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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pragmatik  

 Definisi pragmatik telah banyak disampaikan para linguis yang menggeluti 

bidang pragmatik. Diantaranya adalah Thomas (1995: 1) yang secara sederhana 

mendefinisikan pragmatik sebagai “Meaning in use or meaning in context”, yang 

artinya pragmatik adalah makna dalam penggunaan atau makna dalam 

konteksnya. Setelah itu, barulah definisi pragmatik yang lebih kompleks seperti 

yang diungkapkan oleh Levinson (1983:9) menjelaskan “Pragmatics is study of 

those relations between language and context that are grammatical or encoded in 

the structure of a language” yang artinya pragmatik sebagai ilmu bahasa yang 

mempelajari relasi bahasa dan konteksnya yang tergramatisasi dan terkodifikasi 

sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya.   

Selain definisi yang telah disebutkan di atas, sebagai definisi pendukung, 

http://www.wikipedia.com/pragmayics menyebutkan bahwa “Pragmatics is the 

study of the ability of natural language speakers to communicate more than that 

which is explicitly stated” yang artinya pragmatik adalah studi atas kemampuan 

penutur bahasa natural untuk mengkomunikasikan lebih dari apa yang dikatakan 

secara eksplisit. Dan untuk dapat mengerti hal-hal yang bersifat eksplisit tersebut, 

diperlukan pemahaman terhadap konteks percakapan, karena makna yang ada 

dalam sebuah percakapan berkaitan erat dengan konteks.  

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

dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik.  Keterkaitan ini ia 

http://www.wikipedia.com/pragmayics
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sebut semantisisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik; 

pragmatisisme, yaitu melihat semantik sebagia bagian dari pragmatik; dan 

komplementarisme, atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang 

saling melengkapi. 

Parker (1986: 11) dalam bukunya Linguistics for Non-Linguists 

menyatakan bahwa “Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal bagaimana satuan lingual tertentu digunakan 

dalam komunikasi yang sebenarnya”, seperti yang pada kutipan berikut. 

“Pragmatics is distinct from grammar, which is the study of the internal structure 

of language is used to communicate. (Parker, 1986:11)”.  

 Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pragmatik 

adalah ilmu bahasa yang mempelajari wacana, dimana wacana yang telah ditelaah 

yaitu sebuah wacana percakapan sebagai tindak tutur manusia dan semua hal yang 

berkaitan dengan percakapan dalam proses pelaksanaannya agar tercapainya 

kerjasama yang baik antara penutur dengan lawan tutur.  

 

2.2 Percakapan 

 Definisi percakapan yang paling sederhana, seperti yang diungkapkan oleh 

Pridham (2001:2) adalah bahwa, “Conversation is any interactive spoken 

exchange between two or more people”, yang artinya percakapan adalah 

pertukaran bicara secara interaktif antara dua orang atau lebih. Sedangkan definisi 

yang lebih kompleks dari percakapan diungkapkan oleh Hornby (1995:254) yaitu 

“A usual informal talk especially one involving a small group of people or only 
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two” yang artinya perbincangan informal, khususnya yang melibatkan 

sekelompok kecil orang atau hanya dua orang. 

 Dalam  bukunya yang berjudul The Use of Language in Conversation: An 

Introduction to Research in Conversational Analysis Van Rees (1992:11) 

mengungkapkan bahwa “Conversations are seen first and foremost as a social 

activity” yang artinya percakapan pada hakikat dilihat sebagai sebuah aktifitas 

sosial, berbagai ketentuan dan kebiasaan dari komunitas tersebut. Selama 

percakapan berlangsung, penutur menggunakan ujaran untuk memberikan efek 

tertentu pada lawan tutur. Selain itu, para pelaku percakapan ini juga berbagi 

ketentuan dan penggunaan bahasa yang memungkinkan mereka untuk bisa 

memberikan perhatian, mengantisipasi reaksi, dan menyamakan persepsi satu 

sama lain.    

 Percakapan dalam prakteknya mengandung aspek yaitu penutur dan lawan 

tutur yang biasanya disebut juga sebagai pelaku percakapan dan dilambangkan 

dengan S (speaker) dan H (hearer). Pelaku percakapan ini melakukan percakapan 

dalam konteks tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu pula, misalnya untuk 

saling bertukar informasi satu sama lain. Dalam proses memenuhi tujuan 

dilakukannya percakapan ini, digunakan tuturan atau ujaran sebagai alat verbal 

dari sebuah proses percakapan.  

 Satu hal yang juga dapat menunjang keberhasilan suatu percakapan 

sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dilakukannya percakapan tersebut 

yaitu kondisi saat melakukan percakapan. Felicity conditions adalah salah satu 

kondisi yang sangat penting dalam hubungannya dengan melakukan percakapan. 

Felicity berasal dari kata “Felix” yang artinya senang. Menurut Van Rees 
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(1992:14) “The felicity conditions play an important part in achievement of 

communicative effect”. Maksudnya ialah felicity conditions ini mempunyai 

peranan yang penting dalam proses berkomunikasi dan pencapaian tujuan dari 

proses tujuan dari komunikasi tersebut, karena kondisi tersebut dapat juga 

memberikan keterangan tentang efek-efek yang terjadi selama proses komunikasi 

berlangsung yang sifatnya implisit. Selanjutnya ia mengatakan bahwa “The 

felicity conditions also play an important role in achieving interactional effects” 

yang artinya felicity conditions juga mempunyai peranan penting dalam 

pencapaian efek-efek interaksi. Dalam hal ini, penutur harus yakin bahwa lawan 

tuturnya mengerti apa yang disampaikan sehingga dapat memberikan respon. Jika 

responnya bersifat positif maka penutur berhasil menyampaikan pesan tanpa 

mengabaikan felicity conditions. Sebaliknya jika responnya negatif, maka penutur 

gagal memenuhi felicity conditions tersebut dalam proses penyampaian pesan. 

