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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan positif,
kesantunan negatif, dan kesantunan positif-negatif dalam wacana tuturan transaksi
jual beli aksesoris daring. Permasalahan dalam penelitian ini yakni: (1) bagaimanakah
bentuk kesantunan positif dalam wacana transaksi jul beli aksesoris daring, (2)
bagaimanakah bentuk kesantunan negatif dalam wacana transaksi jul beli aksesoris
daring, dan (3) bagaimanakah bentuk kesantunan positif-negatif dalam wacana
tuturan transaksi jual beli aksesoris daring. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif yang bersifat deskriptif, data-data dalam tuturan diuraikan dalam bentuk
kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks. Metode dan teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini yakni dengan metode simak yang meliputi teknik baca dan teknik
catat, serta metode dokumentasi. Dengan menggunakan teori kesantunan dan
parameter kesantunna Brown dan Levinson, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dalam wacana transaksi jual beli aksesoris daring terdapat tuturan yang mengandung
kesantunan positif, kesantunan negatif, dan kesantunan positif-negatif yang
dituturkan baik pembeli maupun penjual dalam bentuk tuturan direktif, komisif,
ekspresif dan asertif. Tuturan bentuk direktif ditandai dengan bentuk lingual boleh,
bagaimana, minta tolong, kasih kurang, ganti, bisa tidak, dan tolong, tuturan
ekspresif ditandai dengan bentuk lingual syukurlah, bagus dan terima kasih dan
tuturan bentuk asertif ditandai dengan bentuk lingual baru bisa dalam kesantunan
positif. Dalam kesantunan negatif tuturan direktif ditandai dengan bentuk lingual kata
boleh, tanda tanya dan partikel –kah, tuturan ekspresif ditandai dengan bentuk
lingual ternyata, kok lama, dan padahal. Sedangkan dalam kesantunan positif-negatif
ditemukan bentuk tuturan direktif, ekspresif dan asertif dengan penanda lingual ada,
bisa tidak, sudah pesan, kirimin, mohon maaf, semoga

Kata kunci: kesantunan berbahasa Brown dan Levinson, kesantunan positif,
kesantunan negatif.



ABSTRAK

The purpose of this study is to describe the form of positive politeness, negative
politeness, and positive-negative politeness in the discourse of speech buying and
selling transaction online accessories. Problems in this research are: (1) how is the
form of positive politeness in the discourse of buying and selling transaction of online
accessories, (2) how is the form of negative politeness in discourse of buying and
selling transaction of online accessories, and (3) how is positive-negative politeness
form in discourse of transaction speech buying and selling online accessories. This
research uses descriptive qualitative method, the data in speech described in the form
of words and language in a context. Methods and techniques of data collection in this
study was conducted by a method that includes reading techniques and techniques of
note, and method of documentation. By using the theory of politeness and the
parameters of Brown and Levinson kesantunna, the results of this study indicate that
in the discourse of buying and selling of online accessories there are speeches that
contain positive politeness, negative politeness, and positive-negative politeness
spoken both buyers and sellers in the form of directive, commissive speech ,
expressive and assertive. The directive form of the directive is marked by the lingual
form may be, how, ask for help, love is lacking, replace, can not, and please,
expressive speech is characterized by lingual form of thanksgiving, nice and thankful
and assertiveness assertiveness characterized by new lingual form can be in positive
politeness . In a negative politeness the directive's speech is indicated by the lingual
form of the word may, the question mark and the particle, the expressive speech is
characterized by the lingual form it turns out, really old, and in fact. While in
positive-negative politeness found the form of directive speech, expressive and
assertive with lingual marker there, can not, already message, sendin, sorry,
hopefully.

Keywords: Brown and Levinson language politeness, positive politeness, negative
politeness

A. PENDAHULUAN

Sikap santun merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk menciptakan

komunikasi yang baik dalam peristiwa tutur. Dalam komunikasi sehari-hari, ketika

berkomunikasi kita juga harus menjaga perasaan lawan tutur agar dapat menciptakan

dan menjaga hubungan baik. Peristiwa  tutur tidak hanya terjadi dalam percakapan

langsung, akan tetapi juga dalam percakapan tidak langsung seperti dalam transaksi

jual-beli daring. Transaksi jual-beli daring menggunakan kalimat atau bahasa persuasi

untuk menarik minat pembeli. Akan tetapi, ketika terjadinya negosiasi kesantunan



tidak diperhatikan sehingga terjadi kesalahfahaman, bahkan dapat menyakiti perasaan

satu sama lain.

