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ANALISISS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TEKS TALK SHOW “INDONESIA LAWYER CLUB” DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DI SMA
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ABSTRAK : Kesantunan merupakan bagian yang harus dimiliki oleh semua orang pada setiap kegiatan yang dilakukannya, salah satunya dalam kegiatan berkomunikasi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penyimpangan prinsisp-prinsip kesantunan berbahasa dalam talk show “Indonesia Lawyer Club”; (2) mendeskripsikan pematuhan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam talk show “Indonesia Lawyer Club”; dan  (3) mendeskripsikan implikasi kesantunan berbahasa dalam talk show “Indonesia Lawyer Club” terhadap pembelajaran berbicara di SMA. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak (pengamatan atau observasi), dengan teknik catat sebagai teknik lanjutannya. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah mereduksi atau memilih pada hal pokok selanjutnya menganalisis dan mengategorikan menurut bentuk referensial. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh adanya pelanggaran dan pematuhan prinsip kesantunan pada tuturan-tuturan program talk show “Indonesia Lawyer Club”. Pelanggaran terjadi pada maksim kebijaksanaan, maksim pujian atau maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kesepakatan dan makim simpati. Pematuhan terjadi pada maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim pujian atau maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kesepakatan, maksim simpati. Berdasarkan bentuk pematuhannya, pada maksim kebijaksanaan juga terdapat bentuk tindak penyelamatan wajah, keinginan wajah negatif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada pembelajaran berbasis teks pada kurikulum 2013.
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AN ANALYSIS OF LINGUISTIC POLITENESS IN THE TEXT TALK SHOW “INDONESIA LAWYER CLUB” AND ITS IMPLICATION IN LANGUAGE LEARNING IN SENIOR HIGH SHCOOL 

ABSTRACT
politeness should be possessed by everyone in every activity that they do, one of which is in communication. The aim of this research are : (1). To describe the deviation of linguistic politeness principles in the text of talk show “Indonesia Lawyer Club”; (2). To describe the compliance of linguistic politeness principles in the text of talk show “Indonesia Lawyer Club”; and (3). To describe the implication of linguistic politeness in the text of talk show “Indonesia Lawyer Club” towards language learning in Senior High School. The method of data collection refers to simak method (observation), with the technical note as the technique continuation. Data is analyzed using descriptive qualitative analysis method wiith the steps of reducing or choosing the subject matter then analyzing and categorizing which base on referential form. Presenting the result of data analysis refers to informal method. Based on the result of data analysis is gotten the deviation and compliance of the politeness principle towards the speech in talk show program “Indonesia Lawyer Club”. The deviation occurs on the maxim of wisdom, maxim of approbation or maxim of appreciation, maxim of simplicity, maxim of agreement, and maxim of sympathy. The compliance occurs on the maxim of wisdom, maxim of benignity, maxim of approbation or maxim of appreciation, maxim of simplicity, maxim of agreement, maxim of sympathy. Based on the form of its compliance, on the maxim of wisdom also there is a form of face-saving, desire of negative face. The result of this research can be used as teaching materials in the text-based learning on curriculum 2013.
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PENDAHULUAN
Pada sebuah interaksi, tentunya keterlibatan bahasa memegang peranan penting untuk menjalin komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa, penutur harus berperilaku santun agar tujuan komunikasi dapat tercapai. 
Kesantunan berbahasa pada hakikatnya adalah etika dalam bersosialisasi di masyarakat dengan menggunakan pemilihan kata yang baik dan memperhatikan dimana, kapan, kepada siapa, dengan tujuan apa kita berbicara. Budaya kita menilai berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun akan memperlihatkan sejatinya kita sebagai manusia yang beretika, berpendidikan dan berbudaya.  Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahasa untuk bersosialisasi tidak lepas dari faktor-faktor penentu tindak komunikasi dan prinsip-prinsip kesantunan (politeness principle) yang direalisasikan dalam tindak komunikasi. Berbagai persoalan atau fenomena kesantunan ini kerap kita temui, baik dalam penggunaan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Salah satu bentuk komunikasi massa yang tentunya sudah sangat dikenal di Indonesia adalah televisi. Penggunaan kesantunan berbahasa saat berkomunikasi juga diharapkan dapat digunakan dalam program acara yang ditonton masyarakat pada umumnya. Misalnya komunikasi yang terjadi ketika  program TV sejenis Talk Show. Seperti yang kita ketahui, talk show juga dijelaskan sebagai salah satu format yang sering digunakan televisi dalam menampilkan wacana ”serius”. 
