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SARI 

Destyana, Fika Arisma. 2018. Kesantunan Tuturan Forum Komunikasi Ladies 

Biker Indonesia Wilayah Yogyakarta (Formasi Labirin Yogyakarta) dalam 

Rapat mingguan. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Septina 

Sulistysningrum, S.Pd., M.Pd. 
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 Pemilihan kesantunan tuturan dalam rapat mingguan Formasi Labirin 

Yogyakarta sebagai bahan penelitian karena pada saat ini kesantunan dalam 

bertutur sudah jarang digunakan oleh anak-anak muda. Hal ini dibuktikan dengan 

sedikitnya anak muda yang menggunakan kesantunan dalam bertutur dengan 

orang lain. Misalnya dalam menggunakan sapaan, pilihan kata dan gaya bahasa 

digunakan penutur untuk mengungkapkan makna dan maksud pada lawan tutur. 

 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pematuhan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan tuturan untuk dijadikan sebagai wawasan, pengetahuan, dan 

pemahaman tentang pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan tuturan. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripfit kualitatif dengan instrumen 

kartu data. Sasaran penelitian ini adalah mendeskrpsikan pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kesantunan tuturan yang terjadi dalam rapat mingguan 

Formasi Labirin Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan 

yang terjadi saat rapat mingguan Formasi Labirin Yogyakarta. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tuturan anggota Formasi Labirin Yogyakarta dalam 

rapat mingguan yang terjadi pada akhir bulan Agustus dan awal bulan September. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian Kesantunan Tuturan Forum 

Komunikasi Ladies Biker Indonesia Wilayah Yogyakarta (Formasi Labirin 

Yogyakarta) dalam Rapat Mingguan adalah terjadinya pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kesantunan tuturan. Pematuhan prinsip kesantunan tuturan 

pada semua maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, 

maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim 

kesimpatian. Pelanggaran prinsip kesantunan tuturan terjadi pada tiga maksim, 

yaitu maksim kebijaksanaa, maksim kesederhanaan, dan maksim pemufakatan. 

Dari penelitian kesantunan tutaran dalam rapat mingguan Formasi Labirin 

ini, penulis memberi saean kepada pembaca sebagai berikut: 1) Bagi para pelaku  

rapat, penerapan prinsip kesantunan  berbahasa perlu ditingkatkan, agar 

komunikasi antara pemimpin rapat dan peserta rapat semakin santun. 2) Bagi 

peneliti, penelitian tentang kesantunan  berbahasa perlu dikembangkan, karena 

sangat berguna dalam proses komunikasi baik di dalam situasi resmi maupun 

tidak resmi, khususnya dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komunitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai kesantunan. Hal ini 

dibuktikan banyaknya wisatawan asing yang mengakui dan 

mempublikasikan kesantunan dan keramahan warga Indonesia.Kesantunan 

merupakan suatu tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-

hari.Dengan demikian kesantunan berbahasa berkaitan dengan 2 aspek 

yakni,aspek perilaku dan aspek berbahasa seseorang. 

Kesantunan (politiness), kesopansantunan, atau etiket adalah 

tatacara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan 

merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh 

suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat 

yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa 

disebut “tatakrama”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, kesantunan dapat dilihat dari dari 

berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Pertama, kesantunan 

memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket 

dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, maka dalam 

diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku 
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secara baik di masyarakat tempat seseorang itu megambil bagian sebagai 

anggotanya. Ketika dia dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai 

kepadanya, baik penilaian itu dilakukan secara seketika (mendadak) maupun 

secara konvensional (panjang, memakan waktu lama). Kesantunan di 

Indonesia diajarkan mulai anak berusia dini sampai dewasa.  

Pada aspek berbahasa terdapat pilihan kata, intonasi, nada, dan 

struktur kalimat. Kesantunan dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan 

tujuan mendekatkan jarak social antara penuturnya dalam peran mereka 

yang berbeda-beda. Dengan demikian kesantunan akan tercipta kedekatan 

emosi antara penutur dengan lawan bicaranya.Kita harus membuang sifat 

keegoisan kita untuk melakukan tindakan yang sopan santun kepada lawan 

bicara kita. Dalam kesantunan, ada sikap saling menghargai satu sama lain. 

Selain itu kesantunan dapat diartikan untuk mewujudkan,mempertahankan 

harga diri dan kehormatan lawan bicara kita.  

Kesantunan selalu berkaitan dengan aspek-aspek kebahasan. Aspek 

kesantunan terjadi dari etika, norma sosisal ,dan sistem budaya. Kesantunan 

dipengaruhi juga oleh kontek yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan 

peran yang berkaitan dengan umur, usia, dan kedudukan. 

Kesantunan merupakan salah satu aspek yang peranannya sebagai 

pelengkap untuk mencapai tujuan lain dengan terciptanya suasana tujuan 

komunikasi akan tercapai. Seperti anak yang meminta izin untuk pergi 

bersama temannya. Anak tersebut harus santun dalam berbahasa untuk 

mendapatkan apa yang anak tersebut inginkan. Sama halnya dengan seorang 
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pelayan toko yang melayani pelanggan, pelayan toko tersebut harus 

berbahasa yang santun agar pelanggan merasa dihargai dan tertarik membeli 

produk yang ada di tokonya. 

Kesantunan bahasa sungguh penting untuk kehidupan sehari-hari. 