 Walaupun semua aspek yang telah disebutkan di atas terpenuhi, tidak 

lantas menjamin semua bentuk perbincangan atau pertuturan yang terjadi dapat 

dikatakan sebagai sebuah percakapan. Ada beberapa kriteria dimana perbincangan 

yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai percakapan atau bukan percakapan. Ini 

seperti yang diungkapkan oleh Cook (1989: 51) yaitu: 

 “…talk may be classed as conversation when: 

1. It is not primarily necessitated by a practical task 

2. Any equal power or participants is partially suspended 

3. The number of the participants is small 

4. Turns are quite short 

5. Talk is primarily for the participants not for an outside audience” 
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Yang artinya yaitu penuturan dapat dikatakan sebagai percakapan ketika 

percakapan tersebut dilakukan tidak hanya ketika pelaku percakapan tersebut 

mempunyai kepentingan saja. Secara sederhananya, tidak ada paksaan untuk 

melakukan percakapan. Selain itu ketidakseimbangan kekuasaan sementara 

dibutuhkan untuk memenuhi tugas pelaku percakapan. Pelaku percakapan terdiri 

dari minimal dua orang, tidak terlalu banyak pihak yang terlibat didalamnya. 

Pembicaraan yang dilakukan tersebut juga diperuntukkan bagi mitra tutur saja, 

tidak untuk orang lain di luar peran pelaku percakapan. 

 Contoh dari perbincangan yang tidak memenuhi kriteria di atas sehingga 

tidak dapat disebut sebagai percakapan di antaranya (1) acara kuis di televisi, 

karena acara tersebut diperuntukkan terutama bagi pendengar lain; Tanya jawab 

antara dokter dan pasiennya, ini karena perbincangan antara keduanya dilakukan 

atas keharusan untuk mendiagnosa penyakit dan memberikan resep sehingga ada  

ketidakseimbangan wewenang, atau dengan kata lain dokter mempunyai peran 

lebih besar dalam proses perbincangan tersebut. 

Untuk tercapainya tujuan dari sebuah percakapan, penutur biasanya 

mengutarakan sesuatu yang dimaksud oleh penutur tersebut dengan jelas. Tetapi 

kadangkala penutur mengutarakan sesuatu yang sama sekali tidak benar kepada 

lawan tutur atau sesuatu informasi yang sangat jauh sekali dari maksud 

perkataannya, hal tersebut dinamakan implikatur oleh Grice (1975) seperti yang 

terdapat dalam buku Thomas (1995:56) yaitu: 

“Grice‟s theory is an attempt at explaining how a hearer gets from what is 

said to what is meant, from the level of expressed meaning to the level of implied 

meaning.” Yang artinya teori Grice adalah sebuah usaha dalam menjelaskan 



13 

 

 

bagaimana seseorang lawan tutur mengerti dari sesuatu yang diucapkan menjadi 

apa yang dimaksud, dari tingkat mengartikan yang disampaikan hingga ke tingkat 

arti yang tersembunyi. 

 Implikatur berasal dari kata kerja bahasa Inggris implicate yang secara 

etimologis berarti “mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain”. Perbedaan antara 

tuturan dan pesan (implikasi) yang ingin disampaikan oleh penutur kadang-

kadang menyulitkan penutur untuk memahaminya. Pada umumnya antara penutur 

dan lawan tutur telah mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang 

dipertuturkan tersebut sehingga percakapan dapat berjalan dan pesan informasi 

pun tersampaikan dengan baik. 

 Selain itu, Grice dalam Nababan (1987:31) juga berpendapat bahwa ada 

seperangkat asumsi yang melingkupi dan mengatur kegiatan percakapan sebagai 

sesuatu tindakan berbahasa. Menurut analisisnya, perangkat asumsi yang 

memandu tindakan orang dalam percakapan untuk mencapai hasil yang baik. 

2.3 Prinsip Kerjasama Grice 

 Teori implikatur yang dikembangkan oleh Grice dan menjadi teori yang 

paling banyak mempengaruhi perkembangan ilmu pragmatik. Agar pesan dan 

informasi dalam percakapan dapat disampaikan dengan baik dan tidak terjadi 

implikasi pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi, perlu mempertimbangkan 

prinsip-prinsip berikut ini: (a) prinsip kejelasan (clarity), (b) prinsip kepadatan 

(conciseness), dan (c) prinsip kelangsungan (directness). Prinsip-prinsip itu secara 

lengkap dituangkan di dalam Prinsip Kerjasama (PKS) Grice (1995:61) (Grice 

principles of cooperation). mengungkapkan “make your contribution such is 
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required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of 

the talk exchange in which you are stage” yang artinya buatlah sumbangan 

percakapan anda seperti yang diinginkan pada saat berbicara, berdasarkan tujuan 

percakapan yang disepakati atau arah percakapan yang sedang anda ikuti. Sebagai 

contoh pentingnya PKS dalam percakapan adalah sebagai berikut: 

(2)  Man:  Does your dog bite? 

Woman: No. 

(The man reaches down to pet the dog. The dog 

bites the man‟s hand.) 

  Man:  Ouch! Hey! You said your dog doesn‟t bite. 

  Woman: He doesn‟t. But that‟s not my dog. 