Kesantunan dalam transaksi jual-beli seharusnya lebih diutamakan, sebab

kesantunan berkaitan erat dengan kepercayaan. Kesantunan dalam transaksi jual-beli

tidak hanya mengenai kesantunan positif, akan tetapi juga terdapat kesantunan negatif

bahkan terdapat pula tuturan yang mengandung kesantunan positif-negatif  ketika

terjadi negoisasi dalam transaksi jual-beli daring.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kerangka Teori

a) Pragmatik

Rahardi (2006) menjelaskan bahwa pragmatik adalah aktivitas bertutur yang

hakikatnya berdimensi sosial merupakan aktivitas  untuk saling menyelamatkan

muka. Muka dalam pengertian ini adalah menunjuk pada ‘harga diri seseorang’

(lihat Rahardi, 2009:23).

b) Sosiopragmatik

Tarigan memaparkan bahwa sosiopragmatik adalah telaah mengenai kondisi-

kondisi setempat dan kondisi-kondisi lokal yang lebih khusus mengenai

penggunaan bahasa. Interaksi dalam masyarakat, terlihat bahwa prinsip kerja

sama dan prinsip kesopansantunan berlangsung secara berubah-ubah, karena

kebudayaan yang bebeda-beda atau aneka masyarakat bahasa yang berbeda dan

dalam situasi sosial yang berbeda. Dengan kata lain, sosiopragmatik merupakan

titik pertemuan antara sosiolinguistk dan pragmatik (Rahardi, 2009:12).

c) Wacana

Hoed (dalam Badara, 2012:18) yakni wacana merupakan bangun teoretis

abstrak yang maknanya dikaji dalam kaitannya dengan konteks dan situasi

komunikasi. Yang dimaksud dengan konteks ialah unsur bahasa yang dirujuk oleh

suatu ujaran.

d) Tindak Tutur



Tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan disebut tindak tutur dan

dalam bahasa Inggris secara umum diberi lebel yang lebih khusus, misalnya

permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji atau permohonan (Yule, 2014:

82).

e) Konteks

Wijana (1996 yang didasari oleh gagasan Leech 1989:13 dalam Rahardi 2005:

50) bahwa segala latar belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur

dan mitra tutur serta yang menyertai dan mewadahi sebuah pertuturan disebut

dengan konteks situasi tutur (speech situational contexts). Dell Hymes (1972

melalui Chaer & Agustina, 2010: 48-49), bahwa suatu peristiwa tutur harus

memenuhi delapan komponen yang dirangkaikan menjadi akronim SPEAKING

(Setting and Scene, Partisipants, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities,

Norm Of Interaction and Interpretation, Genre).

f) Variasi Bahasa

Kridalaksana (1974 dalam Chaer dan Agustina 2010:62) mendefinisikan

sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri

variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri bahasa dengan ciri-ciri sosial

kemasyarakatan. Dalam transaksi daring varaiasi bahasa dalam negosiasi

menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak formal. Variasi bahasa yang

digunakan tidak jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam transaksi

jual-beli secara langsung, namun terdapat istilah-istilah yang berbeda seperti kata

transfer, ready, deel, keep, resi, order, free ongkir, cust, spot, grade, aploud, PO,

dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual-beli daring bahasa utama yang

digunakan adalah bahasa Indonesia yang diselingi dialek daerah masing-masing.

g) Kesantunan Berbahasa

Brown dan Levinson (1987 dalam Rahardi 2009:27) mengemukakan bahwa

kesantunan pada dasarnya adalah sebuah upaya penyelamatan muka. Muka pada



hakikatnya menunjuk kepada harga diri seseorang, yang dapat digunakan antara

yang bersifat positif dan yang bersifat negatif.

a. Wajah dengan Keinginan Positif (Positive Face)

Wajah dengan keinginan positif (positive face) yaitu muka yang mengacu

pada citra diri seorang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa

yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya

diakui orang sebagai suatu hal yang baik, menyenangkan dan patut dihargai.

Wajah positif terkait dengan nilai solidaritas, ketidakformalan, pengakuan,

dan kesekoncoan.

b. Wajah dengan Keinginan Negatif (Negative Face)

Wajah dengan Keinginan Negatif (Negative Face) yaitu muka yang

mengacu pada citra diri orang yang berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan

penutur membiarkannya bebas melakukan tindakan. Wajah negatif bermuara

pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas, mendapatkan

penghormatan terhadap kemandiriannya.

a) Tindakan Pengancaman Muka

Tindakan pengancaman muka merupakan tindakan yang dapat

mengancam harga diri penutur maupun lawan tutur ketika terjadi peristiwa

tutur. Nadar (2009:33-35 dalam Rahardi, 2009:27) menguraikan kembali

bahwa tindakan-tindakan yang melanggar atau mengancam muka positif dan

muka negatif seseorang akan dipaparkan di bawah ini.

1. FTA (Face Threatening Act) yang mengancam muka negatif lawan tutur,

menurut Brown dan Levinson (1987:66) antara lain:

a. tindakan yang mengakibatkan lawan tutur menyetujui atau menolak

melakukan sesuatu, seperti ungkapan memerintah, meminta, memberi

saran, memberi nasihat, mengingatkan, mengancam, memperingatkan dan

menentang.



b. tindakan yang mengungkapkan upaya penutur melakukan sesuatu terhadap

lawan tutur dan memaksa lawan tutur untuk menerima atau menolak

tindakan tersebut,  seperti ungkapan tentang tawaran dan janji.

c. tindakan yang mengungkapkan keinginan penutur melakukan sesuatu

terhadap lawan tutur atau apa yang dimiliki oleh lawan tutur, seperti

ungkapan tentang pujian, ungkapan perasaan negatif yang kuat seperti

kebencian dan kemarahan.