Moral seseorang dapat diukur dari kesantunan berbahasa seseorang. Orang 

tua harus mengajarkan anaknya untuk sopan santun agar kedepan nya bisa 

menjadi lebih baik. Orang tua juga harus memperhatikan tontonan apa yang 

anaknya lihat. Karena banyaknya tontonan yang menggunakan bahasa yang 

tidak baik atau tidak sopan. Intinya kesantunan harus di biasakan dari kecil 

agar besarnya akan terbiasa dengan kesantunan 

Akan tetapi kesantunan dalam berbahasa bertutur sudah dipandang 

kuno. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya anak muda yang menggunakan 

kesantunan dalam bertutur dengan orang lain. Misalnya dalam 

menggunakan sapaan, pilihan kata dan gaya bahasa digunakan penutur 

untuk mengungkapkan makna dan maksud pada lawan tutur. Pilihan kata 

yang baik akan membuat lawan tutur merasa dihormati. Tuturan yang 

semakin panjang juga dianggap tuturan tersebut santun, maka pemilihan 

kata dalam bertutur menjadi salah satu penentu santun atau tidaknya bahasa 

yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia sebutan kamu, anda, saudara, 

bapak atau ibu mempunyai efek kesantunan yang berbeda saat digunakan. 

Komunikasi yang tidak menggunakan sapaan juga mengakibatkan 

ketidaksantunan bagi penutur. Selain itu ketidaksantunan juga dapat terjadi 

ketika penutur tidak dapat mengendalikan apa yang dituturkan. 
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Pranowo (dalam Maulida 2014:2) menyebutkan ada beberapa hal 

yang menyebabkan pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebabnya antara 

lain mengkritik secara langsung dengan menggunakan kata-kata kasar atau 

diksi yang kurang halus, memberi saran secara langsung, penolakan tidak 

dengan kata “maaf”, bercanda untuk menjatuhkan peserta lain, menonjolkan 

dirinya sendiri, menuduh atau berprasangka terhadap lawan tutur, memberi 

ucapan dengan terpaksa, dorongan emosi penutur, protektif dengan pendapat 

sendiri, dan memojokkan lawan tutur. Oleh karena itu, kesantunan tuturan 

perlu dikaji untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan adan pematuhan 

kesantunan tuturan ketika manusia berkomunikasi. 

Kesalahan dalam bertutur sering terjadi dalam proses komunikasi. 

Hal tersebut dapat terjadi dalam situasi resmi atau tidak resmi. Situasi resmi 

misalnya perkuliahan, kegiatan belajar mengajar, rapat sekolah, rapat 

organisasi, rapat pada pemerintahan, rapat organisasi dan lain-lain. 

Sesangkan situasi tidak resmi misalnya proses jual beli, bermain, bertamu, 

dan lain-lain. Kesalahan tuturan dapat ditemukan dalam organisasi misalnya 

rapat. Pengamatan tuturan di dalam rapat dilakukan untuk menemukan 

santun atau tidaknya tuturan tersebut. 

Kesantunan tuturan dalam rapat menarik untuk diteliti karena 

dalam rapat terjadi interaksi verbal atau fenomena kebahasaan yang 

berkaitan dengan unsur-unsur pragmatik. Misalnya pematuhan kesantunan, 

penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung dalam menyampaikan 

pendapat. Selain itu kesantunan juga sangat dibutuhkan di zaman milenial 
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seperti sekarang ini. Hal tersebut dapat diterapkan pada peserta rapat dalam 

suatu organisasi komunitas motor. Banyaknya perkelahian antar geng motor 

juga hal yang sering dijumpai. Perkelahian antar geng motor biasanya 

dilandasi adanya saling ejek antar geng motor satu dan lainnya. Saling ejek 

dalam hal ini salah satu aspek yang melanggar maksim kesantunan 

berbahasa. 

Dalam organisasi Forum Komunikasi Ladies Biker Indonesia 

wilayah Yogyakarta (Formasi Labirin Yogyakarta) biasa diadakan rapat 

setiap minggu saat berkumpul atau yang disebut kopi darat (kopdar). Rapat 

tersebut dinamakan rapat mingguan. Rapat mingguan termasuk dalam rapat 

resmi karena dilaksanakan rutin setiap minggunya dan sudah terjadwal pada 

hari Jumat. 

Peneliti akan mengambil rapat mingguan Formasi Labirin 

Yogyakarta untuk diteliti. Berdasarkan wawancara, saat rapat mingguan 

Formasi Labirin Yogyakarta sering terjadi  kesalahan dalam berpendapat 

yaitu beberapa ada yang tidak memperhatikan kesantunan dalam tuturan dan 

beberapa di antaranya masih terlihat kesalahan pemilihan kata dalam 

berpendapat.  

Formasi Labirin Yogyakarta dipilih peneliti karena anggotanya 

yang mengikuti rapat terlihat beberapa kesalahan dalam pemilihan kata. 

Selain itu Formasi Labirin sebagai penelitian karena belum ditemukan 

penelitian serupa pada penelitian terdahulu. Hal tersebut yang membuat 

peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang Kesantunan Tuturan Forum 
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Komunikasi Labirin Wilayah Yogyakarta (Formasi Labirin Yogyakarta) 

dalam Rapat Mingguan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas 

terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul. Identifikasi masalah ini 

didapatkan setelah pengamatan langsung pada saat kopdar Formasi Labirin 

Yogyakarta. Permasalahan pada penelitian dapat diidentifikasi sebagai 

berikut. 

1. Pematuhan prinsip kesantunan tuturan dalam rapat mingguan Formasi 

Labirin Yogyakarta. 

2. Pelanggaran prinsip kesantunan tuturan dalam rapat mingguan 

Formasi Labirin Yogyakarta. 

3. Penyebab ketidaksantunan penutur rapat mingguan Formasi Labirin 

Yogyakarta. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Disebabkan luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, 

maka permasalahan akan dibatasi. Peneliti akan membatasi pada pematuhan 

dan pelanggaran kesantunan tuturan dalam rapat mingguan Formasi Labirin. 

