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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Percakapan adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia berkomunikasi untuk menyampaikan 

pikirannya, oleh karena itu harus diperlukan sebuah alat komunikasi berupa 

bahasa untuk saling berinteraksi, berhubungan dan bekerjasama demi tercapainya 

sebuah tujuan bersama. Di dalam berbicara, penutur dan lawan tutur sama-sama 

menyadari perlu adanya kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa, 

sehingga tindakan dan ucapannya tetap menjaga kesantunan khususnya dalam 

berbahasa. 

Kesantunan (politeness) 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 merupakan standar prilaku sosial di masyarakat. Oleh karena itu, 

kesantunan biasa disebut „tatakrama‟. Namun dalam kesantunan terdapat juga 

pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah jika salah satu penutur tidak 

memberikan informasi yang sebenarnya atau tidak bekerja sama dengan baik, 

sehingga lawan tutur tidak salah dalam menginterpretasikan informasi yang 

diberikan penutur. Berdasarkan pengertian tersebut, kesantunan pada umumnya 

berkaitan dengan hubungan antara dua partisipan yang dapat disebut sebagai „diri 

sendiri‟ dan „orang lain‟. 
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Manusia dalam kehidupan memerlukan bahasa sebagai media untuk 

menyampaikan informasi, dalam penyampaian informasi tersebut, penulis hanya 

memperhatikan kesantunan. Kesantunan dalam berbahasa pada prinsipnya 

merupakan alat yang dipakai untuk membentuk suatu interaksi sosial. Dalam 

percakapan, „diri sendiri‟ biasanya dikenal sebagai „pembicara‟, dan orang lain 

sebagai penyimak. Kegiatan komunikasi tidak hanya melibatkan seorang 

partisipan, tetapi juga melibatkan partisipan-partisipan yang lain. Agar partisipan-

partisipan saling memahami maksud dari tuturan lawan bicaranya,  haruslah ada 

kerjasama yang baik. Kerjasama yang dimaksud berupa kesamaan latar belakang 

pengetahuan para partisipan. Apabila partisipan dalam peristiwa tutur tersebut 

tidak memahami maksud tuturan lawan bicaranya, maka pesan yang disampaikan 

oleh penutur tidak dapat diterima dengan baik. 

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat 

mengendalikan emosi penuturnya, karena di dalam komunikasi, penutur dan 

lawan tutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap 

berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Keharmonisan hubungan 

penutur dan lawan tutur tetap terjaga apabila masing-masing peserta tutur 

senantiasa tidak saling mempermalukan. Dengan perkataan lain, baik penutur 

maupun lawan tutur memiliki kewajiban yang sama-sama untuk tidak 

mempermalukan satu sama lain. Agar penutur saling memahami maksud dari 

tuturan lawan tutur diperlukan kerjasama yang baik. Apabila penutur tidak 

memahami maksud tuturan lawan tutur, hal ini akan dapat menimbulkan 

interpretasi yang menyimpang dan pesan yang disampaikan oleh penutur tidak 

dapat diterima dengan baik. 
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Prinsip kesopanan atau politeness principle dalam ilmu pragmatik ternyata 

dapat ditemukan pada percakapan sehari-hari, salah satu contohnya sebagai 

berikut: 

(1) a. I can lend you a hundred pounds 

b. You can lend me a hundred pounds  

 Kalimat (a) menggambarkan kesantunan dari petutur karena penutur 

tersebut memiliki titik kebijaksanaan untuk  memahami keadaan dari lawan tutur. 

Maka kalimat tersebut termasuk kedalam jenis maksim kebijaksanaan. Sedangkan 

kalimat (b) menggambarkan pelanggaran pada jenis maksim kebijaksanaan karena 

mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang tidak sopan, sehingga ungkapan 

tersebut menyinggung perasaan lawan tutur.  

 Mengingat kecenderungan adanya perbedaan dalam manggambarkan 

kesantunan dalam berbicara terutama di lingkungan sosial seperti berbicara 

dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang sebaya dan berbicara 

dengan orang yang lebih muda memiliki standar berbicara atau berkomunikasi 

agar aspek-aspek kesantunan bisa tetap terjaga. Oleh karena itu, penulis tertarik 

manganalisis lebih mendalam mengenai maksim kesopanan yang ada di dalam 

novel drama yang berjudul Fred „n‟ Erma yang di tulis oleh Calvin Miller. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis maksim kesopanan 

pada percakapan drama tersebut yang berjudul “Penerapan Maxim of Politeness 

pada Drama Fred „n‟ Erma Karya Calvin Miller author of the singer: Kajian 

Pragmatis”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Penerapan Maxim of politeness 

pada Drama Fred „n‟ Erma Karya Calvin Miller author of the singer: Kajian 

Pragmatis”, data dalam penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi pragmatis. 

Permaslahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis maksim kesopanan apakah yang dominan yang digunakan dalam 

drama Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller author of the singer? 