2. FTA (Face Threatening Act) yang mengancam muka positif lawan tutur,

menurut Brown dan Levinson (1987:66) antara lain:

a. ungkapan tentang ketidaksetujuan, kritik, tindakan merendahkan atau

mempermalukan, keluhan, kemarahan, dakwaan, penghinaan;

b. ungkapan tentang pertentangan, ketidaksetujuan, tantangan;

c. ungkapan tentang emosi yang tidak terkontrol yang membuat orang lain

merasa dibuat takut atau dipermalukan;

d. ungkapan yang tidak sopan, penyebutan hal-hal yang bersifat tabu atau

yang tidak selayaknya dalam situasi tertentu, termasuk tidak menghargai

nilai-nilai yang dimiliki oleh lawan tutur dan tidak mengindahkan hal-hal

yang ditakuti oleh lawan tutur;

e. ungkapan tentang kabar buruk mengenai lawan tutur atau

menyombongkan berita baik, yaitu menunjukkan bahwa penutur tidak

segan-segan menunjukkan hal-hal yang kurang meyenangkan pada lawan

tutur dan tidak begitu memedulikan perasaan lawan tutur;

f. ungkapan tentang hal-hal yang membahayakan serta topik yang bersifat

memecah belah pendapat seperti masalah politik, ras, agama, pembebasan

wanita;

g. ungkapan yang menunjukkan bahwa penutur tidak kooperatif dengan

mitra tutur, yaitu penutur menyela pembicaraan lawan tutur, menyatakan

hal-hal yang tidak gayut serta tidak menunjukkan kepedulian;



h. ungkapan tentang sebutan atau ungkapan yang menunjukkan status lawan

tutur pada perjumpaan yang pertama.

b) Tindakan Penyelamatan Muka

Menurut Brown dan Levinson, strategi kesopanan adalah upaya penyelamatan

muka (Rahardi, 2009:27).

Di samping itu, Brown dan Levinson (dalam Amaroh, 2010:36) membagi

prinsip kesantunan menjadi empat strategi kesantunan yang dapat

dipergunakan agar dapat bertutur dengan santun.

1. Melakukan tindak tutur secara apa adanya, tanpa basa basi (on record)

Strategi on record berarti ketika penutur menyampaikan sesuatu yang

memiliki satu tujuan, dipahami oleh peserta pertuturan, diucapkan secara

lugas tanpa usaha penyelamatan muka, maka penutur bertanggung jawab

secara penuh atas apa yang disampaikan.

2. Kesopanan positif

Kesopanan positif diasosiasikan dengan muka positif lawan tutur, yaitu

keinginan penutur agar dipahami dan dihargai keinginannya. Kesopanan

positif berupa pendekatan yang menorehkan kesan pada muka lawan tutur

bahwa pada hal-hal tertentu penutur juga mempunyai keinginan yang sama

dengan lawan tutur. Kesopanan positif ini menunjukan kedekatan dan

hubungan yang baik penutur dan lawan tutur. Kesopanan positif ini dapat

diterapkan dalam tindakan berikut: (1) memperhatikan apa yang sedang

dibutuhkan lawan tutur, (2) menggunakan penanda-penanda solidaritas

kelompok, (3) menumbuhkan sikap optimistik, (4) melibatkan lawan tutur ke

dalam aktivitas penutur, (5) menawarkan atau menjanjikan sesuatu, (6)

memberikan pujian kepada lawan bicara, (7) menghindari ketidakcocokan, (8)

melucu (Wijana dan Rohmadi, 2011:136) .

3. Kesopanan negatif

Kesopanan negatif diasosiasikan dengan muka negatif lawan tutur yaitu

keinginan agar penutur tidak dilanggar hak-haknya oleh lawan tutur.



Kesopanan negatif pada hakikatnya ditunjukkan dengan bagaimana memenuhi

atau menyelamatkan sebagian muka negatif lawan tutur yaitu keinginan

penutur untuk mempertahankan apa yang dianggap sebagai wilayah dan

keyakinan dirinya. Kesopanan negatif ini menunjukan jarak sosial antara

penutur dan lawan tutur. Kesopanan negatif ini dapat diterapkan dalam

tindakan berikut: (1) ungkapan secara tidak langsung, (2) gunakan pagar

(hadges) atau kalimat tanya, (3) bersikap pesimistis, (4) jangan membebani,

(5) menggunakan bentuk pasif, (6) ungkapan permohonan maaf, (7)

menggunakan bentuk plural (Wijana dan Rohmadi, 2011:136).

4. Melakukan tindak tutur secara tidak langsung (off record)

Strategi off record merupakan ungkapan secara tidak langsung oleh penutur

sehingga membuka peluang untuk diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Yang termasuk dalam off record adalah memberi isyarat (gerakan sebagai

tanda), petunjuk asosiasi (perkumpulan), persuasi (ajakan), ungkapan halus,

ungkapan berlebihan, tautologi (pengulangan gagasan), kontradiksi

(pertentangan), ironi (situasi yang bertentangan), metafora (perbandingan),

retorik (gaya), ambiguitas (makna leih), samar-samar, tuturan secara langsung

dan tuturan yang tidak lengkap.

