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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pragmatik 

 Pada awalnya para ahli linguistik menyebut ilmu yang mempelajari 

tentang makna adalah semantik. Hal tersebut sesuai dengan definisi semantik 

yang diberikan oleh O’Grady (1993:211) yaitu “…the study of meaning in human 

language”.  Namun, seiring dengan perkembangan jaman, pada tahun 1950 dan 

1960-an, ahli linguistik mulai membagi makna ke dalam dua jenis.  

Jenis makna yang pertama adalah “…intrinsic to linguistic expression 

containing it, and it cannot be separated from that expression” (Trask, 1999:243) 

atau makna yang mengacu pada ekspresi linguistik yang di dalamnya memuat 

makna dan tidak dapat dipisahkan dari ekspresi itu sendiri. Itulah yang disebut 

sebagai semantik. Jenis kedua dari makna adalah  “…which is not intrinsic to the 

linguistic expression carrying it, but which rather results from the interaction of 

the linguistic expression with the context in which is it used” (Trask, 1999:243) 

atau makna yang tidak mengacu kepada ekspresi linguistik melainkan makna yang 

berdasarkan atas konteks (misalnya: kalimat) dimana kalimat tersebut digunakan 

yang disebut sebagai pragmatik. 

 

 

 

(Trask, 1999:243) 

Meaning in linguistic expression 

Meaning in context 

Meaning 

Semantic 

Pragmatic 
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 Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang didefinisikan 

oleh Carnap (1942:9) sebagai “Pragmatics as the study of the speaker/hearer’s 

interpretation of language”. Definisi singkat tersebut memberikan gambaran 

bahwa pragmatic merupakan sebuah ilmu yang mempelajari interpretasi bahasa 

yang dilakukan oleh penutur atau lawan tutur. 

 Definisi pragmatik yang serupa dengan pendapat di atas, dikemukakan oleh 

O’Grady (1993: 234) yaitu: 

 “Pragmatic, which includes the speaker’s and addressee’s background 
attitudes and beliefs, their understanding of the context in which a sentence 
is uttered, and their knowledge of how language can be used to inform, to 
persuade, to mislead, and so forth.” 

 
 Seperti yang dikemukakan oleh pakar linguistik ini, pragmatik merupakan 

ilmu yang mempelajari latar belakang sikap dan kepercayaan penutur dan lawan 

tuturnya, pemahaman mereka terhadap konteks kalimat yang diujarkan, dan 

pengetahuan mereka tentang bagaimana suatu bahasa dapat digunakan sebagai 

media untuk memberikan informasi, untuk membujuk, untuk menyesatkan dan 

lain sebagainya.   

 Senada dengan definisi Carnap dan O’Grady, Richard (1992:1) menyatakan 

bahwa: 

“Pragmatics is especially interested in the relationship between language 
and context. It includes the study of how interpretation of language depends 
on knowledge of the world, how speakers use and understand utterances, 
and how the structure of sentences is influenced by relationships between 
speakers and hearers.” 

 
Berdasarkan pengertian di atas, pragmatik mempelajari hubungan antara 

bahasa dan konteks, mencakup studi tentang interpretasi sebuah bahasa tergantung 

pada pengetahuan dunia, bagaimana penutur menggunakan dan memahami ujaran, 
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dan bagaimana struktur kalimat dipengaruhi oleh hubungan antara penutur dan 

lawan tuturnya.  

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

merupakan ilmu yang mempelajari interpretasi suatu bahasa yang berkaitan erat 

dengan konteksnya dan dipengaruhi oleh latar belakang penutur maupun lawan 

tuturnya. Pragmatik juga mempelajari cara seseorang dapat mengemukakan dan 

memahami tuturan yang diucapkan maupun yang didengarnya. 

 

2.2 Tindak Ujar (Speech Act) 

Jika berbicara mengenai Pragmatik, maka pembahasannya tidak akan pernah 

terlepas dari tuturan-tuturan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan konteksnya. Pengaruh konteks terhadap suatu tuturan menghasilkan 

tuturan-tuturan dengan makna tertentu. Salah satu pembahasan Pragmatik yang 

membahas mengenai hal tersebut adalah studi tentang tindak ujar. 

Tindak ujar diartikan Austin (1960:52) sebagai “…an utterance and the total 

situation in which the utterance is issued.” yang berarti suatu tuturan dan situasi 

total di mana tuturan tersebut dikeluarkan. 

