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BAB IV
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah

hasil penelitian dan

bagian kedua adalah pembahasan. Pada bagian hasil penelitian disajikan fakta-fakta
atau realisasi kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota dewan/legislator DPRD
Kabupaten Sukoharjo sebagai penutur di rapat Badan Anggaran DPRD kabupaten
Sukoharjo.Realisasi kesantunan direktif tersebut merupakan jawaban atas tiga masalah
penelitian yang ditanyakan dalam penelitian ini. Dan pada bagian pembahasan disajikan
interpretasitemuan-temuan penelitian.

A. Hasil Penelitian
Materi

penelitian berupa tuturan-tuturan yang terjadi dalam rapat Badan

Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang difungsikan sebagai data utama penelitian.
Fokus tuturan yang diteliti terbatas pada tuturan kesantunan direktif yang dilakukan
oleh para penutur yaitu anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang duduk di Badan
Anggaran.Penelitian ini menggunakan data pendukung berupa dokumen tertulis seperti
notulen atau risalah rapat, dan buku-buku mengenai DPRD Sukuharjo yang didalamnya
antara lain memuat informasi latar belakang para informan/penutur
penelitian.

Dengan

menggunakan

teknik

purposive

sampling,

danlokasi

tuturan-tuturan

kesantunan direktif yang dijadikan sebagai data utama penilitian dimaksudkan agar hasil
penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.
Dalam data penelitian ini terdapat 7 orang penutur, yakni legislator 1 sebagai
pemimpin atau ketua rapat yang secara struktural adalah Wakil Ketua DPRD sekaligus
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD, dan legislator 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sebagai peserta
rapat yang menjadi anggota Badan Anggaran DPRD.

Khusus legislator 4 selain

sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD juga menduduki jabatan sebagai Wakil
Ketua DPRD. Sedangkan sebagai mitra tuturnya adalah para pimpinan atau perwakilan
dari satuan kerja pemerintah daerah Sukoharjo/kantor dinas selaku pihak eksekutif. Para
pimpinan/perwakilan dari kantor dinas bertugas menyampaikan laporan penggunaan
anggaran untuk keperluan masyarakat Sukoharjo.
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Data tuturan anggota dewan yang diteliti bersumber dari Rapat Badan Anggaran
pertama dan Rapat Badan Anggaran kedua.

Pada rapat Badan Anggaran pertama

terdapatempat legislator (legislator 1,2,3, dan 4) dan pada rapat Badan Anggaran kedua
terdapat lima legislator (legislator 1,2,3,4, dan 5).

Legislator 1 pada rapat Badang

Anggaran pertama dan pada rapat Badan Anggaran kedua merupakan informan yang
sama. Demikian juga, legislator 4 pada rapat Badan Anggaran pertama dan legislator 2
pada

rapat

Badan

Anggaran

kedua

merupakan

informan

yang

sama.

Mempertimbangkan hal ini maka tuturan-tuturan yang digunakan sebagai data utama
penelitian adalah tuturan dari legislator 1,2,3,dan 4 dari rapat Badan Anggaran pertama
dan legislator 3,4, dan 5 dari rapat badan Anggaran kedua. Dan selanjutnya legislator
3,4, dan 5 ini disebut sebagai legislator 5,6, dan 7 dalam penelitian ini.
Frekuensi tuturanpada datapenelitian sebanyak dua ratus limapuluhenam (256)
tuturan, dengan rincian sebanyak seratus delapan puluh satu (140) tuturan/tindak tutur
dilakukan oleh penutur legislator dan seratus dua puluh satu (116) tuturan/tindak tutur
oleh mitra tutur eksekutif.Jenis tindak tutur yang dilakukan oleh para penutur legislator
meliputi : 45 tindak tutur asertif, 2 tindak tutur deklarasi, 58 tindak tutur direktif, 23
tindak tutur ekspresif, dan 7 tindak tutur komisif.Penelitian ini dibatasi pada tuturan
kesantunandirektif yang dilakukan oleh penutur yaitu para legislator/anggota dewan.

1. RealisasiKesantunan Berbahasa Anggota Dewan dalam Tindak TuturDirektif
pada Rapat Badan Anggaran
1.1. Bentukdan Fungsi Tuturan Kesantunan Direktif serta Makna Tuturannya
Bentuk lingual tuturan merupakan aspek linguistik yang ditemukan dalam
peristiwa rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo.Bentuk lingual tuturan
terdiri dari tiga jenis yakni bentuk deklaratif, bentuk imperatif, dan bentuk
interogatif.Data menunjukkan bahwa ketiga bentuk lingual tersebut digunakan oleh
anggota dewan guna merealisasi kesantunan berbahasa dalam bertindak tutur direktif.
Masing-masing bentuk tersebut memiliki fungsi tuturan direktif yang beragam dan
menghasilkan makna tuturan direktif tertentu.
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1.1.1. Bentukdan Fungsi Direktif-Deklaratif serta Makna Tuturannya
Bentuk tuturan deklaratif digunakanoleh anggota dewan di rapat Badan Anggaran
untuk merealisasikan kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif. Itu meliputi
tujuh fungsi yaitu(1) mengajak melakukan sesuatu, (2) mengusulkan sesuatu, (3)
meminta menjelaskan sesuatu,

(4) meminta melakukan sesuatu,(5) meminta ijin

melakukan sesuatu, (6) mempersilakan melakukan

sesuatu, dan (7) menyarankan

melakukan sesuatu.Sejumlah contoh bentuk dan fungsi tuturan deklaratif dan makna
tuturannya sebagai realisasi tindak tutur direktif ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.1. Bentuk dan FungsiDirektif-Deklaratif sertaMakna Tuturannya
No. TuturanDirektif

1

2

Fungsi
Deklaratif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

L4: (145)Ini berkaitan

Mengusulkan

Meminta DPU

saya usulkan

dengan pasar Ir.Sukarno,

melakukan

melakukan koor

untuk...

disini saya usulkan untuk

sesuatu

dinasi dengan

koordinasi.

legislatif

L5: *(118) Kita tidak mau Meminta

Memerintah

Kita tidak mau ...

ending-nya itu ada masalah melakukan

untuk

ya memangharus

hukum, yang jelas kalau itu sesuatu

melaksanakan

dilaksanakan

sudah dalam kerangka

hasil rapat

aman ya memang harus

berkaitan dengan

dilaksanakan.

proyek pasar
Ir.Sukarno

3

L4: (106) Mungkin saya

Meminta ijin

Meminta

Mungkin saya

nambahi pimpinan.

melakukan

pimpinan rapat

nambahipimpinan

sesuatu

memberi
kesempatan
bicara
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L5:*(117) Dua, memang

Mempersilahkan Memberi

...mau didrop ya

kalau ini mau didrop ya

melakukan

persetujuan pada

enggak apa-apa

enggak apa-apa karena

sesuatu

naskah

...

keputusan akhir kan ada di

kesimpulan untuk

Banggar dan itu harus

diperbaiki

dilaksanakan memang, Jadi
istilahnya kalau waniya aja
wedi-wedi, nek wedi aja
wani-wani.

5

L4: (141) Cuman ya kita

Menyarankan

Meminta untuk

Kita harapkan ...

harapkan ke depan agar

melakukan

melakukan

dilakukan oleh

supaya validasi data

sesuatu

pendataan untuk

orang yang

dilakukan dan profesional,

jamkesda lebih

professional

dilakukan oleh orang-

akurat dan

orang yang profesional.

profesional

Kelima contoh tuturan pada tabel 4.1 di atas merupakan tuturan direktif yang
direalisasikan dengan bentuk deklaratif yang memiliki fungsi tuturan dan makna
tuturanyang beragam.Fungsi tuturan dan maknatuturan ditunjukkan dalam tabel di atas
pada kolom 2 dan 3 adalah: fungsi mengusulkan melakukan sesuatu dan

makna

tuturanadalah meminta DPU (Dinas Pekerjaan Umum) melakukan koordinasi dengan
legislatif (nomor 1); fungsi meminta melakukan sesuatu dan makna tuturan adalah
memerintah melaksanakan hasil rapat tentang proyek pasar Ir.Sukarno (nomor 2); fungsi
meminta ijin melakukan sesuatu dan makna tuturan adalahlegislator 4 meminta
pimpinan rapat (legislator 1) memberi kesempatan berbicara (nomor3); dan fungsi
mempersilakan melakukan sesuatu dan makna tuturan adalah memberi persetujuan pada
naskah kesimpulan untuk diperbaiki(nomor4); dan fungsi menyarankan melakukan
sesuatu dan makna tuturan adalah meminta untuk melakukan pendataan untuk jamkesda
secara lebih akurat dan profesional (nomor5).
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Penanda tindak tutur direktif yang digunakan untuk tiap-tiap bentuk dan fungsi
deklaratif berupa kata, frasa, dan klausa. Penanda tuturan tersebut adalah saya usulkan
untuk menunjukkan penanda tindak tutur mengusulkan sesuatu (tuturan no. 1); Kita
tidak mau ... ya memangharus dilaksanakanmenunjukkan penanda tindak tutur meminta
melakukan sesuatu (tuturan no.2);

Mungkin saya nambahi pimpinanmenunjukkan

penanda tindak tutur meminta ijin melakukan sesuatu (tuturan no. 3); mau didrop ya
enggak apa-apamenunjukkan tindak tutur mempersilahkan melakukan sesuatu (tuturan
no. 4); dan Kita harapkan ... dilakukan oleh orang...profesionalmenunjukkan tindak
tutur menyarankan melakukan sesuatu (tuturan no.5).

1.1.2. Bentuk dan Fungsi Direktif-Imperatif serta Makna Tuturannya
Bentuk imperatif yang digunakan oleh anggota dewan di rapat Badan Anggaran
untuk merealisasikan kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif meliputi empat
fungsi yaitu (1) memerintah menjelaskan sesuatu, (2) memerintah melakukan sesuatu,
(3) memohon melakukan sesuatu, dan (4) memperingatkan tidak melakukan sesuatu.
Sejumlah contoh bentuk dan fungsi tuturan imperatif dan makna tuturannya sebagai
realisasi tindak tutur direktif ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel4.2.Bentuk dan FungsiDirektif-Imperatif serta Makna Tuturannya
No. Contoh Tuturan Direktif

6

Fungsi
Imperatif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

L1: (25)Mangga‘Silahkan’,

Memerintah

Mitra tutur

...Mangga, saya

saya persilakan eksekutif

menjelaskan

diperintah

persilahkan ...

untuk menanggapi satu

sesuatu

menanggapi

persatu.

pertanyaan/ masukan
dari penutur

7

L1: (28) Nanti tolong

Mngingatkan

Mitra tutur diminta

Nanti tolong

ditanggapi satu per satu,

melakukan

merespon pertanyaan ditanggapi ...

baru nanti setelah selesai,

/tidak

satu demi satu oleh

tanggapan atas tanggapan

melakukan

penutur

dari empat penanya, kalau

sesuatu
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ada yang lain silahkan,
kalau tidak segera
disimpulkan, lebih cepat
lebih baik.

8

L1: (119) Tolong

Memerintah

Mitra tutur

Tolong

persiapkan narasi yang pas

melakukan

diperintah membuat

persiapkan

pembangunan jalan ini, ya

sesuatu

naskah/laporan

narasi yang pas

tertulis

...

ta.

9

L6: *(127) Coba pak

Memohon

Legislator 1

pak pimpinan

pimpinan , mohon

menjelaskan

dimohon

mohon

diterangkan.

sesuatu

menjelaskan

diterangkan

kesimpulan rapat
yang lalu

Empat contoh tuturan pada tabel 4.2 di atas merupakan tuturan direktif yang
direalisasikan dengan bentuk imperatif yang memiliki fungsi tuturan dan makna tuturan
yang cukup beragam. Fungsi tuturan dan makna tuturan ditunjukkan dalam tabel di
atas pada kolom 2 dan 3 adalah: fungsi memerintah menjelaskan sesuatu dan makna
tuturan adalah mitra tutur/pihak eksekutif diperintah menanggapi (nomor6); fungsi
memperingatkan melakukan /tidak melakukan sesuatu dan makna tuturan adalah mitra
tutur diminta

merespon tiap pertanyaan satu demi satu (nomor 7); (3) fungsi

memerintah melakukan sesuatudan makna tuturan adalah mitra tutur diperintaran
membuat naskah/laporan tertulis(nomor8); fungsi memohon menjelaskan sesuatu dan
makna tuturan adalah legislator 1 dimohon menjelaskan kesimpulan rapat yang lalu
(nomor9).
Penanda tindak tutur direktif yang digunakan untuk tiap-tiap bentuk dan fungsi
imperatif berupa frasa dan klausa. Penanda tutur tersebut adalah Mangga, saya
persilahkanmenunjukkan penanda tindak tutur mempersilahkan mitra tutur melakukan
sesuatu

(nomor

6);

Nanti

tolong commit
ditanggapi
to user menunjukkan

penanda

tindak
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tuturmengingatkan melakukan sesuatu (nomor7); Tolong persiapkan narasi yang pas
menunjukkan penanda tindak tutur memerintah mitra tutur melakukan sesuatu
(nomor8); dan pak pimpinan mohon diterangkanmenunjukkan penanda tindak tutur
memohon mitra tutur melakukan sesuatu (nomor 9).

1.1.3.Bentuk dan Fungsi Direktif-Interogatif serta Makna Tuturannya
Bentuk interogatif juga digunakan oleh anggota dewan di rapat Badan Anggaran
untuk merealisasikan kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif. Bentuk
interogatif dalam penelitianini meliputi empat fungsi yaitu (1) meminta menjawab
singkat_ yes-no question(ya atau tidak, sudah atau belum)_ dalam bahasa Inggris
disebut yes-no question, (2) meminta menjelaskan sesuatu(reasoning question), (3)
mempersilahkan melakukan sesuatu, dan (4) menyarankan melakukan sesuatu.
Beberapacontoh bentuk dan fungsi interogatif dan makna tuturannya sebagai realisasi
tindak tutur direktif ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.3.Bentuk dan Fungsi Direktif-Interogatif serta Makna Tuturannya
No. Contoh Tuturan Direktif
10

Fungsi
Interogatif

12

Penanda
Tuturan

L1: (64) Pak Sarjono, pak

Meminta

Meminta

sudah

Sumarno, mau menanyakan

menjawab

keterangan

atau

tentang hal yang terkait,

singkat

apakah

sudah puas atau ada

(sudah/belum)

berpendapat atau

tanggapan?

11

Makna Tuturan

ada

mau tanggapan

tidak

L3: (70) Ada satu hal yang

Meminta

Meminta

saya tanyakan, apa mungkin

menjelaskan

memberi

ada ketentuan dari BAKN,

sesuatu

prosentase

... berapa
tahu persen yang
akan diambil?

berapa persen yang akan

pegawai

diambil?.

akan diterima

L1: (68) Pak Sarjono?

puas

Mempersilahkan
melakukan
sesuatu
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L6: *(175) Waktu, kala saya Menyarankan

Mitra tutur

Apakah tidak

di 2004 di komisi dua,

melakukan

dianjurkan

sebaiknya

ketuanya Pak Amin,

sesuatu

mengggunakan

diserahkan ke

memang sudah digembar-

pihak ketiga

pihak ketiga?

gemborkan alasannya hanya

untuk mengatur

itu, karena SDM, SDM;

aset milik pemkab

apakah tidak sebaiknya
diserahkan ke pihak ketiga?