Alasan pemilihan permasalahan tersebut berdasarkan pengamatan pada 

objek penelitian bahwa dalam komunikasi rapat mingguan ditemukan 

bentuk-bentuk tuturan yang mematuhi dan melanggar kesantunan tuturan. 

 



7 
 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penelitian ini difokuskan 

pada hal-hal sebagai berikut. 

1. Apa saja pematuhan prinsip kesantunan tuturan yang terjadi dalam 

rapat mingguan Formasi Labirin Yogyakarta? 

2. Adakah pelanggaran prinsip kesantunan tuturan yang terjadi dalam 

rapat mingguan Formasi Labirin Yogyakarta? 

 

1.5 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

sebagi berikut. 

1. Mendeskripsikan pematuhan prinsip kesantunan tuturan yang terjadi 

dalam rapat mingguan Formasi Labirin Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesantunan tuturan  yang terjadi 

dalam rapat mingguan Formasi Labirin Yogyakarta. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Bagi calon pendidik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai pematuhan 

dan pelanggaran kesantunan tuturan. 

  Bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

acuan dan referensi tentang kesantunan tuturan yang telah ada. 

  Bagi calon peserta rapat diharapkan menjadi reverensi dan 

pedoman dalam rapat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang kesantunan tuturan sudah banyak ditemukan, 

termasuk di dalam situasi yang resmi maupun tidak resmi. Penelitian 

tentang situasi resmi sudah banyak ditemukan, tetapi penelitian dalam rapat 

organisasi masih jarang ditemukan. Beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini adalah penelitian dari Malcom Skewis (2003), Hans J. 

Ladegaard (2003), Rika Ningsih (2007), Iin Alviah (2014), I Wayan Gede 

Mega Saputra, I Nengah Martha, I Wayan Rasna (2014), Elies Erfanty 

Rahayu (2013), Maulida Fachrun Isach (2014), Choiriyatul Istiqomah 

(2015), Diyah Berta Alpina dan Mulyanto Widodo (2017), Dewi Nurhayati 

dan Raden Hendrayan (2017). 

Malcom Skewis (2003) melakukan penelitian yang berjudul 

“Mitigated directness in Honglou meng: directive speech acts and 

politeness in eighteenth century Chinese”. Penelitian ini membahas tentang 

tuturan yang terjadi pada laki-laki di Cina pada abad ke 18 berdasarkan 

novel Hongloumeng. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang diteliti 

oleh peneliti adalah meneliti tentang tuturan pada satu jenis kelamin  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti dan waktu yang 

diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah yang berjenis 

kelamin laki-laki pada waktu abad ke 18 mlalui novel Hongloumeng, 
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sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah berjenis kelamin 

perempuan pada waktu saat ini. 

Penelitian Hans J. Ladegaard (2003) yang berjudul “Politeness in 

young children’s speech: context, peer group influence and pragmatic 

competence”. Pemnelitian ini membahas tentang kesantunan bahasa dalam 

pergaulan anak-anak di Denmark. Penelitian ini menghasilkan bahwa anak-

anak perempuan lebih santun dalam berbahasa dari pada anak laki-laki 

walaupun sama-sama menggunakan gaya tegas. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah meneliti tentang kesantunan dalam berbahasa. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek penelitian. Subjek penelitian 

ini adalah anak-anak di Denmark sedangkan penelitian yang diteliti oleh 

peneliti adalah orang dewasa perempuan yang minimal usia 17 tahun. 

Penelitian Ika (2007) yang berjudul “Kesantunan Tuturan Imperatif 

Mahasiswa Kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Angkatan 2007”. 

Penelitian ini membahas kesantunan yang terjadi pada mahasiswa kelas A 

program studi pendidikan bahasa Indonesia fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas Islam Riau angkatan 2007. Hasil dari penelitian ini 

adalah jumlah tuturan yang tidak sopan lebih banyak daripada tuturan yang 

sopan. Persamaan penelitian ini adalah usia dari subyek penelitian yaitu 

orang dewasa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian. 

Tempat penelitian ini adalah di sebuah kampus dan penelitian yang diteliti 

oleh peneliti adalah tempat berkumpul sebuah komunitas. 
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Penelitian Iin Alviah (2014) yang berjudul “Kesantunan Berbahasa 

dalam Tuturan Novel Para Priyayi Karya Umar Kayam”. Penelitian ini 

mendeskripsikandan mengindentifikasi tuturan yang muncul dalam novel 

Para Priyayi, menderskripsikan karakteristik tuturan dalam Para Priyayi 

guna mewujudkan kesantunan berbahasa, mendeskripsikan dan menelaah 

straregi penutur dalam mewujudkan kesantunan berbahasa yang terdapat 

dalam Para Priyayi. Relevansi penelitian ini adalah kesantunan berbahasa. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek dari penelitian ini adalah novel 

Para Priyayi karya Umar Kayam dan penelitian yang diteliti oleh peneliti 

adalah kumpulan orang. 

Penelitian I Wayan Gede Mega Saputra, I Nengah Martha, I Wayan 

Rasna (2014) berjudul “ Kesantunan Imperatif Tuturan Guru untuk 

Memotivasi Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII SMP 

Negeri 1 Singaraja. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan teknik-teknik 

motivasi yang diterapkan guru, mendeskripsikan wujud imperatif tuturan 

guru untuk memotivasi siswa, dan mendeskripsikan tingkat kesantunan 

imperatif tuturan guru. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif 

kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesantunan tuturan. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian 

ini untuk memotivasi siswa. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti 

adalah mencari kesalahan dan pematuhan kesantunan tuturan. 