(Yule, 1996: 36) 

Konteks situasi dari percakapan di atas adalah seorang wanita yang sedang duduk 

sendiri di bangku taman dan seekor anjing besar yang sedang tidur di depan 

bangku. Seorang pria mendekati dan duduk di bangku yang sama, pria tersebut 

berasumsi bahwa anjing itu milik wanita yang sedang duduk tersebut. 

 Salah satu permasalahan dari contoh di atas adalah sesuatu yang telah 

terjadi dalam komunikasi, dikarenakan wanita tersebut memberikan informasi 

yang tidak lengkap, sehingga pria tersebut berasumsi bahwa wanita tersebut 

bersama anjing peliharaannya yang ternyata bukan dan anjingnya menggigitnya. 

 Oleh sebab itu, sebuah percakapan harus dapat memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh PKS dalam empat maksim yaitu: maksim kuantitas, maksim 

kualitas, maksim relasi dan maksim pelaksanaan. Masing-masing maksim 
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memiliki submaksim seperti yang ditulis dalam buku Yule (1996:36) sebagai 

berikut: 

 “The maxims: 

1. Quantity: Make your contribution an informative as is required. 

2. Quality: Try to make your contribution more informative than is required. 

3. Relation: Be relevant. 

4. Manner: Be Perspicuous.” 

Yang artinya maksim kuantitas menyarankan penutur supaya memberi 

informasi yang lanjut. Maksudnya agar penutur dapat memberikan informasi yang 

informatif mungkin dan diperlukan,  tidak kurang atau berlebihan.  

Maksim kualitas menyarankan penutur untuk member informasi kepada 

lawan tutur sebagai informasi yang benar. Maksudnya agar penutur tidak member 

informasi yang salah kepada lawan tutur serta tidak memeberikan informasi yang 

tidak cukup atau memiliki bukti. 

Maksim relasi menyarankan penutur supaya tetap menjaga kerelevansian 

atau hubungan, maksudnya penutur memberikan informasi yang relevan dengan 

pembicara sebelumnya. 

Maksim cara menyarankan penutur agar menajampakan pikiran, 

maksudnya agar informasi yang disampaikan atau yang ditangkap tidak menjadi 

ambigu dan menghindari ungkapan yang membingungkan serta penutur 

menyampaikan informasi dengan singkat dan teratur. 
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2.3.1 Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity) 

Maksim kuantitas menyarankan agar peserta tutur dalam interaksi 

memberi informasi seinformatif yang diperlukan, dan tidak memberikan 

sumbangan informasi yang lebih atau kurang dari yang diperlukan. Dalam 

realisasinya, peserta tutur dalam sebuah interaksi menaati maksim kuantitas 

dengan cara menyampaikan tuturan berisi informasi yang tidak kurang dan tidak 

lebih, dan menyampaikan tuturan yang berisi informasi yang tuntas atau sesuai 

yang dibutuhkan. Cara pertama biasanya digunakan untuk merespon tuturan yang 

memerlukan jawaban “ya” atau “tidak”, jumlah, identitas, waktu, dan lokasi. 

Sedangkan cara kedua umumnya digunakan untuk merespon tuturan yang berisi 

pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”.  

Menurut Grice (1975), seperti yang diungkapkan oleh Cutting (2003:34), 

“…the maxim of quantity which says that speakers should be as informative as is 

required, that they should be neither to little information nor or much” yang 

artinya maksim kuantitas mengharuskan penutur tidak boleh memberikan 

informasi yang kurang atau lebih dari yang dibutuhkan. Di dalam maksim 

kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, 

relatif  memadai dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh 

melebihi informasi sebenarnya dibutuhkan si mitra tutur. Tuturan yang tidak 

mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur, dapat 

dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam PKS. Demikian sebaliknya, apabila 

tuturan tersebut mengandung informasi yang berlebihan akan dapat dikatakan 

melanggar maksim kuantitas.  
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Pada beberapa kasus percakapan, penutur terkadang memberikan 

informasi yang langsung merujuk kepada intinya saja tanpa memberikan 

informasi yang jelas atau mendetail, seperti pada contoh yang diungkapkan oleh 

Grundy (2000:70) “It‟s  the taste”. Informasi dari penutur yang tergolong singkat 

dan cenderung bersifat implisit tersebut akan membuat mitra penuturnya kesulitan 

untuk mencerna maksud yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penutur. 

Sebaliknya, jika penutur memberikan terlalu banyak informasi, lebih dari yang 

dibutuhkan lawan tuturnya, maka hal itu akan membuat mitra tutur cenderung 

bosan.  

 

2.3.2. Maksim Kualitas (Maxim of Quality) 

  Untuk menentukan suatu kebenaran informasi tidak mudah. Dalam 

realisasinya, hakikat kebenaran dan ketidakbenaran suatu informasi, kebohongan 

dan kejujuran seseorang, yang paling tahu adalah orang yang bersangkutan. Yang 

diungkapkan olah Cutting (2003:35), “The second maxim is that of quality, which 

says that speakers are expected to be sincere, to be saying something that they 

believe corresponds to reality” yang artinya maksim kualitas mengharapkan 

pengujar untuk jujur, mengatakan sesuatu yang mereka percayai merujuk pada 

kenyataan. Dengan kata lain, maksim ini mengharuskan penuturnya untuk 

memberikan informasi yang benar, tidak memberikan informasi yang salah atau 

yang tidak cukup bukti. 

 Beberapa penutur pada sekian banyak peristiwa percakapan ingin 

dianggap berkata sesuai dengan kenyataan oleh lawan tuturnya, seperti pada 

contoh percakapan yang diungkapakan oleh Cutting (2003:35) dibawah ini:  
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(3) A: I‟ll ring you tomorrow afternoon than.  