Empat contoh tuturan pada tabel 4.3 di atas merupakan tindak tutur direktif yang
direalisasikan dengan bentuk interogatif yang memiliki fungsi tuturan dan makna
tuturan tertentu. Fungsi tuturan dan makna tuturan ditunjukkan dalam tabel di atas
pada kolom 2 dan 3 adalah fungsi meminta menjawab singkat dan makna tuturan adalah
meminta keterangan apakah mau berpendapat atau tidak (nomor 10), fungsi meminta
meminta menjelaskan sesuatu dan makna tuturan adalah meminta memberi tahu
prosentase pegawai yang akan diterima (nomor 11), fungsi mempersilahkan melakukan
sesuatu

dan

makna

tuturan

adalah

mempersilahkan

legislator

3

memberi

tanggapan/pertanyaan kepada mitra tutur (nomor 12), dan fungsi menyarankan
melakukan sesuatu dan makna tuturan adalah mitra tutur dianjurkan mengggunakan
pihak ketiga untuk mengatur aset milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo (nomor 13).
Penanda tindak tutur direktif yang digunakan untuk tiap-tiap bentuk dan fungsi
interogatif secara umum berupa frasa dan klausa. Penanda tutur tersebut adalahsudah
puas atau ada tanggapanmenunjukkan tindak tutur memintamitra tutur menjawab
singkat sudah atau belum (nomor 10); berapa persen yang akan diambil?menunjukkan
tindak tutur meminta mitra tutur menjelaskan sesuatu (nomor 11); Pak Sarjono?
menunjukkan tindak tutur mempersilahkan mitra tutur melakukan sesuatu_ diucapkan
dengan nada tanya (nomor 12); danApakah tidak sebaiknya diserahkan ke pihak
ketiga?menunjukkanpenanda tindak tutur menyarankan mitra tutur melakukan sesuatu
(nomor 13).
Temuan realisasi kesantunan bertindak tutur direktif dilihat dari bentuk struktural
tuturan dalam penelitian ini, secara keseluruhan
pada tabel berikut.
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Tabel 4.4: Frekuensi Penggunaan Bentuk Tuturan Kesantunan Direktif
Penutur

BentukTKD: Deklaratif
Imperatif

Interogatif

10

7

10

1

-

-

1

Legislator

1

-

1

2

2

10

1

Legislator

2

4

1

3

2

1

2

Legislator

1

2

-

Frekuensi

18

24

16

Prosentase

31.03%

41.37%

27.60%

Legislator

4
Legislator
5
Legislator
6
Legislator
7

*TKD: Tuturan Kesantunan Direktif
Memperhatikan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kesantunan bertindak tutur
direktif yang dilakukan oleh anggota dewan cenderung berbentuk deklaratif, 41,37%.
Sementara prosentase bentuk interogatif 27.60%. dan imperatif 31.03%.Gambaran ini
menunjukkan preferensi, bukan generalisasi, atas bentuk struktural tuturanyang dipilih
anggota dewan ketika mereka melakukan tindak tutur direktifsecara santun.
Selanjutnya, berdasarkan bentuk struktural tuturan tersebut

dapat ditemukan

fungsi-fungsi tuturannya, dan secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut.
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Tabel 4.5: Fungsi Tuturan Kesantunan Direktif Berdasar Bentuk Struktural
Tuturan
Penutur
dan
Bentuk
Tuturan

L1: Dk

Ajakan
melakukan

1

Minta
melakukan

4

Int
Im

Minta
penjelasan

Fungsi

TKD

Menyarankan
melakukan

Mempersilakan

Mengusulkan

Memerintah
melakukan

Memo
hon
Melakukan

Memerintah/
Mohon
menjelaskan

Minta
jawaban
singkat
ya/tidak

Memperingatkan

2
5

1

4

1

4

4

1

L2: Dk
Int

1

Im
L3: Dk

1

Int

1

Im
L4: Dk

7

Int

1

1

1

1

Im
L5: Dk

2

Int

1

1

1

1

1

1

1

Im
L6: Dk

1

Int

1

1

Im

1

L7: Dk

1

1

1

Int
Im

1

Frekuensi

2

14

12

2

4

3

6

3

6

4

2

Prosent.

3.4%

25.8%

20.6%

3.4%

6.8%

5.1%

10.3%

5.1%

5.1%

6.8%

3.4%
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Keterangan : L = Legislator, Dk = Deklaratif, Int = Interogatif, Im = Imperatif, TKD = Tuturan Kesantunan Direktif

Merujuk pada bentuk struktural tuturannya, terdapat sebelas fungsi tuturan
kesantunan direktif yang ditemukan dalam penelitian ini. Fungsi meminta mitra tutur
melakukan sesuatu dalam bentuk deklaratif dan interogatif merupakan fungsi yang
paling dominan terjadi (25.8%) dilakukan oleh legislator 1,3,4,5, 6, dan 7, hanya
legislator 2 yang tidak melakukannya. Fungsi meminta melakukan sesuatu dalam
bentuk direktif-interogatif hanya dilakukan oleh legislator 1.
Fungsi meminta penjelasan kepada mitra tutur menunjukkan fungsi yang dominan
kedua(20.6%) dan ini direalisasikan oleh legislator 1,2,3,4,5,dan 6, namun tidak oleh
legislator 7. Fungsi meminta penjelasan ini terjadi dalam bentuk deklaratif

dan

interogatif.
Fungsi direktif-imperatif memerintah melakukan sesuatu menunjukkan fungsi yang
dominan ketiga (10.3%)dan ini direalisasikan oleh legislator 1,4, dan 5. Pada fungsi
mempersilahkan melakukan sesuatu dan memperingatkan untuk melakukan sesuatu
menunjukkan prosentase penggunaan yang sama,sebesar 6.8%.
keduanya

ada

pada

bentuk

struktural

tuturannya,

mempersilahkan sesuatu terjadi dalam bentuk imperatif

pada

Perbedaan dari

fungsi

memerintah

(oleh legislator 1) dan

deklaratif (oleh legislator 4,5, dan 7). Sementara pada fungsi memperingatkan
melakukan sesuatu terjadi dalam bentuk imperatif, dilakukan oleh legislator 1 dan 6.
Kemudian fungsi mengusulkan melakukan sesuatu, memohon melakukan sesuatu,
memerintah menjelaskan sesuatu, dan meminta menjawab singkat (ya/tidakatau
sudah/belum) menunjukkan prosentase penggunaan yang sama besar yaitu 5.1%. Pada
fungsi mengusulkan terjadi dalam bentuk deklaratif dan dilakukan oleh legislator 4, 5,
dan 7.

Fungsi memohon melakukan sesuatu terjadi dalam bentuk imperatif dan

dilakukan oleh legislator 4,5, dan 6. Fungsi memerintah menjelaskan sesuatu terjadi
dalam bentuk imperatif yang dilakukan oleh legislator 1 dan 7, dan dalam bentuk
interogatif yang dilakukan oleh legislator 3.Dan pada fungsi meminta menjawab singkat
terjadi dalam bentuk interogatif yang dilakukan oleh legislator 1.
Fungsi mengajak melakukan sesuatu dan menyarankan melakukan sesuatu juga
menunjukkan prosentase penggunaan yang sama yaitu sebesar 3.4%. Pada fungsi
mengajakterjadi dalam bentuk imperatif dan deklaratif, dilakukan oleh legislator 1. Pada
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fungsi menyarankan melakukan sesuatu terjadi dalam bentuk deklaratif yang dilakukan
oleh legislator 4 dan dalam bentuk interogatif dilakukan oleh legislator 6.

1.2. Realisasi Kesantunan Direktif menurut Kaidah Kesantunan dari Lakoff.
Temuan realisasi tindak tutur direktif secara santun berdasar bentuk lingualdan
fungsituturan seperti di atas dapat dianalisis lebih mendalam lagi dengan menggunakan
teori kesantunan dari Lakoff_ rules of politeness ‘kaidah kesantunan’.Data
tuturankesantunan direktif pada rapat Badan Anggaran kesantunan berdasar padarule of
politeness ‘kaidah kesantunan’ dari Lakoff yaitu Don’t impose ‘Jangan Memaksa’,
Give options ‘Berilah pilihan’ , dan Make others feel good ‘Buat orang lain merasa
baik/tidak terusik’. Realisasi kesantunan ini dapat diidentifikasi dari penanda tuturan
yang menggambarkan masing – masing kaidah kesantunan tersebut.Temuan penelitian
menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut.

1.2.1. Realisasi Kaidah Kesantunan Tidak/Jangan Memaksa (Don’t Impose)
Penanda tuturan yang mengilustrasikan kaidah kesantunan ‘Tidak/Jangan
Memaksa’ menggunakan tuturan-tuturan atau diksi yang berunsur tidak memaksa
berupa kata/frasa seperti : perlu tindak lanjut/perlu koordinasi, perlu (kita) ketemu,
saya/kami usulkan, seperti apa?, pelaksanaannya bulan apa?, mekanisme prosesnya?,
seharusnya bagaimana?, apakah tidak sebaiknya ...?
1.2.1.1. Penggunaan tuturan/kata ‘perlu’
Penggunaan tuturan verba ‘perlu’dalam pada tuturan direktif berbentuk frasa
seperti‘perlu tindak lanjut, perlu koordinasi, atauperlu ketemu’,sering dilakukan oleh
legislator 1 dan 4. Dan itu terjadi dalam bentuk deklaratif dengan fungsi meminta mitra
tutur eksekutif melakukan sesuatu.Dianggap sebagai tuturan yang santun karena tuturan
‘perlu’ pada frasa ‘perlu tindak lanjut, perlu koordinasi, atau perluketemu’ mempunyai
maksud atau makna pragmatik yang tidak memaksa, tidak mengharuskan atau tidak
mewajibkan kepada

mitra tutur untuk melakukan suatu tindak perlokusi _ tindak

melakukan koordinasi dengan legislatif.Berbeda halnya bila tuturan/kata ‘perlu’ diganti
dengan ‘harus’sehingga menjadi tuturan ‘harus koordinasi/harus ditindaklanjuti’, maka
ini menunjukkan tindak memaksa mitra tutur melakukuan tindak koordinasi karena ada
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tuturan‘harus’ pada frasa/klausa ini.Contoh penggunaan tuturan’perlu’ dalam bentuk
frasa/klausa dicontohkan pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Penggunaan frasa verba ‘perlu’ tindak lanjut/koordinasi’
No
14

Tuturan Direktif

Makna Tuturan

Penanda Tuturan

L1: (16) Poin 5 hasil kesimpulan

Meminta kepada

perlu tindak lanjut

komisi III tentang underapass, ini

eksekutifmelakukan

koordinasi

perlu tindak lanjut untuk

koordinasi dengan

koordinasi karena memang ada

legislatif membicarakan

anggaran dari APBN, yang

pemakaian anggaran

informasi dari komisi III ...e e

proyek pembangunan

e..pelaksana proyek siap merubah

underpass

karena memang harus ada
perbaikan atau penyesuaian
dengan situasi dan kondisi yang
ada.

15

L1: (23) Karena kalau dipanggil

karena ... perlu

tidak datang tentu bisa menjadikan

Meminta melakukan koor-

persoalan lain, ini yang perlu

dinasi dengan legislatif

koordinasi.

terkait pasar Ir.Sukarno

koordinasi

dilandasi alasan tertentu.

Contoh tuturandeklaratif nomor 14 dan 15 di atas berfungsi

memintakepada

mitra tutur melakukan sesuatu yangcommit
dilakukan
oleh legislator 1.Makna atau isi
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tuturanpada contoh nomor 14 adalah meminta eksekutif melakukan koordinasi dengan
legislatif

membicarakan

pemakaian

anggaran

proyek

pembanguan

underpassPajang.Penanda tuturannya adalahfrasa perlu tindak lanjut koordinasi.Pada
contoh nomor 15 makna tuturannya adalah dengan alasan tertentu meminta eksekutif
melakukan koordinasi dengan legislatif berkaitan dengan masalah proyek pasar
Ir.Sukarno.Penanda tuturannya adalah karena ... perlu koordinasi.
Contoh berikutnya adalah tuturan yang dilakukan oleh legislator 4.Penanda
tuturan berupa frasa verba ‘perluketemu’ , dalam bentuk deklaratif dengan fungsi
meminta mitra tutur

eksekutif melakukan sesuatu,

beberapa kali digunakan oleh

penutur legislator 4. Legislator 4 selain sebagai anggota Badan Anggaran juga memiliki
jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.Tuturan berbentuk frasa
‘perlu ketemu’ identik dengantuturan‘perlu koordinasi’.Dianggap sebagai tuturan yang
santun karena tuturan ‘perlu’ pada frasa ‘perlu ketemu’ mempunyai maksud ataupun
makna yang tidak memaksa, tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan kepada mitra
tutur untuk melakukan suatu tindak perlokusi_ tindak bertemu dengan legislatif.
Berbeda halnya bila tuturan / kata ‘perlu’ diganti dengan ‘harus’sehingga menjadi
tuturan ‘harus ketemu’, maka ini menunjukkan memaksa mitra tutur melakukuan tindak
bertemu

dengan

legislatif.Contoh

penggunaan

tuturan

‘perlu’dalam

bentuk

frasa/klausaterlihat pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.7: Penggunaan tuturan verba ‘perlu ketemu’
No

Tuturan Ilokusi

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

16

L4: (147) Hanya ada sesuatu Meminta eksekutif melaku- perlu kita ketemu
yang perlu kita ketemu. (L4)

kan

pertemuan

legislatif

dengan

membicarakan

masalah pasar Ir.Sukarno.

17

L4: (150) Perlu kita ketemu Menguatkan
karena ada sesuatu

yang kepada eksekutif melaku-

perlu kita bicarakan, kalau kan
klir ya sudah

permintaan Perlu kita ketemu

pertemuan

legislatif

dengan

membicarakan

masalah
pasar
commit to
userIr.Sukarno
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Contoh tuturan direktif-deklaratif nomor 16 dan 17 di atas berfungsi meminta kepada
mitra tutur melakukan sesuatu. Kedua contoh tuturan tersebut memiliki makna atau isi
tuturan yang sama yaitu meminta eksekutif melakukan pertemuan dengan legislatif
membicarakan masalah proyek pasar Ir.Sukarno. Namun ada sedikit perbedaan, makna
tuturan nomor 17 bersifat menguatkan atau menegaskan permintaan kepada mitra tutur
untuk melakukan pertemuan. Penanda tuturan dari kedua contoh tuturan tersebut adalah
perlu kita ketemu.

1.2.1.2. Penggunaan tuturan verba ‘usul/mengusulkan’
Seperti halnya tuturan ‘perlu’, tuturan ‘usul/mengusulkan’mengandung makna
pragmatik meminta mitra tutur melakukan sesuatu dengan tidak memaksa, mitra tutur
memiliki kesempatan untuk melakukan usulan atau tidak melakukan yang dituturkan
oleh penutur. Oleh karenanya, tuturan ‘usul/mengusulkan’ dalam bentuk klausa ‘saya
usul atau kami mengusulkan’ termasuksebagai tuturan yang santun. Sebagai contohnya
ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut.
Tabel 4.8: Penggunaan verba ‘usul/mengusulkan’
No
18

Tuturan Ilokusi

Makna Tuturan

L5: *(139) Saya usulkan ini Mengusulkan
nanti

kalau

memang pembentukan

Penanda Tuturan
Saya usulkan

tim

yang dibentuk ...

kesulitan, dibentuk team aja mengatur aset pemkab bila
khusus menangani masalah ada kesulitan
aset, karena yang dimaksud
aset itu yang mana, itu kita
juga belum jelas.

19

L7: *(201) Tapi untuk BKD Mengusulkan pembahasan kami mengusulkan
ini

belum

ada

kejelasan, keberadaan BKD dibahas karena ini ....

karena itu kami mengusulkan, dan diputuskan di rapat
karena

ini

kesimpulan,

nanti
nanti

jadi (Menguatkan permintaan
yang yg
dituturkan
sebelumnya)
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bekerja di situ menjadi tenang
dan arahnya menjadi jelas
begitu.

Kedua contoh tuturan di atas dilakukan oleh legislator 5 (nomor 18) dan legislator 7
(nomor 19). Kedua contoh tuturan tersebut memiliki fungsi tuturan yang sama yaitu
mengusulkan melakukan sesuatu tetapi memiliki makna berbeda. Tuturan direktikfdeklaratif nomor 18 bermakna mengusulkan kepada mitra tutur membentuk tim yang
menangani aset pemerintah Kabupaten Sukoharjo bila mengalami kesulitan. Penanda
tuturannya adalah ‘Saya usulkan ...dibentuk...’. Dan pada tuturan direktif-deklaratif
nomor 19 memiliki makna mengusulkan pembahasan keberadaan BKD dibahas dan
diputuskan di rapat.Penanda tuturannya adalah ‘kami mengusulkan’.