Penelitian Diyah Berta Alpina dan Mulyanto Widodo (2017) 

berjudul “Kesantunan Bertutur Customer Service Bank Lampung dan 
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Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Penelitian ini 

mendeskripsikan kesantunan bertutur customer service di Bank Lampung 

dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat maksim kesantunan yang menaati dan 

melanggar, yaitu maksim kearifan, kedermawanan, simpati, dan 

kesepakatan. Kesantunan linguistik yang terdapat dalam penelitian ini 

ditandai dengan penanda kesantunan, kesantunan pragmatik ditandai 

dengan tuturan deklaratif dan introgatif. Hasil penelitian ini diimplikasikan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X pada materi teks 

negosiasi. Data penelitian dijadikan sebagai contoh dialog teks negosiasi. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan. Metode 

yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah subjek penelitian yaitu Customer Servis, sedangkan penelitian 

yang diteliti oleh peneliti adalah anggota komunitas. 

Penelitian Dewi Nurhayati dan Raden Hendrayan berjudul 

“Kesantunan Berbahasa Pada Tuturan Siswa SMP”. Penelitian ini 

membahas kesantunan yang ada pada siswa kelas VII C SMP Negeri 5 

Cimahi. Hasil penelitian ternyata indikator kesantunan yang mendominasi 

pada tuturan siswa kelas VII C SMPN 5 Ciamis adalah indikator kesantunan 

berupa; 1) sifat rendah hati , ditunjukan siswa ketika bertutur 

memperlihatkan rasa ketidakmampuan di hadapan mitra tutur dalam hal ini 

terhadap gurunya, dan 2) sikap hormat, ditunjukan siswa ketika bertutur 
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memperlihatkan bahwa mitra tutur diposisikan pada tempat yang lebih 

tinggi, yaitu siswa menggunakan kata ganti orang atau sapaan dengan kata 

“Bu” dan “Pak” untuk menyapa gurunya. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah kesantunan berbahasa pada sekelompok orang, yaitu siswa dan 

anggota komunitas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat 

penelitian yaitu sekolah dan tempat berkumpul sebuah komunitas. 

Penelitian Elies Erfanty Rahayu berjudul “Analisis Kesantunan 

Berbahasa dalam Interaksi Antarsantri Putri Pondok Pesantren Al-Muayyad 

Surakarta:Kajian Pragmatik”. Penelitian ini terkait dengan prisip kesantunan 

yang terjadi di pondok pesantren dengan subjek penelitiannya adalah santri 

putri. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi wujud kesantunan berbahasa, 

interaksi bahasa yang terjadi anntarsantri putri, dan wujud pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa. 

Penelitian Maulida Fachrun Iscah pada tahun 2014 berjudul 

“Kesantunan Berbahasa dalam Rapat Rutin di SD Sokowaten Baru Babadan 

Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”. Penelitian 

ini terkait dengan prinsip kesantunan dalam rapat. Penelitian ini yang paling 

mirip dengan penelitian yang dilakukan. Subjek dari penelitian ini adalah 

anggota rapat rutin di SD Sokowetan Baru. Hasil dari penelitian ini adalah 

deskripsipematuhan dan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa. 

Penelitian Choiriyatul Istiqomah pada tahun 2015 berjudul 

“Ananlisis Kesantunan Tuturan dalam Video Iklan Layanan Kesehatan 

Masyarakat”. Dalam penelitian ini terkait dengan prinsip kesantunan yang 
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ada dalam video iklan layanan kesehatan masyarakat. Hasil dari penelitian 

ini adalah deskripsi wujud kesantunan tuturan yang terjadi dalam video 

layanan iklan kesehatan masyarakat.  

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut terdapat pada permasalah 

yang akan dikaji, yaitu prinsip kesantunan berbahasa. Perbedaan penelitian 

ini dengan ketiga penelitian tersebut, yaitu terletak pada subjek dan tempat 

penelitian. Subjek penelitian tersebut masing-masing, adalah Elies Erfanty 

Rahayu berasal dari interaksi santri putri di pondok pesantren Al-Muayyad. 

Skripsi Maulida Fachrun Isach berasal dari percakapan yang ada di dalam 

rapat rutin SD Sokowaten Baru. Sedangkan skripsi Qomariyatul Istiqomah 

berasal dari tayangan video layanan kesehatan masyarakat. Penelitian yang 

dilakukan ini tidak seperti penelitian sebelumnya yang subjek penelitiannya 

berasal dari video layanan kesehatan masyarakat atau peristiwa tutur di 

terminal. Dan juga berbeda tempat dengan penelitian yang bertempat di 

sekolah, akan tetapi berasal dari komunikasi yang ada di dalam situasi resmi 

dan tempat suatu organisasi, yaitu rapat mingguan yang terjadi di Formasi 

Labirin Yogyakarta. 

 Ketiga penelitian tersebut juga mempunyai kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Pertama kelebihan penelitian Elies Erfanty 

Rahayu, yaitu data yang diperoleh lebih beragam karena merupakan 

penelitian lapangan. Kelemahan penelitian Elies Erfanty terletak pada 

subjek penelitian yaitu santri putri yang biasanya pemalu. 
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Kedua penelitian dari Maulida Fachrun Isach (2014) yaitu mudah 

dalam pengambilan data karena berada di suatu sekolah. Kelemahan 

penelitian Maulida Fachrun Isach yaitu data yang diperoleh tidak terlalu 

banyak karena rapat rutin di sekolah tersebut hanya terjadi dalam sebulan 

sekali. 