B: Erm, I shall be there as for as I know, and in the meantime have 

a word with Mum and Dad if they‟re free. Right, bye-bye then 

sweetheart. 

A: Bye. 

Menurut Cutting, B berkata as for as I know, maksudnya “saya tidak yakin itu 

benar”, jika A menelepon dan ternyata B tidak ada, B terhindar dari tuduhan 

berbohong karena dia sudah menyatakan ketidakyakinannya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa penataan maksim kualitas dalam sebuah interaksi 

berfungsi untuk menyampaikan informasi yang benar, dan mempertahankan 

pendapat (kebenaran). 

 

2.3.3 Maksim Relasi (Maxim of Relation) 

 Maksim relasi mengharapkan penutur untuk mengatakan sesuatu yang 

relevan dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Para peserta tutur dalam sebuah 

interaksi menaati maksim relasi dengan cara menyampaikan tuturan yang berisi 

informasi yang relevan dengan interaksi yang sedang diikuti. Seperti yang 

diungkapkan oleh Grice (1975) dalam buku Cutting (2003:35), “The third is 

maxim of relation, which says that the speakers are assumed to be saying 

something that relevant to what has been said before” yang artinya maksim relasi 

mengharapkan pengujar untuk mengatakan sesuatu yang relevan dengan apa yang 

telah dikatakan sebelumnya. Ini seperti pada contoh percakapan yang tidak 

relevan diungkapkan oleh Cutting (2003:35) dibawah ini: 

(4) A: There‟s somebody at the door. 
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B: I‟m in the bath. 

Menurut Cutting, B mengharapkan A mengerti bahwa lokasi dimana dia berada 

relevan dengan ujarnya bahwa memang ada orang di luar, dan bahwa dia tidak 

bisa keluar dan menemui orang tersebut dikarenakan ia sedang mandi.  

 Oleh Smith dan Wilson (1979) dalam buku Leech (1983:144) relevansi 

diberi informal sebagai berikut: 

“A remark P is relevant to another remark Q if P and Q, together with 

background knowledge, yield new information not derivable from either P 

or Q together with background knowledge, alone”.  

Yang artinya sebuah pertanyaan P dikatakan berhubungan dengan sebuah 

pertanyaan Q bila P dan Q, bersama dengan pengetahuan latar-belakang 

menghasilkan informasi baru yang bukan diperoleh hanya dari P ataupun Q, 

bersama dengan pengetahuan latar-belakang. Sebagai contoh yang terdapat dalam 

percakapan berikut: 

(5) A: Where‟s my box of chocolates? 

B: The children where in your room this morning. 

Dalam kalimat (5) pernyataan B dapat dibuat berhubungan dengan pendapat A 

berdasarkan nalar sebagai berikut: walaupun B tidak mengetahui jawaban yang 

tepat atas pertanyaan A, namun jawaban B dapat membantu A mendapatkan 

jawaban yang benar karena jawaban B mengandung implikasi bahwa mungkin 

anak-anak yang makan coklat itu. Secara umum, penataan maksim relasi dalam 

sebuah interaksi berfungsi untuk membuat setiap peraturan yang disampaikan 

member informasi yang relevan dengan tuturan yang direspon dan situasi ujarnya. 
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Secara khusus, pernyataan maksim hubungan memiliki fungsi untuk mengusut 

kebenaran informasi, mencari informasi, dan memberikan informasi yang benar.  

 

2.3.4 Maksim Cara (Maxim of Manner)  

 Maksim cara memiliki empat submaksim, yaitu (1) hindarilah ungkapan 

yang kabur, (2) hindarilah kata-kata yang berarti ganda, (3) bicaralah dengan 

singkat, dan (4) bicaralah dengan teratur. Dalam relasinya, peserta tutur dalam 

sebuah interaksi menaati maksim cara dengan cara menghindari tuturan yang 

kabur, menghindari tuturan yang berarti ganda, tidak berbelit-belit, dan 

menyampaikan tuturan secara teratur. Biasanya, tuturan yang menaati maksim 

kuantiitas sekaligus juga menaati maksim cara.  

 Menurut Grice, seperti pula yang diungkapkan oleh Cutting (2003:35) 

“The last is the maxim of manner, which says we should be brief and orderly, and 

avoid obscurity and ambiguity”, yang artinya maksim terakhir adalah maksim 

cara, dimana kita harus memberikan informasi secara langsung, jelas, dan tidak 

kabur atau bermakna ganda. Secara umum, penataan maksim cara dalam sebuah 

interaksi memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi secara jelas, tidak 

ambigu, singkat dan teratur dalam dalam rangka menunjang tercapainya tujuan 

interaksi yang sedang diikuti. Secara khusus, penataan maksim cara berfungsi 

untuk menyampaikan informasi yang singkat dan jelas, dan menghindari 

kesalahpahaman.  

 Selain maksim yang dijelaskan tadi terdapat juga sebuah maksim lain yang 

berkaitan dengan perilaku sopan santun. Maksim tersebut akan di bahas pada 

bagian selanjutnya.  
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2.4 Prinsip Kesantunan  

Kesantunan (politeness) merupakan perilaku yang diekspresikan dengan 

cara yang baik atau beretika. Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga 

apa yang dianggap santun oleh suatu kultur tersebut tidak sama halnya dengan 

kultur yang lain. Tujuan kesantunan adalah membuat suasana berinteraksi 

menyenangkan, tidak mengancam muka, dan efektif. 