Pendapat tersebut didukung oleh pengertian yang dikemukakan oleh Grundy 

(2000:49) “…utterances have of counting as actions, such as the actions of 

persuading, refusing, reassuring, warning and apologizing”.  Tindak ujar adalah 

tuturan-tuturan yang diperhitungkan sebagai aksi, seperti aksi membujuk, 

menolak, menenangkan, memperingatkan dan meminta maaf. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak ujar adalah melakukan suatu aksi 

melalui tuturan. Tindak ujar oleh Austin dibagi menjadi tiga jenis yaitu tindak 

lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act), dan tindak perlokusi 

(perlocution act). 

 

 

 

 

 (Thomas, 1995:49) 

 

2.2.1 Tindak Lokusi (Locutionary Act) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tindak ujar, jenis tindak 

ujar yang pertama adalah tindak lokusi. Austin mengartikan tindak lokusi sebagai 

“uttering a sentence with determinate ‘sense’ (i.e. non-ambiguous meaning) and 

reference“(Grundy: 2000:51). Dari pengertian tersebut kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa tindak lokusi yaitu ketika kita menuturkan sebuah kalimat 

dengan memiliki makna yang tetap, tidak memiliki makna yang ambigu, dan  

memiliki acuan. 

Definisi yang diberikan Austin tersebut didukung oleh pengertian yang 

diungkapkan oleh Thomas (1995:49), yaitu “the actual words uttered”. Definisi di 

atas menunjukan  bahwa tindak lokusi merupakan kata-kata yang diucapkan 

memiliki makna sebenarnya.  

Illocutionary Act Speech 
Act 

Locutionary Act 

Perlocutionary Act 

The actual words uttered 

The force or intention behind the words 

The effect of the illocution on hearer 
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Berikut ini adalah contoh kalimat yang termasuk ke dalam tindak lokusi, 

yaitu: 

It’s hot in here! 

(Thomas, 1995:49) 

Tuturan “It’s hot in here!” hanya merupakan sebuah pernyataan. Ketika 

mengatakan tuturan tersebut, makna tindak lokusi atau makna sebenarnya dari 

tuturan itu hanyalah mengungkapkan bahwa udara di sekitar sini panas.  

 

2.3.1 Tindak Ilokusi (Illocutionary Act) 

Jenis tindak ujar yang kedua adalah tindak ilokusi. Tindak  ilokusi menurut 

Austin adalah  “…performing an act by uttering a sentence.” (Grundy,2000:51). 

Tindak lokusi, yang merupakan inti dari tindak pertuturan itu sendiri, adalah 

menunjukkan sebuah aksi dengan cara menuturkan sebuah kalimat. 

Definisi senada mengenai tindak ilokusi disampaikan Thomas (1995:49) 

yaitu, “…the force or intention behind the words.”. Thomas mengartikan tindak 

ilokusi sebagai kekuatan atau tujuan di balik kata-kata. 

Definisi-definisi di atas tergambar pada contoh berikut ini: 

 It’s hot in here! 

(Thomas,1995:49) 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ketika suatu tuturan hanya 

dipandang dari makna sebenarnya saja, makna secara umum, maka tuturan 

tersebut hanya menunjukkan tindak lokusi. Namun, ketika tuturan tersebut 

dimaknai dari sudut yang berbeda, misalnya ketika seseorang menuturkan “It’s 
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hot in here!” kepada orang lain di dalam sebuah kamar dengan jendela tertutup, 

tuturan tersebut dapat bermakna lain. Ketika orang lain di dalam kamar itu 

mendengar tuturan tersebut dan melihat bahwa jendela kamar tersebut tertutup, 

orang tersebut akan mengerti bahwa ia harus membuka jendela tersebut agar 

udara di dalam kamar tersebut tidak panas. 

Dari ilustrasi di atas, suatu tuturan ternyata dapat melakukan sebuah aksi, 

yaitu aksi untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa tindak ilokusi merupakan suatu aksi yang diungkapkan melalui tuturan. 

Tuturan tersebut memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi lawan tuturnya 

dan memiliki tujuan tertentu. 

 

2.2.2 Tindak Perlokusi (Perlocutionary Act) 

Jenis tindak ujar yang ketiga adalah tindak perlokusi. Grundy (2000:51), 

berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Austin, mendefinisikan tindak perlokusi 

sebagai “…the effect the utterance might have.”. Ketika suatu tuturan dapat 

memberikan efek bagi lawan tuturnya maka tuturan tersebut disebut sebagai 

tindak perlokusi. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Thomas (1995:49) yang menyatakan 

bahwa tindak perlokusi adalah “…the effect of the illocution on the hearer.”. 

Tindak perlokusi merupakan efek yang ditimbulkan oleh tindak ilokusi pada 

lawan tuturnya. 
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Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai apa itu tindak perlokusi 

dan apa hubungannya dengan tindak lokusi dan ilokusi, maka di bawah ini 

disajikan contoh kalimat yang sama: 

It’s hot in here! 

