 
BILAL        :  Sebab.. sebab. Itu urusan saya. 
NYONYA  :  Tuan takut? Ya, memang!! Jangan begitu, tuan 
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terhormat jangan gila-gilaan. Aaaah 
Ayo, ikut saya. Saya belum merasa tentram 
sebelum membuat lubang di dahi tuan yang saya 
benci itu.  

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Nyonya Martopo berantusias ingin menembak Bilal. 

 

No. Data : 25  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL MENGUTARAKAN PERASAAN 

CINTANYA KEPADA NYONYA MARTOPO. 
Tuturan BILAL : Sebab…, sebab…, sebab…, saya suka 

kepada nyonya. 
NYONYA : (TERTAWA MARAH) Tuan suka saya! 

Begitu berani ya bilang kalau suka 
saya! (MENUNJUK) Pergi!! 

BILAL         :  Dengarlah! Apa nyonya masih marah? 
Saya begitu gila seperti syeitan, tetapi 
saya harap nyonya bisa mengerti, ah, 
bagaimana saya akan menyatakannya? 
Soalnya adalah begini…, soalnya ialah…, 
(MENINGGIKAN SUARA) Lihatlah 
apakah salah saya bahwa nyonya 
berhutang kepada saya? Saya tak bisa 
disalahkan bukan? Saya suka kepada 
nyonya! Mengertikah? Saya… saya 
hampir jatuh cinta. 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
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d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi pada 
saat Bilal menyatakan cintanya kepada Nyonya Martopo disaat 
Nyonya Martopo sedang marah. 

 

No. Data : 26  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL MEMUJI NYONYA MARTOPO. 
Tuturan BILAL :  Dengarlah! Apa nyonya masih marah? 

Saya begitu gila seperti syeitan, tetapi 
saya harap nyonya bisa mengerti, ah, 
bagaimana saya akan menyatakannya? 
Soalnya adalah begini…, soalnya 
ialah…, (MENINGGIKAN SUARA) 
Lihatlah apakah salah saya bahwa 
nyonya berhutang kepada saya? Saya tak 
bisa disalahkan bukan? Saya suka kepada 
nyonya! Mengertikah? Saya… saya 
hampir jatuh cinta. 

NYONYA  :  Pergi! Saya benci kepada tuan! 
BILAL  :  Ya, Robbi! Alangkah hebatnya wanita 

ini! Saya belum pernah melihat wanita 
yang sehebat ini. Saya kalah, remuk 
redam! Saya seperti tikus yang kena 
perangkap.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
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c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan yang berupa 
pemakaian ungkapan gaya bahasa penghalus metafora karena 
tuturan tersebut berupa ungkapan. 

No. Data : 27  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL BERSEDIA DITEMBAK MATI 

OLEH NYONYA MARTOPO. 
Tuturan NYONYA :  Pergilah, atau saya tembak nanti! 

BILAL :   Tembaklah! Nyonya tak tahu 
bagaimana bahagia rasanya mati di 
depan pandangan mata sepasang mata 
yang berkilauan itu. Ah, alisnya! – Mati 
ditembak oleh senapan angin yang 
dipegang oleh tangan yang halus dan 
mungil itu! Saya gila! Cobalah 
pertimbangkan baik-baik, dan cepatlah 
putuskan, sebab bila saya pergi 
sekarang, itu artinya kita tak akan pernah 
berjumpa lagi. Putuskanlah, bicaralah, -- 
saya masih priyayi, orang terhormat, 
penghasilan saya sebulan tak kurang dari 
sepuluh ribu, saya bisa menembak 
burung yang sedang terbang. Saya 
banyak punya kuda yang bagus. Maukah 
nyonya menjadi istriku? 

NYONYA : (MEMBIDIK) Saya tembak! 
BILAL : Ah, saya bingung, saya kurang mengerti! – 

Mandor, air! Saya telah jatuh cinta seperti 
anak sekolahan saja.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
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No. Data : 28  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks NYONYA MARTOPO GENGSI  KEPADA TUAN BILAL 

UNTUK MELARANG PERGI DARI RUMAHNYA. 
Tuturan    NYONYA :  Tunggu dulu! 

  BILAL :   (BERHENTI) Ya? 
   NYONYA :  Tidak apa-apa. Tuan boleh pergi. Tetapi 

tunggu dulu. Tidak, pergilah, pergi. 
Saya benci kepada tuan. Atau… tidak, 
jangan pergi, oh, kalau tuan tahu 
bagaimana marah saya! (MEMBUANG 
SENAPAN) Jari saya linu-linu 
memegang barang seperti 
ini.(MENGHAPUS AIR MATA 
DENGAN MARAH) Untuk apa tuan 
berdiri di situ? Keluar! 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi pada 
saat Nyonya Martopo bimbang. 

 

No. Data : 29  Sumber data : Drama Orang Kasar 
Konteks TUAN BAITUL BILAL MENGELUH KEPADA NYONYA 

MARTOPO KARENA DIA TELAH JATUH CINTA 

d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan:  Faktor kebahasaan yang berupa 
pemakaian ungkapan gaya bahasa penghalus metafora karena 
tuturan tersebut berupa ungkapan. 
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DENGAN NYONYA MARTOPO. 
Tuturan BILAL : Selamat tinggal! 

NYONYA : Ya, pergilah (MENANGIS)  
  Kenapa pergi? Tunggu! – Tidak, pergi! Oh 

alangkah marahnya saya ini! 
 Jangan mendekat…, oh…, kemarilah…, 

jangan!... jangan dekat-dekat. 
BILAL : Saya marah kepada diri saya sendiri. 

Jatuh cinta seperti anak sekolah, berlutut 
dan menghiba-hiba. Saya merasa demam. 
Saya cinta kepadamu. Ini sehat. Apa yang 
saya butuhkan, ialah jatuh cinta. Besok 
pagi saya harus membayar bunga ke bank, 
panen kopi sudah tiba, dan kemudian 
muncullah Nyonya! (MENCIUM 
TANGAN NYONYA MARTOPO)   

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan yang berupa 
pemakaian ungkapan gaya bahasa penghalus perumpamaan 
karena tuturan tersebut berupa ungkapan. 

 

No. Data : 
30 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI MENEGUR PENGUNG KARENA DARI 
TADI BERBICARA SENDIRI. 

Tuturan G    :   
Hai ngung, apa yang sedang kau kerjakan? (BERDI

P :  Ooooh, tidak apa-apa nona. Cuma omong-
omong sendiri.  

G : Omong-omong sendiri bagaimana? Sudahlah 
jangan suka ngomong sendiri lagi, Ngung. 
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P  :  Tentu saja saya tak suka nona, Cuma terpaksa. 
Hai, kenapa nona tidak pergi kantor hari ini? 

G :  Nah, kau lupa lagi. Sudah berapa bulan kau 
jadi pembantuku masih saja belum hapal. Ini 
hari apa coba?   

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan yang berupa topik 
pembicaraan karena tuturan Nyonya Martopo mengkritik Darmo 
secara langsung. 

 

No. Data : 
31 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks PENGUNG MENANYAKAN ALASAN NYONYA PRAPTINI 
YANG TIDAK PERGI KE KANTOR. 

Tuturan P  :  Sejak tadi sudah saya tanyakan dalam hati, kenapa 
sih nona sibuk benar di depan kaca. Saya lupa 
kalau hari ini, hari Rabu, dan nona sedang 
menunggu kalau-kalau ada tamu rupanya. 

           G : Maklumlah Ngung, aku makin hari makin tua, dan 
aku butuh  seorang suami. Padahal aku hanya 
sempat di rumah pada hari Rabu saja. Hari-hari 
lain aku terpaksa sibuk di luar.  

  P   : Saya tahu, nona. 
  G  : Dan  saya  jadi  sedih  Ngung,  sudah  berpuluh-

puluh hari Rabu ini tak ada seorang tamupun yang 
datang.  

  P :  Itukah sebabnya nona jadi sedih dan khawatir saja 
tiap-tiap hari? Suami memang sukar didapat, nona. 

                        Zaman serba sulit sekarang. Tapi kenapa pula 
begitu tergesa-gesa buat menerima seorang yang 
akan melamar nona?Nona kan belum terlalu tua.   
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    Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena kontek situasi tersebut terjadi 
disaat Nyonya Praptini sedang sedih dan Pengung menghibur 
dengan memujinya. 
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No. Data : 33  Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 
Konteks NYONYA PRAPTINI SEPENDAPAT DENGAN UCAPAN 

PENGUNG KALAU ADA TAMU YANG DATANG. 

Tuturan   G  : Sudahlah Ngung, sudahlah. Kenyataan 
memang selalu menyakitkan hati. Celakanya 
orang harus selalu berhadapan langsung 
dengan kenyataan, terus-menerus.  

 P  : Ssssst. Saya seperti mendengar suara sepatu di 
luar nona. Ada tamu barangkali.  

   G  : Aku juga mendengarnya. Benar, ada tamu 
hari ini, hari Rabu yang mujur.  

 

No. Data : 32  Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 
Konteks PENGUNG MENCOBA MENGHIBUR NYONYA PRAPTINI 

YANG SEDIH KARENA BELUM ADA CALON SUAMI 
YANG MELAMAR. 

Tuturan G :  Seorang gadis, umur selalu rahasia. Yang kau 
boleh tahu adalah bahwa aku telah 
memasukkan namaku ke dalam lebih dari 
sepuluh biro perkawinan, lengkap dengan 
foto-foto dengan pose serta riwayat hidupku. 
Tapi rupanya tak ada yang memperhatikan. 

P   :  Cuma belum saja, nona. Tunggu saja tanggal 
mainnya. Saya rasa untuk orang yang 
macam nona, banyak laki-laki yang mau 
melirikkan matanya. Nona cukup cantik. 
Oho, ini bukan main-main, nona.  

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena kontek situasi tersebut terjadi 
disaat Nyonya Praptini sedang sedih dan Pengung menghibur 
dengan memujinya. 
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Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi tersebut terjadi 
disaat Nyonya Praptini sedang mendengar ada tamu yang datang 
ke rumahnya. 

 

No. Data : 
34 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks TAMU MENJAWAB PERTANYAAN NYONYA PRAPTINI. 
Tuturan T  :  Spada.  

G  : (BISIK-BISIK) Ya Tuhan! (KERAS-KERAS) 
Yaaaa ... masuk!  

T  : (MUNCUL) Selamat pagi, nona!  (SEPERTI 
ACUH TAK ACUH, TERUS DUDUK) Apa 
kabar nona? 