1.2.1.3. Penggunaan tuturantanya ‘apa’, ‘berapa’ dan ‘bagaimana’
Penggunaan kata tanya ‘apa’ dan ‘bagaimana’sebagai penanda kesantunan pada
tuturan direktif

menunjukkan sebuah tindak memerintah atau meminta oran lain

melakukan sesuatu secara tidak langsung. Dengan kata lain penutur melakukan tindak
menyuruh orang lain melakukan sesuatu tanpa memaksa. Oleh karena demikian, tuturan
direktif seperti ini dianggap sebagai tuturan direktif yang santun. Data menunjukkan
bahwa penggunaan kata tanya tersebut dalam pertuturan berkombinasi dengan kata lain
yang membentuk tuturan direktif berbentuk frasa/klausa misalnya: seperti apa?,
seharusnya bagaimana?, apa pak? , atau anggarannya berapa?.Beberapa contoh
tuturan tersebut ditunjukkan pada tabel 4.9.berikut.
Tabel 4.9: Penggunaan tuturantanya ‘apa’, ‘berapa’, dan ‘bagaimana’.
No
20

Tuturan Ilokusi

Makna Tuturan

Penanda Tuturan

L1: (102) Yang ditanyakan itu Meminta menjelaskan posisi posisi
anggaran yang 2011 itu sudah anggaran 2011untuk proyek anggarannya
dianggarkan

dan

dilaksanakan,

sudah jalan Wirun Bekonang

seperti apa?

posisi

anggarannya seperti apa?

21

L3: (70) Ada satu hal yang saya commit
Meminta
to usermemberi

tahu apa mungkin ....,
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tanyakan, apa mungkin ada prosentase

pegawai

yang berapa persen ...?

ketentuan dari BAKN, berapa akan diterima.
persen yang akan diambil?

22

L5: *(90) Lha ini biar ada Meminta
kejelasan

seharusnya melakukan

bagaimana?

23

kesepakatan seharusnya
revisi

naskah bagaimana?

akademik

L6: *(175) Waktu, kala saya di Menyarankan

pengelolaan Apakah

tidak

2004 di komisi dua, ketuanya aset dilakukan oleh pihak sebaiknya ...
Pak

Amin,

memang

sudah ketiga.

digembar-gemborkan alasannya
hanya itu, karena SDM, SDM;
apakah

tidak

sebaiknya

diserahkan ke pihak ketiga?

Keempat contoh tuturan di atas menunjukkan penggunaan kata tanyasebagai penanda
kesantunan bertindak tutur direktif. Tuturan direktif-interogatif nomor 20,21, dan 22
mempunyai fungsi meminta mitra tutur menjelaskan sesuatu.Sedangkan23 berfungsi
menyarankan mitra tutur melakukan sesuatu. Tuturan nomor 20, dilakukan oleh
legislator 1, bermaknameminta mitra tutur menjelaskan posisi anggaran tahun
2011untuk proyek jalan Wirun Bekonang, penanda tuturannya berbentuk klausa yaitu
posisi anggarannya seperti apa?.Tuturan nomor 21, dilakukan oleh legislator 3,
bermakna meminta mitra tutur menjelaskan atau memberitahu prosentase pegawai
negeri yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten Sukoharjo, penanda tuturannya
berupa frasa apa mungkin dan berapa persen?. Tuturan nomor 22, dilakukan oleh
legislator 5, bermaknameminta kesepakatan melakukan revisi naskah akademik hal
pasar Sukoharjo, penanda tuturannya adalah frasa seharusnya bagaimana?.Dan tuturan
nomor 23, dilakukan oleh legislator 6, commit
bermaknamenyarankan
kepada mitra tutur agar
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pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah

dilakukan oleh pihak

ketiga, penanda tuturannya berupa frasa apakah tidak sebaiknya ...?.

1.2.1.4. Penggunaan TuturanIntonasi Tanya (Prosodi)
Data menunjukkan bahwa terdapatsatu tindak tutur direktif yang direalisasikan
oleh penutur (legislator 1), dengan tidak menggunakan kata tanya seperti apa atau
bagaimana tetapi menggunakan intonasi tanya (prosodi). Tindak tutur direktif seperti
ini secara struktural berbentuk deklaratif, namun karena dituturkan dengan nada atau
intonasi tanya maka termasuk sebagai tuturan berbentuk interogatif_ direktif-interogatif.
Ini berarti menunjukkan sebuah bentuk perintah atau permintaan yang dilakukan secara
tidak langsung.

Dengan demikian tuturan direktif-interogatif

yang menggunakan

intonasi tanya ini termasuk tuturan yang santun. Dan memiliki fungsi untuk meminta
mitra tutur menjelaskan sesuatu, ditunjukkansecara ortografis dalam tabel berikut.
Tabel 4.10: Penggunaan tuturan Intonasi Tanya_prosodi
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

24

L1:

(132)

Mekanisme Meminta menjelaskan cara Mekanisme

prosesnya?

pendataan

dan

jamkesmas

di

distribusi prosesnya?(nada
Kabupaten tanya menaik)

Sukoharjo.

Tuturan direktif-interogatif di atas bermakna meminta mitra tutur menjelaskan cara
pendataan dan distribusi jamkesmas di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sebagai penanda
kesantunannya adalah tuturan tersebut diucapkan dengan intonasi rising intonation
‘menaik’. Selain menunjukkan tindak tutur tidak langsung yang bersifat tidak memaksa,
menurut peneliti tuturan ‘Mekanisme prosesnya?’ ini bisa juga dikategorikan tindak
tutur yang membuat mitra tutur merasa nyaman atau tidak terganggu (Make the others
feel

good)

karena

tuturan

itu

menunjukkan

memerintah/meminta melakukan sesuatu.
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1.2.2.Realisasi Kaidah Kesantunan Memberi Pilihan (Give Options)
Penanda tindak tuturdirektif yang mengilustrasikan kaidah kesantunan ‘Memberi
Pilihan’ menggunakan tuturan-tuturan atau diksi yang menunjukkan kepada mitra tutur
mempunyai kesempatan memilih untuk melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini
ditemukan penggunaan tuturan dalam bentuk interogatif

dan deklaratif yang

menggambarkan mitra tutur eksekutif bisa menentukan pilihan dalam merespon
keinginan atau permintaan legislator.

1.2.2.1. Penggunaan

tuturan

memilih:

‘atau,

cukup?,sudah?,danada

lagi?’dalamintonasi tanya/prosodi.
Penelitian

ini

menemukan

tindak

tuturdirektif

secara

santun

yang

menggambarkan mitra tutur berkesempatan memilih untuk melakukan sesuatu. Hal ini
direalisasikan oleh penutur dengan menggunakan tuturan/frasa tertentu dan dituturkan
dengan intonasi tanya. Tuturan yang dimaksud tersebut dilakukan oleh legislator 1
seperti terlihat dalam tabel berikut.

No
25

Tuturan Ilokusi

Makna Tuturan

L1: (64) Pak Sarjono, pak Meminta

Penanda Tuturan

keterangan ...sudah puas atau

Sumarno, mau menanyakan apakah mau berpendapat ada

tanggapan?

tentang hal yang terkait, sudah atau tidak

(dituturkan dengan

puas atau ada tanggapan?

nada

tanya

menurun)

26

L1: (99) Cukup?

Meminta
apakah

keterangan Cukup? (dituturkan
merasa

cukup

dalam

sudah dengan nada tanya
memberi menurun)

penjelasan atau belum .

27

L1: (111) Sudah?

Meminta
sudah

kepastian

cukup

commit to user
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apa Sudah?(dituturkan

memberi dengan nada tanya
menurun)
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L1: (124) Pak Sekda, masih Memberi
ada

lagi

disampaikan?

yang

perlu ekstra
penjelasan
jamkesda

kesempatan masih

ada

lagi

menyampaikan yang...disampaikan?
tentang (dituturkan dengan
nada menurun)

Tabel 4.11: Penggunaantuturan memilih:atau, cukup?,sudah?, dan ada lagi?

Keempat tuturan di atas dilakukan oleh legislator 1 dan memiliki fungsi tuturan yang
sama yaitu meminta mitra tutur menjelaskan sesuatu. Tetapi masing-masing memiliki
makna yang berbeda. Tuturan nomor 25 bermakna meminta keterangan kepada mitra
legislator 2 dan 3 menjelaskan hal tes seleksi pegawai negeri di lingkungan Kabupaten
Sukoharjo, penanda tuturnya berupa pertanyaan berbentuk klausa yaitusudah puas atau
ada tanggapan (?). Kata ‘atau’ yang ada di dalam klausa tersebut menunjukkan adanya
pilihan bagi legislator 2 dan 3 untuk memberi tanggapan/pertanyaan kepada mitra tutur
eksekutif atau tidak. Tuturan nomor 26 bermakna meminta keterangan kepada mitra
tutur eksekutif apakah sudah merasa cukup dalam memberi penjelasan /laporan tentang
pemanfaatan anggaran 2011 dan 2012 untuk proyek jalan Bekonang Mojo, penanda
tuturannya berbentukinterogatif berupa kata cukup?. Tuturan nomor 27 bermakna
meminta keterangan kepada legislator 4 apakah sudah selesai dalam menanggapi
penjelasaan dari mitra tutur eksekutif mengenai pemanfaatan anggaran 2011 dan 2012
untuk proyek jalan Bekonang Mojo, penanda tuturnya berbentuk interogatif berupa kata
sudah?. Dan tuturan nomor 28 bermakna memberi kesempatan ekstra kepada mitra tutur
eksekutif menyampaikan penjelasan tambahan yang telah disampaikan oleh mitra tutur
eksekutif yang lain, penanda tuturnya berbentuk interogatif berupa frasa yaitu
ada lagi ...?.

1.2.2.2. Penggunaan tuturan‘terserah waktunya’ dalam bentuk deklaratif.
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Penggunaan tuturanfrasa‘terserah waktunya’dalam tindak tutur direktif-deklaratif
berupa klausa menggambarkan mitra tutur berkesempatan memilih untuk melakukan
sesuatu. Tuturan yang dimaksud tersebut dilakukan oleh legislator 4 seperti terlihat
dalam tabel berikut.
Tabel 4.12: Penggunaan tuturan frasa ‘terserah waktunya’
No. Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

29

L4: (152) Nanti kapan, terserah
waktunya,
yang
penting
secepatnya agar supaya kita,
kalau memang itu kemarin
temuan Komisi Satu itu benar,
maka
secepatnya
kita
mengambil langkah
jangan
sampai nanti kita terlambat.

Mendesak mitra tutur
eksekutif agar pertemuan
dengan
legislatif
membicarakan
masalah
proyek pasar Ir.Sukarno
segera
dilaksanakan
karena
menyangkut
masalah hukum

...terserah
waktunya
...secepatnya kita
mengambil
langkah ...

Tuturan direktif-deklaratif yang dilakukan oleh legislator 4 ini memiliki fungsi meminta
mitra tutur eksekutif melakukan sesuatu. Tuturan ini bermakna legislator 4 mendesak
mitra tutur eksekutif untuk segera melakukan koordinasi atau pertemuan dengan pihak
legislatif membicarakan masalah proyek pasar Ir.Sukarno karena bila tidak diantisipasi
akan ada masalah hukum. Penanda tutur dari tindak tutur direktif-deklaratif ini berupa
klausa yaitu ...terserah waktunya ... secepatnya kita mengambil langkah... . Frasa
‘terserah waktunya’ pada klausa tersebut menunjukkan adanya kesempatan bagi mitra
tutur memilih waktu untuk melakukan pertemuan yang diinginkan oleh penutur
legislator 4.

1.2.3. Realisasi Kaidah Kesantunan Membuat Orang Lain/Mitra Tutur Merasa
Baik/Nyaman (Make the others feel good)
Penanda tindak tutur direktif yangtermasukdalam kaidah kesantunan ‘membuat
orang lain merasa baik/nyaman’(make the others feel good)adalahtuturan yang berupa
kata/frasa/klausa yang membuat mitra tutur merasa nyaman atau tidak terganggu ketika
diminta oleh penutur melakukan sesuatu. Dalam data ini, tuturan-tuturan direktifyang
dikategorikan membuat orang lain merasa baik/nyamanditandaidengan penggunaan
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pronomina kitadan kami, penggunaan verbatolong dan mohon,penggunaan adverbial
agar/supaya dan karena, pengggunaan nomina pimpinan dan paksekda.

1.2.3.1. Penggunaan tuturan ‘kita’ menggantikan tuturan ‘saya’
Penggunaan tuturan pronominal‘kita’ sebagai penanda kesantunan pada tuturan
direktif-deklaratif menunjukkanfungsi tindak meminta mitra tutur melakukan sesuatu.
Pronomina ‘kita’ digunakan oleh legislator 4 untuk menggantikan pronomina
‘saya’.Temuan ini dapat dilihat pada contoh berikut.
Tabel 4.13: Penggunaan tuturan ‘kita’ menggantikan tuturan ‘saya’
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

30

L4: (141) Cuman ya kita
harapkan ke depan agar supaya
validasi data dilakukan dan
profesional,
dilakukan oleh
orang-orang yang profesional.

Saya sarankan yang akan
datangvalidasi
data
jamkesmas dilakukan oleh
orang-orang
yang
profesional.

31

L4: (150) Perlu kita ketemu
karena ada sesuatu yang perlu
kita bicarakan, kalau klir ya
sudah.

Saya perlu ketemu karena kita perlu ketemu
ada satu hal yang harus
dibahas terkait proyek
pasar Ir.Sukarno

Penanda
Tuturan
kita harapkan ...
dilakukan oleh
orang-orang yg
profesional

Kedua tuturan direktif-deklaratif di atas dilakukan oleh legislator 4.Tuturan direktifdeklaratif nomor 30 memiliki makna menyarankan mitra tutur eksekutif untuk di waktu
yangakan datang

validasi data jamkesda dilakukan oleh orang-orang yang

profesional,penanda tuturannya adalahkita harapkan ... dilakukan oleh orang-orang yg
profesional.Tuturan direktif-deklareatif nomor 31memiliki makna meminta mitra tutur
melakukan pertemuan dengan legislator 4 membicarakan sesuatu yang terkait dengan
masalah

proyek

pasar

Ir.Sukarno,

penanda

tuturannya

adalah

kita

perlu

ketemu.Penggunaan pronomina ‘kita’ sebagai pengganti dari pronomina ‘saya’ pada
kedua tuturan tersebut merupakan perilaku santun berbahasa.Di sini legislator 4
menyadari bahwa dia bertindak atas nama lembaga legislatrif bukan atas nama diri
sendiri.
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1.2.3.2. Penggunaan tuturan ‘kami’ menggantikan tuturan ‘saya’
Penggunaan tuturan pronomina ‘kami’ sebagai penanda kesantunan pada tuturan
direktif-imperatif

menunjukkan

fungsi memerintah tutur melakukan sesuatu.

Pronomina ‘kami’ digunakan oleh legislator 1 untuk menggantikan pronomina
‘saya’.Temuan ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.14: Penggunaan tuturan ‘kami’ menggantikan tuturan ‘saya’
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

32

L1:

(118) Mas

DPU,

setelah ini nanti

tolong Mas DPU, tolong setelah Tolong

panjenengan ini

ketemu kami.

33

nanti

panjenengan panjene-ngan
ketemu kami

ketemu saya.

L1: (123) Tolong berikan kami Tolong berikan saya untuk Tolong
untuk

kesimpulan,

Mas

Nur kesimpulan,

nggih.

...

mas

berikan

Nur, kami

nggih

Kedua tuturan direktif-imperatif di atas dilakukan oleh legislator 1. Tuturan direktifimperatif nomor 32 memiliki makna legislator 1 memerintah mitra tutur dari DPU
menemui

penutur-legislator

1

di

luar

rapat

dan

penanda

tuturannya

adalahtolong...panjenengan ketemu kami. Tuturan direktif-imperatif nomor 33memiliki
makna memerintah mitra tutur dari DPU memberikan laporan/naskah pemanfaatan
anggaran 2011 kepada legislator 1 bila sudah diperbaiki untuk keperluan membuat
kesimpulan rapat. Pananda lingual tuturan ini adalah tolong berikan kami. Penggunaan
pronomina ‘kami’ sebagai pengganti dari pronomina ‘saya’ pada kedua tuturan tersebut
merupakan perilaku santun berbahasa karena penutur menyadari dia bertindak tidak
untuk atas nama diri sendiri tetapi untuk lembaga legislatif.

