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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pragmatik 

Definisi pragmatik telah banyak disampaikan oleh para linguis yang mengeluti 

ilmu pragmatik. Salah satunya adalah Levinson (1983) yang menyatakan bahwa 

pragmatik merupakan kajian atau hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari 

penjelasan pengertian. 

Leech (1983:6) dalam Gunarwan (2004:2) melihat pragmatik sebagai bidang 

kajian dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini ia 

sebut semantisisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik; 

pragmatisisme, yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik; dan 

komplementarisme, atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang 

saling melengkapi. 

Thomas (1995:2) menyebut dua kecenderungan dalam pragmatik terbagi menjadi 

dua bagian, pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan 

pragmatik dengan makna pembicara (speaker meaning); dan kedua, dengan 

menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi 

ujaran (utterance interpretation). Selanjutnya Thomas (1995: 22), dengan 

mengandaikan bahwa pemaknaan merupakan proses dinamis yang melibatkan 
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negosiasi antara pembicara dan pendengar serta antara konteks ujaran (fisik, sosial, dan 

linguistik) dan makna potensial yang mungkin dari sebuah ujaran, mendefinisikan 

pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi (meaning in 

interaction). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu 

tentang bahasa yang mempelajari wacana, dimana wacana yang telah di telaah yaitu 

sebuah wacana percakapan mengenai maksud penutur dan yang ditafsirkan oleh lawan 

penutur. 

 

2.2 Kesantunan (Politeness Principles) 

Kesantunan umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua partisipan yang 

disebut sebagai ‘diri sendiri’ dan ‘orang lain’. Pandangan kesantunan dalam kajian 

pragmatik diuraikan oleh beberapa ahli. Diantaranya oleh Brown dan Levinson, Robin 

Lakoff, dan Geoffrey Leech .  

Kesantunan dalam pandangan Lakoff (1972) “Politeness is what we think is 

appropriate behaviour in particular situations in an attempt to achieve and maintain 

successful social relationships with others”. Dengan demikian kesantunan merupakan 

berkomunikasi pada situasi tertentu dengan maksud memperoleh dan mempertahankan 

hubungan sosial dengan seseorang. Lebih lanjut Johnstone (2008) mengutarakan 

“Politeness suggests that people follow a certain set of rules when they interact with 

each other, which prevent interaction from breaking down”. Bahwa dalam 
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berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur, tak terjadi kesalahan pemahaman 

kehendak, serta adanya pilihan, sehingga pesan atau ide yang disampaikan dapat 

diterima dan dipahami dengan baik agar timbul kesantunan serta adanya rasanyaman 

dan ramah. Lakoff membagi kesantunan menjadi tiga yaitu don’t impose (tidak 

memaksa), give options (memberikan pilihan) serta make others feel good (membuat 

lawan tutur bahagia). 

Sementara dalam pandangan Brown dan Levinson (1987) menuturkan “Politeness 

is the expression of the speakers' intention to mitigate face threats carried by certain 

face threatening acts toward the listener”. Yaitu kesantunan bermakna sebuah sikap 

kepedulian terhadap wajah atau muka, baik yang dimiliki oleh penutur, maupun mitra 

tutur. Berkaitan dengan pengaturan wajah ini, teori kesantunan mengarahkan agar 

dalam berinteraksi verbal, penutur senantiasa menjaga wajah mitra tutur dan juga 

wajah penutur sendiri. Teori kesantunan yang terkait dengan pengaturan muka 

utamanya dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987) yang membagi strategi 

kesantunan menjadi strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif, yang 

masing-masing mengacu ke muka positif dan muka negatif. 

Menurut Leech (1993) “Politeness as forms of behaviour that establish and 

maintain comity. That is the ability of participants in a social interaction to engage in 

interaction in an atmosphere of relative harmony", sebuah kesantunan sebagai bentuk 

perilaku yang membangun dan menjaga rasa hormat seseorang dalam sebuah interaksi 

sosial agar terciptanya suasana yang harmonis. Kesantunan ini berhubungan dengan 
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dua peserta percakapan, yakni diri sendiri (self) dan orang lain (other). Diri sendiri 

adalah penutur, dan orang lain adalah mitra tutur, dan orang ketiga yang dibicarakan 

penutur dan mitra tutur. Dalam bertindak tutur yang santun, agar pesan dapat 

disampaikan dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi perlu 

mempertimbangkan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa. 