G  :  
Ganteng benar orang ini. Semoga dia melamar saya.   
T  :  
Ou, nona sudah melamun ya, selamat pagi nona!  
G  : Ah, selamat pagi tuan. Tentunya ada perlu 

penting, dengan saya. Pagi-pagi sudah datang 
ke mari  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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No. Data: 35  Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 
Konteks TAMU BERTANYA KEPADA NYONYA PRAPTINI PERNAHKAH 

MIMPI DIGIGIT ULAR. 
Tuturan T  : Bujang??? O ya, bukan barang baru lagi sekarang bagi seorang 

gadis untuk hidup dengan bujangnya. Eeeemm, nona pernah 
bermimpi?  

G   :  Pernah, tentu saja. Kenapa sih??!  
T   :  Maksud saya mimpi digigit ular, nona. 

 G  : Tepat malam tadi, tuan. Tapi kenapa sepertinya tuan tahu? Saya 
memang bermimpi seperti digigit ular pada jari kaki saya. 

T   :  Menurut orang-orang tua dahulu ... ... Ah, tapi tak usah sajalah 
nona. (KESAMPING) Rupa-rupanya tugasku berhasil. 

  
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa konteks 
situasi komunikasi karena konteks situasi tersebut terjadi disaat tamu sedang 
bertanya-tanya kepada Nyonya Martopo. 

 

No. Data : 
36 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian   

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi tersebut terjadi 
disaat Nyonya Praptini sedang melamun. 
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Konteks TAMU MENYANJUNG FOTO NYONYA PRAPTINI. 
Tuturan T  :  (SAMBIL MEMBACA  FORMULIR). Nona 

adalah putri ketiga dari tuan Martosuwignyo? 
Masih ada sedikit sangkut pautnya dengan 
para bangsawan Blambangan dulu. Eeeee, 
pokoknya nona yang mengisi formulir ini? 

G  :  Ya,  betul.  Dan  tuan  rupa-rupanya telah 
mengambil formulir itu dari biro perkawinan 
ASMARA JAYA.    

T  :    Ya. 
G  :  Tuan sudah membaca semua tentunya. 

(KESAMPING) Ya Tuhan, semoga dia 
melamar saya.  

T  :  Nona rupanya tak begitu jauh lebih jelek dari 
potret yang ada di sana. Banyak gadis yang 
memasukkan potret palsu ke dalam biro-biro 
perkawinan. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
ungkapan gaya bahasa penghalus majas eufemisme karena tuturan 
tersebut mengandung ungkapan menyindir. 

 

No. Data : 
37 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI MEMAMERKAN GAJINYA 
KEPADA TAMU. 

Tuturan T  :   Nona mempunyai rumah sendiri, ialah rumah 
di jalan sawo ini. Dan selain itu nona juga 
mempunyai sebidang tanah 150 x 100 meter 
di luar kota, benar? 

G     :  Ya.  
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T     : Nona punya gaji Rp. 7.000,- sebulan, dan 
kadang-kadang menerima juga uang lembur 
yang lumayan jumlahnya. 

G    :  Dan jangan lupa tuan, gaji saya akan naik 
bulan depan. 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini sedang mengunggulkan dirinya di hadapan tamu. 

 

No. Data : 38  Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 
Konteks TAMU MENGHINA NYONYA PRAPTINI TERKAIT JUMLAH 

SIMPANAN UANG DI BANK YANG SEDIKIT.  
Tuturan T   : Baik, baik! Dan yang penting, nona punya uang 

simpanan di Bank sebanyak 100 ribu rupiah. 
G   :  Itu benar juga tuan, tapi barangkali tentang jumlah, ada 

sedikit kekhilafan. Simpanan saya kira-kira ... ... ... 
T   :  Stop! Sudahlah, kita putuskan saja pembicaraan ini ... 

Gadis yang punya sedikit simpanan di Bank, tak 
menarik bagi calon suami. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
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d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian ungkapan 
gaya bahasa penghalus majas ironi karena tuturan tersebut berupa ungkapan 
yang menyindir. 

 
 

No. Data : 39  Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 
Konteks NYONYA PRAPTINI BAHAGIA MENDENGAR UCAPAN TAMU.  
 
Tuturan 

G : Eee, nanti dulu tuan. Jangan tergesa-gesa, duduklah dulu 
nanti saya terangkan sebenarnya (TAMU DUDUK 
KEMBALI). Sebenarnya masih ada simpanan saya di Bank 
sebanyak itu, tapi itu tidak saya simpan di Bank saja. 
(DUDUK).  

T : Tidak  pada  satu  Bank  saja, 
kalau  begitu  baik  jugalah. Jadi kalau begitu nona sudah 
mencukupi syarat minimum bagi seorang isteri yang ideal, 
yang lain-lain akan segera kita putuskan nanti. 

G : Jadi tuan datang buat membicarakan perkawinan?  
T : Tak lain dan tak bukan!  
G    : Terima kasih tuan (BANGKIT DAN BERBICARA KE 

SAMPING). Tak lain dan tak bukan. Alangkah sedapnya 
kata-kata itu, sudah kuduga sebelumnya bahwa hari ini 
adalah hari yang menentukan bagiku. Hari Rabu yang 
bahagia, yang penuh rahmat. Kawin alangkah indahnya 
kata-kata itu. Dan tamu yang datang itu masih muda, tidak 
terlalu bobrok juga wajahnya. Ooh, alangkah manisnya 
dunia ini. Dia akan jadi suamiku, betapa bahagianya. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian gaya 
bahasa penghalus majas personifikasi karena tuturan tersebut berupa 
ungkapan yang dikaitkan dengan benda tidak hidup. 

 
 

No. Data : 
40 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks PERCAKAPAN ANTARA TAMU DENGAN NYONYA 
PRAPTINI TERKAIT PERKAWINAN. 

Tuturan T   : 
Bagaimana nona? Apa bisa kita lanjutkan pembicaraan kita?  

G   
: (KAGET DARI MELAMUN). Oh, maaf tuan, bagaimana?  

T   :  Apa bisa kita lanjutkan pembicaraan ini?  
G  :  Tentu, tentu bisa tuan.  

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini menyetujui ajakan meneruskan pembicaraan dari 
tamu. 

 
 
 
 

No. Data : 41  Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 
Konteks TAMU BERTANYA-TANYA KEPADA PENGUNG 

TERKAIT KEBERADAAN MAJIKAN PENGUNG YANG 
DAHULU.  

Tuturan        T     : Selamat pagi ... ... hei! Kau kan yang dulu turut 
mas Tono? 

              P   :  Ya, tuan.  
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              T   :  Kemana dia sekarang?   
   P   : Beliau pindah rumah dan terpaksa pindah 

pekerjaan juga. Ha ... jauh lebih enak, tuan. 
Oh ya, ada perlu apa sih, dengan tuan rumah? 

              T   : Cuma urusan rutin biasa. Kerja apa-apa, seret 
sekarang!  

   P   : Urusan rutin macam apa sih? Ooo, barangkali 
tuan, sobat nona rumah? Dia baik sekali 
dijadikan sobat, tuan. Orangnya ramah tamah 
dan baik hati, tapi sering ... ... ...  

              T   :  Sering apa?   
                  P   :  Cuma sering sibuk.  
                  T   :  Bagus sekali, tepat.  

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
tamu sedang berbincang-bincang dengan pengung. 

 

No. Data : 
42 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks TAMU KEWALAHAN DENGAN PERTANYAAN 
PENGUNG LALU MENYURUH PENGUNG PERGI. 

Tuturan        T    :  Benar makelaran. Tapi bukan makelaran sepeda 
motor dan mobil.  

       P     :   Lantas makelaran rumah barangkali?  
  T    :  Bukan, semuanya bukan, sudahlah sana kau 

masuk. Aku tak butuh bicara sama kau. Aku 
butuh bicara sama nonamu itu. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
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c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
tamu marah kepada pengung yang terlalu bertanya-tanya 
kepadanya. 

 

No. Data : 
43 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI MEMBERITAHU KEPADA TAMU 
SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK 
MENJADI CALON SUAMI. 

Tuturan G  :  Tentunya  sudah  tuan  baca  semua  syarat-
syarat bagi calon suami yang  saya idamkan, 
bukan? (BERDIRI) 

   T  :   Sudah nona.  
  G :  Nah,  ini  daftar  turunan  dari  syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh calon suami saya 
sebelum berani melamar saya. (DUDUK) 

    T : Barangkali ada juga saya yang lupa. Tolong 
bacakan.   

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 



176 
 

 
 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini sedang berkompromi dengan tamu. 

 
 
 

No. Data : 
44 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI BERUNDING DENGAN TAMU. 
Tuturan G : Itu semua rasanya penting tuan ketahui, 

mengingat banyak sekarang yang  menipu 
kesan-kemari.   

T  : Saya paham, nona. Dan kalau tak salah, ada 
syarat tentang penghasilan dan gaji.   

G :  Ya itu bisa dirundingkan berdamai.  
T :  Bagaimana kalau calon suami nona punya 

penghasilan Rp. 5.000, sebulan?  
  G   : Wah, wah. Itu cuma sedikit tuan! Kenapa 

mau dilepaskan? Tapi baiklah itu saya 
terima, asal tidak terlalu banyak menyakiti 
hati saya.  

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini menyetujui ajakan berkompromi dari tamu. 

 
 

No. Data : 
45 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks TAMU MENGAJAK KOMPROMI NYONYA PRAPTINI 
TERKAIT ONGKOS PERKAWINAN.  

Tuturan T   : Menurut pandangan saya, pembicaraan ini 
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sudah hampir mencapai persesuaian paham, 
sebab banyak hal yang bisa kita terima 
bersama. Sekarang menginjak pelaksanaan 
perkawinan, nona. 

G   :   Ya, bagaimana?   
T   :   Siapa yang menanggung segala ongkosnya?  
G   :   Wahai, tentu saja pihak laki-laki, tuan.   
T   :   Bagaimana kalau kompromi? 
G   :   Maksud tuan bagaimana?  
T   :   Anu ... fifty-fifty, nona?  
G   : Kalau terpaksa benar baiknya. Tapi ingat 

tuan, perkawinan hanya berlangsung hari 
Rabu dan Sabtu sore. Hari-hari lain penuh! 

        
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini menyetujui ajakan berkompromi dari tamu. 

 

No. Data : 
46 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI MENYEPAKATI SYARAT 
PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH TAMU. 