(Thomas,1995:49) 

Ketika diucapkan tuturan It’s hot in here! dan didengar oleh orang lain yang 

berada satu kamar dengan penutur, maka orang tersebut setelah melihat jendela 

kamar yang tertutup, akan mengerti bahwa dia harus membuka jendela kamar 

tersebut, yang merupakan tindak ilokusi. Ketika orang tersebut memutuskan untuk 

membuka jendela kamar setelah mendengar tuturan yang diucapkan, maka tuturan 

itu merupakan tindak perlokusi. Secara tidak langsung, melalui tuturan yang 

diucapkan, ada efek yang ditimbulkan bagi lawan tutur. Tidak hanya membuat 

lawan tutur tersebut mengerti makna dibalik tuturan yang diucapkan penutur, 

yang disebut tindak ilokusi, tetapi juga membuat lawan tutur tersebut melakukan 

permintaan “tersembunyi” penutur, yaitu tindak perlokusi. 

 

2.3    Aspek-Aspek Tindak Ujar 

Suatu tindak ujar tidak pernah terlepas dari konteks situasi tindak ujarnya. 

Berdasarkan pandangan Leech, Wijana (1996:10-11) berpendapat bahwa konteks 

situasi tindak ujar mencakup aspek-aspek berikut ini: 

1. Penutur dan lawan tutur 
2. Konteks tuturan 
3. Tujuan tuturan 
4. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas 
5. Tuturan sebagai produk tindak verbal 
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Aspek-aspek situasi tindak ujar tersebut dapat dijabarkan oleh Rahardi 

(2005:51-52) sebagai berikut: 

1.   Penutur dan lawan tutur   

Penutur dilambangkan dengan S (speaker) dan lawan tutur 

dilambangkan dengan H (hearer). Lambang S dan H tersebut digunakan 

baik dalam bahasa ragam lisan maupun tulis. 

2.   Konteks tuturan 

Jika kita kembali melihat kepada pengertian Pragmatik, Pragmatik 

berkaitan erat dengan konteks. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

konteks, maka berikut ini diberikan contoh kalimat yang 

menggambarkan makna berdasarkan konteks: 

      “I’m starting to talk like Michael Jackson.” 

       (Saeed, 1997:172) 

Ketika mendengar tuturan “I’m starting to talk like Michael 

Jackson.” diucapkan, akan dapat dimengerti ke mana arah pembicaraan 

ini. Dapat segera diketahui makna kata “Michael Jackson” sebagai 

seorang penyanyi yang dijuluki The King of Pop yang sangat terkenal di 

dunia. Tuturan Michael Jackson bukanlah bagian dari pengetahuan 

linguistik Bahasa Inggris itu sendiri, karena orang-orang telah 

mengetahui makna tersebut dari pengalaman sehari-hari. Hal itulah yang 

disebut oleh Saeed (1997:173) sebagai non-linguistic knowledge. 

Leech (1983:13) memberikan pendapat mengenai konteks yaitu 

sebagai berikut, “I shall consider context to be a background knowledge 
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assumed to be shared by S and H and which contributes to H’s 

interpretation of what S means by given utterance.” Pendapat Leech 

tersebut bermakna bahwa konteks merupakan suatu latar belakang 

pengetahuan yang dimiliki oleh baik penutur (S) maupun lawan tutur (H)   

yang mempengaruhi interpretasi lawan tutur (H) mengenai maksud 

tuturan yang dilontarkan oleh penutur (S). 

Pendapat lain mengenai apa itu konteks juga diberikan oleh 

Rahardi (2005:50), yaitu “konteks adalah segala latar belakang 

pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur serta 

yang menyertai dan mewadahi sebuah pertuturan”.  

3.    Tujuan tuturan 

Menurut Rahardi (2005:51) menyatakan, “tuturan itu terwujud karena 

dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tutur yang jelas dan tertentu 

sifatnya”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

tuturan tidak semata-mata diucapkan begitu saja namun setiap tuturan 

pasti memiliki tujuan yang jelas mengapa tuturan tersebut diucapkan. 

4.   Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas 

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan tuturan, dapat dilihat bahwa 

tuturan di dalam kajian pragmatik memiliki sifat yang konkret. Tuturan 

tersebut menunjukkan keberadaan siapa peserta tuturnya, di mana tempat 

tuturnya, kapan waktunya, dan seperti apa konteks situasi tuturnya 

secara keseluruhan dengan jelas (Rahardi, 2005:51-52). 
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5.   Tuturan Sebagai Produk Tindak Verbal 

Rahardi (2005:52) berpendapat bahwa “ …pada dasarnya tuturan 

yang ada di dalam sebuah pertuturan itu adalah hasil tindak verbal para 

peserta tutur dengan segala pertimbangan konteks yang melingkupi dan 

mewadahinya.”  