Berdasarkan fungsi dan peranan talk show yang unik dalam pertelevisian Indonesia, salah satu program yang turut pula meramaikan persaingan program talk show adalah “Indonesia Lawyer Club” yang tayang di TV One hari selasa pukul 19.30 WIB dan dibawakan oleh Karni Ilyas sebagai moderator program tersebut. Program yang ditayangkan TVOne ini adalah program dialog yang kerap membahas situasi terkini. Mengangkat tema-tema teraktual untuk dibicarakan, menjadikan acara “Indonesia Lawyer Club” ini menjadi acara yang layak untuk ditonton. Tema-tema politik terkini selalu menjadi topik menarik untuk dibahas. Namun demikian, tema diskusi yang dibahas dalam program tersebut tidak jarang menyulut emosi para peserta diskusi yang hadir pada acara tersebut. Bahasa yang digunakan para ahli hukum sebagai peserta diskusi dan Karni Ilyas sebagai moderator saat diskusi berlangsung ini kerap menimbulkan perdebatan-perdebatan sengit antar ahli hukum. Penggunaan bahasa yang kasar, tidak sopan, menyindir, yang tidak sengaja diucapkan  peserta diskusi itulah yang menyebakan terjadi konflik atau perkelahian dalam diskusi tersebut. Peristiwa semacam itu menjadi fenomena umum yang kerap kita temukan saat acara “Indonesia Lawyer Club” tersebut ditayangkan. Tuturan yang menggambarkan fenomena kesantunan antara lain sebagai berikut.


Peserta : Memang ada kekhawatiran, semua orang khawatir gitu ya, bahwa   Jokowi nanti mendekte, 
		Eeeh JK mendekte Jokowi, itu ituuu..
(ILC 2. Selasa, 20 Mei 2014)
Sehubungan dengan fenomena kesantunan berbahasa yang dipaparkan di atas, tuturan tersebut menggambarkan wujud tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan di atas menggambarkan adanya sindiran yang ditujukan kepada mitra tutur. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan memilih ragam bahasa lisan yang biasa digunakan dalam “Indonesia Lawyer Club” sebagai objek penelitian kesantunan berbahasa. Penggalan kalimat yang dituturan di atas memiliki tujuan yaitu menyindir kelompok lawan tutur yang hadir. Dari tuturan tersebut peserta diskusi terlihat menyindir capres Jokowi yang memiliki kekurangan yaitu kelemahan dalam berbahasa asing. Fenomena kebahasaan seperti tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Teks Talk Show “Indonesia Lawyer Club” dan Implikasinya dalam Pembelajaran di SMA”. Dalam penelitian ini, diambil data lisan berupa tuturan. Program tayangan “Indonesia Lawyer Club” merupakan wacana yang disajikan dalam bentuk Talk Show. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.
KAJIAN PUSTAKA
Penguraian beberapa hasil penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aspek yang diteliti beserta hasil penelitiannya, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah sebagai berikut.
Penelitian yang dilakukan Dwi Ariyani (2010) yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan dan Implikatur dalam Acara Opera Van Java di Trans 7: (Sebuah Kajian Pragmatik)”. Dalam penelitiannya ini, ada tiga hal yang dikaji Dwi Ariyani, yaitu (1) bentuk pelanggaran prinsip kesantunan OVJ, (2) bentuk prinsip ironi dalam OVJ, (3) bentuk implikatur yang muncul dalam OVJ.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2011) yang berjudul “Sarkasme Bahasa Sasak di Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Tinjauan dari Segi Bentuk dan Makna)”. Adapun tingkat sarkasme bahasa Sasak di Desa Bug-Bug dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: 1) nilai rasa atau ungkapan dari tuturan tersebut 2) status sosial penutur 3) hubungan penutur dengan sasaran tuturan 4) jarak peringkat jarak sosial penutur dengan sasaran tuturan 5) suasana ketika atau nada ketika tuturan itu terjadi 6) tambahan  kata anak di depan kata kotor tersebut dan 7) jumlah penutur dari kata tersebut, semakin sedikit yang berani menuturkan kata tersebut maka, semakin kasar makna yang ditimbulkan.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nazlah (2013) yang berjudul “Penggunaan Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Kegiatan Jual-Beli Di Pasar Mandalika”. Penelitian mengenai kesantunan berbahasa yang dilakukan tersebut memilih tuturan yang digunakan dalam interaksi jual beli yang dilakukan di Pasar sebagai objek penelitian. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Munawarah dengan judul “Analisis Maksim-maksim Tutur di dalam Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi” (2013). Penelitian yang dilakukan tersebut menganalisis bentuk beberapa maksim tutur yang terdapat pada novel Negeri 5 Menara Karya A.Fuadi.