Tuturan    G  :  Yak, dan masing-masing harus membawa 
saksi yang akan menjamin kebenaran syarat-
syarat yang ditetapkan tadi.  

T  :  Dan saksi tersebut juga harus mau bersumpah 
di depan polisi dan memberi jaminan tentang 
kedua bakal pengantin. Kalau seorang tak 
memenuhi syarat, misalnya nona, maka 
polisi berhak turut campur tangan dalam hal 
ini. Nona bisa masuk bui lantaran terbukti 
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memalsukan kenyataan. 
G         :   Kenapa menyangkut polisi, tuan.  Saya takut 

pada polisi.(BERDIRI) 
T  :   Ini syarat mutlak, nona. Apa nona curang? 

Kalau tak curang kenapa mesti takut sama 
polisi? 

G  :  (KESAMPING) Polisi, polisi! Perkawinan di 
bawah pengawasan polisi. Ngeri juga 
rasanya tapi bagaimana lagi. (KERAS) Saya 
tidak curang, tuan. Tapi kalau polisi turut 
campur, saya gemetar juga. 

T    :   Apa sebaiknya batal saja perkawinan ini?   
G    :   Batal? Ah, tidak tuan! Saya menerima.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini menyetujui ajakan berkompromi dari tamu. 

 

No. Data : 
47 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI SALAH MENAFSIRKAN MAKSUD 
DAN TUJUAN KEDATANGAN TAMU. 

Tuturan  T :   
Nona kira bahwa saya datang buat melamar nona?  
G :   Lantas buat apalagi?  
T :   Benar. Tapi bukan saya sendiri yang bakal 

mengawini nona, saya Cuma seorang 
makelar. 

G :  
Makelar!Ya, Tuhan, jadi tuan cuma makelar? 
Jadi ada orang di belakang tuan yang akan 
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mengawini saya? Tapi kenapa dia tidak 
datang sendiri? Saya belum bisa menentukan 
kalau begitu, jangan-jangan dia seperti 
drakula. (KE SAMPING) Ya Tuhan, hancur 
segala mimpiku sekarang.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
gaya bahasa penghalus majas perumpamaan karena tuturan tersebut 
berupa ungkapan. 

 

 
No. Data : 
48 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks TAMU MEYAKINKAN NYONYA PRAPTINI TERKAIT 
FISIK CALON SUAMINYA.  

Tuturan       T  :  Nona sudah mengajukan syarat-syarat, dan 
syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Itu beres 
kan? Nona minta apa lagi? 

G  :  Tapi kenapa dia tidak datang sendiri? 
T  :   Hari ini dia ke Rumah sakit, sedang nona 

hanya bisa menerima tamu pada hari Rabu 
saja. Jadi terpaksa saya yang melamarkan 
dia. Tapi Minggu depan     katanya 
sudah bisa melaksanakan perkawinan. 

G  :   Tapi bagaimana kira-
kira dia tampangnya tuan?  

T   :  Oh, nona jangan khawatir. Pokoknya 
syarat-syarat yang nona sodorkan semua 
sudah dia penuhi. Ia seorang yang jauh 
lebih baik dari apa yang nona sangkakan. Ia 
seorang yang sudah banyak pengalaman dan 



180 
 

 
 

alim. Dan yang  penting, dia telah jatuh cinta 
begitu pertama kali melihat gambar nona.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat tamu 
beruasaha menyakinkan Nyonya Praptini. 
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No. Data : 
50 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks PERCAKAPAN TAMU KEPADA NYONYA PRAPTINI 
TERKAIT   BIAYA YANG HARUS DIBAYAR UNTUK JASA 
PENGHUBUNG PERKAWINAN. 

Tuturan T : (TERGESA-GESA MASUK LAGI) Maaf 

No. Data : 
49 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks TAMU  BERUSAHA MEYAKINKAN NYONYA PRAPTINI 
AGAR TIDAK RAGU TERKAIT CALON SUAMI YANG 
TELAH DILAMARKAN OLEH MAKELAR.  

Tuturan G  : Tapi saya belum pernah sekalipun melihat 
dia, bagaimana bisa mencintainya? 

T  :   Tanpa tetapi, nona. Nona segera jatuh cinta 
pada lelaki itu, pada pandangan pertama. 
Tentu. 

G    :   Apakah kau bisa menjamin?  
T    : Tentu, nona jangan khawatir. Saya mau 

memberi jaminan asal nona mau saja. Dia 
orang yang alim yang mau hidup sederhana. 
Yang penting ialah, ia telah    jatuh cinta 
pada nona. Nona ayu, sekarang sukar 
mencari orang yang jatuh cinta. 

G     :  Baiklah tuan, untuk sementara saya mau 
menerimanya, tapi kalau syaratnya tak 
terpenuhi, dia bisa masuk bui. 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini percaya kepada tamu tekait calon suami yang 
telah dipilihkannya. 
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nona, ada kelupaan sedikit. 
  G    :  Ada apa, tuan?  
   T   : Tadi sudah diputuskan berapa nona harus 

bayar pada saya? Tarif saya      adalah 
Rp 5.000, untuk setiap perkawinan yang 
berhasil saya rancangkan. 

  G   :  Rp 5000,? Apa tidak bisa kurang, tuan?  Saya 
sedang krisis. 

       T    :  Tak ada tawar menawar, nona! 
 G    :   Bagaimana kalau saya bayar separuh dulu!   

 T   : Bisa juga! (Telah MENANDATANGANI, 
TERUS BERKEMAS) Terima kasih nona, 
yang lain besok kalau perkawinan sudah 
berlangsung. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini menawar syarat dari tamu dan tamu pun 
menyetujui. 

 

No. Data : 
51 

 Sumber data : Drama Kisah Cinta di Hari Rabu 

Konteks NYONYA PRAPTINI MENGELUH TERKAIT 
KESEPAKATAN YANG TELAH DIBUAT DENGAN 
MAKELAR PERKAWINAN DAN PENGUNG DATANG 
BERTANYA KEPADA NYONYA PRAPTINI . 

Tuturan G   :    Stop dulu, tuan!  
T   :    Ada apa? (BERDIRI DI PINTU)  
G    :    Kira-

kira berapa umur bakal suami saya itu?   
            T   :   Ah, saya lupa tepatnya. Tapi kira-kira seperti 



183 
 

 
 

gambar yang ada di atas  meja nona itu. 
Aahhh, itu. Selamat pagi, nona. (CEPAT-
CEPAT KELUAR)  

            G  :  Seperti gambar itu? (MEMEGANG 
GAMBAR) Tapi ini gambar almarhum 
ayahku. Jadi aku mesti kawin  dengan orang 
setua ayah? Ah, tidak masuk akal rasanya. 
Zaman dulu ada pepatah: tua-tua kelapa, 
makin tua ... 
Ya tuhan saya akan kawin dengan orang 
yang seumur ayahku sendiri? Tapi semuanya 
sudah disetujui. Dan lagi aku memang sudah 
pengen berumah tangga. 

P   :   Ada apa nona,  sudah pergi tamu tadi?  
G      :  Sudah, anu ... Ngung, aku mau kawin. Dan 

kalau jadi nanti, kau terpaksa harus keluar. 
Sebab tentunya sebagian kerjamu sudah bisa 
dikerjakan oleh bakal suamiku. Sediakan 
sekedar makanan, malam ini, untuk pesta 
kecil antara kau dan aku.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Nyonya Praptini sedang memberitahu Darmo kalau dia akan 
menikah. 

 

No. Data : 52  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks TUAN RUKMANA MENYAMBUT GEMBIRA 

KEDATANGAN AGUS TUBAGUS YANG BERTAMU 
KERUMAHNYA. 

 RUKMANA  :  Eee ... ada orang rupanya. O ... Agus 
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Tuturan Tubagus, aduh, aduh, aduh ... 
 Sungguh diluar dugaanku. Apa kabar? Baik 
... ??  

   (MEREKA BERSALAMAN). 
AGUS        :  Baik, baik, terima kasih, bagaimana dengan 
Bapak? 

RUKMANA    : Baik, baik. Terima kasih atas doamu, dan 
seterusnya ... duduklah.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Pak Rukmana sedang bahagia melihat Agus bertamu. 
  

 
 

No. Data : 53  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PAK RUKMANA JENGKEL KEPADA AGUS TUBAGUS 

YANG BERTELE-TELE MENJAWAB PERTANYAANNYA. 
Tuturan RUKMANA  : Lalu mengapa pakai jas segala, seperti pada 

hari lebaran saja. 
AGUS      : Begini soalnya. (MEMEGANG 

TANGANNYA) Aku mengunjungi  Pak 
Rukmana Kholil yang baik, karena ada satu 
permintaan. Sudah  lebih satu kali aku 
merasa sangat beruntung telah mendapatkan 
 pertolongan dari Bapak yang selalu boleh 
dikatakan ..., tapi aku, aku begitu gugup. 
Bolehkah aku minta segelas air, Pak 
Rukmana?  Segelas air! 

RUKMANA  : (KESAMPING MENGAMBIL 
MINUMAN). Sudah tentu dia akan pinjam 
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No. Data : 54  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks TUAN RUKMANA SENANG MENDENGAR AGUS 

TUBAGUS BERMAKSUD MELAMAR ANAKNYA. 
Tuturan RUKMANA  :  Akh, Agus jangan bertele-tele, yang tepat 

saja, ada apa? 
AGUS    : Segera ... segera. Soalnya adalah: Aku datang 

untuk melamar putri Bapak. 
RUKMANA  : (DENGAN GIRANG) Anakku Agus, Agus 

Tubagus, ucapkanlah itu sekali lagi, aku 
hampir tidak percaya. 

AGUS   :  Saya merasa terhormat untuk meminang ... 
... 
RUKMANA :  Anakku sayang, aku sangat gembira, dan 

seterusnya ... (MEMELUK)  Aku sudah 

uang, tapi saya tidak akan memberinya.          
     (KEPADA AGUS) Apa soalnya, Agus? 
AGUS  : Terima kasih, Pak Rukmana ... Maaf Pak 

Rukmana Kholil yang baik, aku begitu 
gugup. Pendeknya, tak seorang pun yang bisa 
menolong saya, kecuali Bapak. Meskipun 
aku tidak patut untuk menerimanya, dan aku 
tidak berhak mendapatkan pertolongan dari 
Bapak. 