Kembali kepada pengetian konteks sebelumnya, setiap ide yang 

dipengaruhi oleh situasi atau konteks tertentu dan memiliki tujuan 

tertentu, akan disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur melalui 

tindak verbal atau tuturan itu sendiri. 

 

2.4    Fungsi-Fungsi Ilokusi 

Setiap tuturan ilokusi memiliki fungsi yang berbebeda-beda tergantung 

kepada tujuan tuturan tersebut. Fungsi-fungsi ilokusi berdasarkan seorang pakar 

ilokusi , Searle (1979),  meliputi: 

1. Representatif (Representatives) 

 Representatif adalah “…statement that convey a belief or disbelief in 

some proposition” (Parera, 2004:272). Reprensentatif merupakan bentuk 

tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang 

diungkapkan. Contohnya: menyatakan (stating), mengusulkan 

(suggesting), membual (boasting), mengeluh (complaining), mengklaim 

(claiming), dll. Berikut ini adalah contoh dari fungsi ilokusi representatif: 
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a. The earth is flat. 

b. It was a warm sunny day. 

(Parera, 2004:272) 

 Pada kalimat (a) “The earth is flat.” penutur mengungkapkan tuturan 

yang terikat pada kebenaran bahwa pada faktanya bumi itu datar. Pada 

kalimat (b) pun, “It was a warm sunny day.” penutur menuturkan tuturan 

yang terikat pada kebenaran bahwa ketika musim panas udara terasa 

hangat. 

 

2. Direktif (Directive) 

Direktif adalah “…attempts to influence the listeners to do 

something” (Parera, 2004:272). Dari pengertian tersebut, fungsi ilokusi 

direktif bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang 

dilakukan oleh lawan tutur. Misalnya: memesan (ordering), memerintah 

(commanding), memohon (requesting), menasehati (advising), 

merekomendasikan (recommending), dll. Berikut diberikan contoh 

mengenai fungsi ilokusi direktif: 

a. Could you lend me a pen, please? 

b. Don’t touch that. 

(Parera, 2004:272) 

 Pada kalimat (a), “Could you lend me a pen, please?”, penulis 

menginginkan lawan tutur untuk melakukan suatu tindakan, yaitu 

meminjamkan pulpen miliknya  kepada penutur. Begitu pun pada kalimat 
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(b), “Don’t touch that.”, penutur meminta lawan tutur untuk tidak 

menyentuh barang yang saat itu hendak disentuh oleh lawan tutur. 

 

3. Komisif (Commisives) 

Komisif adalah “…commitments of self to some future course of 

action” (Parera, 2004:271). Berdasarkan definisi tersebut, fungsi ilokusi 

komisif merupakan tuturan yang menunjukkan komitmen penutur terhadap 

suatu tindakan di masa depan. Misalnya: menjanjikan (promising), 

menawarkan (offering), berkaul (vowing), dll. Berikut diberikan contoh 

mengenai fungsi ilokusi komisif: 

a. I’ll be back. 

b. I’m going to get it right next time. 

(Parera, 2004:272) 

Pada contoh kalimat (a) “I’ll be back.”, penutur menjanjikan kepada 

lawan tutur bahwa ia akan kembali lagi. Pada contoh kalimat (b) “I’m 

going to get it right next time.”, penutur berjanji bahwa ia akan 

mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik lain waktu. Dari dua contoh 

tersebut terlihat suatu komitmen yang ingin dilakukan oleh penutur di 

masa yang akan datang. 

 

4. Ekspresif (Expressive) 

Ekspresif adalah “…expressions of a psychological state” (Parera, 

2004”271). Fungsi ilokusi ekspresif mengungkapkan atau mengutarakan 
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sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. 

Misalnya: terima kasih (thanking), mengucapkan selamat (congratulating), 

meminta maaf (pardoning), menyalahkan (blaming), berbelasungkawa 

(condoling), dll. Berikut ini adalah contoh fungsi ilokusi ekspresif: 

a. I’m really sorry! 

b. Congratulations! 

(Parera, 2004:272) 

Pada contoh kalimat (a) “I’m really sorry!”, penutur sedang 

mengungkapkan sikap psikologisnya, perasaan menyesal,  terhadap 

kesalahan yang telah dilakukannya terhadap lawan tutur.  

Begitu pula dengan contoh kalimat (b) “Congratulations!”, penutur 

mengungkapkan sikap psikologisnya, perasaan senang, ucapan selamat 

kepada lawan tutur atas keberhasilan yang telah diraih oleh lawan tutur. 