Berdasarkan permasalahan penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai dasar dan penguat penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun teori-teori yang digunakan tersebut adalah mengenai (1) kesantunan berbahasa; (2) prinsip kesantunan; (3) skala kesantunan; (4) konsep wajah.
Prinsip Kesantunan
Kesantunan berbahasa menjadi dasar bagi penutur untuk mencapai komunikasi yang baik dengan mitra tutur sehingga apa yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Menurut Rahardi (2008:183) Kesantunan adalah bagaimana bahasa menunjukkan jarak sosial di antara para penutur dan hubungan peran mereka di dalam suatu masyarakat. Rumusan prinsip kesantunan yang sampai dengan saat ini dianggap paling lengkap dan paling komprehensif adalah model kesantunan Leech (1983 dalam Rahardi, 2008:58-65). Rumusan itu selengkapnya tertuang dalam 6 maksim interpersonal sebagai berikut.
2.1.1   Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim)
Gagasan dasar maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang. Pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. 
Maksim Maksim Kedermawanan (Generosty Maxim)
Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. 
2.1.3 	Maksim Penghargaan atau Maksim Pujian (Approbation Maxim)
Di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain.  Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiiatan  bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan.
2.1.4	Maksim Kesederhanaan atau Maksim Kerendahan Hati (Modesty maxim)
Di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. 
2.1.5 	Maksim Pemufakatan atau Maksim Kecocokan (Agreement maxim)
Maksim permufakatan seringkali disebut dengan maksim kecocokan, Wijana (Dalam Rahardi: 2008-64). Di dalam maksim ini, ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun.  
2.1.6 	Maksim Kesimpatisan (Simphaty Maxim)
Di dalam maksim kesimpatisan, diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu  dengan pihak lainnya. Sikap antipasti terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Masyarakat tutur Indonesia, sangat menjunjung tinggi rasa kesimpatisan terhadap orang lain ini di dalam komunikasi kesehariannya. Orang yang bersikap antipasti terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat.
Di dalam model kesantunan Leech (1983) dalam Kunjana (2005:66), setiap maksim interpersonal itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan. Berikut skala kesantunana yang disampaikan Leech itu selengkapnya.
Cost-benefit atau segala kerugian dan keuntungan, menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan.
Optionality scale atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan (options) yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur.
Inderectness scale atau skala ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. 
Authority scale atau skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. 
Social distance scale atau skal jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalalm sebuah pertuturan. 
2.2 Konsep Wajah 
Menurut Yule (1996:105-107) jika seorang penutur menyatakan sesuatu yang mengandung suatu ancaman terhadap harapan-harapan individu lain berkenaan dengan nama baiknya sendiri, pernyataan ini dideskripsikan sebagai tindak ancaman wajah. Kemungkinan lain, jika diberikan kemungkinan bahwa sebagian tindakan itu akan digambarkan sebagai ancaman terhadap wajah orang lain, penutur dapat mengatakan sesuatu untuk mengurangi kemungkinan ancaman itu. Tindakan ini disebut sebagai tindak penyelamatan wajah. Ada bermacam-macam cara untuk menampilkan tindak penyelamatan wajah. Pada umumnya diharapkan masing-masing orang akan berusaha untuk menghormati keinginan wajah orang lain. Pada saat kita berusaha untuk menyelamatkan wajah orang lain, kita dapat memperhatikan keeinginan wajah positif atau wajah negatif mereka. 