RUKMANA   : Akh, Agus jangan bertele-tele, yang tepat 
saja, ada apa? 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi disaat 
Pak Rukmana jengkel kepada Agus  
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mengharapkannya begitu lama sekali. 
Memang itulah keinginku. Aku selalu 
mencintaimu, Agus.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan tersebut berkaitan 
dengan kondisi psikologis Pak Rukmana yang sedanga bahagia 
ketika mendengar anaknya akan dilamar. 

 

No. Data : 55  Sumber data : Drama  Pinangan 
Konteks PAK RUKMANA MENYANJUNG AGUS TUBAGUS 

KETIKA   MENDENGAR ANAK GADISNYA  AKAN 
DILAMAR. 

Tuturan AGUS  : Pak Rukmana Kholil yang baik, bagaimana 
Pak, bolehkah saya mengharapkan dia 
untuk melamar saya? 

RUKMANA : Bagi seorang yang ganteng seperti kau, dia 
akan menerima lamaranmu. Aku yakin 
sekali, ia sudah rindu: seperti kucing. Dan 
seterusnya ... sebentar ... (KELUAR) 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
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No. Data : 56  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA DENGAN RENDAH HATI MENYAPA AGUS 

TUBAGUS YANG BERTAMU DI RUMAHNYA. 
Tuturan   RATNA  :  Ooo ... Kau. Mengapa ayah mengatakan ada 

pembeli mau mengambil barangnya? Apa 
kabar Agus Tubagus?  

AGUS  :   Apa kabar Ratna Rukmana yang baik? 
RATNA  :  Maafkan bajuku jelek. Aku sedang mengiris 

buncis di dapur, mengapa sudah lama tak 
datang? Duduklah.  

   (MEREKA DUDUK) Sudah makan? Mau 
rokok? Ini koreknya. Hari ini terang sekali 
sehingga petani-petani tak bisa bekerja. 
Sudah berapa jauh hasil panenmu? Sayang, 
saya terlalu serakah memotong tanaman. 
Sekarang aku menyesal karena aku takut 
busuk nantinya. Dan aku seharusnya 
menunggu.  

 
 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 
Ratna sedang memasak di dapur lalu ada (tamu) Agus datang ke 
rumahnya. 

c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian   

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena konteks situasinya terjadi 
disaat Pak Rukmana memuji Agus. 
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No. Data : 57  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS TUBAGUS MENJELASKAN KEPADA RATNA 

KALAU TANAH SRI GADING ITU MILIK 
KELUARGANYA. 

Tuturan AGUS  : (GUGUP) Begini Ratna Rukmana yang baik. 
Sebabnya ialah: aku sudah memastikan 
bahwa ayahmu ingin agar kau mendengarkan 
langsung dari aku. Tentunya kau tak 
mengharapkan hal ini. Dan mungkin kau 
akan marah. Tapi, oh ... betapa dinginnya. 
(MINUM) 

RATNA  : Ada apa? (HENING) 
AGUS  : Baik. Akan kusingkat saja. Ratna Rukmana 

yang manis, bahwa sejak kecil aku mengenal 
kau dan keluargamu, almarhum bibiku dari 
suaminya, dari mana aku, seperti kau ketahui, 
diwarisi tanah dan rumah, selalu menaruh 
hormat dan menjunjung tinggi ayah dan 
ibumu. Dan keluarga Jayasasmita, ayahku, 
dan keluarga Raden Rukmana, ayahmu, 
selalu rukun dan boleh dikatakan sangat 
intim. Terlebih-lebih lagi seperti kau ketahui, 
tanahku berdampingan dengan tanahmu, 
barangkali kau masih ingat Lapangan “Sari 
Gading”-ku yang dibatasi oleh pohon-pohon 
... 

RATNA  : Maaf, saya memotong. Kau katakan 
Lapangan “Sari Gading“ apa benar itu 
milikmu?   

AGUS  :  Ya, itu milikku. 
RATNA : Jangan keliru. Lapangan “Sari Gading“ 

adalah milik kami. Bukan milikmu. 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
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No. Data : 59  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN AGUS TERKAIT 

KEPEMILIKAN TANAH SARI GADING. 

f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena situasi komunikasi terjadi 
disaat tewrjadi perdebatan yang sengit antara Ratna dan Agus. 

No. Data : 58  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS TUBAGUS BERDEBAT DENGAN RATNA 

MASALAH  TANAH SARI GADING. 
Tuturan RATNA  :  Aneh aku baru mendengar sekarang betapa 

mungkin tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu. 
AGUS  :  Tiba-tiba jadi milikku? Ah, Nona ... Aku 

sedang berbicara tentang Lapangan “Sari 
Gading” yang terbentang antara Anyer dan 
Jakarta. 

RATNA  :    Aku tahu, tapi itu adalah milik kami. 
AGUS :  Tidak, Ratna Rukmana yang terhormat. Kau 

keliru. Itu adalah milik kami 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan yang berupa 

konteks situasi komunikasi karena konteks situasi terjadi disaat 

Agus tidak sependapat dengan Ratna. 
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Tuturan RATNA :  Pikirlah apa yang kau ucapkan, Agus Tubagus 
... Sejak berapa lama tanah itu menjadi 
milikmu?   

AGUS : Apa yang kaumaksud dengan “beberapa 
lama“? selamanya aku punya ingatan, tanah 
itu adalah milik kami. 

RATNA :   Mana bisa ... ? 
AGUS :  Aku mempunyai bukti-bukti tertulis, Ratna 

Rukmana Kholil. Lapangan “Sari Gading” 
dulu memang milik yang dipersoalkan. Tapi 
sekarang setiap orang tahu, bahwa tanah itu 
miliku dan hal itu sekarang sudah tidak 
menjadi persoalan lagi. Pikirkanlah baik-
baik. Nenek-Bibiku mengijinkan tanah itu 
dipakai oleh petani-petani Kakek-Ayahmu 
tanpa uang sewa selama lebih dari dua ribu 
tahun. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka 
untuk menganggap tanah itu menjadi milik 
mereka. Tapi sesudah perjanjian itu habis, 
yaitu sesudah Pak Harto lengser ...  

RATNA : Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. 
Ayah Kakekku dan kakkekku, keduanya 
menganggap bahwa tanah mereka 
memanjang sampai Rawa Pening. Jadi 
Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa tuturan 
implisit karena tuturan Ratna tersebut mengandung maksud 
tersirat kepada Agus. 

 
 

No. Data : 60  Sumber data : Drama Pinangan 
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Konteks RATNA TIDAK MEMPERCAYAI PERKATAAN AGUS 
TERKAIT TANAH SARI GADING YANG DIAKUI 
SEBAGAI MILIKNYA. 

Tuturan RATNA    :  Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah 
Kakekku dan kakkekku, keduanya 
menganggap bahwa tanah mereka 
memanjang sampai Rawa Pening. Jadi 
Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami. 
Ooo ... aku tidak mengerti apa yang menjadi 
persoalan. Ini merusak suasana Agus 
Tubagus. 

AGUS         : Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya 
Ratna Rukmana ... 

RATNA  :   Kau akan melucu atau akan menggoda saya? 
Itu tidak lucu sama sekali. Kami memiliki 
tanah itu hampir tiga abad, dan tiba-tiba 
kudengar tanah itu bukan milikku. Maaf, 
Agus Tubagus Jayasasmita. Saya terpaksa 
tidak mempercayai ucapan-ucapanmu itu. 
Saya tidak tergila-gila pada tanah lapangan 
itu. Besarnya tidak lebih dari empat puluh 
bahu dan harganya paling tinggi tiga ratus 
ribu rupiah. Tetapi saya terpaksa 
memprotes karena ketidak adilan.   

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
tuturan implisit. Ratna secara implisit berupa sindiran dan kritikan 
kepada Agus yang keras kepala mengakui tanah Sari Gading 
sebagai milik keluarganya 
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No. Data : 61 
 

 Sumber data : Drama  Pinangan 

Konteks RATNA MERASA TERSINGGUNG DENGAN UCAPAN 
AGUS TUBAGUS YANG INGIN MEMBERIKAN TANAH 
SARI GADING KEPADANYA. 

Tuturan RATNA : Kakek-Nenek-Bibi, aku tak mengerti semua 
itu. Lapangan “Sari Gading“ adalah milik 
kami ! Itulah ! 

AGUS :   Milikku ... ! ..., Milikku ... ! 
RATNA :  Milik kami ... ! Biarpun kau akan bertengkar 

selama dua hari dan memakai lima belas jas, 
Lapangan “Sari Gading“ itu tetap milik kami. 
Aku tidak menghendaki kepunyaanmu. Tetap 
aku tidak menghendaki kehilangan 
kepunyaanku. Sekarang kau boleh katakan 
apa kau suka! 

AGUS :   Aku juga tidak tergila-gila pada lapangan itu, 
Ratna Rukmana. Kalau kau mau akan 
kuberikan tanah itu padamu sebagai hadiah. 

RATNA :   Aku yang bisa memberikan tanah itu 
kepadamu sebagai hadiah. Karena itu adalah 
milikku. Semua ini merusak suasana, Agus 
Tubagus. Percayalah. Sampai sekarang aku 
masih memandangmu sebagai sahabat yang 
baik. Tahun yang lalu kami meminjam mesin 
penggiling padi hingga bulan Nopember dan 
sekarang kau berani menganggap kami 
sebagai kaum melarat. Menghadiahi aku 
dengan tanahku sendiri. Maafkan saya, 
Agus Tubagus. Ini bukan sikap tetangga 
yang baik.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 

a. Bidal Ketimbangrasaan 

b. Bidal Kemurahhatian 

c. Bidal Keperkenaan 

d. Bidal Kerendahhatian 

e. Bidal Kesetujuan 

f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 

a. Bidal Ketimbangrasaan 
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b. Bidal Kemurahhatian 

c. Bidal Keperkenaan 

d. Bidal Kerendahhatian 

e. Bidal Kesetujuan 

f. Bidal Kesimpatian   

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena situasi komunikasi terjadi disaat Ratna 
marah karena direndahkan oleh Agus. 

No. Data : 62  Sumber data : Drama  Pinangan 
Konteks AGUS MARAH KEPADA RATNA KARENA MERASA 

DIHINA. 
Tuturan AGUS  :  Kalau begitu menurut anggapanmu aku ini 

lintah darat? Chh, aku belum pernah 
merampas tanah orang lain, nona. Dan aku 
tidak bisa membiarkan siapapun juga 
menghina aku dengan cara yang demikian! 
(MINUM) Lapangan “Sari Gading“ adalah 
milik kami.  