 

5. Deklaratif (Declaration) 

Deklaratif adalah “…statements of fact that presume to alter a state 

of affairs” (Parera, 2004:271). Deklaratif merupakan tuturan berupa fakta 

yang dapat merubah keadaan. Sehingga berhasilnya pelaksanaan ilokusi 

ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan 

realitas. Misalnya: mengundurkan diri (resigning), membaptis 

(christening), memecat (dismissing), memberi nama (naming), 

menjatuhkan hukuman (sentencing), mengangkat (appointing), 
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mengucilkan (excommunicating), dll. Berikut diberikan contoh mengenai 

fungsi ilokusi deklaratif: 

a. Priest: I now pronounce you husband and wife. 

b. Referee: you’re out! 

(Parera, 2004:271) 

Pada contoh kalimat (a) “Priest: I now pronounce you husband and 

wife.” , ketika seorang pendeta menyatakan sepasang pria dan wanita 

sebagai suami istri, maka saat itu juga keadaan berubah. Pria dan wanita 

yang sebelumnya hanya pasangan kekasih, setelah pendeta tersebut 

memberikan pernyataan, maka pasangan kekasih tersebut sekarang 

menjadi suami istri. 

Pada contoh kalimat (b) “Referee: you’re out!”, ketika seorang wasit 

memberikan pernyataan kepada seorang pemain yang melanggar peraturan 

permainan untuk keluar dari lapangan, keadaan pun berubah. Pemain 

tersebut haruslah keluar dari lapangan saat itu juga. 

 

2.5   Prinsip Tuturan 

Menurut Alan dalam  Rahardi (2005:52), “Speaking to others is a social 

activity, and like other social activities (e.g.dancing, playing in an orchestra, 

playing cards or football) it can only take place if the people involved.”  Bertutur 

merupakan suatu kegiatan social yang tidak hanya melibatkan satu orang saja, 

melainkan berhubungan dengan orang lain.  
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Terdapat dua jenis prinsip tuturan yang digunakan sebagai acuan agar proses 

komunikaksi berjalan dengan baik, yaitu prinsip kerja sama Grice dan prinsip 

kesantunan Leech. Hubungan antara prinsip kerja sama dengan prinsip kesantunan 

menurut Leech (1996:82) adalah: 

“…CP has the function of regulating what we say so that it contributes to 
some assumed illocutionary or discoursal goal (S). It could be argued, 
however, that the PP has a higher regulative role than this: to maintain the 
social equilibrium and the friendly relations which enable us to assume that 
our interlocutors are being cooperative in the first place.” 
 
Berdasarkan pendapat Leech tersebut, prinsip kerja sama (CP) memiliki 

fungsi sebagai pengatur tuturan yang diucapkan sehingga dapat membantu 

pencapaian tindak ilokusi maupun tujuan tuturan bagi penutur (S). Sedangkan 

fungsi prinsip kesantunan (PP) adalah untuk mempertahankan keseimbangan 

sosial dan hubungan yang ramah yang memungkinkan kita untuk menganggap 

bahwa lawan tutur telah bekerja sama di dalam percakapan yang sedang 

berlangsung.  

Berikut ini diberikan penjelasan lebih lengkap mengenai prinsip kerja sama 

Grice dan prinsip kesantunan Leech. 

 

2.5.1 Prinsip Kerjasama (Co-operative Principle)   

Agar suatu pesan dapat sampai kepada lawan tutur dengan baik, diperlukan 

prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama tersebut tertuang dalam empat maksim 

kerja sama Grice.  

Keempat maksim Grice tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1.    Maksim Kuantitas (The Maxim of Quantity) 
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Maksim kuantitas menurut Grice dalam Levinson (1991:101) adalah 

“Make your contribution as informative as required. Do not make your 

contribution more informative than required.” Dalam maksim kuantitas, 

penutur diharapkan untuk memberikan informasi yang cukup, relatif 

memadai dan seinformatif mungkin. Namun informasi tersebut tidak boleh 

kurang ataupun melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh lawan 

tutur. Penutur diharapkan berbicara apa adanya. 

Berikut ini diberikan contoh mengenai maksim kuantitas: 

A : Where is the post office? 

B1 : Down the road, about 50 metres past the second left. 

Jawaban lain dari B. 

B2 : Not far. 