Talk show juga dijelaskan sebagai salah satu format yang sering digunakan televise dalam menampilkan wacana ”serius” adalah talk show. Talk show merupakan wacana broadcast yang bias dilihat sebagai produk media maupun sebagai talk oriented terus-menerus Talkshow mempunyai cirri tipikal: menggunakan percakapan  sederhana (casual conversation) dengan bahasa yang universal (untuk menghadapi heterogenitas khalayak). Tema yang diangkat mestilah benar-benar penting (atau dianggap penting) untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya. Wacana yang diketengahkan merupakan isu (atau trend) yang sedang berkembang dan hangat di masyarakat.
METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data menggunakan metode simak (pengamatan atau observasi), dengan teknik catat sebagai teknik lanjutannya. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah mereduksi atau memilih pada hal pokok selanjutnya menganalisis dan mengategorikan menurut bentuk referensial. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal.
PEMBAHASAN
Wujud Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Teks talk show “Indonesia Lawyer Club”
Berdasarkan data yang ditemukan, data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu wujud pelanggaran terhadap prinsip kesantunan dan pematuhan terhadap prinsip kesantunan. Pelanggaran tersebut terjadi pada beberapa maksim. Berikut dipaparkan mengenai pelanggaran maksim-maksim tersebut

Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan
Karni : Fauzan….. (menyebut nama memberikan apresiasi setelah perform wayang)
Saya kira untuk komentatornya juga deh, kasian..
(peserta diskusi tertawa dan tepuk tangan)
Sekarang saya mau ke Kalpolresta Sukabumi, AKBP. Ari Santoso. Apa
hasil penyelidikan sampai hari ini di Sukabumi?
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Penggunaan kata kasian saat memberikan apresiasi pada komentator, penutur (Karni) dalam tuturannya di atas mengandung makna afektif karena berkenaan dengan perasaan iba yang seolah-olah merendahkan komentator. Dengan demikian, tuturan Karni di atas tampak kurang bijaksana karena ada unsur keterpaksaan mengajak peserta diskusi untuk tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada komentator. 
Pelanggaran Maksim Penghargaan atau Maksim Pujian
Karni : Dua kecamatan?
JD     : Iya. Tujuh kampung dua kecamatan itu korbannya
Karni : Hampir saya mau ngomong edan itu!
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Pada tuturan juga terdapat kecaman yang ditujukan kepada tersangka Emon. Kecaman tersebut diperkuat dengan penggunaan kata edan  yang memiliki arti gila. Penggunaan kata edan dimaksudkan untuk mencaci tersangka Emon.
Pelanggaran Maksim Kesederhanaan
Effendi : Ya menjawabnya mudah, tapi nanti di lapangannya agak sulit gitu ya.. 
(ILC 2. Selasa, 20 Mei 2014)
Pada tuturan Ya menjawabnya mudah, tapi nanti dilapangan sulit juga menunjukkan bentuk kontradiksi yang menggambarkan kesombongan dengan meremehkan kemampuan Capres Jokowi jika terpilih nanti sehingga memberi kesan tidak hormat. 
Pelanggaran Maksim Kecocokan atau Maksim Kesepakatan
Karni : Tapi Anda tidak ada dapat dorongan untuk balas dendam lagi sama anak-anak di bawah umur?
Jupiter : enggak! enggak!
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Ketidaksepakatan terlihat dengan penggunaan kata enggak! enggak! yang dituturkan Jupiter pada tuturan. Penggunaan keterangan negasi yang dimaksudkan sebagai penolakan, penyangkalan dengan pertanyaan Karni sebelumnya tersebut mempertegas bentuk ketidaksepakatan yang ada dalam komunikasi di atas. 
Pelanggaran Maksim Kesimpatian
MH :  Ya saya ambil kekerasan dikit ke anak saya, saya lempar saja pakai susu kaleng anak saya… 
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Kutipan tuturan menyatakan bentuk antipati. Penggalan kalimat ya saya ambil kekerasan dikit ke anak saya hal tersebut menggambarkan sikap antipati MH (Ibu korban) terhadap anaknya
4.2 Wujud Pematuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Teks talk show “Indonesia Lawyer Club”
Kesantunan merupakan bagian yang harus dimiliki oleh setiap orang pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Salah satunya, yaitu di dalam berkomunikasi. Pada tayangan talk show “Indonesia Lawyer Club”, terdapat bentuk pematuhan prinsip kesantunan. 