1.2.3.3.Penggunaan tuturan‘tolong’
Penggunaan verba‘tolong’ sebagai penanda kesantunan pada tuturan direktifimperatif/deklaratifberfungsi memerintah atau menyuruh mitra tutur melakukan sesuatu
secara langsung dengan mengurangi tekanan (mitigasi tekanan) sehingga memiliki
impresi santun. Dengan kata lain penutur
tindak menyuruh orang lain
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melakukan sesuatu dengan caramenghaluskan tekanan psikologis dalam memerintah
mitra tutur. Oleh karena itu, tindak tutur direktif seperti ini dianggap sebagai tindak
tutur direktif yang santun. Data menunjukkan bahwa penggunaan ‘tolong’
pertuturan berkombinasi

dalam

dengan tuturan lain yang membentuk tuturan direktif

berbentuk frasa/klausa misalnya: tolong dijelaskan dan tolong panjenengan... ketemu
kami. Beberapa contoh tuturan tersebut ditunjukkan pada tabel 4.15.berikut.
Tabel 4.15: Penggunaan tuturan ‘tolong’
No. Tuturan Ilokusi Direktif
34

35

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan
L1: (75) Pak Kepala BKD tolong Memerintah menjelaskan tolong dijelaskan
dijelaskan K1,K2 juga, dan K3 hal tenaga kontrak di
dalam tanda petik tenaga kontrak.
pemkab Sukoharjo.
L1: (118) Mas DPU,tolong setelah Memerintah DPU untuk tolong
ini nanti
panjenengan ketemu menemui legislator 1 di panjenengan
kami.
luar rapat
ketemu kami

Kedua tuturan direktif-imperatif di atas dilakukan oleh legislator 1. Tuturan nomor
35memiliki makna legislator 1 memerintah secara tidak langsung kepada mitra tutur
eksekutif (BKD) menjelaskan hal tenaga kontrak/honorer di lingkungan pemerintah
kabupaten Sukoharjo, ketidaklangsungan perintah tersebut ditunjukkan dengan penanda
tuturan ‘tolong’. Tuturan nomor 36 memiliki makna legislator 1 memerintah secara
tidak langsung kepada mitra tutur eksekutif (DPU) untuk menemui legislator 1 di luar
rapat. Sama seperti tuturan nomor 35, ketidaklangsungan perintah pada tuturan nomor
36 ditunjukkan dengan penanda tuturan ‘tolong’

1.2.3.4. Penggunaan tuturan ‘mohon’
Penggunaan verba‘mohon’ sebagai penanda kesantunan pada tuturan direktifimperatif

berfungsi memerintah atau menyuruh mitra tutur melakukan atau

menjelaskan sesuatu secara langsung dengan mengurangi tekanan (mitigasi tekanan)
sehingga memiliki impresi santun. Dengan kata lain penutur melakukan tindak
menyuruh orang lain melakukan atau menjelaskan sesuatu dengan cara menghaluskan
tekanan psikologis dalam memerintah mitra tutur. Oleh karena itu, tindak tutur direktif
commit to user
seperti ini dianggap sebagai tindak tutur direktif yang santun. Data menunjukkan bahwa

...

library.uns.ac.id

penggunaan ‘mohon’

84
digilib.uns.ac.id

dalam pertuturan berkombinasi

dengan tuturan lain yang

membentuk tuturan direktif berbentuk frasa/klausa misalnya: mohon untuk menjelaskan
dan mohon .. ada tindak lanjut. . Beberapa contoh tuturan tersebut ditunjukkan pada
tabel 4.16.berikut.
Tabel 4.16: Penggunaan tuturan ‘mohon’
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

36

L3: (73) Jadi mohon juga BKD Meminta BKD menjelaskan mohon ...BKD
untuk menjelaskan kalau kita nanti peluang pegawai honorer men-jelaskan
mendapatkan pertanyaan.
yang
dijanjikan menjadi
PNS.

37

L4: (112) Jadi untuk jalan ini tadi,
mohon ini catatan, untuk ada
tindak lanjut, sudah begitu
kesimpulannya.

38

L6: *(126) Kesimpulan tiga poin Legislator
6
memohon mohon
kemarin itu apa pak?(127) Coba pimpinan rapat/legislator 1
diterangkan
pak pimpinan ,mohon diterangkan. menerangkan
kesimpulan
rapat Banggar yang lalu

Meminta DPU melakukan mohon...ada
tindakan
tertentu tindak lanjut
terkaitmasalah
anggaran
proyek jalan Wirun.

Ketiga tuturan direktif-imperatif di atas dilakukan oleh legislator 3, 4, dan 6. Tuturan
nomor 37 memiliki makna legislator 3 memerintah secara tidak langsung kepada mitra
tutur eksekutif (BKD) menjelaskan peluang pegawai honorer di lingkungan pemerintah
kabupaten Sukoharjo yang dijanjikan menjadi PNS.Ketidaklangsungan perintah tersebut
ditunjukkan dengan penanda tuturan ‘mohon’. Tuturan nomor 38 memiliki makna
legislator 4 memerintah secara tidak langsung kepada mitra tutur eksekutif (DPU)
untukmelakukan tindakan tertentu terkait masalah pemanfaatan anggaran proyek jalan
Wirun. Sama seperti tuturan nomor 37, ketidaklangsungan perintah pada tuturan nomor
38 ditunjukkan dengan penanda tuturan ‘mohon’. Tuturan nomor 39 dilakukan oleh
legislator 6 ditujukan untuk legislator 1 sebagai pemimpin rapat.Makna tuturan ini
adalah legislator meminta secaca tidak langsung kepada pimpinan rapat menjelaskan
kesimpulan rapat badan anggaran di pertemuan sebelumnya dan penanda tuturannya
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1.2.3.5. Penggunaan tuturan sapaan‘panjenengan, mas, pak , dan pimpinan’
Tuturan sapaan panjenengandan masmerupakan kode lingual Jawa yang
digunakan oleh para penutur-legislator untuk menyebut mitra tuturanya, panjenengan
untuk menyebut laki-laki atau perempuan dan mas untuk menyebut laki-laki. Tuturan
‘pak’ merupakan kode lingual Indonesia yang

lazim digunakan untuk menyebut

seorang laki-laki.Dan tuturan ‘pimpinan’ menunjukkan sebutan yang merujuk pada
jabatan struktural.
Keempatnya, panjenengan, mas, pak,danpimpinanadalahtuturan sebutan atau
panggilan yang digunakan untuk merealisasikan kesantunan bertindak tutur direktif
dengan maksud memberi penghormatan (honorifik). Dengan maksud tersebut, penutur
mengharapkan mitra tutur akan merasa nyaman dalam merespon atau melakukan tindak
perlokusi. Data menunjukkan terdapat beberapa tuturan yang menunjukkan tuturan
honorifik sebagaimana terlihat pada tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4.17: Penggunaan tuturan

sapaan‘panjenengan’, ‘mas, ‘pak’, dan

‘pimpinan’
No. Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

9

L1:

(64)

Sumarno,

Pak
mau

Sarjono,

pak Meminta keterangan apakah Pak Sarjono, pak

menanyakan mau

memberi

tanggapan Sumarno

...

tentang hal yang terkait, sudah atau tidak?

mena-nyakan...

puas atau ada tanggapan?

atau
tanggapan?
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Pak

melanjutkan

Sekda,

penjelasan

untuk Meminta

dari penjelasan dari mitra tutur melanjutkan ...

Kepala BKD.

41

sebelumnya

L1: (118) Mas DPU, tolong Meminta
setelah ini nanti

DPU

untuk Mas DPU, tolong

panjenengan menemui legislator 1 di luar ...

ketemu kami.

42

menambahkan Pak Sekda, untuk

rapat

ketemu kami

L6: *(127) Coba pak pimpinan , Legislator
mohon diterangkan.

legislator

panjenengan

1
6

dimohon Pak

pimpinan,

menjelaskan mohon

kesimpulan rapat yang lalu

diterangkan

Keempat tuturan direktif di atas dilakukan oleh legislator 1 ( nomor 39, 40, dan 41)
danlegislator 4 (nomor 42). Tuturan nomor 39berbentuk interogatif berfungsi meminta
jawaban singkat ya atau tidak (yes-no question) dan bermakna legislator 1 meminta
keterangan singkat kepada legislator lain apakah akan memberi tanggapan/pertanyaan
kepada mitra tutur eksekutif atau tidak. Penanda kesantunan pada tuturan ini adalah
penggunaan panggilan/sebutan ‘pak’

pada Pak Sarjono dan Pak Sumarno yang

menunjukkan sebuah tindak menghormati kepada sesama anggota dewan.
Tuturan nomor 40 berbentuk deklaratif bermakna meminta mitra tutur (Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo) menyampaikan jawaban/penjelasan tambahan dari mitra
tutur eksekutif sebelumnya (Kepala BKD). Penanda kesantunan tuturan nomor 40 ini
adalah penggunaan panggilan ‘pak’ yang dirangkai dengan nama jabatan mitra tutur
eksekutif, bukan nama dirinya, sehingga menjadi ‘pak Sekda’. Pada tuturan nomor 41,
sebutan yang digunakan oleh legislator 1 untuk menyebut mitra tutur eksekutif adalah
tuturan ‘Mas’ dan nama institusi asal mitra tutur ‘DPU’ (Dinas Pekerjaan Umum),
menjadi ‘mas DPU’. Selain penggunaan sebutan ‘Mas DPU’ sebagai penanda
kesantunantuturan, tuturan pronomina dalam kode lingual Jawa ‘panjenengan’ juga
digunakan oleh legislator 1.Jadi pada tuturan nomor 41 ini terdapat dua penanda
kesantunan yaitu ‘mas’ dan ‘panjenengan’.Dan
tuturan nomor 42 dilakukan oleh
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legislator 6 berbentuk imperatif yang bermakna memohon pimpinan rapat/legislator 1
memberi penjelasan kepada legislator 6 mengenai kesimpulan rapat Badan Anggaran
sebelumnya. Penanda kesantunan yang digunakan oleh legislator 6 dalam tuturan ini
adalah penggunaan sebutan ‘pak’ dan penggunaan nomina ‘pimpinan’, kombinasi
keduanya membentuk tuturan frasa nomina ‘pak pimpinan’. Tuturan frasa nomina ‘pak
pimpinan’dimaksudkan untuk memberi hormat, sehinggaini sekaligus menunjukkan
perilaku santun dalam berbahasa.
Temuan-temuan kesantunan direktif yang menunjukkan realisasi kesantunan
berdasar pada kaidah kesantunan dari Lakoff seperti tersebut di atas, dapat ditabulasikan
sebagai berikut.

Tabel 4.18: Realisasi Kaidah Kesantunan Tindak Tutur Direktif dari Lakoff
PENUTUR

KAIDAH

KESANTUNAN

Jangan Memaksa

Memberi Pilihan

dan
BENTUK
TUTURAN
Legislator 1:
Deklaratif

-

Membuat Mitra Tutur
Merasa Baik/Nyaman
7

Interogatif

6

4

Imperatif

-

-

10

Deklaratif

-

-

-

Interogatif

1

Legislator 2:
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-

-

-

Deklaratif

-

-

1

Interogatif

1

-

-

-

-

Legislator 3:

Imperatif
Legislator 4:
Deklaratif

1

1

8

Interogatif

1

-

-

Imperatif

-

-

2

Deklaratif

1

-

3

Interogatif

1

-

-

Imperatif

-

-

2

Deklaratif

1

-

-

Interogatif

1

1

-

Imperatif

-

-

2

Deklaratif

-

-

2

Interogatif

-

-

-

Imperatif

-

-

1

Frekuensi

25

5

28

Prosentase

43.10%

8.70%

48.27%

Legislator 5:

Legislator 6:

Legislator 7:

Tabel di atas menunjukkan realisasi kesantunan menurut bentuk struktural tuturan
sebagai bentuk pematuhan pada kaidah kesantunan dari Lakoff yaitu tidak/jangan
memaksa, memberi pilihan, dan membuat mitra tutur nyaman atau tidak
terganggu.Kaidahmembuat mitra tutur eksekutifmerasa baik/nyamanketika legislator
meminta/memerintah mitra tutur melakukan sesuatu menunjukkan kecenderungan
terbesar yang dilakukan oleh para legislator, 48.27%. Kemudian kecenderungan terbesar
kedua adalah kaidah kesantunan tidak/jangan memaksa mitra tutur ketika para legislator
meminta/menyuruh mitra tutur melakukan sesuatu, 43.10%. Dan kaidah kesantunan
memberi

pilihan/alternatifkepada

mitra

tuturdalam

melakukan

suatu

perintah/permintaan menunjukkan kecenderungan terkecil yang dilakukan oleh para
legislator,

8.70%. Perbedaan kecenderungan pematuhan padakaidah kesantunan
commit to user

library.uns.ac.id

89
digilib.uns.ac.id

membuat mitra tutur merasa nyaman dengan kaidah tidak/jangan memaksatidak
signifikan bahkan cenderung mendekati seimbang.Pada kaidah kesantunan ‘memberi
pilihan’ untuk melakukan sesuatu menunjukkan kecenderungan yang paling minim
dilakukan oleh para legislator.
Kaidah ‘membuat mitra tutur merasa nyaman’ yang direalisasikan oleh para
legislator ditandai dengan penggunaan tuturan verba seperti tolong ataumohon,
penggunaan tuturan pronominalkita atau kami, penggunaan tuturan pak , mas, atau
pimpinan, dan penggunaan tuturan berkode lingual Jawapanjenengan. Pada kaidah
‘tidak/jangan memaksa’ mitratutur untuk melakukan sesuatu direalisasikan oleh para
legislator dengan penggunaan tuturan verba seperti

usul/mengusulkan atau perlu,

tuturan tanyaapa, bagaimana atau berapa, dan tuturan berintonasi tanya atau prosodi.
Dan kaidah ‘memberi pilihan’ kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu
direalisasikan oleh para legislator dengan penggunaan tuturan berbentuk interogatif
…atau… ?, sudah?, cukup?, atau ada lagi?

2. Pengaruh Kekuasaan Politik dan Jarak Sosial pada Realisasi Tuturan
Kesantunan Direktif dari Anggota Dewan
Bagian ini menjawab masalah penelitian yang kedua yaitu seperti apa kekuasaan
politik dan jarak sosial mempengaruhi realisasi kesantunan berbahasa dari para
legislator/anggota dewan ketika melakukan tindak tutur direktif di rapat Badan
Anggaran. Teori dari Brown dan Levinson tentang aspek sosial yang mempengaruhi
penggunaan bahasa yaitu Kekuasaan Relatif (Relative Power) dan Jarak Sosial (Social
Distance), digunakan sebagai variabel untuk melihat pengaruhnya terhadap realisasi
kesantunan tindak tutur direktif dari penutur kepada mitra tutur. Satu aspek sosial yang
lain yaitu Tingkat Imposisi (Degree of Imposition)hanya

digunakan untuk

menunjukkan adanya aspek tekanan pada sebuah tuturan direktif, tidak digunakan
sebagai variabel
dimaksud

adalah

tuturan direktif.
Kekuasaan

Pada penelitian ini aspek Relatif Power yang

Politikdari

anggota

legislaatif

terhadap

pihak

eksekutif.Dan social distanceyang dimaksud adalah seberapa dekatjaraksosial atau
hubungan socialantara legislator sebagai penutur dengan pihak eksekutif sebagai mitra
tutur.
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Tindak tutur direktif seperti meminta, memerintah, atau memohon, berpeluang
memunculkan keterancaman muka mitra tutur maupun penutur.Oleh karenanya, bertutur
secara santun sudah sepantasnya menjadi sebuah tindakan yang perlu dilakukan demi
keberlangsungan interaksi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif mempunyai tugas
dan wewenang, antara lain adalah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peratuan daerah dan APBD dan meminta laporan keterangnan pertanggungjawaban
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bab II Pasal 3 Peraturan
Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo, 2010). Oleh karenanya, ketika berinteraksi
setiap anggota dewan atau legislator, secara personal maupun kolektif, mempunyai
kekuatan dan kekuasaan untuk menekan atau mengendalikan institusi eksekutif. Latar
belakang yang dimiliki legislator ini berpengaruh pada penggunaan bahasanya ketika
berinteraksi

dengan

orang

lain/mitra

tutur.Pengaruh

kekuasaan

politik

dan

jaraksosialterhadap realisasi tindak tutur direktif secara santun oleh para legislator
ditemukan dalam penelitian ini. Contoh-contoh tuturannya terlihat seperti berikut.