 

2.3 Prinsip Kesantunan Geoffrey Leech 

Prinsip kesantunan menurut Leech (1993) menyangkut hubungan antara peserta 

komunikasi, yaitu penutur dan mitra tutur. Prinsip kesantunan adalah peraturan dalam 

percakapan yang mengatur penutur (penyapa) dan mitra tutur (pesapa) untuk 

memperhatikan sopan santun dalam percakapan. Maksim merupakan kaidah 

kebahasaan di dalam interaksi lingual; kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, 

penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan 

lawan tuturnya. Selain itu maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan 

prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan 

agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan santun dan menghindari 

tuturan yang tidak santun. Leech (1993:206-207) membagi maksim kesantunan 

menjadi enam yaitu maksim kebijaksanaan (tact maxim), maksim kedermawanan 

(generosity maxim), maksim pujian (approbation maxim), maksim kesederhanaan 

(modesty maxim), maksim kesepakatan (agreement maxim), dan maksim kesimpatian 

(sympathy maxim). 
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2.3.1 Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim) 

Gagasan dasar maksim 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 maksim kebijaksanaan 

akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Leech (1983) menyatakan, “Minimize the 

expression of beliefs which imply cost to other ; maximize the expression of beliefs 

which imply benefit to other.” Maksud dari maksim kebijaksanaan ini adalah buatlah 

kerugian terhadap mitra tutur sekecil mungkin serta buatlah keuntungan kepada lawan 

tutur sebesar mungkin. Demikian pula tuturan yang diutarakan secara tidak langsung 

lazimnya lebih santun dibanding dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. 

Berikut merupakan contoh sebuah tuturan dari maksim kebijaksanaan: 

[2] Wouldn’t you sit down?. 

Penutur kalimat tersebut mengikuti maksim kebijakasanaan yang ditandai oleh 

tuturan yang diutarakan menanyakan mitra tutur agar duduk. Penutur menggunakan 

tuturan tidak langsung (indirect utterance) ditandai dengan kalimat verba “wouldn’t” 

agar lebih santun. Di sisi lain penutur menguntungkan mitra tutur bahwa duduk 

bermanfaat bagi mitra tutur. 
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2.3.2 Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) 

Menurut Leech (1993:209) “The generosity maxim involves minimizing the 

benefit and maximizing the cost to self. Generosity maxim only applicable in 

impositives and commisives.” Maksim kedermawanan adalah buatlah keuntungan diri 

sendiri sekecil mungkin serta buatlah biaya diri sendiri sebesar mungkin. Dengan 

maksim kedermawanan, para penutur 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. 

Seperti pada contoh berikut yang ditulis oleh Leech (1983:133) : 

[3] You can land me your car (tidak santun) 

[4] I can lend you my car. (santun) 

[5] You must come and have dinner with us. (santun) 

[6] We must come and have dinner with you. (tidak santun) 

Tuturan yang berupa tawaran [4] dan undangan [5] tersebut dianggap santun 

karena dua kalimat tersebut menguntungkan mitra tutur dan mengurangi keuntungan 

penutur. Sedangkan tuturan [3] dan [6] memperlihatkan hubungan penutur dan mitra 

tutur dengan skala untung-rugi yang terbalik. 

 

2.3.3 Maksim Pujian (Approbation Maxim) 

Maksim pujian ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. 

Contoh tuturan ekspresif yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, 
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memuji, dan mengungkapkan bela sungkawa. Dalam maksim ini menuntut setiap 

peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, dan 

meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh 

Leech (1984:135) “Minimize dispraise of other, Maximize praise and approval of 

other”, maksim pujian merupakan meminimalkan ketidakpujian terhadap orang lain 

dan memaksimalkan pujian terhadap orang lain. Rahardi (2005:63) menambahkan, 

dalam maksim pujian dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila 

dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. 

Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta tutur tidak saling mengejek, 

saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain seperti pada contoh berikut: 

[7] Dear aunt Mabel, I want to thank you so much for the Christmas present this year. 

It was so very thoughtfull of you. (santun) 

[8] I wonder if you could keep the noise from your Saturday parties down a bit. Im 

finding it very hard to get enough sleep over the weekends. (santun) 

[9] Your food is not delicious. (tidak santun) 

Pada contoh kalimat [7] penutur menggunakan maksim penghargaan yaitu 

memaksimalkan rasa hormat kepada mitra tutur dengan menggunakan kalimat “It was 

very oughtfull of you”. Sedangkan pada kalimat [8] penutur meminimalkan rasa tidak 

hormat walaupun dirinya merasa ternganggu. Sebaliknya pada contoh kalimat [9] 

penutur mengungkapkan tuturan yang merendahkan mitra tutur. Peserta tutur yang 

merendahkan atau mengejek mitra tuturya akan dianggap tidak santun. 
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2.3.4 Maksim Kesederhanaan (Modesty Maxim) 

Di dalam maksim kesederhanaan, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah 

hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Bila maksim pujian 

berpusat pada orang lain, maksim kesederhanaan berpusat pada diri sendiri. Seperti 

yang diungkapkan oleh Leech (1984:136) “Minimize the expression of praise of self; 

maximize the expression of  dispraise of self”. Maksim ini menuntut setiap peserta tutur 

untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa 

hormat pada diri sendiri. Seperti pada contoh berikut: 

[10] A: they were so kind to us. 