Pematuhan Maksim Kesimpatian
Karni : “Saya terpaksa merahasiakan nama dan wajah dari keluarga agar tidak berakibat buruk terhadap korban, saya mulai dari HR”
(Tindak penyelamatan wajah)
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Karni sebagai moderator mengatakan Saya terpaksa, pada tuturan tersebut Karni sebagai moderator bermaksud ingin mengurangi kerugian keluarga korban dengan menggunakan pilihan kata terpaksa yang dimaksudkan sebagai sikap yang mau tidak mau sebagai moderator dia harus bersikap bijaksana. Karni harus menjaga nama baik tamunya dengan cara mengganti nama keluarga korban dengan inisial dan menyembunyikan wajah keluarga korban menggunakan topeng dengan maksud merahasiakan identitas keluarga korban agar tidak berakibat buruk kedepannya.
Pematuhan Maksim Kedermawanan atau Maksim Kemurahan
Wali Kota	:Makanya kita juga sudah minta juga kepada provinsi, mungkin nanti minta bantuan, mungkin ke pemerintah pusat juga perlu 
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Pada kalimat yang dituturkan Wali Kota, terdapat pematuhan pada maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati. Pematuhan ditandai dalam kalimat yang dituturkan Wali Kota mungkin nanti minta bantuan, mungkin ke pemerintah pusat juga perlu.
Pematuhan Maksim Penghargaan atau Maksim Pujian
Karni : Iya, tadi saya bilang apresiasi karena langsung malam itu juga, Kapolres turun tangan dan menangkap pelaku.
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014)
Bentuk pujian atau penghargaan ditandai dengan penggunaan kata apresiasi atau memberikan apresiasi yang dituturkan Karni yang memaksimalkan penghargaanya yang ditandai dalam kalimat pujian terhadap Jupiter yang telah bersedia hadir memberikan keterangan terkait masa lalunya. 
Pematuhan Maksim Kesederhanaan atau Maksim Kerendahan Hati
Kivlan	: Yaa, Assalammualailkum Wr. Wb.. saya sebelum bicara ini, kalau pemirsanya nanti Mabes TNI, Mabes Polri, atau pun Punawirawan dalam Petran, ya saya minta maaf nanti kalau ada hal-hal yang dulu pernah terjadi. Nah karena ini saya minta maaf.. dan termasuk para keluarganya, 
(ILC 2. Selasa, 20 Mei 2014)
Pada tuturan di atas, sebelum memulai pembicaraanya Kivlan meminta maaf, saya sebelum bicara ini, kalau pemirsanya nanti Mabes TNI, Mabes Polri, atau pun Punawirawan dalam Petran, ya saya minta maaf nanti kalau ada hal-hal yang dulu pernah terjadi. Permohonan maaf yang dituturkan Kivlan dalam tuturannya tersebut termasuk bentuk pematuhan maksim kerendahan hati. Pematuhan tersebut diperjelas dari alasan yang disampaikan Kivlan sebelum memberikan informasi dan menyampaikan alasan kehadirannya di ILC malam itu hanya untuk memberikan informasi yang ada.
Pematuhan Maksim Kecocokan atau Maksim Kesepakatan
AKBP : Kalau setahun itu berapa minggu, kalikan 3saja,  sudah…..
Karni   : 52 minggu
AKBP : Ya prediksi saya mungkin sudah lebih dari 100. Begitu Pak.Karni…
(ILC 1. Selasa, 6 Mei 2014
Tuturan peserta tutur di atas termasuk dalam pematuhan maksim kesepakatan, karena terdapat kecocokan atau kesepakatan antara pernyataan yang dituturkan Karni dan AKBP. Penyataan AKBP yang mengatakan Kalau setahun itu berapa minggu, kalikan 3saja,  sudah.. ditanggapi langsung oleh Karni dengan menyebutkan jumlah minggu yang dimaksudkan  yaitu 52 minggu dan AKBP setuju dengan prediksi dikatakan Karni.