Kesantunan pada umumnya berkaitan dengan dengan hubungan antara dua 

partisipan yang dapat disebut sebagai “diri sendiri” dan “orang lain”. Pandangan 

kesantunan dalam kajian pragmatic diuraikan oleh beberapa ahli. Diantaranya 

adalah Leech, Robin Lakoff, Bowl dan Levinson. Prinsip kesopanan memiliki 

beberapa maksim, yaitu maksim kebijaksanaan (tact maxim), maksim kemurahan 

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

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

(symphaty maxim).  

Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual; kaidah-

kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-

interpretasi terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu maksim juga 

disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip 

kesopanan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan 

keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. 

Secara umum bahwa sopan santun berkenaan dengan hubungan antara 

pemeran serta yang boleh dinamakan diri dan lain. Dalam percakapan diri 

diidentifikasi dengan penutur, dan lain lazimnya diidentifikasi dengan mitra tutur, 

tetapi penutur juga dapat menunjukan sopan santun kepada pihak ketiga yang 
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hadir ataupun tidak hadir dalam situasi ujar bersangkutan. Karena itu nama lain 

tidak hanya berlaku untuk pemeran serta yang disapa tetapi juga untuk mereka 

yang ditandai dengan kata ganti persona ketiga. Penting tidaknya perilaku sopan 

santun yang kita tunjukan kepada pihak ketiga beragam sekali dan ditentukan oleh 

beberapa faktor: faktor kunci apakah pihak ketiga hadir atau tidak, faktor lain 

ialah apakah pihak ketiga dibawah pengaruh penutur atau dibawah pengaruh mitra 

tutur. Seperti yang diungkapkan oleh Lakoff (1972:910) yang mengungkapkan 

bahwa, “…what we think is appropriate behavior in particular situations in an 

attempt to achieve and maintain successful social relationships with other”, yang 

artinya berarti apa yang kita pikirkan adalah prilaku yang tepat dalam situasi 

tertentu dalam upaya untuk mencapai dan memelihara hubungan sosial yang 

sukses dengan yang lainnya. 

 

2.5.1 Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim) 

 Gagasan maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa 

para peserta petuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu 

mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak 

lain dalam kegiatan bertuturan. Seperti yang diungkapkan oleh Leech (1984: 132) 

mengungkapkan “This maxim aims at minimizing costs to the speaker and 

maximizing benefit to the audience”. Orang bertutur yang berpegang dan 

melaksanakan maksim kebijaksanaan dapat dikatakan sebagai orang santun dan 

dapat menghindarkan sikap dengki, iri hati, dan sikap-sikap lain yang kurang 

santun terhadap lawan tutur.  
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 Dalam hal ini juga Leech (dalam Wijana, 1996) mengatakan bahwa 

“semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula keinginan orang itu untuk 

bersikap sopan kepada lawan bicaranya”.  Demikian pula tuturan yang diutarakan 

secara tidak langsung lazimnya lebih sopan dibandingkan dengan tuturan yang  

diuraikan secara langsung contoh kalimat maksim kebijaksanaan yang 

diungkapakn oleh Leech (1984) 

(6) Could I interrupt you for a second? 

If I could just clarify this then. 

Jadi maksim kebijaksanaan ini harus mengurangi ungkapan keyakinan-keyakinan 

yang mengemukakan atau menyiratkan hal-hal yang merugikan orang lain. 

 Dengan perkataan lain, menurut maksim kebijaksanaan ini, kesantunan 

dalam bertutur dapat dilakukan apabila maksim ini dilaksanakan dengan baik 

karena semua maksim menganjurkan agar mengungkapkan keyakinan-keyakinan 

yang sopan dan bukan keyakinan-keyakinan yang tidak sopan.  

 

2.5.2 Maksim kedermawanan (Generosity Maxim) 

Maksim kedermawanan menuntut setiap 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 dirinya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh 

Leech (1983: 133) bahwa “Minimize benefit to self, maxim cost to self”, yang 

artinya buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri 

sendiri sebesar mungkin. Seperti contoh dibawah ini yang di ungkapkan oleh 

Leech (1983: 133):  
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(7)*You can lend me your car. (*impolite) 

(8) I can lend you my car. 

(9) You must come and have dinner with us. 

(10) *We must can and have dinner with you. (*impolite) 

Tanda palang * menunjukan bahwa dari segi sopan santun yang absolute aturan 

ini kurang diterima dibandingkan dengan tuturan pasangannya. 

 Ada dua alasan mengapa tawaran (6) dan undangan (7) dianggap sopan: 

pertama, karena dua kalimat tersebut menyiratkan keuntungan untuk h, dan kedua, 

karena dua kalimat tersebut menyiratkan kerugian untuk s, tetapi pada (5) dan (8) 

hubungan antara s dengan h pada skala untung rugi menjadi terbalik. Di pihak 

lain, kadang-kadang ada ilokusi yang cukup dijelaskan dengan maksim 

kebijaksanaan. 

 

2.5.3 Maksim Pujian (Approbation Maxim)  

Maksim pujian bisa diberi nama lain yang kurang baik, yakni „maksim 

rayuan‟, tetapi istilah „rayuan‟ biasanya digunakan untuk pujian yang tidak tulus. 