Ketiga penelitian dari Qomariyatul Istiqomah (2015) mempunyai 

kelebihan lenih mudah dalam mengambil data karena hanya melihat video 

yang sudah ada. Sedangkan kelemahan penelitian ini adalah video yang 

terlalu monoton sehingga tuturan yang didapatkan sedikit. Oleh karena itu, 

peneliti mencoba melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

kesantunan tuturan yang diberi judul “Kesantunan Tuturan Forum 

Komunikasi Ladies Biker Indonesia Wilayah Yogyakarta (Formasi Labirin 

Yogyakarta) dalam Rapat Mingguan”. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kesantunan Bahasa 

Seseorang yang sedang berkomunikasi biasanya tidak menyadari 

bahwa bahasa dan sikap yang digunakan kurang santun. Pranowo (2009: 

1) berpendapat bahwa seseorang yang bertutur kata baik dan halus tutur 

katanya memiliki maksud yang jelas dan dapat menyejukkan hati orang 

lain. Secara umum sopan santun berkenaan dengan hubungan antara dua 

pemeran serta yang boleh kita namakan diri dan lain (Leech, 1993: 206 ). 

Hal ini bermakna bahwa kesantuan melibatkan penutur dan lawan tutur. 

Hal ini bermakna bahwa kesantuan melibatkan penutur dan lawan 
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tutur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 1084) sopan santun 

disebut juga tata krama. Istilah tata krama diserap dari bahasa jawa yang 

berarti aturan untuk menghormati seseorang dengan menggunakan 

bahasa. Menurut perkembangannya, cara menghormati orang lain tidak 

hanya menggunakan bahasa saja melainkan dengan berbagai cara yaitu 

sikap, gerak, gaya, nada atau irama, dan tatapan. 

 Menurut Zamzani, dkk. (2011: 35), kesantunan (politeness) 

merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau 

beretika. Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga apa yang 

dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya 

dengan kultur yang lain. Tujuan kesantunan, termasuk kesantunan 

berbahasa, adalah membuat suasana berinteraksi menyenangkan dan 

efektif. 

Kesantunan berbahasa Indonesia merupakan tata cara yang baik 

atau tata krama dalam berbahasa Indonesia. Berbahasa yang baik, benar, 

dan santun dapat membentuk perilaku seseorang menjadi baik. Berkaitan 

dengan definisi tersebut, Pranowo (dalam Maulida 2014:20) juga 

berpendapat bahwa perilaku seseorang yang baik, benar, dan santun 

menunjukkan bahwa kepribadiannya halus. Hal demikian terjadi karena 

penutur selalu mau memerhatikan beberapa hal ketika berkomunikasi, 

seperti (a) penutur berbahasa secara wajar dengan menggunakan akal 

sehat, (b) penutur selalu mengedepankan pokok masalah yang 

diungkapkan, (c) penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur, (d) 
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penutur jujur, bersikap terbuka dan tidak pernah menyakiti hati mitra 

tutur dalam setiap tuturannya. Kesantunan berbahasa merupakan cara 

yang ditempuh oleh penutur dalam berkomunikasi agar penutur tidak 

merasa tertekan, tersudut, atau tersinggung. 

 Pranowo (dalam Maulida 2014:25) berpendapat bahwa bahasa dan 

perilaku seseorang akan dilihat menggunakan talak ukur kesantunan 

berupa bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Bahasa verbal 

merupakan bahasa yang diungkapkan dengan ujaran atau tulisan, 

sedangkan bahasa nonverbal merupakan bahasa yang diungkapkan dalam 

bentuk mimik, gerak gerik tubuh, sikap atau perilaku. Berkaitan dengan 

definisi tersebut, bahwa kesantunan berbahasa dapat disampaikan secara 

verbal misalnya menggunakan kata ”tolong” pada waktu menyuruh orang 

lain, ucapan ”terima kasih” setelah orang lain melakukan tindakan seperti 

yang diinginkan oleh penutur, penyebutan kata ”Bapak, Ibu” dari pada 

kata ”Anda”, penyebutan kata ”Beliau” dari pada kita ”Dia” untuk orang 

yang lebih dihormati, penggunaan kata ”minta maaf” untuk ucapan yang 

dimungkinkan dapat merugikan mitra tutur. 

Kesantunan tuturan tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda 

verbal atau tata cara berbahasa. Menurut Muslich (dalam Maulida 

2014:27), tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya 

yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu 

bahasa dalam berkomunikasi. Tata cara berbahasa seseorang yang tidak 

sesuai dengan norma-norma budaya akan mendapatkan nilai negatif. Tata 
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cara berbahasa sangat penting diperhatikan oleh para peserta komunikasi 

(komunikator dan komunikan) demi kelancaran komunikasi. Contoh, tata 

cara berbahasa orang Jawa yang berbeda dengan tata cara berbahasa 

orang Batak meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging pada diri 

seseorang berpengaruh pada pola bahasanya. Itulah sebabnya seseorang 

perlu mempelajari atau memahami norma-norma budaya di samping 

mempelajari bahasa. Sebab, tata cara berbahasa yang mengikuti norma-

norma budaya akan menghasilkan kesantunan berbahasa. Selain budaya, 

faktor-faktor sosial seperti status sosial, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan juga mempengaruhi pembentukan kesantunan berbahasa. 

Kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara mematuhi 

prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai 

bahasa itu. Pelaku tutur diharapkan tidak mengabaikan prinsip sopan 

santun karena untuk menjaga hubungan baik dengan mitra tuturnya. 

Tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu tindak 

verbal (bukan tindak verbal itu sendiri) (dalam Maulida 2014:20). 

Sementara itu Austin (dalam Maulida 2014:28) menyatakan bahwa 

semua tuturan adalah bentuk tindakan dan tidak sekedar sesuatu tentang 

dunia tindak ujar atau tutur (speech act) adalah fungsi bahasa sebagai 

sarana penindak, semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur 

sebenarnya mengandung fungsi komunuikatif tertentu. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa mengujarkan sesuatu dapat 
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disebut sebagai aktifitas atau tindakan. Hal tersebut dimungkinkan karena 

dalam setiap tuturan memiliki tujuan tertentu yang berpengaruh pada 

orang lain. 