Selain strategi-strategi di atas, terdapat pula parameter kesantunan Brown dan

Levinson (1987) yang dilatarbelakangi oleh pendapat Goffman (1967) yang

menyebutkan bahwa wajah adalah atribut sosial sedangkan Brown dan Levinson

menyebutkan bahwa wajah merupakan atribut pribadi yang dimiliki oleh setiap insan

dan bersifat universal. Brown dan Levinson (1978) membagi parameter kesantunan

ini menjadi tiga yaitu: (1) tingkat jarak sosial (distance rating) berdasarkan perbedaan

umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural, (2) tingkat status sosial (power

rating) didasarkan pada kedudukan yang asimetrik, (3) tingkat peringkat tindak tutur

(rank rating) didasarkan atas kedudukan relatif (lihat Wijana dan Rohmadi, 2011:60).

Dalam kesantunan positif dan kesantunan negatif transaksi jual-beli ini

parameter kesantunan tersebut saling mempengaruhi, tingkat jarak sosial antara



pembeli dan penjual terlihat jelas dalam wacana percakapan tersebut. Salah satu

contohnya dalam penanda identitas, jika jarak sosial dekat cenderung digunakan kata

sist, say, jeng, nyah dan lain sebagainya. Namun, jika jarak sosial jauh penanda

identitas yang digunakan adalah Bu, mba dan Anda. Begitu pula dengan tingkat

satatus sosial dan tingkat peringkat tindak tutur juga saling mempengaruhi satu sama

lain.

C. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

penelitian ini mencatat semua fenomena kebahasaan yang mengandung tuturan

kesatunan positif dan kesantunan negatif dalam wacana transaksi jual-beli aksesoris

daring yang berupa kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks.

b. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan yang berbentuk bahasa tulis

dalam aplikasi BBM dan WhatsApp, yang mengandung kesantunan positif dan

negatif dalam transaksi jual-beli aksesoris daring yang bentuk lingualnya berupa

kalimat dan wacana percakapan. Sumber data penelitian ini adalah teks wacana tulis

dalam transaksi jual-beli aksesoris daring yang bersumber dari aplikasi BBM dan

WhatsApp pada bulan Agustus-September.

c. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Simak

Salah satu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni metode

simak. Objek kajian yang akan disimak adalah percakapan yang berupa bahasa

tulis dari aplikasi BBM dan WhatsApp yang mengandung kesantunan positif dan

kesantunan negatif dalam transaksi jual-beli aksesoris daring yang selanjutnya

menjadi data dalam penelitian ini. Metode simak memiliki beberapa teknik dasar.

Teknik baca digunakan karena dalam memperoleh data digunakan tahap

membaca, yaitu membaca disertai pengamatan. Peneliti membaca dan mengamati



percakapan yang berupa bahasa tulis dari aplikasi BBM dan WhatsApp. Teknik

selanjutnya yakni teknik catat, dalam menyimak percakapan dari aplikasi BBM

dan WhatsApp peneliti mencatat kalimat atau wacana yang berpotensi menjadi

data, kemudian mentransikripkannya ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan

benar.

b) Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan

data dari percakapan yang berbentuk bahasa tulis yang mengandung kesantunan

positif, kesantunan negatif dan kesantunan positif-negatif dalam aplikasi BBM

dan WhatsApp. Metode dokumentasi dalam transaksi jual-beli aksesoris daring ini

berupa foto-foto dari wacana percakapan dalam aplikasi tersebut.

d. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan

intralingual dan metode padan ekstralingual. Cara kerja metode ini adalah dengan

cara memadankan data yang sudah didapatkan dengan wacana percakapan yang

mengandung kesantunan positif, kesantunan negatif dan kesantunan positif-negatif.

Contoh kata yang mengandung kesantunan positif dalam transaksi jual-beli daring

seperti penggunaan kata bagus yang diucapkan ketika memberikan pendapat

mengenai barang yang dibeli. Hal ini berarti pembeli menghargai penjual dengan

memberikan pujian kepada barang yang dikirim oleh penjual. Sedangkan pada

kesantunan negatif sering digunakan kata tidak suka yang berarti mengkritik barang

yang dikirim oleh penjual, padahal barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Hal

ini berarti tuturan dalam wacana transaksi daring dihubung-bandingkan dengan

kesantunan positif dan kesantunan negatif.

Metode selanjutnya adalah metode padan ekstralingual yaitu menghubung-

bandingkan unsur-unsur yang bersifat di luar bahasa, seperti konteks. Sudaryanto

(1993) berpendapat bahwa metode padan dapat disamakan atau disejajarkan dengan

metode analisis kontekstual. Adapun yang dimkasud dengan analisis kontekstual



adalah cara analisis yang diterapkan pada data dengan mendasar dan mengaitkan

dengan konteks  (Rahardi, 2009:36). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis

data, sebagai berikut: (1) mengidentifikasi data, (2) mengklasifikasikan data, (3)

menganalisis data, (4) menarik simpulan.

e. Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode informal. Dalam penelitian ini akan disajikan data berupa tulisan

(kalimat/wacana) dari percakapan transaksi jual-beli daring dalam aplikasi BBM dan

WhatsApp.