B: yes, they were, weren‟t they? (santun) 

[11] A: you were so kind to us. 

 B: yes, I was, wasn‟t I? (tidak santun) 

Contoh kalimat [10] menunjukkan bahwa memang santun apabila peserta tutur 

sependapat dengan pujian terhadap orang lain, kecuali pujian terhadap diri sendiri. 

Sedangkan pada contoh kalimat [11] mitra tutur memaksimalkan pujian terhadap 

dirinya sendiri, melanggar maksim kesederhanaan sama dengan membual dan ini 

merupakan suatu pelanggaran sosial. 

 

2.3.5 Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) 

Dalam maksim ini ditekankan agar 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-
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masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Maksim kesepakatan 

menuntut setiap penutur dan mitra tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara 

mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka seperti yang ditulis oleh 

Leech (1984:138) “Minimize disagreement between self and other; maximize 

agreement between self and other”. Namun peserta tutur cenderung melebih-lebihkan 

kesepakatannya dengan ungkapan-ungkapan penyesalan, kesepakatan sebagian dan 

lain sebagainya. Berikut adalah contoh kalimat maksim kesepakatan dan kalimat yang 

tidak mengindahkan maksim kesepakatan: 

[12] A:  a referendum will satisfy everybody 

B: yes, definitely 

[13] A: it was an interesting exhibition, wasn‟t it? 

B: No, it was very uninteresting 

[14] A: English is a difficult to learn 

 B: True, but the grammar is quite easy 

Contoh percakapan [12] menunjukkan maksim kesepakatan karena ada 

persetujuan antara kedua belah pihak, sedangkan pada contoh percakapan [13] salah 

satu peserta tutur tidak sepakat sehingga melanggar maksim kesepakatan. Contoh 

percakapan [14] menunjukkan bahwa B tidak seutuhnya sepakat dengan tuturan A 

dengan menyebutkan kata penghubung “but”. 
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2.3.6 Maksim Kesimpatian (Sympathy Maxim) 

Leech (1993: 207) mengatakan “Minimize anthipathy between self and other; 

Maximaze sympathy between self and other”, maksim ini diharapkan agar para peserta 

tutur dapat memaksimalkan sikap kesimpatian antara pihak yang satu dengan pihak 

lainnya. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai 

tindakan tidak santun. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai 

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

santun di dalam masyarakat. 

Jika mitra tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib 

memberikan ucapan selamat. Bila mitra tutur mendapatkan kesusahan, atau musibah, 

penutur layak turut berduka, atau mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai tanda 

kesimpatian seperti pada contoh berikut: 

[15] I was sorry to hear about your mother (santun) 

[16] I was sorry to hear your mother‟s death (tidak santun) 

Pada contoh kalimat [15] penutur mengungkapkan perasaan belasungkawa 

dengan santun sedangkan pada contoh kalimat [16] penutur mengungkapkan bela 

sungkawanya secara langsung sehingga terkesan tidak santun. 

 

2.4 Skala Kesantunan 

Kesantunan berbahasa seseorang dapat diukur dengan 5 jenis skala kesantunan. 

Skala kesantunan adalah peringkat kesantunan, mulai dari yang tidak santun sampai 



18 
 

 

dengan yang paling santun. Dalam model kesantunan Leech, setiap maksim itu dapat 

dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan. Skala 

kesantunan Leech (1983) dibagi menjadi lima yaitu skala biaya dan keuntungan (cost-

benefit scale), skala pilihan (optionality scale), skala ketidaklangsungan (indirectness 

scale), skala keotoritasan (authority  scale), skala jarak sosial (social distance scale). 

 

2.4.1 Skala Biaya dan Keuntungan (Cost-benefit Scale) 

Leech (1983:123) mengatakan “Representing the cost or benefit of on act to 

speaker and hearer.” Cost benefit scale atau skala biaya dan keuntungan, menunjukkan 

kepada besar kecilnya biaya dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur 

pada sebuah pertuturan. Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan 

semakin santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu 

menguntungkan diri penutur akan semakin dianggap tidak santunlah tuturan itu seperti 

contoh berikut: 

[17] Would you like to use my electric drill? 

Kalimat di atas menunjukkan penutur menawarkan keuntungan bagi mitra 

tuturnya dan meminimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bandingkan dengan 

contoh dibawah ini: 

[18] I’d use an electric drill if i were you. 
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Penutur pada contoh kalimat [18] bertujuan untuk menguntungkan dirinya 

sendiri dan tindakan tersebut dianggap tidak santun. Dalam skala kesantunan ini 

penutur dapat dianggap memenuhi prinsip kesantunan apabila memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

A. Penutur ingin mengorbankan kepentingan dirinya untuk menguntungkan pihak 

mitra tutur. 