RATNA  : Bohong! Akan kubuktikan. Hari ini akan 
kusuruh buruh-buruh kami   memotong 
rumput di lapangan itu. 

AGUS  :   Akan kulempar mereka semua keluar! 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan berupa 
konteks situasi komunikasi karena situasi komunikasi terjadi 
disaat kondisi psikologis Agus sedang marah. 
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No. Data : 63  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS TETAP BERSIKUKUH MENGATAKAN KEPADA 

RATNA KALAU TANAH SARI GADING SEBAGAI 
MILIKNYA. 

Tuturan AGUS :  Akan kulempar mereka semua keluar! 
RATNA :  Awas kalau kau berani!  
AGUS : (MEMEGANG JANTUNGNYA) Lapangan 

“Sari Gading” adalah miliku.  
RATNA :  Jangan kau menjerit! Kau boleh berteriak-

teriak dan kehilangan nafas karena marah 
bila di rumahmu sendiri. Tapi disini 
kuminta jangan ... Kuminta supaya kau 
mengerti adat. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena situasi komunikasi terjadi disaat Ratna 
marah dan menyuruh Agus untuk tidak berteriak-teriak di 
rumahnya. 

 
 

No. Data : 
64 

 Sumber data : Drama Pinangan 

Konteks AGUS TIDAK SEPAKAT DENGAN UCAPAN RATNA 
KALAU TANAH SARI GADING MILIK KELUARGA 
RATNA. 

Tuturan AGUS :  Kalau aku tidak sakit napas, nona. Kalau 
kepalaku tidak berdenyut-denyut, aku tidak akan 
berteriak-teriak seperti ini.  

 (BERTERIAK) Lapangan “Sari Gading“ 
milikku. 
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RATNA :   Punya kami! 
AGUS :   Punyaku! 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena situasi komunikasi terjadi disaat Agus 
menjelaskan kepada Ratna kalau tanah Sari Gading adalah 
miliknya. 

 
 

No. Data : 65  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PAK RUKMANA TURUT MEMBANTU RATNA MEMBERI  

PENJELASAN KEPADA AGUS TERKAIT HAK MILIK 
TANAH SARI GADING. 

Tuturan RUKMANA :  Ada apa dengan  kalian? Mengapa berteriak-
teriak? 
RATNA       : Ayah, coba terangkan pada orang ini. Siapa 

yang memiliki Lapangan  “Sari 
Gading“. Dia atau kita? 

RUKMANA :  Agus, Lapangan “Sari Gading“ adalah milik 
kami. 
AGUS       : Masya Allah, Rukmana ! Bagaimana bisa 

menjadi milikmu? 
  Cobalah sedikit adil. Nenek-Bibi 

meminjamkan Lapangan “Sari Gading“ 
tersebut kepada petani-petani Kakekmu. 
Petani-petani itu telah memakainya selama 
lebih dari dua ribu tahun. Dan mereka 
menganggap bahwa tanah itu telah menjadi 
milik mereka. Tapi ketika perjanjian selesai, 
maka tanah itu adalah milik kami. 

RUKMANA  :  Maaf, Agus. Kau lupa bahwa petani-petani 
itu tidak membayar uang sewa kepada 
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Nenekmu dan seterusnya ... Karena justru 
hak tanah itu dipersoalkan dan tidak lama 
kemudian, ... ... dan sekarang setiap anjing 
pun mengetahui kami yang memilikinya. 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi disaat Pak Rukmana dalam 
keadaan marah kepada Agus. 

 
 

No. Data : 66  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PAK RUKMANA MARAH KARENA MENDENGAR AGUS 

YANG BERKATA DENGAN BERTERIAK-TERIAK TERUS. 
Tuturan RUKMANA :  Mengapa kau berteriak-teriak, Agus? Kau 

tidak usah membuktikan apa-apa dengan 
menjerit-jerit. Aku tidak menginginkan 
kepunyakanmu. Dan akupun tidak akan 
menyerahkan kepunyakanku. Untuk apa? 
Kalau kau, Agus ... Kalau kau sudah 
berani mencoba untuk bertengkar 
tentang lapangan itu lebih baik aku 
berikan lapangan itu kepada petani-
petani, dari pada kepada orang seperti 
kamu. 

AGUS   : Itu kurang ku mengerti. Atas hak apa 
bapak menghadiakan hak    orang lain? 

RUKMANA  : Aku bebas memutuskan apakah aku 
berhak atau tidak? Aku bisa 
mengucapkan namammu: “Juragan 
Muda“! Tetapi aku tidak bisa bicara 
dengan cara seperti ini. Umurku sudah 
dua kali umurmu, Juragan Muda. Dan 
kuminta supaya kau bicara tanpa 
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berteriak-teriak, dan seterusnya ...  
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi disaat Pak Rukmana dalam 
keadaan marah kepada Agus. 

 
 

No. Data : 67  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MENGHINA PAK RUKMANA KARENA MERASA  

DIRINYA DIANGGAP BODOH. 
Tuturan RUKMANA :  Aku bebas memutuskan apakah aku berhak 

atau tidak? Aku bisa mengucapkan 
namammu: “Juragan Muda“! Tetapi aku 
tidak bisa bicara dengan cara seperti ini. 
Umurku sudah dua kali umurmu, Juragan 
Muda. Dan kuminta supaya kau bicara 
tanpa berteriak-teriak, dan seterusnya ... 

AGUS   : Apa? Bapak menganggap aku ini tolol dan 
mentertawakan aku? Katamu ... Tanahku 
adalah  tanah Bapak? Huh ... Itu bukan 
sikap tetangga yang baik. Dan bapak masih 
mengharapkan aku diam saja? Aku harus 
bicara secara patut terhadap Bapak? 

   Huh ... Itu bukan sikap tetangga yang baik, 
Rukmana Kholil ... Kau bukan tetangga 
yang baik. Kau lintah darat!  

RUKMANA  : Apa katamu, Agus? Lintah darat? 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
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d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
bahasa kias karena tuturan tersebut menggunakan kata khusus 
disaat menghina. 

 
 

No. Data : 68  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA BERDEBAT DENGAN AGUS TERKAIT 

KEPEMILIKAN TANAH SARI GADING. TIBA-TIBA PAK 
RUKMANA MENIMPALI PEMBICARAAN MEREKA 
BERDUA. 

Tuturan RATNA   :  Ayah, suruhlah buruh-buruh itu memotong 
rumput di lapangan itu segera.  

AGUS   :  Apa katamu, nona? 
RATNA  :  Lapangan “Sari Gading“ adalah milik kami 

dan kami tidak akan menyerahkan kepadamu. 
Aku tidak mau, tidak mau ... 

AGUS     :    Oh ... persoalan ini akan berlarut-larut 
nantinya. Akan kubuktikan di   depan 
pengadilan bahwa akulah pemiliknya. 

RUKMANA : Di depan pengadilan boleh saja, Juragan 
Muda, dan seterusnya ... Boleh saja ... Kamu 
memang telah lama menunggu-nunggu 
kemungkinan  untuk membawa persoalan ini 
ke pengadilan adat, yang menggunakan 
undang-undang pengadilan secara licik! 

    Memang semua keluargamu suka bertindak 
licik!... semuanya ... ! 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena situasinya terjadinya disaat 
Ratna berdebat dengan agus terkait kepemilikan tanah sari gading. 

 
 

 
 

No. Data : 69  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MARAH KEPADA PAK RUKMANA KARENA 

TELAH MENGHINA KELUARGANYA. TIBA-TIBA 
RATNA MENIMPALI PERTENGKARAN MEREKA 
BERDUA. 

Tuturan AGUS   :  Bapak jangan menghina keluargaku. Semua 
keluarga Jayasasmita selalu orang yang 
dapat dipercaya, dan tidak seorangpun yang 
muncul di pengadilan karena melarikan 
uang, seperti pamanmu. (KEPADA 
RATNA) 

RUKMANA  :  Semua keturunan Jayasasmita keturunan 
gila ! 

RATNA   :  Yaaaaa ... Semuanya, semuanya ... ... ! 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian   

Faktor penentu kesantunan: Pemakaian bahasa kias 

No. Data : 70  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PERDEBATAN AGUS DENGAN PAK RUKMANA YANG 

DISERTAI TUTURAN MENGHINA. TIBA-TIBA RATNA 
MENIMPALI PERDEBATAN MEREKA BERDUA. 

Tuturan AGUS : Dan bibimu adalah seorang yang bongkok. 
(MEMEGANG JANTUNGNYA) Aduh 
pinggangku sakit ... darahku naik ke 
kepala   ... Demi Allah ... Air ...  

RUKMANA    :  Dan ayahmu seorang yang mata 
keranjang!!! 

RATNA     : Dan tak ada lagi selain Bibimu yang 
mulutnya latah dan judes ... 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa gaya 
bahasa penghalus berupa majas ironi karena tuturan tersebut 
berupa sindiran yang kasar. 
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No. Data : 71  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS TIDAK SANGGUP MENDENGAR CACIAN RATNA 

DAN PAK RUKMANA KEMUDIAN MEMUTUSKAN 
UNTUK HENDAK PULANG. 

Tuturan AGUS     : Oooohh ... Kakiku sudah lumpuh! Kalian 
orang-orang berkomplot! Tukang komplot! 
Oh ... Mataku berkunang-kunang, ma...  
manaaa ... Topiku? Mana pintunya?! Aku 
mau pulang ... !! 

RATNA    :  Jahat!, Licik!, Memualkan!! 
RUKMANA   : Dan kau sendiri adalah orang yang 

berpenyakitan. Berkepala dua, penyebar 
malapetaka, itulah kau! 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
bahasa kias, pemakaian ungkapan gaya bahasa penghalus majas 
metafora. 

 
 

No. Data : 72  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MEMUTUSKAN KELUAR DARI RUMAH PAK 

RUKMANA SEDANGKAN PAK RUKMANA DAN RATNA 
MASIH MARAH-MARAH. 

Tuturan AGUS   :   Mana pintunya? Ooooh ... hatiku, ke mana 
saya harus keluar...? Mana pintunya? ... 
(KELUAR)  

RUKMANA  :  Selangkahpun kamu jangan lagi memasuki 
rumah ini! 

RATNA  :  Bawa saja ke pengadilan, kita lihat nanti. 
(AGUS KELUAR  MERABA PINTU) 
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RUKMANA : Persetan dia ...(MONDAR-MANDIR 
DENGAN MARAH) 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan yang berupa 
konteks situasi komunikasi karena tuturan terjadi saat Pak 
Rukmana marah kepada Agus yang keras kepala menganggap 
tanah Sari Gading sebagai milik keluarganya. 