Demi tercapainya tujuan-tujuan bertutur dengan baik, antara 

penutur dan mitra tutur harus bekerjasama. Bekerja sama dalam sebuah 

peristiwa tutur itu, salah satunya adalah dengan berperilaku sopan kepada 

pihak lain. Untuk dapat berprilaku sopan dalam bertutur, perlu 

dipertimbangkan prinsip kesantunan dalam sebuah tuturan. Prinsip 

kesantunan menurut Leech (dalam Maulida 2014:26) meliputi enam 

maksim. Keenam bidal tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bidal  kebijaksanaan 

Gagasan dasar bidal kebijkasanaan 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 

kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Apabila di 

dalam bertutur orang berpegang teguh pada maksim kebijaksanaan, 

orang tersebut akan dapat menghindarkan sikap dengaki, iri hati, dan 

sikap-sikap lain yang kurang santun terhadap mitra tutur. Rasa sakit 

hati dalam sebuah pertuturan juga dapat diminimalisir dengan 

maksim ini.  Leech (dalam Maulida 2014:26) mengatakan bahwa 

semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula keinginan 
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orang itu untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Demikian 

pula tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lazimnya lebih 

sopan dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara 

langsung. Pelaksanaan maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada 

contoh tuturan berikut ini. 

Tuan rumah :  “Silakan makan saja dulu, nak! Tadi kami sudah 

mendahului.” 

Tamu :  “Wah, saya jadi tidak enak, Bu.” 

Di dalam tuturan tersebut, tampak dengan sangat jelas bahwa apa 

yang dituturkan si Tuan Rumah sungguh memaksimalkan 

keuntungan sang Tamu, yaitu dipersilahkan untuk makan malam 

oleh sang ibu. Tuturan semacam itu dapat ditemukan dalam 

keluarga-keluarga masyarakat desa. Orang-orang desa sangat 

menghargai tamu, baik tamu yang datangnya secara kebetulan 

maupun tamu yang sudah direncanakan terlebih dahulu 

kedatangannya. 

b. Bidal kedermawanan 

Menurut Leech (via Chaer, 2010: 57), maksim ini menghendaki 

setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan kerugian bagi diri 

sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Dalam maksim 

kedermawanan, orang dapat dianggap santun apabila dalam bertutur 

selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan 

bidal kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta 
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pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan 

terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi 

keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan 

bagi pihak lain. Chaer (2010: 60) menggunakan istilah maksim 

penerimaan untuk maksim kedermawanan ini. 

Dengan bidal kedermawanan atau bidal kemurahan hati, para peserta 

pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan 

terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi 

keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan 

bagi pihak lain. Pelaksanaan bidal kedermawanan dapat dilihat pada 

contoh tuturan berikut ini. 

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 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Anak kos A 

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. 

c. Bidal penghargaan 

Bidal ini menuntut setiap peserta tutur untuk memaksimalkan rasa 

hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat 

kepada orang lain. Penghormatan tehadap orang lain akan terjadi 
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apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

memaksimalkan keuntungan bagi orang lain atau mitra tutur.  

Dalam bidal penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat 

dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan 

penghargaan kepada pihak lain. Dengan bidal ini, diharapkan agar 

para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau 

saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering mengejek 

peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai 

orang yang tidak sopan. Pelaksanaan bidal penghargaan dapat dilihat 

pada contoh tuturan berikut ini. 

Dosen A : “Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk 

kelas Business English.” 

Dosen B : “Oya, tadi aku mendengar Bahasa Inggrismu bagus 

sekali.” 

Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekan dosennya 

pada contoh di atas ditanggapi dengan sangat baik bahkan disertai 

dengan pujian dari dosen B. 

d. Bidal kesederhanaan  

Bidal kesederhanaan berpusat pada diri sendiri. Peserta tutur 

diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi 

pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan sombong atau 

congkak hati apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji atau 

mengungulkan dirinya sendiri. 



22 
 

Pelaksanaan bidal kesederhanaan atau bidal kerendahan hati dapat 

dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

Ibu A : “Nanti ibu yang memberikan sambutan dalam rapat 

Dasa Wisma ya.” 

Ibu B : “Waduh… Nanti grogi aku.” 

Dalam contoh di atas ibu B tidak menjawab dengan: “Oh, tentu saja. 

Memang itu kelebihan saya.” Ibu B mengurangi pujian terhadap 

dirinya sendiri dengan mengatkan: “Waduh..nanti grogi aku.” 

e. Bidal permufakatan 

Bidal ini menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk 

memaksimalkan kecocokan dan meminimalkan ketidaksetujuan di 

antara penutur. 

Dalam bidal  ini, diharapkan para peserta tutur dapat saling membina 

kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila 

terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra 

tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka dapat 

dikatakan bersikap santun. Pelaksanaan bidal pemufakatn dapat 

dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

Guru A : “Ruangannya gelap ya, Bu.” 

Guru B : “He’eh. Saklarnya mana ya?” 

Pada contoh di atas, tampak adanya kecocokan persepsi antara Guru 

A dan B bahwa ruangan tersebut gelap. Guru B mengiyakan 

pernyataan Guru A bahwa ruangan gelap dan kemudian mencari 
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saklar yang member makna perlu menyalakan lampu agar ruangan 

menjadi terang. 

f. Bidal simpati. 

Bidal ini meningkatkan rasa simpati sebanyakbanyaknya antara diri 

dan orang lain, meminimalkan rasa antipati antara diri sendiri 

dengan orang lain hingga sekecil mungkin. 