Ketika A memberikan pertanyaan kepada B, maka akan muncul 

beberapa kemungkinan respon jawaban dari B (B1 dan B2). Penutur B1 

memberikan informasi yang cukup jelas dan informative mengenai letak 

kantor pos. Sehingga lawan tutur dapat menerima pesan yang disampaikan 

dengan baik. Sedangkan jawaban yang dituturkan oleh penutur B2, dengan 

pertanyaan yang sama dari lawan tutur A, tidak cukup jelas atau dapat 

dikatakan kurangnya informasi yang diberikan oleh penutur. Penutur hanya 

mengatakan bahwa letak kantor pos tidak jauh tanpa memeberikan informasi 

yang specifik mengenai letak kantor pos tersebut. Maka hal ini dapat 

dikatakan sebagai pelanggaran atas maksim kuantitas. 
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2.   Maksim Kualitas (The Maxim  of Quality) 

Maksim kualitas menurut Grice dalam Levinson (1991:101) adalah 

“Do not say what you believe to be false; do not say that for which you lack 

adequate evidence.”  Dalam maksim kualitas, seorang penutur diharapkan 

dapat menyampaikan suatu pesan yang benar, nyata dan sesuai fakta 

sebenarnya. Sehingga diharapkan penutur memberikan informasi dengan 

jujur dan benar. 

Berikut ini diberikan contoh mengenai maksim kualitas: 

A : Should I buy my son this new sports car? 

B1 : I don’t know if that’s such a good idea. He’s totaled two cars 

since he got   his license last year. 

Jawaban lain dari B. 

B2 : No, he seems like he’d be a bad driver. 

Ketika A meminta saran kepada B mengenai lebih baik atau tidakkah 

jika ia membelikan anaknya sebuah mobil sport baru, maka ada beberapa 

kemungkinan respon yang berbeda yang akan diberikan oleh B (B1 dan B2) 

walaupun pada dasarnya maksud yang ingin disampaikan sama yaitu 

“tidak”. Penutur B1 mengatakan bahwa itu bukanlah ide yang cukup baik 

karena anaknya telah dua kali merusak mobilnya sejak ia mendapatkan izin 

mengemudinya tahun lalu. Penutur B1 memberikan informasi yang jujur 

kepada A, mengenai fakta bahwa anaknya bukanlah pengendara yang cukup 

baik. Maka penutur B1 telah memenuhi maksim kualitas. 
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Sedangkan penutur B2 memberikan jawaban “tidak” dengan alasan 

bahwa anaknya pengemudi yang buruk tanpa memeberikan alasan ataupun 

fakta yang jelas. Maka, penutur B2 dapat dikatakan melanggar maksim 

kualitas. 

3.    Maksim Relevansi (The Maxim of Relevance) 

Maksim relevansi menurut Grice dalam Levinson (1991:102) adalah 

“Make your contribution relevant.” Dalam maksim relevansi, penutur dan 

lawan tutur diharapkan untuk berkomunikasi sesuai dengan topik yang 

sedang dibicarakan dalam percakapan tersebut.  Sehingga diharapkan isi 

perbincangan tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan relevan 

dengan topiknya. 

Berikut ini diberikan contoh mengenai maksim relevansi: 

A : How are you doing in school? 

B1 : Not too well, actually. I’m failing two of my classes. 

Jawaban lain dari B. 

B2 : What fine whether we’re having lately! 

Ketika penutur A memberikan pertanyaan kepada B mengenai 

sekolahnya, maka akan muncul beberapa kemungkinan respon jawaban dari 

B (B1 dan B2). Penutur B1 menuturkan bahwa hasil sekolahnya tidak begitu 

baik karena ia gagal dalam dua mata pelajaran. Isi pembicaraan penutur B1 

relevan atau tidak menyimpang dari topik pembicaraan yang sedang 

berlangsung dengan A. Maka, penutur B1 memenuhi maksim relevansi. 
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Penutur B2 menuturkan bahwa tidak ada yang baik jika yang 

dialaminya sekarang sudah terlambat. Memang pada dasarnya penutur ingin 

mengungkapkan  kekesalannya yang gagal dalam mata pelajarannya, namun 

dari segi penyampaian pesan,  tuturan yang disampaikan oleh penutur B2 

tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh A. Sehingga dapat 

dikatakan penutur B2 melanggar maksim relevansi. 

4.    Maksim Pelaksanaan (The Maxim of Manner) 

Maksim pelaksanaan menurut Grice dalam Levinson (1991:102) 

adalah “Be perspicuous and specifically: avoid obscurity, avoid ambiguity, 

be brief, be orderly.” Dalam maksim pelaksanaan, penutur diharapkan 

berbicara secara terus terang, specifik, menghindari ketidakjelasan dan 

keambiguan, tanpa ada yang ditutup-tutupi dari lawan tutur. Sehingga 

diharapkan lawan tutur akan menerima informasi dengan jelas dan mengerti 

dengan benar isi pesan yang disampaikan.  