 
 

No. Data : 73  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PAK RUKMANA MEMBERITAHU RATNA KALAU 

KEDATANGAN AGUS KE RUMAH UNTUK 
 MELAMARNYA LALU RATNA MEMINTA 
AYAHNYA UNTUK MEMANGGIL AGUS KEMBALI. 

Tuturan RUKMANA :  Dia datang ke sini untuk melamarmu ... 
RATNA   : Melamar saya? Mengapa ayah tidak 

memberitahu terlebih dahulu?  
RUKMANA :  Karena itu dia berpakaian necis. Bagus! Si 
Bulus! 

   RATNA   :   Melamar aku? ... Melamar? ... (JATUH KE 
KURSI) ...Bawa dia kembali ...Oh, bawa 
dia kembali lagi. 

 RUKMANA :   Aduh, bawa dia kembali? 
     RATNA     : Lekas ... Lekas ... Aku mau pingsan, bawa 

dia kembali, bawa dia   kembali ... 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
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c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi disituasi Ratna  terkejut 
mendengar Agus akan melamarnya kemudian ia menyuruh 
Ayahnya untuk memanggil Agus kembali. 

 
 
 

No. Data : 74  Sumber data : Drama Pinangan 

Konteks RATNA TIDAK MAU DIPERSALAHKAN OLEH PAK 
RUKMANA TERKAIT PENGHINAAN DAN PENGUSIRAN 
YANG DILAKUKANNYA  KEPADA AGUS. 

Tuturan RUKMANA   :  (MASUK LAGI) Dia akan segera datang, 
katanya. Oh ... alangkah sulitnya menjadi 
ayah seorang gadis yang sudah besar dan 
sudah kepingin kawin. Akan kupotong 
leherku, kami hina orang itu, 
mempermainkannya, mengusir dia, 
karena salahmu ... karena kau. 

RATNA  :   Tidak. Ayah yang salah! 
 

 

 

Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  
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Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi disituasi Ratna  menyalahkan 
ayahnya karena ia merasa tidak enak telah mengusir Agus. 

 
 

No. Data : 75  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA MEMINTA MAAF KEPADA AGUS TERKAIT 

TANAH SARI GADING. 
Tuturan AGUS   :  (MASIH TERENGAH-ENGAH) Hatiku 

berdebar-debar, kakiku lumpuh, 
pinggangku sakit seperti ditusuk-tusuk 
jarum. 

RATNA  :  Kami minta maaf, Agus. (DENGAN 
MANISNYA) Kami terlalu terburu-
buru, Agus Tubagus Jayasasmita, 
sekarang aku ingat Lapangan “ Sari 
Gading “ adalah milikmu. Sungguh-
sungguh .. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi disituasi Ratna meminta maaf 
kepada Agus karena tidak mempercayai ucapannya terkait tanah 
Sari Gading. 

 
 

No. Data : 76  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA MENYETUJUI  PERKATAAN AGUS KALAU 

TANAH SARI GADING MEMANG MILIK KELUARGA 
AGUS. 

Tuturan AGUS   :  Oh ... Hatiku berdebar-debar hebat. Ya, 
Lapangan “Sari Gading“    adalah 
milikku. Aaaaa ... Kedua mataku 
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berdenyut-denyut. 
RATNA    : Ya ... milikmu, betul milikmu. Duduklah, 

(MEREKA DUDUK) Kami tadi salah. 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi disituasi Ratna  menyetujui 
ucapan Agus terkait tanah Sari Gading. 

 
 

No. Data : 77  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA MENYATAKAN RASA SIMPATI TERHADAP 

ANJINGNYA AGUS. 
Tuturan RATNA   :  Cukup, cukup tentang hal itu. (KE 

SAMPING) Saya tidak tahu bagaimana 
memulainya. (KEPADA AGUS) Apakah 
kita akan berburu rusa, pada suatu hari?  

AGUS   : (MULAI HIDUP) Berburu rusa? Eeee ... 
Aku berharap berburu ayam liar setelah 
panen selesai, Ratna Rukmana yang baik. 
Tapi sudahkah kau mendengar betapa 
jeleknya nasib si Belang, anjingku, kau 
kenal dia? ... Kakinya lumpuh ... 

RATNA   :   Kasihan, bagaimana terjadinya? ... 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadi disaat Ratnha 
merasa kasihan kepada anjing Agus. 

 

No. Data : 78  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS TIDAK SETUJU DENGAN PERKATAAN RATNA 

YANG MENGANGGAP HARGA PENJUALAN 
ANJINGNYA YANG TERLALU MAHAL. 

Tuturan AGUS   : Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir. 
Tapi, anjingku adalah yang terbaik. Lagi 
pula belum kusebutkan berapa harga yang 
harus kubayar untuk dia. Tahukah kau 
bahwa aku membayar kepada Haji Soleh 
sebanyak dua ribu rupiah untuk si Belang? 

RATNA   :  Terlalu mahal, Agus Tubagus. 
AGUS     :   Kukira jumlah yang murah sekali, 

Ratna. Ia anjing yang lucu dan   cerdas. 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
tuturan implisit karena maksud dari tuturan tersebut tersirat atau 
tidak dinyatakan secara terang-terangan. 

 
 

No. Data : 79  Sumber data : Drama Pinangan 
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Konteks RATNA MENGATAKAN KEPADA AGUS KALAU 
AJINGNYA  JAUH LEBIH CERDIK DIBANDINGKAN 
MILIK AGUS. 

Tuturan RATNA : Ayah hanya membayar lima ratus rupiah 
untuk si Kliwon, dan si Kliwon jauh lebih 
cerdik daripada si Belang. 

AGUS :  Si Kliwon lebih cerdik dari si Belang? 
(TERTAWA) Mana bisa si  Kliwon lebih 
cerdik dari si Belang? 

RATNA  : Ya, tentu saja. Si Kliwon masih muda 
sebetulnya ... Tetapi kalau dilihat sifat-
sifatnya dan cerdiknya, Raden 
Jayasasmita tidak mempunyai satu ekor-
pun yang menyamai dan yang bisa 
mengalahkannya. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
tuturan yang berbeda dengan maksud penyampaian karena tuturan 
tersebut dimaksudkan untuk mengkritik anjing Ratna tetapi Agus 
tidak menyampaikan secara langsung.  

 
 
 
 
 
 

No. Data : 80  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS TIDAK MAU MENGALAH DENGAN RATNA 

TERKAIT KEUNGGULAN MASING-MASING ANJING 
YANG MEREKA BERDUA MILIKI. 

Tuturan AGUS   :  Aku tahu, kumisnya yang atas lebih 
pendek daripada kumis bawahnya. 
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RATNA  :  Sudah kau ukur? 
AGUS   : Oh ya, anjingmu itu tentu cukup baik untuk 

mencium bau binatang kalau sedang 
berburu, tapi dia tidak pandai menggigit. 

RATNA  :  Tetapi pada anjing peliharaanmu itu 
keturunannya tidak dapat dilihat dan lagi 
ia sudah tua dan jelek seperti kuda yang 
hampir mati. 

AGUS   :  Oh ... Ia sudah tua, memang. Tapi aku 
tidak mau menukarnya dengan sepuluh 
ekor anjing seperti si Kliwon. Dan si 
Kliwon itu tidak perlu ditanya lagi, setiap 
pemburu mempunyai berpuluh-puluh 
anjing, seperti si Kliwon itu. 

 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
tuturan yang berbeda dengan maksud penyampaian karena tuturan 
tersebut berupa  kritikan kepada anjing Ratna tetapi Agus tidak 
menyampaikan secara langsung namun memakai tuturan yang 
dikatakan berbeda dengan maksud penyampaian. 

. 
 

No. Data : 81  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA MENYATAKAN PERBEDAAN PEMIKIRAN 

DENGAN AGUS. KETIKA MENDENGAR ITU AGUS 
MARAH DAN MENJELEK-JELEKKAN RATNA. 

Tuturan RATNA :  Tampaknya hari ini ada setan yang 
berbantahan dalam dirimu, Agus 
Tubagus. Pertama, kau tadi mengakui 
bahwa Lapangan “Sari Gading“ adalah 
milikmu. Lalu sekarang kau mengatakan 
si Belang anjingmu lebih cerdik dari si 
Kliwon. Aku tidak suka pada lelaki yang 
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mengatakan sesuatu yang bertentangan 
dengan pemikiranku. Kau pasti tahu 
bahwa anjing kami seratus kali lebih 
bagus dan berharga daripada anjingmu 
yang bodoh, lalu mengapa kau 
mengatakan yang sebaliknya? 

AGUS  : Sekarang sudah jelas, Ratna Rukmana. 
Bahwa kau buta dan tolol. Insyaflah 
kau, bahwa anjingmu berkumis pendek. 

RATNA  :   Bohong ... ! 
 

 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika 
Agus marah dan menghina Ratna.  

 
 

No. Data : 82  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MEMINTA KEPADA RATNA UNTUK TIDAK 

MENERUSKAN PERTENTANGNNYA TERKAIT ANJING. 
Tuturan AGUS   : Mengapa menjerit-jerit? Mengapa kau 

berteriak-teriak? 
RATNA : Mengapa kau berbicara omong-kosong? 

Ingin membuat aku marah. Sudah 
masanya bahwa si Belang harus 
ditembak mati. Tapi coba kau 
bandingkan dengan si Kliwon.  

  AGUS   : (SAKIT LAGI) Maaf aku tidak bisa 
meneruskan soal ini. Hatiku berdebar-
debar. 

 
 
 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
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Analisis b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika 
Ratna menyatakan krtiknya secara langsung kepada Agus terkait 
anjing yang mereka berdua miliki. 

 
 

No. Data : 83  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA MEMINTA AGUS UNTUK MENGAKUI KALAU 

ANJINGNYA JAUH LEBIH BAGUS. 
Tuturan RATNA  : Aku sudah berpengalaman bahwa laki-

laki yang biasanya ngomong besar 
tentang perburuan biasanya tidak 
mengetahui tentang soal itu.  

AGUS   :  Nona, kuminta agar kau jangan bicara. 
Kepalaku akan pecah. Diamlah! 