Dalam maksim simpati, diharapkan agar para peserta tutur dapat 

memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak 

lainnya. Jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, 

penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur 

mendapat kesusahan, atau musibah penutur layak berduka, atau 

mengutarakan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Sikap 

antipati terhadap salah satu peserta tutur akan dianggap tindakan 

tidak santun. Pelaksanaan bidal simpati dapat dilihat pada contoh 

tuturan berikut ini. 

Mahasiswa A : “Mas, aku akan ujian tesis minggu depan.” 

Mahasiswa B : “Wah, selamat ya. Semoga sukses.”  

Dengan terdapatnya maksim kesantunan pada sebuah tuturan, maka 

akan diketahui santun atau tidaknya sebuah tuturan. Masing-masing 

maksim pada prinsip kesantunan, mampu menentukan peringkat 

kesantunan sebuah tuturan. 
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2.2.2 Ciri-ciri Kesantunan 

 Berdasarkan keenam maksim kesantunan yang 

dikemukakan, Chaer (2010: 56-57) memberikan ciri kesantunan sebuah 

tuturan sebagai berikut. 

1) Semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula keinginan 

orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. 

2) Tuturan yang diutarakan secara tidak langsung, lebih santun 

dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. 

3) Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang 

lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah (imperatif). 

4) Selain itu, dalam sebuah tuturan juga diperlukan indicator-indikator 

untuk mengukur kesantunan, khususnya diksi. Pranowo (2009: 

104) memberikan saran agar tuturan dapat mencerminkan rasa 

santun, yakni sebagai berikut. 

5) Gunakan kata “tolong” untuk meminta bantuan pada orang lain. 

6) Gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang diperkirakan akan 

menyinggung perasaan lain. 

7) Gunakan kata “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan 

orang lain. 

8) Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan orang lain 

melakukan sesuatu. 

9) Gunakan kata “bapak/ibu, beliau” untuk menyebut orang ketiga 

yang dihormati. 
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Banyak ahli yang mengemukakan pendapat berkaitan dengan 

indicator kesantunan. Implementasi indikator kesantunan dalam 

berkomunikasi digunakan agar kegiatan berbahasa dapat mencapai 

tujuan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar komunikasi dapat berhasil, yakni sebagai berikut. 

1. Perhatikan situasinya. 

2. Perhatikan mitra tuturnya. 

3. Perhatikan pesan yang disampaikan. 

4. Perhatikan tujuan yang hendak dicapai. 

5. Perhatikan cara menyampaikan. 

6. Perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

7. Perhatikan ragam bahasa yang digunakan. 

8. Perhatikan relevansi tuturannya. 

9. Jagalah martabat atau perasaan mitra tutur. 

10. Hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur (kemalangan 

mitra tutur, konfrontasi dengan mitra tutur). 

11. Hindari pujian untuk diri sendiri (rendah hati). 

12. Berikan keuntungan pada mitra tutur. 

13. Berikan pujian pada mitra tutur. 

14. Ungkapkan rasa simpati pada mitra tutur. 

15. Ungkapkan hal-hal yang membuat mitra tutur menjadi senang 

(empan mapan). 

16. Buatlah kesepahaman dengan mitra tutur (adu rasa). 
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2.2.3 Konteks  

Menurut Tarigan (1986: 35), konteks sebagai latar belakang 

pengetahuan yang diperkirakan disetujui oleh penutur dan petutur serta 

menunjang interpretasi terhadap apa yang dimaksud penutur dengan 

suatu ucapan tertentu. Berkaitan dengan definisi tersebut, berpendapat 

bahwa konteks tuturan atau ujaran diartikan sebagai semua latar belakang 

pengetahuan (background knowledge) yang diasumsikan sama-sama 

dimiliki dan dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur, serta yang 

mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksud oleh penutur 

itu di dalam keseluruhan proses bertutur. Konteks sangat diperlukan 

dalam komunikasi, karena konteks berperan untuk membantu memahami 

dasar suatu tuturan dalam kegiatan berkomunikasi. 

Komunikasi yang lancar harus sesuai konteks. Penutur yang 

berkomunikasi tidak sesuai konteks akan mengakibatkan permusuhan 

dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa.  

Konteks yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian 

ini adalah konteks menurut Dell Hymes. Menurut Chaer dan Loenie 

Agustina, (2004: 48-49) konteks terdiri atas delapan komponen tutur 

yang disingkat dengan akronim SPEAKING (Setting and Scene, 

Participant, Ends, Act Sequences, Key, Instrumentalities, Norms of 

Interaction and Interpretation, dan Genre). Adapun penjelasan 

kedelapan komponen tutur tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
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1. (S) Setting and scene (latar), mengacu pada tempat dan waktu 

tuturan berlangsung. Sedangkan scene mengacu pada situsi 

tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, 

tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan 

penggunaan variasi bahasa yang berbeda. 

2. (P) Participants (peserta) adalah pihak-pihak yang terlibat 

dalam petuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan 

pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan). 

3. (E) Ends (tujuan komunikasi) adalah para partisipan di dalam 

peristiwa tutur mempunyai tujuan yang berbeda. 

4. (A) Act Sequence (pesan yang ingin disampaikan), mengacu 

pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran berkenaan 

dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, 

dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik 

pembicaraan. 

5. (K) Key (kunci), mengacu pada nada, cara, dan semangat 

dimana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, serius, 

singkat, sombong, mengejek, dan seterusnya. Hal ini dapat juga 

ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. 

6. (I) Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang 

digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau 

telepon. Instrumentalities ini juga mengacu pada kode ujaran 

yang digunakan,seperti bahasa, dialek, ragam, atau register. 
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7. (N) Norms of Interaction and Interpretation (norma), mengacu 

pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang 

berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan 

sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap 

ujaran dari lawan bicara. 