Berikut ini diberikan contoh mengenai maksim pelaksanaan: 

A : What did you think of that movie? 

B1 : I liked the creative storyline. The ending was really a surprise! 

Jawaban lain dari B. 

B2 : It was interestingly done, sir. 

A memberikan pertanyaan kepada B mengenai tanggapannya atas 

sebuah film. Dari pertanyaan tersebut dapat muncul beberapa kemungkinan 

respon jawaban dari B (B1 dan B2). Penutur B1 menuturkan bahwa ia 

menyukai jalan cerita film tersebut yang sangat kreatif. Penutur B1 juga 
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menyukai akhir cerita film tersebut yang sangat mengejutkan. Berdasarkan 

tuturannya tersebut, penutur B1 telah memenuhi maksim pelaksanaan karena 

telah memeberikan informasi yang jelas dan terus terang mengenai opininya 

kepada lawan tutur tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

Sedangkan tuturan yang diutarakan penutur B2 tidak jelas dan terkesan 

ditutup-tutupi. Penutur B2 hanya mengatakan bahwa film tersebut sangat 

menarik tanpa mengatakan dengan jelas apa yang sebenarnya dikatakan 

“menarik” dari film tersebut. Maka tuturan tersebut dapat dikatakan 

melanggar maksim pelaksanaan. 

Menurut Griffiths (2006:135), “A maxim is a pithy piece of widely – 

applicable advice. Grice’s maxims play a role: he was not putting forward 

the maxims as advice on how to talk; he was saying that communication 

proceeds as if speaker are generally guided by these maxims.” Maksim 

merupakan bagian kecil dari tuturan yang dapat digunakan sebagai nasihat 

yang dapat digunakan secara luas. Namun Grice berpendapat bahwa maksim 

kerja sama bukan digunakan sebagai suatu nasihat bagaimana cara bertutur 

melainkan digunakan sebagai panduan bagi penutur untuk mencapai hasil 

yang diinginkan dalam berkomunikasi. 

Tujuan dari keempat maksim Grice ini menurut Levinson (1991:101) 

adalah “…as guidelines for the efficient and effective use of language in 

conversation to further co-operative ends.”. Maksim kerja sama diterapkan 

sebagai panduan bagi penggunaan bahasa yang efisien dan efektif dalam 
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suatu percakapan sehingga diharapkan kerja sama yang baik dapat terjalin di 

antara peserta tutur. 

 

2.5.2   Prinsip Kesantunan (Politeness Principle) 

Alan berpendapat bahwa kerja sama yang baik dapat terjalin, salah satunya, 

dengan cara berperilaku santun kepada lawan tutur. “…being cooperative is being 

polite (mostly).” begitulah pendapat Alan dalam Rahardi (2005:52). Sehubungan 

dengan hal tersebut berperilaku santun dapat dilakukan dengan cara 

memperhitungkan “muka” lawan tutur dalam kegiatan bertutur. Istilah “muka” 

dalam hal ini merupakan kepentingan dan kondisi lawan tutur yang harus 

dipertimbangkan oleh penutur ketika melakukan percakapan. 

Sebagai tolak ukur suatu tuturan mengandung makna kesantunan, maka di 

bawah ini dipaparkan enam maksim interpersonal dalam prinsip kesantunan. 

Maksim interpersonal tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Tact maxim: Minimize cost to other. Maximize benefit to other. 
2. Generosity maxim: Minimize benefit to self. Maximize cost to self. 
3. Approbation maxim: Minimize dispraise. Maximize praise of other. 
4. Modesty maxim: Minimize praise of self. Maximize dispraise of self.  
5. Agreement maxim: Minimize disagreement between self and other. 

Maximize agreement between self other. 
6. Sympathy maxim: Minimize antipathy between self and other. Maximize 

sympathy between self and other.  
 

(Leech, 1983:119) 

 Berikut ini adalah penjabaran dari keenam maksim interpersonal di atas: 

1. Tact Maxim (Maksim Kebijaksanaan) 

Maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah ketika penutur 

menyampaikan sesuatu kepada lawan tutur dengan cara mengurangi kerugian 
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bagi lawan tutur dan menambahkan keuntungan bagi lawan tutur tersebut. 

Berikut diberikan contoh mengenai maksim kebijaksanaan: 

“Could I interrupt you for a second?” 

 Pada contoh kalimat “Could I interrupt you for a second?”, penutur 

yang ingin memotong pembicaraan, berusaha mengurangi kerugian lawan 

tutur dan menambahkan keuntungan bagi lawan tutur. Penutur menyerahkan 

hak untuk memutuskan jika interupsinya diijinkan atau tidak oleh lawan tutur. 