2. Apakah terjadi pelanggaran pemakaian maksim kesopanan pada drama 

Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller author of the singer? 

3. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran prinsip 

kerjasama pada drama Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller author of the 

singer? 

1.3 Batasan Masalah  

 Untuk mencegah meluasnya permasalahan, penulis membuat batasan-

batasan dari objek penelitian dalam proses penyususnan skripsi ini. Objek yang 

diteliti dalam skripsi ini berupa maksim kesopanan dan pelanggarannya pada 

drama Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller Author of  the Singer. 

Pada penelitian ini, penulis juga membatasi masalah dengan menganalisis 

enem jenis maksim kesopanan yaitu maksim kebijaksanaan, maksim 

kedermawanan, maksim pujian, maksim kesederhanaan, maksim kesepakatan, dan 

maksim simpati. Kemudian dari hasil maksim tersebut dilakukan penelitian 

apakah ada pelanggaran atau tidak.  

 Teori yang digunakan sebagai referensi adalah teori percakapan Pridham 

(2001) dan Vaan Rees (1992). Teori pragmatik Thomas (1995), Levinson (1983), 
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Caplen dan Lepore (2005). teori maksim kesopanan Leech (1983) dalam bukuya 

yang berjudul Principles Pragmatics.  

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

bagaimana memprediksi atau menduga gambaran dari maksud drama Fred „n‟ 

Erma, yaitu sebagai berikut:  

1. Menganalisis jenis maksim kesopanan yang ada pada drama Fred „n‟ 

Erma Calvin Miller author of the singer. 

2. Menganalisis terjadinya pelanggaran pemakaian maksim kesopanan pada 

drama Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller author of the singer. 

3. Menganalisis faktor penyebab terjadinya prinsip kerjasama pada drama 

Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller author of the singer. 

 Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat berguna untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya pada maksim kesopanan serta 

untuk mempermudah bacaan pada novel drama terutama yang berhubungan 

dengan data penelitian.    

 

1.5  Metode Penelitian 

Metode penelitian pada skripsi ini adalah tentang maksim kesopanan dan  

pelanggarannya dalam percakapan pada Drama Fred „n‟ Erma karya Calvin 

Miller author of the singer berdasarkan faktor sosial. Alasan digunakan beberapa 

percakapan dalam novel ini, karena novel ini salah satu tempat terjadinya 

percakapan-percakapan yang dapat diteliti oleh penulis. Penulis mengambil 
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beberapa contoh percakapan berbahasa Inggris dalam novel ini sesuai dengan 

judul yang penulis analisis. 

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil beberapa contoh percakapan 

pada novel drama Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller author of the singer yang 

mengandung maksim kesopanan. Data-data tersebut kemudian dianalisis 

berdasarkan proses terjadinya percakapan dan mendiskripsikan faktor-faktor yang 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran percakapan. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi, 

yaitu metode yang berupaya menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, 

atau hal-hal atau peristiwa secara aktual dan akurat. Untuk mendapatkan 

gambaran yang sistematis tersebut, diperlukan penjelasan, analisa, dan 

mengklasifikasikan data yang ada, dimana hal tersebut disebut proses studi 

deskriptif. 

“ Descriptive analysis are used to describe the basic features of the data in 

a study. They provide simple summaries about the sample and measure. Together 

with simple graphics analysis, they form the basis of virtually every quantitative 

analysis of data. With descriptive analysis you are simply describing what is, what 

the data shows.” (Trochim, 2006: 23).  

Maksudnya, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan cirri 

dasar data pada penelitian. Analisis deskriptif menyediakan ringkasan sederhana 

tentang sampel dan hasil. Dengan analisis grafik yang sederhana, analisis 

deskriftif membentuk dasar dari setiap analisis kuantitatif data. Dengan analisis 

deskriftif dapat dengan mudah menggambarkannya, apa yang ditunjukkan.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini di tulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu bab 

I pendahuluan; bab II kajian teori; bab III analisis data; dan bab IV kesimpulan 

dan saran.  

1. Bab I pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.  

2. Bab II yang membahasa tentang kajian teori berisi tentang teori-teori yang 

digunakan sebagai referensi adalah teori percakapan Prindham (2001), 

Van Ress (1992). Teori pragmatik  Thomas (1995), teori maksim 

percakapan Grice (1967) yang dikutip dari Jenny Thomas (1995) dalam 

bukunya yang berjudul Meaning in Interaction: An Introduction to 

Pragmatics dan maksim kesopanan Leech (1987) dalam bukunya yang 

berjudul Principle Pragmatics. 

3. Penulis menganailisis data tentang beberapa contoh percakapan yang ada 

di dalam drama Fred „n‟ Erma karya Calvin Miller yang mengandung 

maksim kesopanan dan pelanggarannya dalam Bab III. 

4. Hasil analisa pada Bab III tersebut akan diambil kesimpulan dan saran 

yang kemudian dikaji di Bab IV. 

 

 

 

 

 