8. (G) Genres (ragam, register), mengacu pada jenis bentuk 

penyampaian, seperti 

narasi, puisi, pepatah. 

2.2.4 Rapat 

Rapat merupakan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok 

merupakan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam 

suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi, dan 

sebagainya. Komunikasi kelompok diartikan sebagai interaksi secara 

tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah 

diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, 

yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi 

anggota-anggota yang lain secara tepat. Informasi dan pemecahan 

masalah dapat diberikan dalam forum pertemuan atau rapat. 

Rapat telah menjadi media untuk menyampaikan berbagai 

informasi atau menerima berbagai pendapat dalam sebuah organisasi. 

Kata rapat merupakan pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan 

sesuatu; sidang; majelis. Sementara itu, Rapat merupakan bentuk 

komunikasi yang dihadiri beberapa orang untuk membicarakan dan 
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memecahkan permasalahan tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa rapat merupakan bentuk komunikasi sebuah 

organisasi yang bertujuan untuk merundingkan sesuatu sehingga dapat 

menyelesaikan masalah-masalah dalam sebuah organisasi. Suatu 

kesalahpahaman, perbedaan pendapat, penyamaan ide dapat diselesaikan 

melalui rapat. 

Menurut Ernawati (2004: 169) ada bermacam-macam kegunaan 

atau fungsi dari rapat yaitu sebagai. 

1) Forum diskusi untuk memecahkan masalah 

2) Forum silaturahmi 

3) Sarana bernegosiasi 

4) Ketentuan hokum 

5) Forum demokrasi: dengan pendapat dan menerima 

pertanggungjawaban 

6) Brainstorming – sumbang saran 

7) Sarana berkonsultasi. 

Di dalam rapat terdapat ketentuan yang harus dipatuhi. Peraturan 

itu menyangkut etika rapat. Menurut Abondis (2011: 1-2) ada beberapa 

etika yang harus dipatuhi agar rapat terselenggara dengan sukses dan 

lancar, yakni sebagai berikut. 

1. Tepat waktu 

2. Penuh persiapan 

3. Membawa alat tulis 
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4. Mematikan peralatan komunikasi 

5. Berpartisipasi 

6. Berlaku sopan dan memerhatikan 

7. Bersikap professional 

8. Berterima kasih 

2.3 Kerangka Bepikir 

Penelitian Kesantunan Tuturan Forum Komunikasi Ladies Biker 

Indonesia wilayah Yogyakarta (Formasi Labirin Yogyakarta) dalam Rapat 

Mingguan menganalisis pematuhan dan pelanggaran prinsip-prinsip 

kesantunan dalam rapat mingguan. Data berupa tuturan percakapan yang 

terjadi pada saat rapat mingguan berlangsung. Ada pengukur kesantunan 

yang digunakan untuk menentukan tuturan dalam rapat, yakni maksim-

maksim kesantunan berbahasa, yang diturunkan menjadi indikator 

kesantunan. 

 Langkah penelitian ini dilakukan dalam kegiatan rapat mingguan 

yang dilaksanakan Formasi Labirin Yogyakarta. Tuturan-tuturan yang 

terjadi pada saat pelaksanaan rapat tersebut, disimak, direkam, dan dicatat 

menggunakan kartu data. Kemudian, tuturan-tuturan tersebut dianalisis, 

mana yang melanggar dan mematuhi, berdasarkan indikator–indikator atau 

maksim kesantunan. Dari analisis tersebut, akan diketahui tuturan yang 

melanggar dari maksim dan yang sudah mematuhi bidal kesantunan 

berbahasa. Kerangka pikir penelitian ini secara garis besar ditunjukkan pada 

gambar berikut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Kesantunan Tuturan Forum Komunikasi  Ladies Biker Indonesia Wilayah 

Yogyakarta (Formasi Labirin Yogyakarta) dalam Rapat Mingguan dapat 

diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Pematuhan prinsip-prinsip kesantunan tuturan dalam rapat mingguan 

Formasi Labirin Yogyakarta berupa pematuhan satu bidal. Pematuhan 

satu bidal  meliputi bidal kebijaksanaan, bidal kedermawanan, bidal 

penghargaan, bidal kesederhanaan, bidal pemufakatan, dan bidal 

kesimpatian. Pematuhan prinsip kesantunan tuturan berjumlah 128 

data. Bidal kebijaksanaan dan bidal kederawanan paling banyak 

digunakan dibandingkan bidal yang lain, sehingga bisa di simpulkan 

sebagaian anggota sudah mematuhi kesantunan tuturan pada saat rapat 

dilakukan.  

2. Pelanggaran prinsip-prinsip kesantunan tuturan dalam rapat mingguan 

Formasi Labirin Yogyakarta berupa pelangaran satu bidal. 

Pelanggaran satu maksim meliputi bidal kebijaksanaan, bidal 

kesederhanaan, dan maksim permufakatan. Pelanggaran prinsip 

kesantunan tuturan berjumlah 89 data, dan sebagaian besar 

pelanggaran maksim kebijaksanaan dengan menyuruh anggota lain 
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dan juga pelanggaran maksim kesederhanaan karena menggunakan 

bahasa yang congkak. 

5.2 SARAN 

Saran berdasarkan dari hasi penelitian pada rapat mingguan Formasi Labirin 

Yogyakarta. 

1. Bagi para pelaku  rapat, penerapan prinsip kesantunan  berbahasa perlu 

ditingkatkan, agar komunikasi antara pemimpin rapat dan peserta rapat 

semakin santun. 

2. Bagi peneliti, penelitian tentang kesantunan  berbahasa perlu 

dikembangkan, karena sangat berguna dalam proses komunikasi baik di 

dalam situasi resmi maupun tidak resmi, khususnya dalam rapat yang 

diselenggarakan oleh Komunitas.  
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