D. PEMBAHASAN

1. Kesantunan Positif

(1) Pembeli: Mba liontin mau dituker katanya maunya yg gada spotnya (mbak
liontin itu mau ditukar dengan yang tidak memiliki titik).

Penjual: Klo yg gk ada spotnya gold mateng diatas 2 gram.. harganya smp
500rb/gram mb… sya blm ada stoknya. cincin dll yg gold matang
sblumnya rata2 ada spot jg meski d belakang. tpi klo emg gk
cocok gppa dikembalikan saja. (kalau yang tidak ada spotnya
gold matang di atas 2 gram harganya sampai 500 ribu per gram
mbak, saya belum memiliki stoknya. cincin dan lain-lain yang gold
matang rata-rata semuanya memiliki spot sedikit di belakang, tapi
jika tidak cocok tidak apa-apa dikembalikan saja).

Konteks: Pembeli meminta menukar liontin kepada penjual karena liontin
yang dikirim memiliki titik ( ) . Tetapi penjual tidak memiliki
persediaan barang yang lain sehingga penjual menawarkan untuk
mengembalikan barang yang telah dikirim.1

(WhatsApp, 15 September 2017)

Tuturan yang dikemukakan oleh penjual pada data (1) merupakan tuturan

komisif menawarkan. Ini dibuktikan dengan tuturan tpi klo emg gk cocok gppa

dikembalikan saja ‘tapi jika memang tidak cocok, tidak apa-apa dikembalikan saja’.

Penjual menggunakan penanda lingual berupa kata kalau yang berarti penjual

1 Spot = guratan atau garis-garis halus/titik yang membuat permukaan mutiara terlihat tidak mulus



menawarkan sebuah pilihan kepada pembeli untuk mengembalikan barangnya karena

tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Dalam peristiwa tutur tersebut pembeli meminta penjual untuk menukar

liontin yang dikirim dengan liontin yang lain karena liontin tersebut memiliki titik

(spot) pada bagian mutiaranya, tetapi penjual tidak memiliki persediaan barang dan

menawarkan untuk mengembalikan barang yang telah dikirim. Berdasarkan tuturan

tersebut, penggunaan kata gppa ‘tidak apa-apa’ oleh penjual menunjukkan bahwa

penjual berusaha memberikan kepuasaan terhadap muka positif pembeli. Strategi ini

dilakukan untuk menghindari ancaman terhadap muka negatif pembeli atas tuturan

pembeli yang meminta untuk menukar barang kepada penjual dengan alasan barang

tersebut memiliki titik (spot). Permintaan pembeli disambut baik oleh penjual, dengan

menggunakan tuturan gppa dikembalikan saja ‘tidak apa-apa dikembalikan saja’

penjual berusaha menghindari terjadinya pertentangan dan berusaha memberikan

kesan yang sama untuk menunjukkan persahabatan antara penjual dan pembeli. Jarak

sosial antara penjual dan pembeli juga terlihat sama sehingga tuturan yang mereka

tuturkan termasuk tuturan yang santun.

Data berikutnya yang termasuk ke dalam kesantunan positif terlihat pada data (2).

(2) Penjual: Waalaikumussalam… oia mb…bsa dkrim hri ini. alamatnya blm
side kasih (Waalaikumussalam, bisa dikirim hari ini tapi alamatnya
belum dikasih).

Pembeli: Minta tolong diftokan dulu geh mbak. yg satunya uda dp aja
mbak 300. kalau udah ada gmbar baru dia byar mb (minta tolong
difotokan terlebih dahulu ya mbak, yang satu uang muka 300,
kalau gambar sudah ada baru lunasi ya mbak).

Penjual: Oooh oke (oke).

Konteks: Pembeli memesan giwang kepada penjual dan meminta penjual
untuk memfoto barang tersebut sebelum dikirim.

(WhatsApp, 14 September 2017)

Tuturan direktif meminta di atas ditandai dengan bentuk lingual kata tolong

yang dituturkan oleh pembeli. Pembeli meminta agar penjual mengirim gambar

barang yang dipesan terlebih dahulu agar pelanggan dari pembeli tersebut bisa



membayar lunas barang yang dipesan. Pembeli menggunakan tuturan minta tolong

diftokan dulu geh mbak. ‘minta tolong difotokan terlebih dahulu ya mbak’, untuk

menghindari ancaman terhadap muka negatif penjual. Tuturan tersebut juga

menandakan bahwa jarak sosial antara penjual dan pembeli dekat sehingga pembeli

tidak menggunakan ucapan basa-basi terlebih dahulu untuk memaksimalkan muka

positif penjual.

Tuturan yang mengandung kesantunan positif selanjutnya terdapat pula pada data (3).

(3) Pembeli: Alhamdulillah pket uda tak trima, cpt bgt yaaah (Alhamdulillah
paketnya sudah saya terima, cepat sekali ya)

Penjual: Alhamdulillah lngkp dn selamat gak ya?(Alhamdulillah, lengkap
dan selamat tidak ya?).