2. Generosity Maxim (Maksim Kedermawanan) 

Maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati dalam prinsip 

kesantunan adalah ketika penutur dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya 

sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi lawan tuturnya. Berikut 

diberikan contoh mengenai maksim kedermawanan: 

“You relax and let me do the dishes.” 

Pada kalimat “You relax and let me do the dishes.”, penutur berusaha 

mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan bagi lawan 

tutur. Penutur meminta lawan tutur untuk bersantai dan menawarkan dirinya 

untuk menyiapkan makanan. 

3. Approbation Maxim (Maksim Penghargaan) 

Maksim penghargaan dalam prinsip kesantunan adalah ketika penutur 

dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain 

atau lawan tutur dengan cara mengurangi cacian terhadap lawan tutur dan 

menambahkan pujian terhadap lawan tutur. Berikut diberikan contoh 

mengenai maksim penghargaan: 
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 “John, I know you're a genius - would you know how to solve this math 

problem here?” 

Pada contoh kalimat “John, I know you're a genius - would you know 

how to solve this math problem here?”, penutur meminta pertolongan kepada 

lawan tutur untuk membantunya menyelesaikan soal matematika dengan 

terlebih dahulu memberikan pujian kepada lawan tutur bahwa lawan tutur 

seorang yang jenius. Hal tersebut dilakukan oleh penutur agar permintaan 

yang dilakukannya dirasa lebih santun. 

 

4. Modesty Maxim (Maksim Kesederhanaan) 

Maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati dalam prinsip 

kesantunan adalah ketika penutur bersikap rendah hati dengan cara 

mengurangi pujian terhadap diri sendiri dan menambahi cacian pada diri 

sendiri. Berikut diberikan contoh mengenai maksim kesederhanaan: 

 “Oh, I'm so stupid - I didn't make a note of our lecture! Did you?” 

Pada kalimat “Oh, I'm so stupid - I didn't make a note of our lecture! Did 

you?”, permintaan tolong kepada lawan tutur, agar lawan tutur meminjamkan 

catatannya kepada penutur, yang dilakukan penutur disampaikan secara santun 

dengan cara mengurangi pujian terhadap diri penutur dan menambahi cacian 

pada diri penutur. Penutur mencaci dirinya sendiri bahwa dia bodoh karena 

tidak membuat catatan saat perkuliahan.  
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5. Agreement Maxim (Maksim Permufakatan) 

Maksim permufakatan atau maksim kecocokan (Wijana, 1996:59) dalam 

prinsip kesantuanan adalah para peserta tutur diharapkan untuk membina 

kecocokan antara penutur dan lawan tutur dengan cara mengurangi 

ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan 

persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Berikut diberikan contoh 

mengenai maksim permufakatan: 

A: I don't want my daughter to do this, I want her to do that. 

B: Yes, but ma'am, I thought we resolved this already on your last visit. 

Pada contoh percakapan tersebut, penutur (B) mencoba menyesuaikan 

argumennya dengan lawan tutur (A). ketika lawan tutur (A) bersikeras bahwa 

apa yang dilakukan anaknya salah, penutur (B), sang anak, berusaha 

mengurangi ketidaksesuaiannya dengan lawan tutur, sang ibu, dengan 

mengatakan bahwa yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang telah 

dibicarakan dengan lawan tutur sebelumnya. 

 

6. Sympathy Maxim (Maksim Kesimpatian) 

Maksim kesimpatian dalam prinsip kesantuanan bertujuan untuk 

memaksimalkan sikap simpati diantara para peserta tutur dengan cara 

mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan memperbesar 

simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Berikut diberikan contoh 

mengenai maksim kesimpatian: 

 “I was sorry to hear about your father.” 
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Pada contoh kalimat “I was sorry to hear about your father.”, penutur 

mengunkapkan kesimpatiannya terhadap lawan tutur atas keadaan ayahnya 

yang kurang baik. 

 

2.6 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 which rescues the CP from 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 ingin disampaikan oleh penutur dapat sampai dengan baik kepada 

lawan tutur dan di sisi lain tetap menjaga keharmonisan hubungan antara penutur 

dengan lawan tutur. 
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 Berikut ini diberikan contoh mengenai penerapan prinsip kesantunan yang 

menyelamatkan prinsip kerja sama. 

 A : We’ll all miss Bill and Agatha, won’t we? 

 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 

mentaati prinsip kerja sama dengan mengatakan hal sejujurnya, tetapi jika B 

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

tidak santun terhadap pihak ketiga, Agatha. Karena itu itu untuk mentaati 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. 