Pematuhan Maksim Kesimpatian
Peserta : Ya bahwa masalah ini sudah akut gitu ya, ini ibarat negara kita sudah penyakit kanker gituloh, udah mau mati kita, gitu loh.  Diperlukan pemimpin yang berani, yang tegas, saya 1000% setuju gitulo ya.. setuju..
(ILC 2. Selasa, 20 Mei 2014)
Tuturan di atas merupakan bentuk pematuhan maksim kesimpatian. Rasa simpati diungkapkan peserta dengan megatakan bahwa negara Indonesia ini harus dipimpin oleh pemimpin yang berani dan tegas. Hal tersebut terlihat dalam penggalan harapan yang disampaikan peserta Diperlukan pemimpin yang berani, yang tegas, saya 1000% setuju gitulo ya.. setuju.. Terdapat juga alasan yang menunjukkan bentuk simpati peserta terhadap bangsa Indonesia. Bentuk simpati tersebut diutarakan peserta dengan mengibaratkan negara Indonesia, ibarat negara kita sudah penyakit kanker gituloh, udah mau mati kita. Alasan tersebut memperkuat peryataan sebelumnya mengapa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas.
4.3 Implikasi Kesantunan Berbahasa dalam Teks Talk Show “Indonesia Lawyer Club” terhadap Pembelajaran Bahasa di SMA kelas XII
Penelitian yang membahas tentang kesantunan berbahasa dalam teks atau wacana talk show Indonesia Lawyer Club berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Pada subbab ini akan dipaparkan bagaimana implikasi prinsip-prinsip kesantunan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII. Hasil penelitian mengenai pematuhan dan pelanggaran kesantunan dapat diimplikasikan dengan salah satu kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 yang harus dicapai siswa pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas XIII dengan Kompetensi Dasar: Memahami prinsip kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial.
Pada kompetensi dasar tersebut, siswa diharapkan mampu mencapai indikator-indikator yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Keterkaitan penelitian ini dengan pembelajaran bahasa indonesia di SMA agar dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran di sekolah dan agar siswa mampu memahami bagaimana memilih kata dan kalimat yang santun saat berkomunikasi. Dari hasil pembelajaran ini nantinya diharapkan siswa juga dapat menerapkan hal tersebut ketika berkomunikasi baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat karena sebagai warga negara yang masih berpegang erat dengan adat ketimuran bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kesantunan.
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pelanggaran dan pematuhan prinsip kesantunan dalam program talk show “Indonesia Lawyer Club”. Pada program talk show “Indonesia Lawyer Club” terdapat beberapa tuturan yang melanggar prinsip kesantunan yang dilakukan oleh moderator dan tamu yang hadir mengisi acara, pelanggaran terhadap penggunaan prinsip kesantunan terjadi pada beberapa maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim pujian atau maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.
Selain ditemukannya pelanggaran pada beberapa maksim dalam tuturan yang digunakan program talk show “Indonesia Lawyer Club” juga terdapat beberapa tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan. Pematuhan terjadi pada maksim kebijaksanaan, maksim kedemawanan, maksim pujian atau maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Tuturan yang termasuk dalam pematuhan prinsip kesantunan ditandai dengan adanya tuturan yang menyatakan kepedulian penutur dengan mitra tutur, penggunaan kata-kata pujian terhadap mitra tutur. Berdasarkan bentuk pematuhannya, pada maksim kebijaksanaan juga terdapat bentuk tindak penyelamatan yang ditandai dengan tuturan yang menunjukkan bentuk keinginan wajah negatif seperti keinginan untuk dilindungi. Untuk memperkuat penjelasan analisis, ditentukan pula ilokusi pada data. 
Terdapat keterkaitan antara penggunaan prinsip kesantunan pada tuturan-tuturan yang digunakan program talk show “Indonesia Lawyer Club” dengan pembelajaran bahasa di SMA kelas XII. Penelitian mengenai penggunaan prinsip kesantunan berbahasa ini dapat dijadikan bahan ajar pada pembelajaran berbasis teks pada kurikulum 2013 dengan Kompetensi Dasar: Memahami prinsip kesantunan berbahassa dalam interaksi sosial. 
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