Pembeli: Alhamdulillah aman lngkp say, bgus ya kupu sama yg mutiara
gold syukakk bgt ak, hehehe iya vir… makasih yaaa
(Alhamdulillah aman lengkap say, kupu-kupu dan mutiara gold
(kuning keemasan) bagus, aku sangat suka, terima kasih ya).

Konteks: Pembeli merasa senang karena barang yang dipesan sesuai dengan
keinginan. Oleh karena itu, pembeli mengucapkan rasa syukur dan
ucapan terima kasih kepada penjual.

(WhatsApp, 16 September 2017)

Tuturan pada data (3) termasuk dalam tuturan ekspresif memuji yang ditandai

dengan penanda lingual kata bagus yang berarti indah atau cantik. Pembeli

mengucapkan rasa syukur dan memberikan pujian kepada penjual karena bros kupu-

kupu yang dipesan sesuai dengan keinginannya. Rasa senang tersebut ditunjukkan

dengan tuturan alhamdulillah aman lngkp say, bgus ya kupu sama yg mutiara gold

syukakk bgt ak, ’alhamdulillah aman dan lengkap sayang, bagus ya kupu-kupu dan

mutiara kuning keemasannya, saya sangat suka’. Rasa syukur tersebut dipertegas

dengan tuturan alhamdulillah dan ucapan terima kasih. Pembeli berusaha

menyelamatkan muka negatif penjual dengan ungkapan syukakk bgt ak ‘saya sangat

suka’. Hal ini berarti bahwa pembeli berusaha memaksimalkan muka positif penjual

dan mengurangi ancaman terhadap muka negatif penjual dengan tuturan rasa syukur



dan ucapan terima kasih karena jarak sosial diantara penjual dan pembeli dekat atau

akrab.

(4) Penjual: Iya mb…tpi kyaknya sabtu bru bsa sya krim gpp kah? Krn
trnyata rgka liontinnya pssss bgt habis, mutiny msih lengkap (iya
mbak, tapi sepertinya hari sabtu baru bisa saya kirim, tidak
apa? karena rangka liontinnya habis, mutiaranya masih lengkap).

Pembeli: Ya gappa mba, sy jg blm smpt mau ngrim cincin sy yg ptah sma
mba…hehe… sudah saya transfer ya mba (iya tidak apa-apa mbak,
saya juga belum sempat mengirim cincin saya yang patah kepada
mbak, hehehe, saya sudah transfer ya mbak).

Konteks: Penjual memberikan informasi kepada pembeli bahwa barang yang
dipesan dapat dikirim hari sabtu karena barang tersebut saat itu
sedang habis stok.

(WhatsApp, 13 September 2017)

Tuturan pada data (4) tersebut merupakan tuturan asertif menyatakan yang

ditandai dengan bentuk lingual baru bisa yang berarti bahwa penjual menyatakan

bahwa dirinya baru bisa mengirim barang yang dipesan pada hari sabtu. Tuturan

tersebut menunjukkan bahwa penjual berusaha menyelamatkan muka negatif pembeli

dengan tuturan iya mb…tpi kyaknya sabtu bru bsa sya krim gpp kah? ‘iya mbak…

tapi sabtu baru bisa saya kirim tidak apa-apa kah?’. Tuturan tersebut dipergunakan

untuk mengurangi ancaman terhadap muka negatif pembeli, melalui strategi ini

penjual berusaha membawa pembeli terlibat dalam percakapan tersebut sehingga

pembeli menyetujui apa yang dikehendaki oleh penjual tanpa adanya rasa

ketersinggungan satu sama lain. Jarak sosial antara keduanya terlihat tidak akrab

hanya sebatas hubungan antara penjual dan pembeli.

2. Kesantunan Negatif

(5) Pembeli: Kl bli rangkanya saja boleh ga? klo boleh brpa duit, jdi skalian
krim (bolehkah membeli rangka saja? kalau boleh berapa
harganya, jadi sekalian kirim.



Penjual: kosong bu rangkanya sja. udah dipsang muti smua kbtulan stok sya
cma 6 itu.(rangkanya saja kosong Bu, kebetulan stock saya Cuma
6, sudah dipasang mutiara semua).

Konteks: pembeli ingin membeli rangka gelang kepada penjual, tetapi
penjual tidak memiliki persediaan barang tersebut.

(WhatsApp, 13 September 2017)

Dalam peristiwa tutur tersebut pembeli bertanya kepada penjual apakah boleh

hanya membeli rangka gelang saja. Penanda lingual yang dipergunakan dalam tuturan

tersebut adalah kata boleh dan tanda tanya (?). Dalam tuturan tersebut terlihat pula

menggunakan tuturan secara tidak langsung untuk menghindari ancaman terhadap

muka positif penjul. Tuturan kl bli rangkanya saja boleh ga? klo boleh brpa duit, jdi

skalian krim ‘bolehkah membeli rangka saja? kalau boleh berapa uang yang akan

dikeluarkan, jadi sekalian kirim’. Pembeli menggunakan kesantunan negatif untuk

menghindari ancaman terhadap muka positif penjual dengan cara bertanya tentang

rangka gelang dan secara tidak langsung bertanya pula tentang harga rangka gelang

tersebut. Dalam tuturan tersebut pembeli berusaha menyelamatkan muka positif

penjual dengan bertanya terlebih dahulu sebagai tuturan basa-basi. Hal ini dilakuakan

karena kekerabatan antara keduanya belum terjalin dengan akrab.