Didalam maksim pujian dijelaskan bahwa orang dapat dianggap santun apabila 

dalam bertutur selalu berusaha memberikan pujian kepada pihak lain. Dengan 

maksim ini, diharapkan agar para peserta bertutur tidak saling mengejek, saling 

mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain. Seperti yang diungkapkan 

oleh Leech (1984: 135) “Minimize dispraise of other, maximize praise or 

approval of other”, yang artinya minimalkan ketidakpujian terhadap orang lain, 

maksimalkan pujian terhapat orang lain. 
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Pada maksim ini aspek negatifnya yang lebih penting yaitu, „jangan 

mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai orang lain, terutama 

mengenai penutur.  Karena itu, menurut maksim pujian sebuah pujian seperti 

What a marvelous meal you cooked! Sangat dihargai, sedangkan ucapan seperti 

What an owful meal you cooked!, tidak akan dihargai. Begitu pula dengan tuturan 

yang berikut ini cukup sopan (tuturan ini mengacu pada penampilan seseorang 

musikus): 

(11) A: Her performance was outstanding 

B: Yes wasn‟t it! 

Tetapi andaikan B musikus yang tampil: 

(12) A: Your performance was outstanding  

  B: Yes wasn‟t it! 

Leech (1984:135) 

Dalam hal ini B melanggar Maksim Kerendahan Hati, sebuah maksim 

yang akan dibahas dalam bagian yang berikutnya, Karena mengecam petutur atau 

pihak ketiga tidak sopan. 

Didalam maksim pujian dijelaskan bahwa seseorang dapat dianggap 

santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan pujian kepada pihak 

lain. Demikian maksim pujian ini diharapkan agar para peserta petuturan tidak 

saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta 

tutur yang sering mengejek mitra tutur di dalam kegiatan bertuturan akan 

dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian karena tindakan 

mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. 
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Jadi, kalau kita mengacu pada sebuah skala ini, maka kalimat-kalimat ini 

sebetulnya mengatakan „posisinya pada skala ini bisa lebih tinggi‟. Tetapi bila 

maksim pujian sedang bekerja maka kegagalan untuk memberika pujian itu 

mengimplisasikan bahwa secara jujur pujian itu memang tidak bisa diberikan. 

Dengan kata lain kurangnya pujian yang mengandung implikasi kecaman.  

 

2.5.4 Maksim Kesederhanaan (Modesty Maxim) 

 Maksim kesederhanaan berpusat pada diri sendiri. Maksim ini menuntut 

setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri 

sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Seperti yang 

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

maximize the expression of dispraise of self”. Didalam maksim ini peserta tutur 

diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap 

diri sendiri. 

 Sebagaimana maksim-maksim sopan santun lainnya, Maksim 

Kesederhanaan  juga tampak dalam bentuk-bentuk asimetris, seperti yang 

diungkapkan oleh Leech (1984: 136): 

(13) A: They were so kind to us.  

B: Yes, they were. 

(14) A: You were so kind to us. 

B: Yes, I was.  

(15) Please accept this small gift as a token of our streem. 

(16) *Please accept this large as a token of our streem. 
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Kalimat (13) menunjukan bahwa memang sopan kalau kita sependapat 

dengan pujian orang lain, kecuali kalau pujian itu ditunjukan kepada diri kita 

sendiri. Pada kalimat (15), mengecilkan arti kemurahan hati dari diri sendiri 

dianggap normal dan konvensional, namun tidak demikian bila kemurahan hati ini 

dibesar-besarkan. Dapat dilihat pada kalimat (14) dan (16) bahwa melanggar 

submaksim pertama kerendahan hati berarti membual, dan ini merupakan suatu 

pelanggaran sosial.  

 

2.5.5 Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) 

 Maksim kesepakatan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk 

memeksimalkan kecocokan diantara mereka, dan meminimalkan ketidaksepakatan 

diantara mereka. Yang diungkapkan oleh Leech (1984: 138) “Minimize 

disagreement between self and other; maximize agreement between self and 

other”. Namun orang-orang cenderung melebih-lebihkan kesepakatannya dengan 

ungkapan-ungkapan penyesalan, kesepakatan sebagian, dan sebagainya. Karena 

itu kita perlu membicarakan maksim ini. Bandingkanlah jawaban yang kasar 

dalam percakapan (17) dengan jawaban dalam percakapan-percakapan (18)-(19): 

(17) A: It‟s was an interesting exhibition, wasn‟t it? 

B: *No, it was very uninteresting.  

(18) A: English is a difficult language to learn. 

B: True, but the grammar is quite easy. 

(19) A: The book is tremendously well written. 

B: Yes, well written as a whole, but there are some rather 

boring patches, don‟t you think? 
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Kalimat (18) dan (19) memperlihatkan bahwa kesepakatan sebagian sering  

lebih disukai daripada ketidaksepakatan sepenuhnya antara penutur dan lawan 

tuturnya. Oleh sebab itu dalam maksim kesepakatan ini harus saling berhubungan 

agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh keduanya antara penutur dan lawan 

tuturnya. 

 

2.5.6 Maksim Simpati (Sympathy Maxim) 

 Disamping maksim kesepakatan, maksim simpati juga perlu disinggung. 

Maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap 

simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Leech (1984: 137) “Minimize antipathy between self and other; 

maximize sympathy between self and other”. Sikap antipati terhadap salah seorang 

peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Orang yang bersikap 

terhadap orang lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun 

didalam masyarakat. Kesimpatian terhadap pihak lain sering ditunjukan dengan 

senyuman, anggukan, dan gandengan tangan. Seperti contoh yang diunggkapkan 

oleh Leech (1984: 138) berikut: 

(20) I‟m terribly sorry to hear that your cat died. 

Ucapan ini sopan bila dibandingkan dengan, misalnya ucapan: 

(21) *I‟m terribly pleased to hear that your cat died. 