RATNA   :  Aku akan diam sebelum kau mengakui 
bahwa si Kliwon seratus kali lebih baik 
dari si Belang. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena tuturan tersebut terjadib disituasi Ratna 
meminta Agus mengakui kalau anjingnya lebih bagus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Data : 84  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA BERDEBAT DENGAN AGUS TERKAIT ANJING 

YANG TERBAIK YANG MEREKA BERDUA MILIKI. 
TIBA-TIBA PAK RUKMANA DATANG MENIMPALI 
PERCAKAPAN MEREKA BERDUA. 

Tuturan RATNA :   Sekarang apa lagi? (RUKMANA 
MUNCUL) Ayah katakan dengan 
sungguh-sungguh, dengan pikiran sehat 
Ayah, anjing mana yang lebih baik, si 
Kliwon atau si Belang? 

AGUS  :  Pak Rukmana, saya hanya meminta 
jawaban atas pertanyaanku, apakah si 
Kliwon berkumis pendek atau tidak? Iya 
atau tidak?  

RUKMANA  :  Mengapa kalau ya? Mengapa kalau 
tidak? Itu kan tidak berarti apa-apa? 
Tidak ada lagi anjing yang baik di 
seluruh daerah kita ini. 

 AGUS    : Tetapi anjing si Belang lebih baik dari si 
Kliwon, bukan? 

RUKMANA  : Jangan terburu-buru, Agus. Duduklah. 
Si Belang tentunya memiliki sifat-sifat 
yang baik. Dia anjing yang tahu adat. 
Kakinya kuat. Cukup gemuk dan 
seterusnya ... Tapi anjing itu Agus, kau 
ingin tahu? Hidungnya berbentuk bola ... 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi yang 
berhubungan kondisi psikologis Pak Rukmana yang baik terhadap 
Agus yang ditandai dengan adanya pemberian pujian. 

 
 

No. Data : 85  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MENGAJAK PAK RUKMANA UNTUK MENINJAU 

FAKTA TERKAIT KEUNGGULAN ANJING MEREKA 
BERDUA. 

Tuturan AGUS :   Maaf, hatiku berdebar-debar. Mari kita 
tinjau fakta-faktanya. Kalau kau insyaf, 
di rumah Wak Mansyur, anjing Raden 
Martasuwanda dikalahkan si Belang, 
sedangkan anjing Bapak, si Kliwon, 
setengah kilo di belakang mereka. 

RUKMANA    :  Bohong, Agus. Aku orang yang cepat 
marah. Dan kuminta kau 
menghentikan perdebatan ini. Ia dilecut 
orang, karena setiap hari orang iri 
melihat anjing orang lain. Misalkan saja 
kau menemukan bahwa anjing kami 
lebih pandai dari pada si Belang. Kau 
mulai mengatakan ini dan itu dan 
seterusnya ... 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  
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Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika Pak 
Rukmana marah kepada Agus. 

 
 

No. Data : 86  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MARAH KETIKA MENDAPAT CELAAN DARI 

RATNA DAN PAK RUKMANA. 
Tuturan AGUS : Hatiku berdebar-debar. Kakiku sudah 

hilang perasaannya. Aku tidak bisa. 
RATNA  : (MENIRUKAN) Hatiku berdebar-debar. 

Huh ... Itukah seorang pemburu? Kau 
seharusnya tinggal di rumah saja 
daripada terguncang di atas kuda. Kalau 
kau benar pemburu tak apalah. Tapi kau 
cuma ikut-ikutan untuk bertengkar dan 
ikut-ikutan campur tangan anjing orang 
lain. Kau seharusnya berbaring di 
ranjangmu. Dan minumlah obat kuat 
daripada berburu serigala. Huh ... hatiku 
berdebar-debar. Huh ... 

RUKMANA  : Ya! Itukah seorang pemburu? Dengan 
penyakit jantungmu itu kau seharusnya 
tinggal di rumah daripada terguncang-
guncang di atas kuda. Kalau kau betul-
betul pemburu, tak apalah, tapi kau 
Cuma ikut-ikutan campur tangan orang 
lain, bukan? Dan seterusnya ... ... Aku 
orangnya cepat marah, Agus. Lebih baik 
kau hentikan saja perbantahan ini. Kau 
bukan seorang pemburu!  

AGUS    :  Dan kau? apakah kau juga seorang 
pemburu? Kau ikut hanya untuk 
korupsi dan menjilati hati pembesar-
pembesar. Ooo ... hatiku, kau ikut orang 
yang berkomplot!  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 
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Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor kebahasaan berupa pemakaian 
gaya bahasa penghalus majas ironi karena tuturan tersebut 
mewnyindir secara kasar. 

 
 

No. Data : 87  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PERCAKAPAN INI TERJADI SAAT AGUS MENJELEK-

JELEKKAN  PAK RUKMANA. 
Tuturan RUKMANA : Apa? Aku orang yang berkomplot? 

(BERTERIAK) Tutup mulutmu. 
AGUS   :  Tukang komplot! 
RUKMANA :  Pengecut! Anak liar! 
AGUS   :  Tikus tua! Rentenir! Lintah darat! 
RUKMANA :  Tutup mulutmu, atau akan kubunuh 

kau dengan senapan ayam liar. 
Goblok!

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi karena terjadi saat Pak Rukmana marah 
kepada Agus yang menghinanya dengan kata-kata negatif seperti 
tikus tua, lintah darat. 
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No. Data : 88  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks AGUS MENGATA-NGATAI PAK RUKMANA DAN 

BEGITU PULA SEBALIKNYA. TIBA-TIBA RATNA IKUT 
MENIMPALI PEMBICARAAN MEREKA BERDUA. 

Tuturan AGUS   :  Setiap orang mengetahui ..., ooo hatiku ..., 
bahwa istrimu dulu  suka memukuli kau. 
Ooo ... hatiku ... bahuku ... mataku ... aku 
pasti mati, ooooh ... ... ... 

RUKMANA :   Dan kau suka menggoda babu-babu 
tetanggamu. 
AGUS  :   Ooo ... hatiku ... Pasti hancur, pundakku 

sudah linu. Mengapa  pundakku? Oh ... 
Aku pasti mati ... (JATUH KE KURSI)  

RUKMANA :   Aku pasti lemas susah bernapas, kurang 
hawa. 
RATNA    :   Ia mati ... ! Ia mati ... !   

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika 
Ratna merasa senang ketika melihat Agus pingsan di rumahnya. 

 
 

No. Data : 
89 

 Sumber data : Drama Pinangan 

Konteks AGUS YANG SETENGAH SADAR MEMPEROLEH KABAR 
DARI PAK RUKMANA KALAU RATNA MENERIMA 
LAMARANNYA DAN RATNA MENYETUJUI 
PERKATAAN PAK RUKMANA. 

Tuturan RUKMANA  :   Siapa mati? (MELIHAT AGUS) Dia 
benar-benar telah mati, ya Tuhan! 
Dokter! (MELETAKKAN AIR DI 
BIBIR AGUS) 
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 Minum ... Ia tidak mau minum. Jadi dia 
mati, dan seterusnya ... Mengapa aku 
tidak menembak diriku? Beri aku pistol! 
... Pisau! (AGUS BERGERAK-GERAK) 
kukira ia hidup...Minumlah, Agus ... 

AGUS         :  (BERKUNANG-KUNANG) Dimana 
aku? 
RUKMANA  : Sebaiknya kau segera kawin, dan 

seterusnya, persetan kalian. Dia 
menerima lamaranmu dan akan 
kuberikan anakku kepadamu. 

AGUS          :   Ah, siapa? (BANGUN) Siapa? 
RUKMANA      :   Ia menerima kamu dan persetan dengan 
kalian. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan:  
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi secara 
informal yaitu Pak Rukmana dengan berbaik hati menyuruh Agus 
segera menikah dengan anaknya. 

   
 

No. Data : 90  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks PAK RUKMANA MENYURUH AGUS MENJABAT 

TANGAN RATNA KETIKA TAHU KALAU ANAKNYA 
MENYUKAI AGUS. 

Tuturan RUKMANA     :  Jabatlah tangannya, Nak. Dan seterusnya 
...  
AGUS         : Hah? Apa? Aku gembira. Maaf Ada apa 

sebenarnya? Oh ya, aku mengerti. 
Hatiku berdebar-debar, kepalaku 
pusing, aku senang Ratna yang manis.  

RATNA          :  Saya ... saya juga senang Agus 
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Tubagus.  
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika 
Ratna dalam keadaan senang. 

No. Data : 91  Sumber data : Drama Pinangan 
Konteks RATNA MENYURUH AGUS UNTUK MENGAKUI KALAU 

ANJINGNYA JAUH LEBIH PINTAR. 
Tuturan RATNA  : Tapi harus kau terima sekarang. Si 

Belang lebih bodoh dari si Kliwon 
AGUS   :   Dia lebih cerdik, Ratna. 
RATNA  :   Ia kurang cerdik! 
AGUS   :   Ia lebih cerdik. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan berupa 
konteks situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi berupa 
Ratna yang berdebat dengan Agus terkait anjing yang dimiliknya. 



217 
 

 
 

 
 

No. Data : 92  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks PERCAKAPAN INI TERJADI KETIKA NIK MUNCUL 

SECARA TIBA-TIBA DAN SVIET KAGET MELIHAT 
KEMUNCULAN NIK DARI DALAM LEMARI. 

Tuturan SVIET :  "Siapa kau? Ivanitch? 
NIK : "(Datang mendekat perlahan-lahan)  Ini 

aku,Tuan, si pembisik! 
SVIET :  (Terhuyung-huyung ke kursi, bernafas 

sesak lalu menggeletar hebat) Ya Tuhan! 
Siapakah kau? Itu kau… kaukah itu 
Nikituskha? Apa…apa yang kau 
kerjakan di sini? 

NIK : ”Aku menginap malam ini di lemari 
pakaian. Mohon sekali tuan jangan 
beritahukan Alexi Komitch. Aku tak 
punya tempat tinggal lain untuk 
menginap malam ini. Aku sungguh-
sungguh tak punya. 

SVIET  : "Ah! Nikituskha? Cobalah pikir, mereka 
menyeruku 16 kali. Mereka memberiku 
tiga bungkus bunga dan banyak lagi 
benda-benda yang lain. Antusias mereka 
sudah melonjak-lonjak.Namun tiada 
sebuah hatipun datang setelah 
pementasan selesai, untuk 
membangunkan orang tua yang malang 
ini dan membawanya pulang ke rumah. 
Dan aku, akulah… orang tua itu 
Nikituskha! Usiaku telah 68,sakit-sakitan 
lagi, dan aku tak punya harapan lagi 
untuk hidup. (Jatuh memeluk leher 
IVANITCH dan menangis). Jangan pergi 
jauh NIKITUSKHA! 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
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c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi yang 
berhubungan dengan waktu terjadinya komunikasi yaitu malam 
hari ketika hanya Ada Sviet dan Nik. 