(6) Pembeli: Gk ada mbk… pdahal sy udah smngt 45 nungguin ny, udh gitu
glang ny copot 1 mutiara ny mbak (tidak ada mbak, saya sudah
semangat 45 menunggu, selain itu gelang mutiaranya copot
satu mbak).

Penjual: Maafkan syaaa….next order akan sya sisipkan jg mb…hiks..yg
copot…pakunya gk patah kan? Tlong dilem sedikit pke alteco
mb…sedikit aja(saya minta maaf, pesanan selanjutnyaa akan saya
sisipkan juga mbak, yang copot, pakunya tidak patah ka? tolong
dilem sedikit memakai alteko mbak, sedikit saja).

Konteks: Pembeli mengeluh kepada penjual karena tidak memberikan bonus
dan barang yang dibeli belum di lem sehingga mutiaranya mudah
copot dari rangkanya.

(BBM, 2 September 2017)



Penanda lingual yang dipergunakan pada data (20) adalah kata padahal yang

berarti pembeli mengharapkan sesuatu dari penjual tapi penjual tidak memenuhi

harapan tersebut. Pembeli menuturkan …pdahal sy udah smngt 45 nungguin ny, udh

gitu glang ny copot 1 mutiara ny mbak yang jika direkonstruksi ke dalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar menjadi ‘padahal saya sudah semangat 45 menunggu,

selain itu mutiara gelangnya copot 1 mbak’. Tuturan tersebut dapat menimbulkan

ancaman terhadap muka positif penjual, pembeli menggunakan tuturan tersebut

dengan tujuan untuk mengurangi pembebanan terhadap penjual. Dalam tuturan yang

ditujukan kepada penjual, pembeli menganggap bahwa penjual memiliki kekuasaan

yang lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Oleh karena itu, pembeli

menggunakan kata padahal untuk mengurangi pembebanan terhadap penjual dan

untuk menyelamatkan muka negatif penjual yang sudah berniat memberikan bonus

kepada pembeli. Jarak sosial antara penjual dan pembeli akrab sehingga tuturan yang

dituturkan oleh pembeli tidak menimbulkan ketersinggungan terhadap penjual.

3. Kesantunan Positif-Negatif

(7) Pembeli: nyah, ada mutiara mini item, silver, gold? (nyonya, ada mutiara
mini, silver dan gold?).

Penjual: ada gold aja nyah….250an per gram (ada yang gold nyonya, 250 per
gram).

Pembeli: wihhh mehong (wah mahal).

Konteks: Pembeli menanyakan beberapa butir warna mutiara kepada penjual,
tetapi penjual hanya mempunyai satu warna saja yakni gold (kuning
keemasan) dengan ukuran yang kecil.

(WhatsApp, 21 Agustus 20017)

Tuturan pada data (7) yang dituturkan oleh pembeli termasuk dalam tuturan

direktif meminta dengan cara bertanya. Tuturan tersebut memiliki makna bahwa

pembeli bertanya kepada penjual apakah penjual memiliki barang yang dicari oleh

pembeli, tuturan tersebut dipertegas dengan tuturan nyah, ada mutiara mini item,

silver, gold? ‘nyonya, adakah mutiara hitam, abu dan kuning keemasan ukuran



kecil?’. Penanda lingual yang ditunjukkan berupa penanda lingual kata ada dan tanda

tanya (?) yang berarti pembeli membutuhkan kepastian jawaban dari penjual yang

termasuk ke dalam kesantunan negatif.

Penggunaan kata nyah ‘nyonya’ pada tuturan tersebut menegaskan bahwa

penjual dan pembeli memiliki status sosial yang sama dengan menggunakan penanda

identitas. Penggunaan tuturan nyah ‘nyonya’ menunjukkan hubungan persahabatan

antara penjual dan pembeli. Penggunaan identitas pada kesantunan positif yang pada

tuturan tersebut ditandai dengan kata nyah ‘nyonya’ digunakan untuk mengurangi

daya ancaman terhadap muka negatif penjual karena tuturan pembeli wihhh mehong

‘wah mahal’ dapat mengancam muka negatif penjual. Oleh karena itu, pembeli

memaksimalkan muka positif penjual dengan tuturan nyah ‘nyonya’. Kesantunan

negatif ditunjukkan oleh tuturan pembeli yang menanyakan beberapa warna mutiara

yang diinginkan oleh pembeli tanpa memperhatikan ancaman terhadap muka positif

penjual.

(8) Penjual: Oia mohon maaf… yg hitam sebiji kondisi tdk bgus bu, da cuil di
smpingnya…jdi sya ganti pke hitam yg ini sbnyak sgitu,, semoga
berkenan ya bu (mohon maaf, yang hitam satu biji kondisi tidak
bagus Bu, ada cacat di sampingnya, jadi saya ganti pakai hitang
sebanyak itu. Semoga Ibu berkenan).