Namun, tetap ada keengganan untuk mengucapkan belasungkawa, karena dengan 

menyebut isi proposional X (dalam ucapan belasungkawa), sebenarnya 

mengungkapkan suatu keyakinan yang tidak sopan, yaitu suatu keyakinan yang 

merugikan h.  
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 Maksim simpati memiliki kekuasaan yang sangat besar, karena tanpa 

informasi lebih lanjut dapat menafsirkan bahwa kalimat (20) ialah suatu ucapan 

belasungkawa (ucapan yang mengungkapkan rasa simpati atas suatu kemalangan).  

 

2.6 Faktor Penyebab Pelanggaran Maksim 

Manusia dalam berkomunikasi mungkin gagal dalam menggunakan atau 

melanggar maksim yang disebabkan karena mereka tidak mampu menyampaikan 

informasi dengan jelas, atau karena mereka dengan sengaja memilih untuk 

berbohong. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran atau kegagalan 

manusia dalam menggunakan maksim. Leech (1975) membagi penyebab 

pelanggaran terhadap maksim tersebut menjadi lima kelompok, yaitu: 

Mempermainkan maksim (Flouting a maxim), menyederhanakan maksim 

(Violating a maxim), menyalahi maksim (Infringing a maxim), memilih keluar 

dari maksim (Opting out of a maxim), dan meniadakan maksim (Suspending a 

maxim). 

 

2.6.1 Mempermainkan Maksim (Flouting a Maxim) 

 Dalam menyampaikan informasi atau ujaran, seseorang pembicara secara 

sengaja atau terencana dengan terang-terangan melanggar maksim dengan 

harapan mendorong pendengar untuk mendapatkan bentuk yang berbeda dari 

sebuah maksud dalam menerima sebuah ujaran. Seperti yang diungkapkan 

Thomas (1995:65) “A flout occurs a speaker blatantly fails to observe a maxim at 

the level of what is said, with the deliberate intention of generating an 

implicature” yang artinya sebuah pelanggaran terjadi ketika seorang penutur 



30 

 

 

secara sengaja melanggar sebuah maksim saat penutur tersebut menyampaikan 

informasi, dan bermaksud untuk menghasilkan sebuah implikasi atau makna yang 

tersembunyi. Penutur mempermainkan maksim ketika mereka melakukan 

percakapan, yang bertujuan untuk menghasilkan implikatur atau terkadang 

bertujuan untuk memberikan pernyataan yang tidak langsung. Seperti yang 

dicontohkan oleh Grice (1975) dalam buku Thomas (1995:66): 

(22) Late on Chrismas Eve 1993 an ambulance is sent to pick up a man 

who has collapsed in Newcastle city center. The man is drunk and 

vomits all over the ambulance man who goes to help him. The 

ambulance says: 

“Great, that‟s really great! That‟s made my Chrismas!” 

Pada contoh diatas (22), penutur mengatakan sesuatu yang sama sekali atau secara 

sengaja tidak benar atau disebut berimplikatur. Sebuah implikatur telah dihasilkan 

oleh penutur secara sengaja dengan mengutarakan sesuatu yang jelas salah. 

 

2.6.2 Menyederhanakan Maksim (Violating a Maxim) 

 Banyak dari pembaca yang salah dalam menggunakan istilah „violate‟ 

untuk semua pelanggaran terhadap maksim. Thomas (1995:72) mengatakan 

bahwa, “Grice defines „violatin‟ very specifically as the unostentatious non 

observance of a maxim”, yang artinya Grice memberikan definisi „violatin‟ yang 

sangat spesifik sebagai pelanggaran sederhana dari sebuah maksim. 

 Seperti yang diungkapkan Grice (1975:49) dalam buku Thomas (1995:72) 

“If a speaker violates a maxim she or he will be liable to mislead” yang artinya 
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jika seseorang penutur menyederhanakan suatu maksim maka besar kemungkinan 

penutur tersebut member informasi yang tidak benar atau bohong. 

2.6.3 Menyalahi Maksim (Infringing a maxim) 

 Informasi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh 

pendengar yang yang disebabkan pengujar tidak cukup cakap dalam 

menyampaikan informasi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Thomas 

(1995:74): 

 “…could occur because the speaker has an imperfect command of the 

language (a young child or learner), because the speaker‟s performance is 

impired in some ways (nervousness, drunken, excitement) because of some 

cognitive impairment, or simply because the speaker is constituonally incapable 

of speaking clearly, to the point.” 

Yang artinya, dapat terjadi karena pengujar tidak menguasai bahasa secara 

sempurna (seseorang anak kecil atau pengajar), karena sikap pengujar yang 

terganggu dalam beberapa hal (gugup, mabuk, perasaan gembira) karena beberapa 

kesalahan yang dapat disadari, atau sederhananya karena pengujar tidak dapat 

berbicara dengan jelas, menuju kepada intinya. 

2.6.4 Memilih Keluar Dari Maksim (Opting out of a maxim) 

 Dalam berkomunikasi seseorang penutur dan lawan tutur terkadang tidak 

ingin bekerjasama dan lebih memilih mengakhiri pembicaraan tersebut atau secara 

sengaja memilih keluar dari maksim. Seperti yang diungkapkan Grice (1975) 

dalam buku Cutting (2003:41), “A speaker opting out of a maxim indicates an 
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unwillingness to cooperate, although they do not want to appear uncooperative” 

yang artinya seorang penutur memilih keluar dari maksim yang mengindikasikan 

bahwa mereka tidak ingin bekerjasama, walaupun mereka tidak ingin terlibat 

seperti itu. Maksudnya disini adalah, keengganan penutur atau alasan kode etik, 

sehingga penutur tidak dapat memberikan informasi tersebut. Contohnya seperti 

yang diungkapkan oleh Thomas (1995:75) 

(23) The conservative M.P., Teddy Taylor, had been asked a question 

about talks he had had with Colonel Gadaffi. 