2.1. Aspek Kekuasaan Politikdan pada tuturan mengajak melakukan sesuatu:kita
mulai dengan ... atau marilah
Legislator 1: (11) Dan rapat pada pagi hari inikita mulaidengan bacaan
basmalah.
Konteks: Pembukaan rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang
dihadiri oleh anggota badan anggaran selaku pihak 90legislatif90 dan para kepala
kantor dinas atau yang mewakil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo
sebagai pihak eksekutif. Legislator 1 menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua
DPRD merangkap Wakil Ketua Badan Anggaran, berasal dari Fraksi Partai
Golongan Karya.
Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 1, yang bertindak
sebagai pemimpin rapat dan mempunyai jabatan struktural sebagai Wakil Ketua Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Bentuk tuturan adalah

deklaratif yang berfungsi mengajak mitra tutur melakukan

sesuatu, yaitu mengucapkan doa menurut agama Islam untuk mengawali kegiatan rapat
Badan Anggaran. Tuturan mengajak tersebut
dengan penggunaan tuturan
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berupa klausa ‘kita mulai dengan bacaan basmallah’. Tuturan ini sekaligus
menunjukkan aspek kuasa atau pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh legislator 1,
sebagai pemimipin rapat dan Wakil Ketua DPRD. Pada situasi tutur yang bersifat
formal , membuka atau mengawali kegiatan rapat menjadi wewenang penuh legislator
1 sebagai pemimpin rapat. Ini ditunjukkan oleh legislator 1 dengan merealisasikan
tindak tutur direktif mengajak dengan bertutur: ‘Dan rapat pada pagi inikita mulai
dengan bacaan basmalah’.Dan penggunaan tuturanpronomina

‘kita’pada tuturan

direktif tersebut membuat mitra tutur merasa nyaman, wajar atau baik-baik saja ketika
mitra tutur diminta, diperintah, atau disuruh oleh penutur melakukan sesuatu_ make
others feel good.

Tuturan ‘kita’ menggambarkan kebersamaan yang memuat aspek

nilai solidaritas, penutur melibatkan mitra tutur melakukan doa kepada Tuhan secara
bersama-sama sebelum memulai kegiatan rapat. Namun tuturan ‘kita’ pada sebuah
tindak tutur direktif juga menunjukkan sebuah hubungan sosial antara penutur dengan
mitra tutur yang tidak atau kurang dekat. Oleh karena itu, tuturan kita digunakan untuk
membangun kedekatan hubungan sosial (solidaritas) antara penutur dan mitra
tutur.Ajakan untuk berdoa kepada Tuhan menunjukkan suatu perilaku yang baik/positif,
sehingga tindak tutur direktif ini bersifat santun. Jadi tindak tutur direktif mengajak ini
menunjukkan penutur-legislator 1 memiliki power ‘kuasa’

untuk menginisiasi

melakukan sesuatu atau meminta orang lain melakukan sesuatu yang dipengaruhi oleh
kedudukannya sebagai pemimpin rapat. Dan tindak tutur direktif mengajak berbeda
dengan tindak ttutur direktif memerintah, dalam tindakmengajak memiliki makna tidak
memaksa/ tidak menekan sementara tindak memerintah memiliki makna memaksa. Ini
menandakan bahwa tindak tutur direktif mengajak mengandung derajat tekanan tertentu
bagi mitra tutur.

2.2. Aspek Kekuasaan Politik dan JarakSosial pada tuturan tanya untuk meminta
melakukan sesuatu:apakah/apa, berapa dan bagaimana
Legislator 3: (70) Ada satu hal yang sayatanyakan,apa mungkin ada ketentuan
dari BAKN, berapa persen yang akan diambil untuk tes itu?
Konteks: Penjelasan mitra tutur dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tentang
test seleksi penerimaan pegawai negeri sipil yang akan dilakukan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Sukoharjo dancommit
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merupakan pengembangan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh legislator
1.Legislator 3 merupakan anggota Badan Anggaran DPRD dan Wakil Ketua
Fraksi Partai Golongan Karya.
Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 3, sebagai anggota
Badan Anggaran dan Wakil Ketua Fraksi PartaiGolongan Karya.Tuturan itu berbentuk
interogatif yang berfungsi meminta mitra tutur eksekutif dari BKD untuk menjelaskan
ketentuan tes CPNS.
Secara struktural kedudukan sosial penutur dan mitra tutur adalah sejajar dalam
kepemerintahan. Namun penutur sebagai seorang legislator mempunyai wewenang dan
tugas institusional mengawasi mitra tutur selaku pihak eksekutif yang menjalankan
pemerintahan sehari-hari. Adanya kewenangan mengawasi mitra tutur-eksekutif ini,
menunjukkan penutur-legislator memiliki kekuasaan politik

meminta mitra tutur-

eksekutif menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tes CPNS di Kabupaten Sukoharjo.
Pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh legislator 3 ini direpresentasikan dengan
penggunaan tuturan pronomina‘saya’ pada klausa ‘…yang saya tanyakan apa mungkin
ada ketentuan …’.Tuturan ‘saya’ tersebut menggambarkan adanyajaraksosial antara
legislator 3 dengan mitra tutur eksekutif.Jarak sosial tersebut dipengaruhi oleh status
sosial legislator 3 sebagai anggota legislatif yang memiliki kekuasaan politik untuk
mengontrol mitra tutur eksekutif.
Legislator 3 merealisasikan kesantunan

tindak tutur direktif tersebut dengan

menggunakan tuturan tanya berbentuk frasa apa mungkin dan berapa persen.Frasa
tanyatersebut sekaligus berfungsi sebagai penanda tuturan direktif yang santun,
dianggap santun karena menunjukkan sebuah tindak meminta mitra tutur menjelaskan
sesuatu secara tidak langsung. Meminta menjelaskan sesuatu secara tidak langsung
merupakan realisasi kaidah kesantunan menurut Lakoff yaitu tidak/jangan memaksa
mitra tutur melakukan sesuatu_ don’t impose others to do something. Bertindak tutur
secara tidak langsung menandakan upaya penutur-legislator untuk menjaga jaraksosial
dengan mitra tutur-eksekutif dari BKD, sekaligus juga merupakan upaya menjaga muka
penutur maupun mitra tutur.Meskipun demikian, tuturan direktif-interogatif tersebut
tidak berarti tidak mengandung tekanan. Tekanan dalam tuturan direktif interogatif ini
lebih bersifat non-lingual , yaitu terkait dengan perbedaan kedudukan sosial antara
penutur dengan mitra tutur. Pada hubungan
commit to non
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psikologis terjadi pada mitra tutur, namun karena tindak tutur direktif dilakukan dengan
cara tidak langsung (interogatif) maka derajat tekanan permintaan/perintahnya lebih
rendah dibandingkan dengan cara langsung (imperatif).

2.3. Aspek Kekuasaan Politik dan JarakSosial pada tuturan dengan intonasi
tanyaatauprosodi seperti: Cukup? atau Sudah?
Legislator 1 :(99) Cukup?
Konteks : Respon atas keterangan atau penjelasan mitra tutur dari DPU
(Dinas Pekerjaan Umum)mengenai laporan penggunaan anggaran pembangunan
tahun 2011 dan 2012 untuk pembangunan jalan Bekonang-Mojo.
Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 1, pemimpin rapat
merangkap Wakil Ketua Badan Anggaran Kabupaten Sukoharjo.Tuturan ini berbentuk
interogatif dan berfungsi meminta jawaban/keterangan singkat ya/tidak atau
sudah/belum dari mitra tutur.
Legislator 1 merealisasikan tindak tutur direktif –interogatif dengan menggunakan
tuturan verba Cukup?,yang berarti memberi pilihan kepada mitra tutur apakah sudah
cukup atau masih kurang dalam memberi penjelasan atas sebuah pertanyaan/tanggapan
dari penutur. Jadi, tuturan ini menunjukkan realisasi kaidah kesantunan give options
‘memberi pilihan’ kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian
tuturan ‘Cukup?’ dari legislator 1 ini secara bentuk dan cara melakukan (interogatif)
merupakan tindak tutur tidak langsung dengan makna tuturan berupa memberi pilihan
kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu, ini menunjukkan perilaku santun dalam
berbahasa.
mengandung

Adanya

aspek memilih bagi mitra tutur menggambarkan tuturan itu

derajat tekanan yang rendah, ringan atau kecil. Dan ketidaklangsungan

tindak tutur direktif tersebut juga menggambarkan adanya jaraksosial antara penutur
dengan mitra tutur sekaligus menunjukkan upaya legislator 1 menjaga muka dirinya
dan mitra tutur (tidak menimbulkan keterancaman muka).
Munculnya tuturan ‘Cukup?’ menandakan adanya asumsi dari penutur legislator 1
bahwa ada sesuatu yang kurang atas keterangan/jawaban yang telah disampaikan oleh
mitra tutur. Jadi, tuturan ini merupakan upaya legislator 1 meminta kepada mitra tutur
untuk menjelaskan lebih panjang lebar lagi. Upaya tersebut menggambarkan legislator 1
memiliki kekuasaan politik untuk mengontrol
tutur.
commitmitra
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2.4. Aspek Kekuasaan Politik dan Jarak Sosial pada tuturanpermohonan/
pertolonganseperti: mohon untuk ..., mohon harus ada ..., atau tolong
Legislator 4: (112) Jadi untuk jalan ini, mohon ini catatan, mohon untuk ada
tindak lanjut , sudah begitu kesimpulannya, bahwa itu harus ada tindak lanjut.
Konteks: Penjelasan penggunaan anggaran 2011 oleh mitra tutur dari DPU
Kabupaten Sukoharjo.Penjelasan mitra tutur ini berasal dari pertanyaan yang diajukan
oleh penutur legislator

1. Penutur legislator 4

meminta kepada mitra tutur

(pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo- DPU) melakukan tindakan tertentu
terkait dengan penggunaan anggaran 2011 untuk pembangunan jalan Bekonang
Mojo. Legislator 4 menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD merangkap
sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo, berasal dari
Fraksi Partai Amanat Nasional.
Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 4, Wakil Ketua
DPRD merangkap Wakil Ketuan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjoa.
Tuturan direktif ini berbentuk 94interogatif yang berfungsi memohon/meminta mitra
melakukan sesuatu.
Legislator

4

merealisasikan

tindak

tutur

direktif-imperatif

ini

dengan

menggunakan tuturan verba ‘mohon’ yang ditunjukkandalam tuturan klausa ‘mohon ini
catatan’ dan ‘mohon untuk ada tindak lanjut’. Makna dari tindak tutur direktifimperatif ini adalah perintah langsung kepada mitra tutur-eksekutif dari DPU
untukmelakukan suatu tindakan berkaitan dengan masalah yang terjadi atas proyek
pembangunan jalan Bekonang Mojo yang menggunakan anggaran pembangunan
2011/2012. Bentuk tuturan imperatif secara langsung umumnya dianggap sebagai
tuturan yang tidak santun, namun adanya penggunaan tuturan ‘mohon’ membuat tuturan
imperatif langsung ini menjadi santun karena tuturan ‘mohon’ berfungsi menghaluskan
tekanan atau beban suatu perintah. Tuturan direktif-imperatif yang dilakukan oleh
legislator 4 tersebut merealisasikan kaidah kesantunan make the others feel good
‘membuat orang lain/mitra tutur merasa baik-baik saja/nyaman untuk melakukan
sesuatu. Dengan seperti itu, penutur tidak hanya melakukan tindak menjaga muka atau
memelihara citra dirinya sendiri tapi juga muka mitra tuturnya. Dan meskipun tindaktutur

direktif

ini

dilakukan

secara
langsung,
commit
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memperlihatkan adanya upaya penutur mempertahankanjarak sosialnya dengan mitra
tutur_ penutur sebagai legislator berwewenang mengawasi mitra tutur sebagai eksekutif
dalam hubungan tugas kepemerintahan. Penggunaan tuturan mohontersebut, juga
menunjukkan hubungan/jaraksosial antara penutur legislator 4 dengan mitra tutur
eksekutif (DPU) ada jarak sosial, tidak/kurang ada kedekatan.
Pengaruh aspek kekuasaan politik yang terlihat pada tuturan direktif-imperatif ini
ditunjukkan dengan penggunaan tuturan ‘harus’ pada frasa ‘harus ada tindak lanjut’.
Tuturan ‘harus’ sekaligus memperlihatkan adanya aspek tekanan atau desakan secara
psikologis dari penutur legislator 4 kepada mitra tutur.Penutur melakukan tekanan
kepada mitra tutur karena sebagai anggota legislatif memang memiliki kuasa untuk
melakukan itu. Namun adanya aspektekanan pada tuturan direktif tersebut tersamarkan
oleh penggunaan tuturan ‘mohon’ yang dituturkan sebelumnya.

Tuturan ‘mohon’

tersebut berfungsi tidak hanya untuk membuat santun tuturan tetapi juga untuk
meminimalkan derajat tekanan atau desakan.

2.5. Aspek Kekuasaan Politik dan Jarak Sosial pada tuturanverba: usul/usulkan
atauperlu
Legislator 5 :*(139) Saya usulkan ini nanti kalau memang kesulitan, dibentuk
tim aja khusus menangani masalah 95able, karena yang dimaksud aset itu yang
mana, itu kita juga belum jelas.
Konteks : Tanggapan atas penjelasaan dari pihak eksekutif-DPPKAD mengenai
manajemen 95able milik pemerintah daeran Kabupaten Sukoharjo yang menurut
pandangan pihak legislatif belum dikelola dengan optimal. Legislator 5
merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo berasal dari
fraksi Partai Golongan Karya.

Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 5, anggota Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dari
tuturannyaadalah

Fraksi Partai Golkar.

deklaratif yang berfungsi mengusulkan

Bentuk

mitra tutur melakukan

sesuatu, yaitu membentuk tim khusus menangani masalah pengaturan/pengelolaan aset
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Legislator 5 merealisasikan fungsi
direktif-deklaratif ini dengan menggunakan
commit verba
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kalau memang kesulitan dibentuk tim aja, khusus menangani masalah aset…’. Verba
‘usulkan’ dalam tuturan tersebut mengandung makna pragmatik meminta mitra tutur
melakukan sesuatu dengan tidak memaksa.Ini berarti mitra tutur memiliki hak untuk
menerima atau menolak usulan dari legislator 5. Oleh karenanya, tuturan ini
menunjukkan praktek kesantunan berbahasa sesuai dengan kaidah kesantunan dari
Lakoff yaitu jangan memaksa (don’t impose) mitra tutur untuk melakukan sesuatu.
Tuturan yang bersifat tidak memaksa tersebut sekaligus

menggambarkan

derajat

tekanan direktif yang tidak kuat. Dan penggunaan pronomina ‘saya’ dalam tuturan
direktif-deklaratif tersebut menggambarkan kedudukan sosial legislator 5 yang lebih
kuasa/tinggi dari mitra eksekutif.Hal ini mengingat bahwa legislator 5, sebagai anggota
legislatif merangkap anggota Badan Anggaran memiliki tugas mengawasi institusi
eksekutif.Penggunaan tuturan ‘saya’ tersebut sekaligus menunjukkan adanya jaraksosial
yang tidak dekat antara legislator 5 dengan mitra tutur.

2.6. Aspek Kekuasaan Politik dan JarakSosial pada penggunaan tuturan sapaan
seperti : pak, pimpinan, atau mas
Legislator 6 :Mestinya tidak hanya dari pak Nurdin saja, punya pimpinan yang
lain juga.
Konteks : Permintaan kepada mitra tutur (DPU) untuk mensegerakan pelaksanaan
pembangunan jalan desa yang pembiayaannya melalui

dana aspirasi anggota

dewan, dalam hal ini adalah melalui legislator 6. Tuturan disampaikan oleh
legislator 6 dengan tidak menunuggu kesempatan bicara yang diberikan oleh
legislator 1 sebagai pemimpin rapat. Legislator 6 adalah anggota Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretaris Fraksi Bintang Persatuan
Kebangkitan Nurani.

Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 6, anggota Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretaris

Fraksi Bintang Persatuan

Kebangkitan Nurani. Bentuk tuturan adalah deklaratif yang berfungsi meminta mitra
tutur melakukan sesuatu, yaitu melakasanakan pembangunan jalan desa yang
pembiayaannya melalui dana aspirasi legislator 6. Legislator 6 merealisasikan fungsi
direktif-deklaratif meminta tidak langsung
commit tokepada
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penggunaan tuturan sapaan ‘pimpinan’ pada klausa ‘… punya pimpinan yang lain juga’.
Tuturan‘pimpinan’ digunakan oleh legislator 6 untuk menggantikan pronomina 97
‘saya’ sebagai penunjuk diri, ini menunjukkan permintaan melakukan sesuatu secara
tidak langsung. Hal ini merupakan realisasi kaidah kesantunanmake the others feel
good‘buat

mitra

tutur

merasa

baik/nyaman’

untuk

melakukan

sesuatu.

Ketidaklangsungan dalam melakukan tindak tutur direktif-deklaratif itu menunjukkan
derajat tekanan yang tidak kuat, sesuai dengan bentuk tuturannya, deklaratif; sekaligus
menunjukkan jaraksosial antara legislator 6 dengan mitra tutur eksekutif dari DPU
yang tidak/kurang dekat. Adapun pengaruh kekuasaan politik yang muncul dalam
tuturan ini terletak pada cara legislator 6 menyampaikan tuturannya. Legislator 6
menyampaikan tuturan itu dengan cara menyela, tidak menunggu kesempatan berbicara
yang diberikan oleh legislator 1 sebagai pemimpin rapat. Tindakan legislator 6 ini
menunjukkan realisasi kekuasaan politik dan legislatif yang dimilikinya sebagai anggota
dewan perwakilan rakyat. Sehingga meskipun secara struktural hanya sebagai anggota
Badan Anggaran kedudukannya ada di bawah legislator 1,

namun secara politis

legislator 6 memiliki kedudukan yang sejajar. Atas dasar inilah maka legislator 6 tidak
menungggu kesempatan berbicara yang diberikan kepada semua anggota dewan oleh
pemimpin rapat,legislator 1.

2.7. Aspek Kekuasaan Politik dan Jarak Sosial pada penggunaan tuturan alasan
seperti: karena, kalau, agar/supaya, atau apabila
Legislator 7: *(199) BKD itu Badan Kredit Desa, karena genrenya sampai
sekarang tidak jelas, biar itu nanti ada kejelasan, dipertegas dibicarakan.
Konteks : Masalah BKD (Badan Kredit Desa) sebagai lembaga keuangan skalamikro
dianggap tidak

jelas keberadaannya di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Keberadaannya perlu ditinjau kembali.Legislator 7 adalah anggota Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Ketua Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera.
Tuturan kesantunan direktif tersebut dituturkan oleh legislator 7, anggota Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Bentuk tuturan tersebut adalahimperatif, berfungsi memerintah mitra tutur peserta
rapat dari pihak legislatif dan eksekutif commit
untuk membicarakan
masalah BKD secara lebih
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tegas. Legislator 7 merealisasikan fungsiimperatif memerintah secara tidak langsung
kepada mitra tutur, ini ditandai dengan penggunaan tuturan yang menggambarkan
alasan yang diawali dengan konjungsi karena : ‘…karena genrenya sampai sekarang
tidak jelas, biar itu nanti ada kejelasan, dipertegas dibicarakan’. Tuturan alasan ini
memberi impresi santun bagi mitra tutur yang merupakan realisasi Kaidah
kesantunanmake the others feel good ‘buat mitra tutur merasa baik/nyaman’ untuk
melakukan sesuatu. Dengan menuturkan alasan tersebut, maka derajat tekanan tindak
tutur direktif-imperatif ini menjadi berkurang; meskipun demikian, tindak tutur direktifimperatif bila dilihat dari bentuk strukturalnya dianggap memiliki tekanan perintah
yang lebih kuat daripada direktif-deklaratif dan direktif-interogatif. Dan tuturan ini
sekaligus menunjukkan jaraksosial
dari DPU

antara legislator 7 dengan mitra tutur eksekutif

yang tidak/kurang dekat. Adapun pengaruh kekuasaan politik yang

mempengaruhi kemunculan tuturan ini
legislatif

terletak

pada posisinya sebagai anggota

merangkap anggota Badan Anggaran, yang salah satu tugasnya adalah

mengawasi institusi eksekutif. Maka sebagai pengawas institusi eksekutif punya
wewenang untuk meminta, mengusulkan, ataupun memerintah kepada institusi
eksekutif melakukan sesuatu.
Temuan penelitian secara keseluruhan tentang aspek sosial berupa Kekuasaan
Politik (KP) dan Jarak Sosial (JS) pada realisasi kesantunan direktif dari anggota dewan
dilihat dari penanda tuturan yang digunakan. Penanda tuturan tersebut (pragmatic
marker) difungsikan untuk menentukan pada kaidah kesantunan yang mana sebuah
tuturan kesantunan direktif termasuk. Gambaran tentang hal ini ditunjukkan pada tabel
4.19 berikut.
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Tabel 4.19: Aspek KP dan JSpadaTuturanKesantunanDirektif Dilihat dari Penanda Tuturannya
PENUTUR
KAIDAH KESANTUNAN LAKOFF danPENANDA TUTURANNYA
JANGAN MEMAKSA

ASPEK
SOSIAL
Legislator 1: KP

Verba

Verba

Kata

‘perlu’

‘usul’

Tanya

4

Intonasi
Tanya

MEMBERI PILIHAN

MEMBUAT MITRA TUTUR MERASA BAIK/TIDAK TERGANGGU

Intonasi

Verba

Pronomina

Pronomina

Tanya

‘terserah’

‘Kita’

‘Kami’

‘Tolong’

3

6

3

JS

4

2

Verba

Verba
Mohon

Nomina

Verba

Tuturan

‘Sapaan’

‘Silakan’

Alasan

7

2

5

2

Legislator 2: KP
JS

1

Legislator 3: KP
JS

1

Legislator 4: KP

4

2

Legislator 5: KP

1

1
2

Legislator 7: KP

1

2

1

1

5

1

3

1

1

6

2

Legislator 6: KP
JS

1

8

1

JS

1

1

1

JS

1

1

1

1

1

3

1

JS
Frekuensi
Prosentase
Total Prosentase

8
8.3%

3

11

3

2

1

15

4

6

4

14

4

21

3.1%

11.4%

3.1%

2.08%

1.04%

15.62%

4.16%

6.25%

4.16%

14.58%

4.16%

21.87%

25.4%

3.12%

71.48%

Keterangan : KP (KekuasaanPolitik) , JS (JarakSosial)
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3. Strategi Kesantunan Direktif yang Digunakan oleh Anggota Dewan DPRD
Kabupaten Sukoharjo pada Rapat Badan Anggaran
Bagian ini menjawab masalah yang ketiga dalam penelitian ini yaitu strategi
kesantunan direktif apa yang digunakan oleh anggota legislatif DPRD Kabupaten
Sukoharjo sebagai penutur pada rapat Badan Anggaran. Pengelompokan sebuah tuturan
kesantunan direktif ke dalam sebuah strategi kesantunan berdasar pada bentuk, fungsi,
dan makna tuturan serta penanda lingual yang muncul dalam tuturan kesantunan direktif
yang dimaksud. Bentuk struktural tuturan dan penanda lingual tuturan berfungsi sebagai
indikatoruntuk menentukan strategi kesantunan yang dilakukan oleh para penutur.
Sehingga

dengan

memperhatikan

bentuk

atau

penanda

lingual

kesantunan

linguistikpada tuturan kesantunan direktif dari para penutur, maka dapat dikenali jenis
strategi kesantunan apa yang digunakan oleh penutur. Bila penanda lingual tuturan
difungsikan sebagai indikator utama untuk menentukan jenis strategi tuturan yang
digunakan oleh penutur, maka tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh seorang
penutur bisa menggambarkanlebih dari satu jenis strategi tuturan.Namun bila bentuk
struktural tuturan difungsikan sebagai indikator utama menentukan jenis strategi tuturan
yang digunakan oleh penutur, maka tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh
seorang penutur hanya menggambarkan satu jenis strategi tuturan. Pada penelitian ini,
bentuk struktural tuturan difungsikan sebagai indikator utama penggunaan strategi
tuturan dari penutur. Pilihan ini diambil oleh penulis karena pertimbangan yang bersifat
lebih teknis.
Strategi kesantunan direktif yang menjadi acuan dalam penelitian sekarang ini
adalah dari Brown dan Levinson. Dari lima strategi kesantunan yang diinisiasi oleh
mereka, (On Record, Positive, Negative, Off Record, dan Don’t do FTA/Silent), yang
digunakan oleh para penutur dalam penelitian ini ditemukan ada empat yaitu strategi on
record‘perintah langsung’, strategi kesantunan negatif, strategi kesantunan positif, dan
strategi off-record‘perintah tidak langsung’. Gambaran penggunaan strategi kesantunan
dari para penutur legislator dicontohkan sebagai berikut.

3.1. Strategi On Record ‘Langsung’ :
Data menunjukkan bahwa strategi kesantunan on record inidilakukan oleh
legislator 1,4, 5, 6, dan 7 ketika melakukan
tindak
tutur direktif pada saat Rapat Badan
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DPRD Kabupaten Sukoharjo. Strategi on record secara santun yang

dilakukan oleh para legislator tersebut ditunjukkan dengan penggunaan tuturan-tuturan
seperti marilah, kita mulai dengan,

‘silakan’, jelaskan, ada tindak lanjut, perlu kita

ketemu, saya usulkan, jangan sampai …, dan … dipertegas dibicarakan. Tuturantuturan seperti ini bisa terjadi dalam bentuk imperatif maupun deklaratif.

3.1.1. Strategi On Record tuturan ajakan : marilah dankita mulai dengan
Tuturan ‘marilah’ dan ‘kita mulai dengan’ dilakukan oleh legislator 1 sebagai
pemimpin rapat terjadi saat memulai atau membuka Rapat Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Sukoharjo. Tuturan tersebut yaitu:
Tabel 4.20: Penggunaan Strategi On Record: tuturan ajakan
No. Tuturan Ilokusi Direktif

43

L1:

(5)

Pada

Makna

Penanda

Tuturan

Tuturan

kesempatan Mengajak yang hadir di marilah

berbahagia siang ini, marilah rapat

untuk

bersyukur panjatkan

kita panjatkan puji syukur ke kepada Tuhan .
hadirat

Allah

SWT

kita
puji

syukur

atas

limpahan rahmat, nikmat, dan
karinia-Nya

kita

100

abl

berkumpul untuk dalam rangka
melanjutkan

rapat

Badan

Anggaran kedua realisasi APBD
anggaran 2012

44

L1: (11) Dan rapat pada pagi ini Mengajak yang hadir di Kitamulai
kitamulai
basmalah

dengan

bacaan rapat memuji asma Tuhan dengan
sebelum memulai rapat

Tuturan direktif mengajak secara langsung tersebut (nomor 43 berbentuk imperatif dan
44 berbentuk deklaratif) hanya bisa dilakukan oleh legislator 1 mengingat
kedudukannya sebagai pemimpin rapat.Dan
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menyebut asma Tuhan merupakan tindakan yang selalu dilakukan oleh legislator 1
ketika membuka atau memulai rapat di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Ini menjadi
semacam tuturan ritual bagi pemimpin rapat.

3.1.2. Strategi on record tuturan permintaan/perintah: harus adatindak lanjut,
jelaskan, usulkan, perlu kita ketemu dan dibicarakan
Tuturan ‘harus ada tindak lanjut.,jelaskan…, perlu kita ketemu,

atau

…dibicarakan’ dilakukan oleh legislator 1, 4, dan 7. Penggunaannya menggambarkan
suatu permintaan atau perintah kepada mitra tutur untuk menjelaskan atau melakukan
sesuatu. Realisasi tuturan tersebut yaitu:
Tabel 4.21: Penggunaan strategi on record: tuturan permintaan/perintah:
No. Tuturan Ilokusi Direktif
45

L1: (19) Kemudian kedua, Meminta
harus

ada

koordinasi

tindak
terkait

Penanda
Tuturan
tutur …harus

mitra

lanjut eksekutif

melakukan tindak

dengan tindaklanjut

pembangunan pasar Ir.Sukarno

46

Makna Tuturan

pertemuan/koordinasi

dengan

dengan pihak legislatif

perintah datar)

mitra

eksekutif

penggunaan

Anggaran 2011.

L4: (145) Ini berkaitan dengan Meminta

intonasi

tutur Jelaskan

memberi

penjelasan

47

lanjut

…(dituturkan

L1: (103) Jelaskan secara detil Memerintah
yang 2011 itu.

ada

…(dituturkan
dengan intonasi
perintah datar)

mitra

tutur saya

usulkan

pasar Ir.Sukarno, disini saya eksekutif untuk melakukan untuk koordinasi
usulkan untuk koordinasi.

koordinasi

dengan

legislatif

48

L4: (147) Hanya ada sesuatu Meminta
yang perlu kita ketemu.

mitra

eksekutif
pertemuan
commit
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L7: *(199) BKD itu Badan Meminta kepada pimpinan
Kredit Desa, karena genrenya rapat/legislator1membahas
sampai sekarang tidak jelas,
masalah BKD
biar itu nanti ada kejelasan,
dipertegas dibicarakan.

biar itu nanti ada
kejelasan,
dipertegas
dibicarakan

Tuturan permintaan atau perintah tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis,
jenis pertama adalah permintaan menjelaskan sesuatu dan kedua adalah permintaan
melakukan sesuatu. Permintaan atau perintah menjelaskan sesuatu ditandai dengan
penggunaan tuturan verba jelaskan(nomor 46) dan dibicarakan(nomor 49)dalam bentuk
imperatif. Permintaan atau perintah melakukan sesuatu ditandai dengan penggunaan
tuturan frasa verba harus ada tindak lanjut(nomor 45), saya usulkan untuk koordinasi
(nomor 47) dan perlu kita ketemu (nomor 48) dalam bentuk deklaratif.

3.1.3. Strategi on record tuturan memperingatkan: jangan sampai
Tuturan berbentuk frasa imperatif‘jangan sampai’ dilakukan oleh legislator 5 dan
6.Penggunaannya menggambarkan suatu tindak memperingatkan minta mitra tutur atas
sesuatu yang telah dilakukan. Realisasi tuturan tersebut ditunjukkan pada tabel 4.22
berikut.
Tabel 4.22: Strategi on record tuturan memperingatkan:
No. Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

50

L5:

*(91)

Jangan

sampai Memperingatkan

mitra Jangan

sampai

didrop tapi tanpa ada ujung tutur eksekutif atas apa didrop tanpa ada
pangkalnya

sehingga

nanti yang telah dilakukan.

…

malah tanda tanya terus.

51

L6: *(128) Jangan sampai kita Memperingatkan seluruh Jangan

sampai

itu ora ngerti ‘tidak tahu’ , peserta rapat mengetahui kita itu ora ngerti
lupa begitu.

poin

poin

kesimpulan ‘tidak tahu’…

rapat sebelumnya
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Tuturan nomor 50

merupakan respon legislator 5 atas naskah akademik

kesimpulan rapat tentang rencana penyelesaian proyek Pasar Sukoharjo yang dibuat
oleh pihak eksekutif. Tuturan nomor 51 di atas merupakan rangkaian tuturan direktif
yaitu *(126) Kesimpulan tiga poin kemarin itu apa pak? *(127) Coba pak pimpinan ,
mohon diterangkan.

*(128) Jangan sampai kita itu ora ngerti ‘tidak tahu’, lupa

begitu.Meskipun tuturan peringatan pada rangkaian tuturan direktif ini ditujukan ke
legislator 1, namun makna tuturannya ditujukan kepada seluruh legislator maupun mitra
tutur eksekutif.Strategi on record yang dilakukan oleh para legislator tersebut
digunakan

ketika bertindak tutur direktif

meminta, menyuruh/memerintah,

memperingatkan, atau mengajak orang lain melakukan sesuatu secara langsung dalam
bentuk 103imperatif. Strategi ini cenderung dominan dilakukan oleh legislator 1, ini
sangat beralasan mengingat legislator 1 sebagai pemimpin/ketua rapat, Wakil Ketua
Badan Anggaran, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.

3.2. Strategi Kesantunan Negatif
Strategi kesantunan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini ada empat yaitu
mengggunakan tuturan bertanya/berpagar (question/hedge), memitigasi tekanan/paksaan
(minimalize the imposition), strategi impersonal,menggunakan bentuk impersonal untuk
penutur dan mitra tutur (impersonalize the speaker and hearer) dan memberi
penghormatan/honorifik(give deference).