Konteks: Penjual meminta maaf karena mengganti barang yang dipesan oleh
pembeli dengan barang lain karena kondisi barang tersebut tidak
bagus.

(WhatsApp, 8 September 2017)

Pada data (8), terdapat tuturan yang berbentuk ekspresif permohonan maaf

dan harapan. Tuturan ekspresif tersebut ditandai dengan bentuk lingual frasa mohon

maaf dan semoga yang berarti bahwa penjual meminta maaf karena telah mengganti

barang yang dipesan oleh pembeli dan berharap pembeli berkenan dengan barang

tersebut. Penjual menunjukkan kesantunan positif dan kesantunan negatif.

Kesantunan negatif yang ditunjukkan oleh penjual berupa permohonan maaf yang

ditujukan kepada pembeli karena ia telah mengganti barang yang dipesan dengan



barang lain dengan alasan barang tersebut memiliki cacat disampingnya, permohonan

maaf tersebut dilakukan untuk menghindari ancaman terhadap muka positif pembeli.

Selain itu, untuk memaksimalkan muka positif pembeli, penjual menggunakan

tuturan semoga berkenan ya, Bu untuk menghindari ketidakcocokan antara penjual

dan pembeli. Hal ini untuk menyelamatkan muka positif pembeli dan menghindari

ancaman terhadap muka negatif pembeli. Tuturan tersebut dapat dilihat pada tuturan

oia mohon maaf… yg hitam sebiji kondisi tdk bgus bu, da cuil di smpingnya…jdi sya

ganti pke hitam yg ini sbnyak sgitu,, semoga berkenan ya bu ‘mohon maaf, yang

hitam satu biji kondisi tidak bagus Bu, ada cacat di sampingnya, jadi saya ganti

pakai hitang sebanyak itu. semoga Ibu berkenan’.

(9) Penjual: Udah side ambil liontinnya? (Anda sudah mengambil liontinnya?)

Pembeli: Belum nyah, blm ditransfer, ktanya nggu plg dl, msh di luar
kota, maaf ya sy gigohin side, sy kira mau cpt dikirim (belum
nyonya, belum ditransfer, katanya tunggu pulang dulu, masih
di luar kota, maaf saya mendesak Anda, saya kira mau cepat
dikirim).

Konteks: Penjual menanyakan liontin yang telah dipesan oleh pembeli
karena ada pelanggannya yang berminat pada liontin tersebut.

(WhatsApp, 14 September 2017)

Tuturan yang dituturkan oleh pembeli termasuk tuturan asertif

memberitahukan yang ditandai dengan bentuk lingual katanya yang dituturkan oleh

pembeli. Pembeli memberitahukan bahwa pelanggannya masih di luar kota dan

meminta untuk ditunggu sampai ia pulang. Pembeli menggunakan  tuturan belum

nyah, blm ditransfer, ktanya nggu plg dl, msh di luar kota, maaf ya sy gigohin side, sy

kira mau cpt dikirim ‘belum nyonya, belum ditransfer, katanya tunggu pulang dulu,

masih di luar kota, maaf saya mendesak Anda, saya kira mau cepat dikirim’. Tuturan

tersebut juga menandakan bahwa jarak sosial antara penjual dan pembeli dekat, hal

ini terlihat penggunaan kata nyah ‘nyonya’ sebagai penanda identitas yang

dipergunakan dalam kesantunan positif. Selain itu, penggunaan kata maaf juga

bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap muka negatif penjual yang terdapat



dalam kesantunan negatif, pembeli juga memberikan penjelasan kepada penjual agar

tidak terjadi kesalahfahaman antara kedua belah pihak.

E. Simpulan

1. Dalam transaksi jual beli aksesoris daring ditemukan tuturan yang mengandung

kesantunan positif berbentuk tuturan komisif, direktif, ekspresif dan asertif

dengan penanda lingual kalau, boleh, bagaimana, minta tolong, kasih kurang,

ganti, bisa tidak, tolong. syukurlah, bagu, terima kasih dan baru bisa.

2. Dalam transaksi jual beli aksesoris daring ditemukan pula tuturan yang

mengandung kesantunan negatif dengan bentuk lingual kata boleh, tanda tanya

dan partikel –kah, ternyata, kok lama, dan padahal .

3. Kesantunan positif-negatif yang ditemukan berbentuk tuturan direktif, ekspresif

dan asertif dengan penanda lingual ada, bisa tidak, sudah pesan, kirimin, mohon

maaf, semoga .

F. Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang

melakukan penelitian sejenis tentang kesantunan, terutama yang menggunakan

teori Brown dan Levinson.

2. Kepada peneliti lain yang mengambil penelitian sejenis, hendaknya mengambil

objek lain dengan cakupan permasalahan yang lebih luas lagi, misalnya dengan

mengaitkan kajian dengan keadaan di luar konteks.

3. Kepada peneliti lain yang mengambil penelitian sejenis, dapat mengkaji

emotikon-emotikon yang dipergunakan dalam wacana tuturan dengan

menggunakan kajian semiotika.
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