 
 

No. Data : 93  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks PERCAKAPAN INI TERJADI KETIKA SVIET MENGELUH 

DAN NIK MENYARANKAN SVIET UNTUK PULANG KE 
RUMAH. 

Tuturan SVIET : "Ah! Nikituskha? Cobalah pikir, mereka 
menyeruku 16 kali. Mereka memberiku tiga 
bungkus bunga dan banyak lagi benda-
benda yang lain. Antusias mereka sudah 
melonjak-lonjak. Namun tiada sebuah 
hatipun datang setelah pementasan selesai, 
untuk membangunkan orang tua yang 
malang ini dan membawanya pulang ke 
rumah. Dan aku, akulah… orang tua itu 
Nikituskha! Usiaku telah 68, sakit-sakitan 
lagi, dan aku tak punya harapan lagi untuk 
hidup. (Jatuh memeluk leher IVANITCH 
dan menangis). Jangan pergi jauh 
NIKITUSKHA! Aku sudah uzur, tak ada 
harapan lagi, dan kurasa inilah saatnya aku 
mati. 

NIK  :   Tuan, kini sebaiknya Tuan pulang saja. 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  
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Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 

situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika Nik 

merasa kasihan kepada Svietyang mengeluhkan nasibnya. 

 
 

No. Data : 94  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks NIK MENCOBA MENGHIBUR TUAN SVIET YANG  

 TIDAK MAU PULANG KE RUMAHNYA SENDIRI. 
Tuturan NIK :  "Oh Masak Tuan lupa di mana Tuan 

tinggal? 
SVIET  : "Aku tak mau kesana, aku tak mau! Aku 

cuma sendirian di sana. Aku tak punya 
keluarga. Nikituskha! Tak punya istri, 
tak punya anak. Aku seperti angin yang 
berhembus melintasi padang-padang 
yang sepi. Aku akan mati dan tak 
seorangpun akan mengikuti. "Sungguh 
mengerikan kesendirian ini.Tak ada yang 
membahagiakanku, tak ada yang 
mengasihiku. Tak ada yang mau 
menolong aku ketempat tidur kalau aku 
mabuk. Punya siapakah aku ini? Siapa 
yang membutuhkan aku? Dan siapakah 
yang mencintai aku? Tak sebuah hatipun, 
Nikituskha. 

NIK   :  (Menangis) Penonton mencintai Tuan. 
 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan:  Faktor nonkebahasaan berupa 
konteks situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi 
saat Nik berusaha menghibur Sviet yang sedang sedih. 
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No. Data : 95  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks NIK BERSIMPATI MELIHAT TUAN SVIET YANG 

MENGELUH KARENA  MENGANGGAP  DIRINYA TIDAK 
ADA YANG MENCINTAI. 

Tuturan SVIET   : Penonton sudah pulang. Mereka semua 
sudah tidur dan melupakan si badut 
tuanya. Tidak seorangpun membutuhkan 
aku, tak ada yang mencintaiku. Aku tak 
punya istri dan tak punya anak.  

NIK             :  "Oh Tuan. Oh Tuan! Jangan jadi begitu 
murung karenanya. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika Nik 
merasa kasihan kepada Sviet yang mengeluhkan nasibnya. 

 
 
 
 

No. Data : 96  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks TUAN SVIET MENCERITAKAN KEHIDUPANNYA 

KEPADA NIK 
Tuturan NIK  : "Oh Tuan. Oh Tuan! Jangan jadi begitu 

murung karenanya. 
SVIET    : (TERSINGGUNG) Aku seorang laki-laki. 

Aku hidup. Aku   punya darah dalam 
pembuluhku, bukan air. Aku laki-laki 
terhormat Nikitushka. Dari keluarga 
baik-baik. Sebelum aku masuk ke dalam 
lubang celaka ini, aku jadi tentara, 
perwira pasukan meriam…Aku anak 
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muda yang baik, betapa cakap, gagah, 
kuat dan bersemangat. Demi Tuhan, apa 
tujuanku sebenarnya, kemudian aku 
menjadi pemain sandiwara, Nikitushka. 

NIK     :   Sudah waktunya kau tidur tuan Vassilit 
Vassilitch. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi pada waktu 
Sviet menyombongkan dirinya kepada Nik. 

 
 

No. Data : 97  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks NIK KASIHAN MELIHAT TUAN SVIET YANG 

MENYESAL DI MASA TUANYA KARENA TELAH 
MEMILIH MENJADI PELAWAK. 

Tuturan SVIET  : Ketika baru-baru aku naik ke pentas, 
semasih gairah remaja bergejolak, aku 
ingat seorang wanita yang jatuh cinta 
karena aktingku. Dia sangat cantik, 
tinggi semampai, muda, suci, tak bercela, 
berseri-seri laksana fajar musim panas. 
Semuanya dapat tembus menyinari 
kegelapan malam. 

   Kau mengerti? Dia dapat mencintai 
akting. Tetapi, buat mengawininya tidak! 
Aku sedang berlakon pada suatu ketika. 
Ya, aku ingat, aku berperan sebagai 
badut yang tolol. Setelah berlakon aku 
merasa mataku jadi terbuka karena 
melihat apa yang pernah kuanggap 
pemujaan kepada seni begitu suci, 
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sebenarnya adalah khayalan dan impian 
kosong belaka. Bahwa aku adalah badut 
yang tolol dan menjadi permainan yang 
asing dan sia-sia. 

    NIK :  Oh Tuan! Kau kelihatan begitu pucat 
pasi. Kau dekati aku dengan kematian. 
Ayolah, kasihani aku! 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi ketika Nik 
merasa kasihan kepada Sviet yang mengeluhkan nasibnya disertai 
dengan sindiran. 

 
 

No. Data : 98  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks SVIET  MENGELUHKAN NASIBNYA KEPADA NIK 

SAMBIL MEMBANGGAKAN DIRINYA DI DEPAN NIK. 
Tuturan SVIET : Ketika aku telah mengetahui segalanya 

dan pengetahuan itu telah dibeli tunai, 
Nikituskha! Setelah itu…jika gadis 
itu…nah, kumulailah penggambaran 
tanpa tujuan hidup dari hari kehari, tanpa 
tujuan apa-apa. Akupun mengambil 
peranan pelawak murahan. Membiarkan 
diriku hancur. (tersedu-sedu)…semuanya 
telah berlalu….. 

NIK :  Di sana, di sana, Tuan! 
Diamlah….mudah-mudahan! 
(Memanggil) Petrushka! Yegorhka! 

SVIET : Tetapi, betapa jeniusnya aku. Aku tidak 
bisa membayangkan kemampuanku, 
betapa fasih, bagaimana menariknya 
aku, betapa peka, dan betapa hebat tali 
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senar (menepuk-nepuk dada) menggetar 
di dalam dada ini.  

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi pada 
waktu Sviet menyombongkan dirinya kepada Nik. 

 
 

No. Data : 99  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks SVIET MEMBERIKAN PUJIAN KEPADA NIK SETELAH 

MELIHAT NIK MEMERANKAN AKTING ORANG TOLOL. 
Tuturan NIK  : "(Mengambil peran si tolol); Nunolo, air 

suci istana di dalam rumah gersang lebih 
baik daripada air hujan di rumah ini. Bagus, 
Nunolo, masuklah. Mintalah anugerah 
putrimu : ini adalah malam belas kasihan 
bagi orang-orang bijaksana maupun orang 
tolol. 

SVIET : Ah! Sungguh mampu dan berbakat kau! 
Dan, aku memang artis ulung! 

 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 



224 
 

 
 

e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa konteks 
situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi pada 
waktu Sviet memuji Nik yang disertai memuji dirinya sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 

No. Data : 100  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks NIK MENGATAKAN KEPADA TUAN SVIET KALAU DIA 

TIDAK BISA MEMAINKAN SULING. 
Tuturan NIK    :   Tuanku, aku tak pandai. 

     SVIET    :    Kuharap kau. 
     NIK  :   Percayalah, aku tak pandai. 
  SVIET  :  Ini mudah saja seperti berbaring-baring : 

tutuplah lubang-lubang itu dengan jari, 
keluarkan napas dari mulutmu, dan nanti 
akan terdengar musik yang amat merdu. 
Perhatikan, itu penutupnya. 

NIK :  Tetapi, itulah yang aku tidak bisa 
memakainya agar cocok : aku tak ahli. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa 
konteks situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi 
pada waktu Nik menjelaskan kepada Sviet kalaui ia tidak bisa 
bermain suling. 
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No. Data : 101  Sumber data : Drama Nyanyian Angsa 
Konteks TUAN SVIET MENJELASKAN TENTANG KEINDAHAN 

ALAT MUSIK SULING KEPADA NIK. 
Tuturan SVIET : Mengapa? Ingatlah betapa tak 

bergunanya kau lakukan untukku, kau 
harus nampak paham akan istirahatku, 
kau harus menangkap hakekat dari 
kegaibanku, kau harus mendengar dari 
catatanku yang mula-mula hingga 
puncak pedomanku. 

  Dan di situlah terdapat berbagai musik
suara yang indah di dalam alat yang keci
ini, meskipun kau tak bisa meniupnya
hingga   berbunga. Astaga! Kau piki
aku hanya muda meniup suling itu saja?
Sebetulnya, alat instrumen mana yang kau
kehendaki? Meskipun kau tak yakin
kepadaku, kau memang tak bisa
melakukannya untukku. 

NIK  :  Itu tentu Petrushka dan Yegorhka 
pulang. Ha, engkau memang jenius, 
Tuan. 

 
 
 
Analisis 

Pematuhan prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan: 
a. Bidal Ketimbangrasaan 
b. Bidal Kemurahhatian 
c. Bidal Keperkenaan 
d. Bidal Kerendahhatian 
e. Bidal Kesetujuan 
f. Bidal Kesimpatian  

Faktor penentu kesantunan: Faktor nonkebahasaan berupa 
konteks situasi komunikasi. Konteks situasi komunikasi terjadi 
pada saat Nik memberikan pujian kepada Sviet pandai bermain 
suling. 

 
 

Keterangan: 
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                      : Gambar lingkaran tersebut merupakan penanda pada 

pilihan pematuhan maupun pelanggaran bidal prinsip 
kesantunan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