3.2.1. Strategibertanya (tuturantanya):apa/apakah, berapa, dan bagaimana
Tuturan tanya (kata tanya) berupa apa/apakah dan bagaimana berbentuk
interogatifcenderung digunakan oleh para penutur untuk meminta mitra tutur
menjelaskan sesuatu. Contoh tuturan tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.23 berikut.
Tabel 4.23: Strategi bertanya dengan tuturan tanya : apa, berapa, bagaimana
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

51

L2: (66) Cukup jelas, namun Meminta

mitra

pelaksanaannya kira-kira bulan eksekutif
apa?

menjelaskan bulan apa?

pelaksanan tes CPNS.
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L3: (70) Ada satu hal yang Meminta

mitra

saya tanyakan, apa mungkin eksekutif
ada ketentuan dari BAKN, peluang
berapa

persen

yang

tutur Apa mungkin…

menjelaskan berapa
tenaga

persen

honorer yang

akan lolos menjadi PNS.

akan

diambil?

diambil?

53

L5: *(90) Lha ini biar ada Meminta pendapat kepada Seharusnya
kejelasan

seharusnya legislator lainnya terkait bagaimana?

bagaimana?

kesimpulan rapat tentang
masalah Pasar Sukoharjo

Penggunaan tuturan tanyaseperti contoh di atas menggambarkan realisasi kesantunan
direktif meminta penjelasan atau pendapat kepada mitra tutur secara tidak langsung.
Mitra tutur pada tuturan nomor 51 dan 52 adalah pihak eksekutif, pada tuturan nomor
53 yang menjadi mitra tutur adalah sesama legislator.

3.2.2. Strategibertanya menggunakan intonasi tanya:Cukup?, masih ada lagi?
Tuturan berintonasi tanya/prosodi merupakan tindak tutur direktif dengan cara
tidak menggunakan tuturan tanyaapa, bagaimana, mengapa atau berapa, tetapi
menggunakan intonasi tanya. Bentuk tuturan/kata yang digunakan terjadi dalam tingkat
kata, frasa, dan klausa. Contoh tuturannya sebagai berikut.
Tabel 4.24: Strategi bertanya dengan intonasi tanya: cukup?,masihada lagi?
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

54

L1: (99) Cukup?

Meminta respon ya/tidak Cukup? (intonasi
kepada mitra tutur apakah tanya)
sudah
menyampaikan
penjelasannya.
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L1: (124)
ada

Pak Sekda masih Meminta

lagi

yang

keterangan Pak Sekda masih

perlu apakah mitra tutur mau ada lagi … ?

disampaikan?

menambah penjelasan

(intonasi tanya)

Data menunjukkan bahwa tuturan interogatif tanpa menggunakan tuturan tanya seperti
contoh tersebut hanya dilakukan oleh legislator 1. Tuturan nomor 54 pada contoh
tersebut menunjukkan tuturan dalam tingkat kata, sedangakan tuturan nomor 55 dalam
tingkat klausa. Keduanyan menunjukkan tuturan direktif tidak langsung.

3.2.3. Strategi tuturan berpagar: mungkin
Penggunaan tuturan direktif berpagar ditemukan dalam penelitian ini, terjadi
dalam bentuk bentuk deklaratif yang dilakukan oleh legislator 4. Tuturan direktif
berpagar menggambarkan sebuah tuturan meminta mitra tutur melakukan sesuatu secara
tidak langsung . Ini ditandai dengan penggunaan tuturan (kata)adverbiamungkin pada
tuturan direktif yang dimaksud, seperti tampak pada tabel 4.25 berikut.
Tabel 4.25: Strategi tuturan berpagar: mungkin
No.

56

Tuturan Ilokusi Direktif

L4:

(106)

Mungkin

nambahi pimpinan

Makna Tuturan

saya Meminta

legislator

Penanda Tuturan

1 Mungkin…..pimpinan

memberi

ijin

kepada

legislator

4

untuk

menyampaikan pendapat

Penggunaan tuturan adverbia‘mungkin’ pada tuturan direktif di atas berfungsi sebagai
tabir, pembatas atau pagar bagi legislator 4 ketika meminta kepada legislator 1 untuk
memberi ijin menyampaikan pendapat. Sehingga tuturan direktif ini termasuk tuturan
permintaan tidak langsung,

ini akan berbeda bila legislator 4 tidak menggunakan

tuturan/kata mungkin. Fungsi pagar dari tuturan mungkin

adalah untuk menjaga

keterancaman muka masing-masing, legislator 4 sebagai penutur dan legislator 1
sebagain mitra tutur.
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3.2.4. Strategi Tuturan Memitigasi Tekanan: tolong, mohon, silakan , usul,
danperlu
Penggunaan tuturan mohon, tolong, ‘silakan’, usul, dan perlu dimaksudkan untuk
mengurangi/meminimalkan tekanan psikologis atau keterancaman muka suatu perintah
atau permintaan kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu.Tuturan-tuturan tersebut
menjadi penanda kesantunan tuturan direktif yang berfungsi memberi persertujuan atau
mempersilakan mitra tutur melakukan sesuatu.Realisasi dari tuturan tersebut tampak
pada contoh temuan berikut.
Tabel 4.26: Strategi kesantunan negatiftuturan memitigasi tekanan
No. Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

57

L1: (92) Mangga ‘Silakan’ dari Memerintah mitra tutur Mangga
DPU.
jelaske

Mangga

mas,

‘Silakan

mang dari DPU menjelaskan hal DPU.
mas, proyek

dijelaskan’ ruas jalan Wirun.

58

dari
Mangga

pembangunan mas ….

jalan Wirun

L1: (118) Mas DPU, tolong Memerintah mitra tutur Mas DPU, tolong
setelah ini nanti panjenengan eksekutif untuk menemui …panjenengan
ketemu kami.

59

60

legislator 1

L3: (73) Jadi mohonjuga BKD Memerintah mitra tutur mohon…BKD
untuk menjelaskan kalau kita menjelaskan hal tes CPNS

menjelaskan

nanti mendapatkan pertanyaan.

kalau kita …

L4: (145) Ini berkaitan dengan Meminta ada koordinasi …usulkan untuk
pasar Ir.Sukarno, disini saya dengan
usulkan untuk koordinasi

pihak

membahas

legislatif koordinasi
masalah

proyek pasar Ir.Sukarno
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L4: (150) Perlu kita ketemu Meminta
karena ada sesuatu yang perlu pertemuan

adanya Perlu kita ketemu
antara karena …

kita bicarakan, kalau klir ya eksekutif dengan legislatif
sudah.

untuk mengatasi masalah
proyek Pasar Ir.Sukarno.

Tuturan nomor 57(imperatif) pada contoh temuan penelitian tersebut, bahasa yang
digunakan adalah campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa (code mixing). Tuturan
berbahasa Jawa ‘mangga’ berpadanan dengan tuturan ‘silakan’ dalam bahasa Indonesia,
mempunyai makna memerintah

secara santun untuk melakukan sesuatu. Tuturan

manga‘silakan’ berfungsi meminimalkan tekanan suatu perintah, sekaligus sebagai
penanda kesantunan direktif. Fungsi ini juga berlaku untuk tuturan mohon, tolong,
usuldan perlu. Sebagaimanayang ditunjukkan pada tabel di atas yaitu tuturan nomor 58
(imperatif),59 (imperatif) ,60 (deklaratif) ,dan 61 (deklaratif). Tuturan usul dan perlu
memiliki makna memberi keleluasaan, kebebasan atau pilihan kepada mitra tutur untuk
tidak harus melakukan sesuatu yang diminta oleh penutur.Oleh karena itu, tuturan usul
dan perlu juga memiliki fungsi meminimalkan tekanan suatu perintah sekaligus sebagai
penanda kesantunan.

3.2.5. Strategi Tuturan Impersonal: menyebut nama institusi, jabatan/kedudukan
sosial:Sekda, DPU, Kepala BKD, pimpinan
Penggunaan tuturan impersonal terjadi dengan menyebut nama institusi atau
jabatan/kedudukan sosial dari mitra tutur. Penyebutan nama institusi atau jabatan
tersebut

menggantikan penggunaan tuturan pronomina ‘saya’ dan

‘kamu’. Ini

dimaksudkan oleh penutur untuk menyamarkan atau mangaburkan perannya sebagai
penutur guna menghindari keterancaman muka. Tuturan-tuturan yang berupa nama
institusi atau jabatan/kedudukan sosial tersebut menjadi penanda kesantunan tuturan
direktif yang berfungsi meminta penjelasan, memberi persetujuan atau mempersilakan
mitra tutur melakukan sesuatu. Tuturan-tuturan semacam ini dilakukan oleh legislator
1,3,4, dan 6.

Penyebutan nama suatu institusi/jabatan dalam tindak tutur direktif

,dicontohkan seperti berikut.
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Tabel 4.27: Strategi kesantunan negatif : tuturan impersonal
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

62

L1: (75) Pak Kepala BKD, tolong Meminta

mitra

tutur Pak Kepala BKD,

dijelaskan K1,K2 juga, dan K3 menjelaskan tenaga kerja tolong dijelaskan
dalam tanda petik tenaga kontrak

honorer/kontrak
lingkungan

di …
pemerintah

Kabupaten Sukoharjo.

63

L6: *(127) Coba pak pimpinan , Memohon
mohon diterangkan.

legislator

menjelaskan sesuatu

1 pak

pimpinan,

mohon
diterangkan

Pada tuturan nomor 62 (imperatif), tuturan impersonal yang digunakan oleh legislator 1
adalah menyebutkan jabatan dan asal/nama institusi mitra tutur eksekutif berdinas.
Tuturan ‘Kepala’ menunjuk pada jabatan/kedudukan sosial mitra tutur dan tuturan
‘BKD’ (Badan Kepegawaian Daerah) menunjuk pada asal/nama institusi tempat mitra
tutur berdinas.Tuturan direktif dari legislator 1 tersebut berbentuk imperatif yang
berfungsi meminta penjelasan. Sementara pada tuturan nomor 63 (imperatif), tuturan
impersonal yang digunakan oleh legislator 6 adalah ‘pimpinan’,menunjukkan
kedudukan sosial dari legislator 1 sebagai mitra tuturnya.

Tuturan ini berbentuk

imperatif yang memohon legislator 1 memberi penjelasan.

3.2.6. StrategiMemberi Penghormatan/Honorifik: penggunaan tuturan sapaan
pak danmas
Penggunaan tuturan memberi penghormatan/honorifik terjadi dengan menuturkan
sapaan atau panggilan pak (kependekan dari bapak) dan mas kepada mitra tutur.
Panggilan ‘pak’ ditujukan untuk memanggil seseorang yang lebih tua atau yang
dihormati atau yang dituakan. Sedang sapaan ‘mas’ adalah panggilan untuk
menghormati seseorang pria tanpa memandang usia (kbbi.web.id). Dalam realisasinya,
tuturan sapaan itu dirangkai dengan nama
diri,tonama
commit
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sosial dari mitra tutur. Penggunaan tuturan sapaan pak dan masdimaksudkan untuk
menjaga keterancaman muka, sebagaimana ditunjukkan dalam table 4.28berikut.
Tabel 4.28: Strategi kesantunan negatif: tuturan memberi penghormatan
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

64

L1: (64) Pak Sarjono, pak Memberi
Sumarno,

mau

menanyakan legislator

kesempatan Pak Sarjono, pak
lain

untuk Sumarno, … ada

tentang hal yang terkait, sudah berpendapat

tanggapan?

puas atau ada tanggapan?

65

L1: (118) Mas DPU, tolong Memerintah mitra tutur Mas DPU, tolong
setelah ini nanti

panjenengan eksekutif untuk menemui …

ketemu kami

66

L5:*(123)
memang

Saya

legislator 1

kira

panjenengan

…

kalau Memerintah untuk segera …kalau ... pak
Anton

sudah

pak

Anton

sudah melakukan yang sudah

sedemikiannya,

segera

harus direncanakan terkait pasar sedemikiannya ,

dilaksanakan.

Sukoharjo.

segera
dilaksanakan

Tuturan sapaan pak dan mas sebagaimana yang ditunjukkan pada tuturan nomor 64
(interogatif), 65 (imperatif), dan 66 (imperatif) tersebut menunjukkan realisasi strategi
memberi penghormatan/honorifik yang dilakukan oleh legislator 1 dan 5 ketika
melakukan tindak tutur direktif. Sama-sama untuk menunjukkan tuturan penghormatan
namun memiliki makna tutur yang berbeda. Tuturan pak mengandung impresi untuk
menjaga/mempertahankan hubungansosial yang ada antara penutur dan mitra tutur.
Sedangkan tuturan mas mengandung impresi mencairkan huhungan sosial antara
penutur dan mitra tutur.
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3.3. Strategi Kesantunan Positif
Pada penelitian ini ditemukan dua strategi kesantunan positif yaitu strategi include
both S and H in the activity ‘Membangun kebersamaan penutur dan mitra tutur dalam
satu aktivitas’danstrategi memberi alasan.

3.3.1.Strategi Membangun Kebersamaan Penutur dan Mitra Tutur dalam Satu
Aktivitas: penggunaan tuturan pronominakita.
Strategi kesantunan

ini ditandai dengan penggunaan tuturan pronominakita

ketika penutur legislator melakukan tindak tutur direktif. Tuturan kita digunakan oleh
penutur untuk menggantikan tuturan saya, kamu, atau kami.Ini dimaksudkan untuk
menghindari keterancaman muka masing-masing pihak, penutur dan mitra tutur,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 4.29: Strategi Kesantunan positif: tuturan membangun kebersamaan
penutur dan mitra tuturdalam satu aktivitas
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

67

L4: (150) Perlu kita ketemu Memerintah mitra tutur Perlu kita ketemu
karena ada sesuatu yang perlu eksekutif

membicarakan …

kita bicarakan, kalau klir ya sesuatu dengan legislatif
di luar rapat.

sudah

68

L7:*(211) Memang sebetulnya Mengusulkan
kalau kita bisa menetapkan pertemuan
dulu, bisa hearing gitu lho memutuskan

ada …

kita

bisa

sebelum menetapkan
perda dulu,

bias

maksud saya, itu gen karepe iki tentang badan kredit desa hearing … ,
piye ‘’, tapi kalau nanti kalau tapi juga mempersilakan kalau
sudah langsung perdanya ya bila
mangga,

tapi

langsung langsung

sebetulnya memutuskan perdanya

arahnya dulu mau diapakan

perdanya
mangga ..
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Tuturan ronominakita sebagaimana yang ditunjukkan pada tuturan nomor 67 dan
68 tersebut menggambarkan realisasi strategi melibatkan penutur dan mitra tutur dalam
satu aktivitas, keduanya berbentuk deklaratif. Ini menimbulkan impresi bahwa aktivitas
tersebut dilakukan bersama-sama antara penutur dan mitra tutur.Dengan demikian
keterancaman muka yang muncul dari tindak tutur direktif ini dihindari.

3.3.2. Strategi Memberi Alasan: penggunaan tuturan konjungsi karena, kalau,
agar supaya, danapabila
Strategi kesantunan memberialasan ditandai dengan penggunaan tuturan berupa
konjungsi karena,kalau, bila/apabila, dan agar/supaya ketika penutur legislator
melakukan tindak tutu direktif. Dengan memberi alasan tertentu ketika betindak tutur
direktif, penutur sedang menunjukkan upaya menghindari tindakan yang mengancam
muka dirinya dan mitra tutur.Penggunaan tuturan konjungsi tersebut juga dimaksudkan
untuk mengurangi tekanan direktif.Data menunjukkan strategi ini dilakukan oleh
legislator 1, 3, 4, 5, 6, dan 7, hanya legislator 2 yang tidak melakukannya.Berikut adalah
contoh realisasi strategi memberi alasan.
Tabel 4.30: Strategi kesantunan positif: tuturan memberi alasan
No.

Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

69

L1:

(16)

Poin

5

hasil Meminta

melakukan …perlu

tindak

kesimpulan komisi III tentang koordinasi terkait proyek lanjut
underpass,

ini

perlu

tindak pembangunan underpass

…koordinasi

lanjut untuk koordinasi karena

karena memang

memang

ada

ada

anggaran

dari

APBN, yang informasi dari
komisi III …e e e.. pelaksana
proyek siap merubah karena
memang harus ada perbaikan
atau penyesuaian dengan situasi
dan kondisi yang ada
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L4:

(141)
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Cuman

ya

kita Meminta

untuk …agar

harapkan ke depan agar supaya melakukan

supaya

pendataan validasi data ….

validasi data dilakukan dan untuk jamkesmas lebih dilakukan
profesional,

dilakukan oleh akurat dan profesional

orang-orang yang professional

71

oleh

orang-orang yang
profesional

L5: *(118) Kita tidak mau Memerintah

untuk …yang

jelas

ending-nya itu ada masalah mensikapi masalah yang kalau itu sudah
112 able, yang jelas kalau itu terjadi

dengan proyek dalam

…ya

sudah dalam kerangka aman ya pasar Ir.Sukarno

memang

harus

memang harus dilaksanakan.

dilaksanakan

Tuturan konjungsi karena , agar supaya dan kalau sebagaimana yang ditunjukkan
pada tuturan nomor 69, 70 dan 71 tersebut menggambarkan realisasi strategi bertutur
direktif memberi alasan dari legislator 1, 4, dan 5 dalam bentuk deklaratif. Tuturan
berbentuk konjungsi tersebut menjadi penanda tutur penggunaan strategi memberi
alasan dalam bertindak tutur direktif.Dan tuturan alasan tersebut menimbulkan impresi
bahwa tindak tutur direktif yang dilakukan oleh penutur didasari pertimbangan tertentu
yang rasional sehingga bisa meminimalkan tekanan direktif atau keterancaman muka.

3.4. Strategi Off-Record ‘Tidak Langsung’, tuturanfrasa nominapenanda
kelompok legislator/penutur (give association clues) :pimpinan yang lain juga
Strategi off-record menunjukkan tindak tutur direktif yang dilakukan secara tidak
langsung.Dalam penelitian ini ditemukan satu penggunaan strategi off-recorddalam
bentuk deklaratif yang dilakukan oleh legislator 6, sebagaimana yang terlihat pada tabel
4.31berikut.
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Tabel 4.31: Strategi off-record: tuturanklausaverba penanda kelompok
No. Tuturan Ilokusi Direktif

Makna Tuturan

Penanda
Tuturan

72

L6:

*(234)

Mestinya

tidak Meminta mitra tutur DPU ...

hanya dari pak Nurdin saja, segera
punya pimpinan yang lain proyek
juga.

,

mewujudkan pimpinan

punya
yang

pembangunan lain juga

yang bersumber dari dana
aspirasi legislator 6

Tuturan direktif permintaan tersebut (nomor 72) direalisasikan dengan cara
menuturkan penanda kelompok legislator (give association clues) berupa frasa
pimpinan yang lain juga. Tuturan tersebut,‘pimpinan yang lain juga’,

sebetulnya

menunjuk pada legislator 6 sendiri. Pada dasarnya legislator 6 bermaksud menuturkan
‘Mestinya tidak hanya dari pak Nurdin saja, punya saya juga’, namun tuturan ini
merupakan tuturan langsung sehingga tidak menunjukkan praktek kesantunan
berbahasa. Namun dengan menggunakan tuturan direktif tidak langsung ‘punya
pimpinan yang lain juga’, itu menunjukkan legislator 6

menunjukkan praktek

kesantunan berbahasa.
Temuan secara keseluruhan tentang strategi kesantunan direktif yg digunakan oleh
para legislator ditunjukkan pada tabel 4.31 di halaman lampiran.

4. Analisis Komponensial Tuturan Kesantunan dalam Tindak Tutur Direktif dari
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Bagian ini menyajikan analisis komponensial yang mengacu pada hasil-hasil
penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang pertama merupakan jawaban atas
pertanyaan pertama dari penelitian yaitututuran kesantunan direktif seperti apa yang
dilakukan oleh anggota legislatif DPRD Kabupaten Sukoharjo pada rapat badan
anggaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan kesantunan direktif terbentuk
dari aspek-aspek lingual yang meliputi bentuk, fungsi tuturan direktif, dan penanda
lingual kesantunan. Dan tuturan kesantunan direktif memiliki makna pragmatik tertentu.
Kemudian, hasil penelitian yang keduacommit
merupakan
jawaban atas pertanyaan keduadari
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penelitian yaitubagaimana faktor kekuasaan politik dan jarak sosial berpengaruh pada
kesantunan berbahasa dalam bertindak tutur direktif. Kekuasaan politik yang dimiliki
oleh para legislator dan hubungan sosial antara pihak legislatif dan eksekutif,
menunjukkan penggunaan tuturan kesantunan direktif tersendiri. Dan hasil penelitian
yang ketiga merupakan jawaban atas pertanyaan ketiga dari penelitian yaitu strategi
tuturan kesantunan apa yang digunakan oleh penutur ketika bertindak direktif pada
rapat badan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat jenis strategi
kesantunan beserta sub-sub strateginya. Jenis strategi yang pertama adalah on record
‘bertutur langsung’; kemudian strategi kesantunan negattif dengan sub-strategi
bertanya/berpagar, impersonal, mitigasi tekanan, dan honorifik/penghormatan; yang
ketiga adalah strategi kesantunan positif dengan sub-strategi pelibatan mitra tutur ke
dalam aktivitas penutur dan memberi alasan; dan yang keempat adalah strategi offrecord‘bertutur tidak langsung’.
Selanjutnya ketiga hasil temuan penelitian tersebut dipadukan guna memperoleh
temuan penelitian baru atau novelty yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian
terdahulu. Temuan penelitian baru itu selanjutnya diharapkan bisamenjadi sebuah teori
baru atau modifikasi teori-teori yang sudah ada.

Paparan paduan ketiga hasil temuan

penelitian itu disajikan ke dalam tabel analisis komponensial tuturan kesantunan direktif
seperti berikut.
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Tabel 4.32 : Analisis Komponensial Tuturan Kesantunan Direktif Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
PENUTUR

BENTUK TUTURAN
Imperatif

Deklaratif

Interogatif

STRATEGI KESANTUNAN BROWN & LEVINSON menurut KAIDAH KESANTUNAN LAKOFF
JANGAN MEMAKSA
Kesantunan Negatif

ASPEK

Tuturan

Intonasi

SOSIAL

Tanya

Tanya 1

Legislator 1 :

KP

7

KP

KP

KP

2

2

2

2

Mitigasi

Kebersamaan

Tekanan

P dan MT

Memberi

Record

Alasan

6
-

3

KP

KP

1

1

1

1

1

2

1
1

4

1

1
1

1

2

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

JS
Frekuensi

1

4

Honorifik

Off

1

10

JS
Legislator 7:

1

2

Impersonal

2

JS
Legislator 6:

4

1

JS
Legislator 5:

10

Record

MEMBUAT MITRA TUTUR MERASA BAIK/NYAMAN
Kesantunan Negatif
Kesantunan Positif

1

JS
Legislator 4:

Verba
‘terserah’

On

KP
JS

Legislator 3:

Intonasi
Tanya 2

10

JS
Legislator 2 :

Berpagar

MEMBERI PILIHAN
Kesantunan Negatif

1
2

18
31.03%

24
41.37%

2
16
27.60%

10

2

1

4

1

7

1

6

12

4

9

1

17.24%

3.44%

1.72%

6.89%

1.72%

12.06%

1.72%

10.34%

20.68%

6.89%

15.51%

1.72%

Tingkat Pemenuhan Kaidah Kesantunan

22.41%

8.67%

68.92%

Keterangan: KP (Kekuasaan Politik) , JS (Jarak Sosial),
P (Penutur), MT (Mitra Tutur)
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Tabel komponensial tersebut memuat komponen-komponen lingual dan non lingual
yangmengilustrasikan tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota dewan pada
rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Kesantunan berbahasa yang menjadi
acuan pada penelitian ini merujuk pada kaidah kesantunan berbahasa dari Lakoff yaitu jangan
memaksa, memberi pilihan dan membuat mitra tutur/orang lain merasa baik atau nyaman.
Tiap-tiap tuturan kesantunan direktif dipengaruhi oleh bentuk dan fungsi tuturan serta aspek
sosial berupakekuasaan politik danjarak sosial.Sebagai akibatnya, pengaruh ini memunculkan
penggunaan strategi tuturan kesantunan tertentu dan menghasilkan maknatuturantertentu pula.
Strategi tuturan kesantunan yang dijadikan acuan pada penelitian ini bersumber dari strategi
kesantunan menurut gagasan Brown dan Levinson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
strategi kesantunan negatif menjadi strategi kesantunan yang cenderung paling sering
digunakan oleh para legislator, diikuti strategi kesantunan positif, strategi on record, dan
strategi off record.Pada strategi kesantunan negatif terdapat empat jenis strategi bertutur (dari
sepuluh jenis strategi yang

digagas oleh Brown dan Levinson) digunakan oleh

para

legislator. Keempat jenis strategi bertutur tersebut adalah strategi bertanya/berpagar, strategi
impersonal, strategi memitigasi tekanan, dan strategi memberi penghormatan. Dan pada
strategi kesantunan positif terdapat dua jenis strategi bertutur (dari lima belas jenis strategi)
digunakan oleh para legislator, yaitu strategi membangunkebersamaan penutur dan mitra tutur
dalam satu aktivitas dan strategi memberi alasan.
Mencermati

hubungan antar komponen yang ditunjukkan dalam tabel analisis

komponensial tersebut ditemukan noveltytemabudaya sebagai berikut:
1.

Tuturan kesantunan direktif yang dipengaruhi oleh bentuk lingual dan fungsi tuturan serta
aspek kekuasaan politik,direalisasikan dengan penggunaan tuturan frasa verbatertentu
yang mengilustrasikan eksistensi kekuasaan politik yang dimiliki legislator sebagai
penutur.Dari

bentuk

tuturan

kesantunan tuturannya,dengan

kesantunan

direktif

tersebutdapatdiketahui

derajat

menggunakan skala ketidaklangsungan dari Leech

sebagai alat ukurnya. Dengan kekuasaan politiknya, legislator kuasa memberi tekanan
direktif kepada mitra tutur untuk melakukan atau menjelaskan sesuatu, lebih-lebih bila
direalisasikan dalam bentuk imperatif. Tuturan frasa verba tersebut meliputi harus ada
tindak lanjut, perlu ketemu, perlu koordinasiatau jangan sampai, yang direalisasikan
dengan strategi tuturan kesantunanon record dan strategi mitigasi tekanan. Penggunaan
tuturan-tuturan tersebut memunculkan
interpretasi
commit
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sebagai penanda untuk mengenali atau mengetahui lebih jauhsuatu peristiwa
tertentu/tema budaya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa semacam itu bisa menjadi
pembuka jalan/pintu masuk untuk mengetahui lebih mendalammengapa suatumasalah
sosial-budaya

bisa

terjadi

di

masyarakatmisalnya

masalah

praktek

korupsi,

pelanggaranhukum, konspirasi politik, isu-isu keagamaan,dan lain-lain.
2.

Strategi-strategi kesantunan dari Brown dan Levinson mengilustrasikan realisasi tiga
kaidah kesantunanberbahasa dari Lakoff, jangan memaksa, memberi pilihan, dan
membuat orang lain/mitra tutur merasa baik atau nyaman. Strategi-strategi kesantunan
yang digagas Brown dan Levinson merupakan bentuk operasional dari tiga kaidah
kesantunan Lakoff.Kaidah kesantunan Lakoff berfungsi sebagai payung bagi strategi
kesantunan Brown dan Levinson. Pada kaidah kesantunanjanganmemaksa terdapat
strategi asking a question‘bertanya dengan menggunakan tuturan tanya’ dan dengan
intonasi tanya/ tanpa menggunakan tuturan tanya. Pada prinsip memberi pilihan terdapat
strategi tuturan intonasi tanyadan tuturan verba ‘terserah’.Dan pada prinsip membuat
mitra tutur merasa baik/nyaman ada strategi bertutur on record‘langsung’ dengan
intonasi imperatif; strategi kesantunan negatif yang terdiri dari strategi impersonalize
speaker and hearer‘tidak menyebutkan nama penutur dan mitra tutur’, strategi give a
deference‘memberi hormat/honorifik’, dan strategi minimalize the imposition‘memitigasi
tekanan’; strategi kesantunan positif yang meliputi strategi include both speaker and
hearer in the activity ‘membangunkebersamaan penutur dan mitra tutur dalam satu
aktivitas’ dan strategi give a reason ‘memberi alasan’, dan strategi bertutur off record
‘tidak langsung’.Penggunaan strategi kesantunan yang digunakan oleh para legislator
tersebut memberi gambaran bahwa kaidah kesantunanbuat mitra tutur merasa
baik/nyaman (68.92%) merupakan prinsip yang cenderung lebih dipatuhi daripada prinsip
jangan memaksa(22.41%) dan prinsip memberi pilihan (8.67%). Ini mengindikasikan
bahwa pilihan strategi yang digunakan oleh legislator/penutur dalam bertindak tutur
direktif menentukan kaidah kesantunan yang diikuti, dan ini dipengaruhi oleh aspek
kekuasaan politik dan jarak sosial.

3.

Tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh para anggota dewanketika rapat badan
anggaran dipengaruhi oleh aspek kekuatan politik dan jarak sosial yangmenghasilkan
pola tuturan tertentu. Pola tuturan tersebut terkonstruk dari bentuk struktural tuturan dan
jenis strategi kesantunan yang digunakan
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menjadi acuan utama atau parameter inti kesantunan suatu tuturan. Pola tuturan
kesantunan direktif yang dilakukan oleh para anggota dewan dalam penelitian ini terdiri
dari empat pola yaitu:
1) Pola Tuturan Kesantunan Direktif-Imperatif beraspek Kekuasaan Politik (Make the
Others Feel Good)
Kaidah Kesantunan Lakoff:

Make The Others Feel Good
Buat Mitra Tutur Merasa Baik/Nyaman

Bentuk Tuturan:
Imperatif

Strategi Kesantunan
Brown & Levinson:

Sub-Strategi Kesantunan:

OnRecord
‘Langsung’

Kesantunan
Negatif

Honorifik

Kesantunan
Positif

Mitigasi
Tekanan

Kebersamaan Penutur
dan Mitra Tutur dalam
satu aktivitas

Gambar 4.1: Pola Tuturan Kesantunan Direktif-ImperatifBeraspekKekuasaan Politik (Make the
Others Feel Good)

2) Pola Tuturan Kesantunan Direktif-Interogatif Beraspek Jarak Sosial (Don’t Impose):
Kaidah Kesantunan Lakoff:

Don’t Impose
Jangan Memaksa

Bentuk Tuturan:
Interogatif dan Deklaratif

Strategi Kesantunan
Brown dan Levinson:

Sub-strategi Kesantunan:

Kesantunan Negatif

Tuturan
Tanya

Intonasi
Tanya

Tuturan
Berpagar

Gambar 4.2: Pola Tuturan Kesantunan Direktif-InterogatifBeraspekJarak Sosial (Don’t Impose)
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3) Pola Tuturan Kesantunan Direktif-Interogatif dan Direktif-Deklaratif Beraspek Jarak
Sosial (Give Options)
Kaidah Kesantunan Lakoff:

Give Options
Memberi Pilihan

Bentuk Tuturan:
Interogatif dan Deklaratif

Strategi Kesantunan
Brown dan Levinson:

Kesantunan Negatif

Sub-strategi Kesantunan:

Intonasi Tanya

Tuturan Verba
Bermakna Memilih

Gambar 4.3: Pola Tuturan Kesantunan Direktif-Interogatif dan
Direktif-Deklaratif Beraspek Jarak Sosial (Give Options)

4) Pola Tuturan Kesantunan Direktif-Deklaratif Beraspek Jarak Sosial (Make the Others
Feel Good)
Kaidah Kesantunan Lakoff

Make the Others Feel Good
Membuat Mitra Tutur Merasa Baik/Nyaman

Bentuk Tuturan:
Deklaratif

Strategi Kesantunan On Record
Brown dan Levinson: ‘Langsung’

Sub-strategi Kesantunan:

Kesantunan
Negatif

Honorifik

Kesantunan
Positif

Mitigasi
Kebersamaan
Tekanan
Mitra Tutur
& Penutur

Off Record
‘Tidak Langsung’

Memberi
Alasan

Gambar 4.4: Pola Tuturan Kesantunan Direktif-Deklaratif
BeraspekJarak Sosial (Make the Others Feel Good)
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