B. Penutur bersedia dirinya dirugikan demi kepentingan mitra tutur. 

 

2.4.2 Skala Pilihan (Optionality Scale) 

Optionality scale atau skala pilihan, menunjukkan kepada banyak atau sedikitnya 

pilihan (options) yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan 

bertutur seperti yang dikatakan oleh Leech (1983:124) “Indicating the degree of choice 

permitted to speaker or hearer by a specific linguistic act”. Penutur dianggap santun 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

A. Memberikan banyak pilihan kepada mitra tutur. 

B. Tidak memaksa mitra tutur hanya dengan satu pilihan saja. 

Semakin pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan 

pilihan yang banyak dan leluasa, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. 

Sebaliknya, apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan 

memilih bagi si penutur dan si mitra tutur, tuturan tersebut dianggap tidak santun 

seperti pada contoh berikut: 
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[19] Buy me some food Smith! 

[20] If you have time, please buy me some food, Smith. 

[21] If you have time and do not mind, please buy me some food, Smith. 

Pada contoh kalimat [19] penutur tidak memberikan pilihan lain kepada mitra 

tutur yakni Smith, mitra tutur tidak ada pilihan lagi selain membelikan makanan. Pada 

contoh kalimat [20] dan [21] terlihat bahwa penutur memberikan pilihan yang leluasa 

kepada mitra tutur, sehingga tuturan tersebut dianggap santun. 

 

2.4.3 Skala Ketidaklangsungan (Indirectness Scale) 

Leech (1983:124) mengatakan bahwa “Indirectness Scale is indicating the 

amount of inferencing required of the hearer in order to establish the intended speaker 

meaning.” .Skala ini menunjukkan kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya 

maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin 

tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak langsung, maksud 

sebuah tuturan, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu.  

Salah satu ciri bentuk tuturan tidak langsung adalah terdapat modal verba di 

dalamnya. Menurut Palmer (2001:3) modal verba adalah kata kerja bantuan yang 

digunakan untuk menunjukkan modalitas yaitu  menanyakan kesanggupan, meminta  

izin, meminta tolong kepada mitra tutur dan sebagainya. Kata-kata yang termasuk 

modal verba adalah can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to. 

Perhatikan contoh kalimat berikut: 
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[22] Would you mind having another drink? 

[23] Close the door! 

Contoh kalimat [22] disampaikan secara tidak langsung karena terdapat modal 

verba di dalamya, sehingga penutur dapat dianggap santun. Pada contoh kalimat [23] 

penutur mengucapkan kalimatnya secara langsung maka penutur dianggap tidak 

santun. 

 

2.4.4 Skala Keotoritasan (Authority Scale) 

Authority scale atau skala keotoritasan menunjukkan kepada hubungan status 

sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan seperti yang 

dikatakan oleh Leech (1983:125) “Authority Scale is representing the status 

relationship between speaker and hearer.” Semakin jauh peringkat sosial (rank rating) 

antara penutur dan dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan cenderung menjadi 

semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat  peringkat status sosial di antara keduanya, 

cenderung berkuranglah peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam bertutur 

itu. Perhatikan contoh kalimat berikut: 

[24] My teacher demanded that I hand over him my homework. 

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penutur memiliki jarak peringkat sosial 

yang jauh dengan mitra tutur sehingga penutur dapat dianggap santun. 
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2.4.5 Skala Jarak Sosial (Social Distance Scale) 

Leech (1983:126) mengatakan “Social distance scale indicating the degree of 

familiarity between speaker and  hearer.” Social distance scale atau skala jarak sosial 

menunjukkan kepada jarak hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat 

dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak sosial di 

antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santun tuturan itu. Demikian 

sebaliknya, semakin jauh jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin 

santun tuturan yang digunakan itu. Jarak sosial dapat dipengaruhi oleh umur, status 

kekeluargaan dan faktor lainnya. Dengan perkataan lain, tingkat keakraban hubungan 

antara penutur dengan mitra tutur sangat menentukan peringkat kesantunan tuturan 

yang digunakan dalam bertutur. Perhatikan contoh berikut: 

[25]  Bring me your paper to me tomorrow. 

Apabila contoh kalimat di atas di ucapkan kepada mitra tutur yang memiliki jarak 

peringkat sosial yang jauh atau kurang akrab maka penutur dianggap tidak santun. 

Sebaliknya, apabila mitra tutur memiliki hubungan keakraban yang dekat maka penutur 

dapat dianggap santun.  