“Well, honestly, I cam‟t tell you a thing, because what was said to 

me was said me in confidence”. 

Dari contoh di atas jelas sekali bahwa penutur tidak dapat memberikan informasi 

yang dikarenakan adanya peraturan atau kode etik dan mengharuskan untuk 

merahasiakan informasi. Dengan kata lain, penutur berharap untuk menghindari 

sebuah kesalahan dalam menghasilkan implikatur atau kelihatan tidak 

bekerjasama. 

 Contoh „opting out‟ berikutnya adalah memilih keluar dari maksim 

dikarenakan untuk menghindari pemberian informasi yang dapat menyakiti pihak 

ketiga atau menempatkannya dalam bahaya.  

(23) Ruth Rendell, a famous crime novelist, was being interviwed by an 

equally famaous psychiatris, Professor Anthony Clare. Clare asked Randell about 

her husband. 

AC: You married him twice. You‟ve been interviwed many times, but I‟ve 

never seen a satisfactory explanation for that very interesting fact. 
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RR: Well {pause} I don‟t think I can give you one. That is not to say that I 

don‟t know it but I do know it but I cannot give it. I don‟t think that to give it 

would be a very good idea, particularly for my husband. 

Thomas (1995:75) 

Dari contoh diatas, bisa kita simpulkan bahwa Ruth telah berimplikatur, dengan 

tidak ingin memberikan informasi tentang suaminya kepada Anthony walaupun 

sebenarnya Ruth memiliki informasi tersebut, karena Ruth tidak ingin 

menempatkan suaminya dalam bahaya atau menyakiti perasaannya. 

 Memilih keluar dari maksim memiliki unsur kesengajaan untuk tidak 

memberikan informasi yang dikarenakan oleh sesuatu yang dalam konteksnya 

yang berisi informasi yang tidak dapat disampaikan oleh penutur dikarenakan 

peraturan atau kode etik dan pada akhirnya disepakati oleh penutur dan lawan 

tutur untuk tidak membicarakan hal tersebut. 

 

2.6.5 Meniadakan Maksim (Suspending a maxim) 

Seorang pengujar terkadang dengan sengaja mengurangi informasi yang 

diberikan kepada pendengar, karena adanya suatu peraturan atau kebiasaan dalam 

suatu alat budaya daerah tertentu yang melarang pengujar untuk memberikan 

informasi tersebut karena dianggap tabu. Seperti yang diungkapkan oleh Keenan 

(1976: 70) dalam buku Thomas (1995: 76) yaitu: 

“…regurlarly provide less information than is required by their conversational 

partner, even thought they have access to the necessary information.” 
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Yang artinya biasanya memberikan informasi yang kurang dari yang dibutuhkan 

oleh lawan tutur mereka, padahal pengujar mempunyai jalan untuk informasi yang 

penting. 

 

2.7 Kaitan antara Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan 

 Penggunaan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan di berbagai 

wilayah berbeda satu sama lain. Namun mayoritas wilayah lebih mementingkan 

penerapan prinsip kesantunan ketimbang prinsip kerja sama. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan menjaga keharmonisan antara peserta tutur. 

 Menurut pandangan yang diungkapkan Leech (1996:80), “…the PP can be 

seen not just as another principle to be added to the CP, but as a necessary 

complement with serious trouble.” Prinsip kesantunan (PP) dapat dilihat bukan 

hanya sekedar sebagai prinsip lainnya yang ditambahkan pada prinsip kerja sama 

(CP), tetapi sebagai pelengkap yang penting untuk menyelamatkan prinsip kerja 

sama (CP) dari masalah yang serius. Pada kenyataannya, penerapan prinsip kerja 

sama tanpa disertai prinsip kesantunan, membuat tuturan yang diucapkan menjadi 

terkesan terlalu “terbuka” dan kurang santun. Maka prinsip kesantunan diperlukan 

untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tuturan dengan hubungan yang baik di 

antara peserta tutur, sehingga isi pesan yang disampaikan oleh penutur dapat 

sampai dengan baik kepada lawan tutur dan di sisi lain tetap menjaga 

keharmonisan hubungan antara penutur dengan lawan tutur.   

 Berikut ini diberikan contoh mengenai penerapan prinsip kesantunan yang 

menyelamatkan prinsip kerja sama. 

 (24) A: We‟ll all miss Bill and Agatha, won‟t we? 
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  B: Well, we‟ll all miss Bill. 

(Leech 1996: 80) 

  A: Kita semua akan merindukan Bill dan Agatha bukan? 

  B: Ya, kita semua akan merindukan Bill. 

 A berharap B mengiakan pendapat A yang mengatakan bahwa mereka 

akan merindukan Bill dan Agatha, namun B hanya mengiakan sebagian saja 

dengan mengatakan bahwa mereka akan merindukan Bill tanpa menyebutkan 

Agatha karena pada kenyataannya B tidak akan merindukan Agatha. B bisa saja 

menaati prinsip kerja sama dengan mengatakan hal sejujrnya, tetapi jika B 

mengatakan secara jujur mengenai apa yang ia pikirkan, maka ia telah bertindak 

tidak santun terhadap pihak ketiga, Agatha. Karena itu untuk menaati prinsip 

kesantunan, B menahan sebagian informasi yang diinginkan A yang merupakan 

pelanggaran terhadap prinsip kerja sama. 

 Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama yang dilakukan B semata-mata 

hanya untuk menjaga kesantunan. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip 

kesantunan menyelamatkan prinsip kerja sama.    

 

 

 

 

 

 

 

 


