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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 adalah mampu mendeskripsikan 

bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam film “Ayat-AyatCinta” 

karya Hanung Bramantyo dan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa 

dalam film “Ayat-Ayat Cinta” karya Hanung Bramantyo. Metode pengumpulan 

data menggunakan metode simak, metode dokumentasi 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 diperoleh menggunakan metode informal. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bentuk pematuhan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa pada tuturan-tuturan dalam film “Ayat-Ayat Cinta” 

karya Hanung Bramantyo. Pematuhan terjadi pada maksim kebijaksanaan, 

maksim kedermawanan, maksim pujian atau maksim penghargaan, maksim 

kesederhanaan, maksim kesepakatan atau maksim kecocokan, dan maksim 

kesimpatisan. Pelanggaran terjadi pada maksim kebijaksanaan, maksim 

kedermawanan, maksim pujian atau maksim penghargaan, maksim 

kesederhanaan, maksim kesepakatan atau maksim kecocokan, dan maksim 

kesimpatisan. Berdasarkan bentuk pematuhan dan pelanggarannya terdapat 

beberapa tindak ujaran, yakni tindak ujaran direktif, tindak ujaran ekspresif, 

tindak ujaran deklaratif, tindak ujaran asertif dan tindak ujaran komisif. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru dan konsep belajar 

pragmatik. 

 

Kata kunci: kesantunan, konsep wajah, tindak ujaran, pragmatik.  

 

 

 

 



 
 

 

THE PRINCIPLES OF LANGUAGE POLITENESS IN MOVIE “AYAT-
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ABSTRACT 

Politeness is one of the essential parts and united in the process of 

interpersonal communication. The aims of this research are to describe 

accordance and infraction of politeness principle in “Ayat-Ayat Cinta” film, the 

work of Hanung Bramantyo. This research applied scrutiny and documentation 

method in which record technique used in order to collect the data. In analyzing 

the data, the researcher used descriptive-qualitative method with reduction and 

categorizing data based on the referential form. The final data are presented by 

using informal method. Based on the result of data analysis, the researcher found 

types of accordance and infraction of politeness principle in the discourse of 

“Ayat-Ayat Cinta”. Accordance occurs in the maxim of wisdom, maxim of 

generosity, maxim of appreciation, maxim of simplicity, maxim of agreement 

and maxim of sympathy. Infraction occurs in the maxim of wisdom, maxim of 

generosity, maxim of appreciation, maxim of simplicity, maxim of agreement 

and maxim of sympathy. Based on the form of accordance and infraction, the 

researcher found concept of positive face and negative face and those form 

produced some speech acts i.e. directive speech act, expressive speech act, 

declarative speech act, assertive speech act and komisif speech act. The result of 

this research can be used as a reference in the field of pragmatic. 

 

Key words: politeness, speech act, pragmatic.    

 

 

 



 
 

1. PENDAHULUAN 

Kesantunan berbahasa pada 

hakikatnya adalah etika dalam bersosialisasi 

dalam  masyarakat dengan menggunakan 

pemilihan kata yang baik, serta 

memperhatikan di mana, kapan, kepada 

siapa, dan untuk tujuan apa kita berbicara. 

Hal itu selaras dengan budaya kita bahwa 

berbicara dengan menggunakan bahasa yang 

santun akan memperlihatkan sejatinya kita 

sebagai manusia yang beretika, 

berpendidikan, dan berbudaya.  

Bertutur dengan bahasa Indonesia juga 

tidak terlepas dari kesantunan. Kesantunan 

dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam 

film Indonesia yang berjudul “Ayat-Ayat 

Cinta” yang diangkat dari novel 

Habiburrahman El hirazzy dengan judul 

yang sama. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 

dialog Ayat-Ayat Cinta di bawah ini. 

 Fahri  :     Saya hanya anak penjual 

tape,belum punya pekerjaan 

tetap, saya merasa tidak pantas 

kata Fahri.  

Ustad Usman : Istigfar Fahri!, pernikahan 

itu bentuk ibadah, Insyaallah 

Allah akan membukakan pintu 

rejeki buat kamu. 

 

 Berdasarkan fenomena kesantunan 

berbahasa yang dipaparkan dalam kutipan 

dialaog di atas, tuturan tersebut 

menggambarkan wujud tuturan yang 

mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. Hal 

ini dapat dilihat dari pilihan kata penutur 

tokoh Fahri saya merasa tidak pantas. 

Tuturan tersebut menggambarkan adanya 

komunikasi yang baik antara penutur dan 

lawan tutur karena menunjukkan rasa rendah 

diri Fahri yang memperkenalkan siapa 

dirinya tanpa merasa malu dan tuturan Ustad 

Usman yang menasehati Fahri dengan 

nasihat yang baik seperti Istigfar yang 

menunjukkan sebuah teguran yang baik. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, di 

dalam pragmatik terdapat prinsip yang 

mengatur tuturan dalam bahasa tulis mapun 

bahasa lisan yang berupa kalimat langsung 

maupun tidak langsung. Prinsip yang 

dimaksud salah satunya adalah prinsip 

kesantunan berbahasa yang berhubungan 

dengan persoalan yang bersifat interpersonal 

sehingga mengharuskan peserta tutur 

bersikap santun, salah satu contoh fenomena 

dapat dilihat di dalam kutipan film Ayat-

Ayat Cinta dibawah ini. 

Noura: Wahai orang yang lembut hatinya, 

sudah lama aku selalu mengecam 

pahit kelam oleh penderitaan, aku 

tak ada siapapun kecuali Allah 

dihatiku tapi kau datang dengan 

cahaya, aku ingin menjadi yang 

halal bagimu yang akan kau 

kecup keningnya, kau hapus air 

matanya. Dari orang yang selalu 

merindukan cahayamu. 

   

Kesantunan berbahasa juga 

berhubungan dengan gender, sehubungan 

dengan fenomena di atas, sesorang dengan 

jenis kelamin perempuan akan lebih 

cenderung memakai perasaan dalam bertutur 

dan menanggapi tuturan seseorang. Berbeda 

dengan laki-laki yang cenderung memakai 

akal. Tanggapan positif akan lebih 

dtunjukkan oleh perempuan daripada laki-

laki.seperti kutipan surat Noura diatas yang 

cenderung menggunakan perasaan dan 

bahasa yang santun karena dapat dilihat dari 

pemilihan kata yang digunakan Noura dalam 

menuangkan perasaannya kedalam surat 

untuk Fahri seperti julukan lembut hatinya.  

 Tuturan dalam bentuk bahasa lisan 

maupun bahasa tulis sebagaimana contoh 

data di atas tidak dapat diperjelas atau 

dikonfirmasi kepada lawan tutur. Dengan 

demikian, tidak jarang tuturan-tuturan yang 

dihasilkan menyimpang dari prinsip-prinsip 



 
 

komunikasi yang sudah digariskan di dalam 

prinsip kesantunan berbahasa. Interaksi yang 

diciptakan dalam dialog sering terkesan 

lugas, berbelit-belit bahkan terkesan fulgar 

dalam membuat  percakapan. Contoh naskah 

terdapat di dalam kutipan dialog film “Ayat-

Ayat Cinta” karya Hanung Bramantyo 

berikut ini. 

Noura: Dasar kurang ajar! Dia telah 

memperkosa saya dan sekarang saya 

sedang mengandung anaknya Fahri! 

 

 Berbeda dengan tuturan pada 

halaman sebelum ini, tuturan di atas tidak 

termasuk tuturan yang santun. Hal ini dapat 

dilihat dari kata penutur yang berintonasi 

membentak dan mengekspresikan  

kemarahan karena menggunakan bentuk 

umpatan dasar kurang ajar!. Sebagaimana 

diketahui, kalimat tersebut menunjukkan 

ketidaksantunan seseorang dalam bertingkah 

laku. 

 Gejala-gejala kebahasaan seperti 

contoh data  (1) data (2) dan data ke (3) 

menjadi bukti bahwa film Ayat-Ayat Cinta 

karya Habiburrahman El Shirazzy tidak 

seluruhnya menggunakan bahasa yang 

santun, inilah salah satu alasan peneliti 

melakukan penelitian ini dengan judul “ 

Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Film 

“Ayat-Ayat Cinta” Karya Hanung 

Bramantyo Sebagai Suatu Kajian 

Pragmatik”. Selain itu alasan lainnya adalah 

karena alur dan penokohan Film “Ayat-Ayat 

Cinta” berasal dari berbagai kalangan dan 

kelas sosial yang mengacu kepada golongan 

masyarakat yang mempunyai kesamaan 

tertentu dalam bidang kemasyarakatan 

seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, 

kedudukan, usia, kasta, dan sebagainya 

sehingga menimbulkan konflik dan melalui 

penelitian ini dapat menggambarkan 

bagaimana bentuk-bentuk bahasa yang 

santun dan sesuai dengan budaya Indonesia. 

Selain itu, peneliti juga merupakan salah 

satu penggemar film Ayat-Ayat Cinta Karya 

Hanung Bramantyo ini.  Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kesantunan berbahasa dalam film “Ayat-

Ayat Cinta” karya Hanung Bramantyo. 

bagaimanakah pematuhan dan pelanggaran 

prinsip kesantunan berbahasa dalam film 

“Ayat-Ayat Cinta” karya Hanung 

Bramantyo. Selanjutnya, tujuan penelitian 

ini adalah mendeskripsikan kesantunan 

berbahasa dalam film “Ayat-Ayat Cinta” 

karya Hanung Bramantyo dan 

mendeskripsikan pelanggaran prinsip 

kesantunan berbahasa dalam Film “Ayat-

Ayat Cinta” karya Hanung Bramantyo. 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan bagi perkembangan teori 

linguistik terutama penggunaan prinsip 

kesantunan  berbahasa dan menjadi sumber 

acuan yang akurat bagi penelitian 

selanjutnya serta menambah wawasan secara 

teori mengenai kesantunan berbahasa dalam 

film “Ayat-Ayat Cinta” karya Hanung 

Bramantyo. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, digunakan 

pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu, 

penelitian yang berbentuk deskripsi. 

Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak 

mengutamaman pada angka-angka, tetapi 

mengutamakan pada kedalaman 

penghayatan terhadap interaksi  antar 

konsep yang dikaji secara empiris (Semi, 

2012:28). Dengan demikian, penelitian 

kualitatif lebih mengutamakan bentuk proses 

atau prosedur yang digunakan pada saat 

penelitian. Metode deskriptif kualitatif 

berarti memusatkan diri pada pemecahan 

masalah actual dan data yang telah 

dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, 

dan dianalisi. Sesuai yang dikemukakan 

Arikunto (2013:20) yang menyatakan bahwa 

penelitian deskriptif tidak dimaksudkan 



 
 

untuk menguji suatu variabel, gejala atau 

keadaan. Dengan demikian, penelitian 

analisis kesopanan berbahasa pada film 

“Ayat-Ayat Cinta” Hanung Bramantyo ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. 

 

3. PEMBAHASAN 

Bab ini berisi paparann analisis 

tentang  (1) bagaimana wujud pematuhan 

prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam 

film  “Ayat-Ayat Cinta” karya Hanung 

Bramantyo Sebagai Suatu Kajian Pragmatik 

dan (2) Bagaimana wujud penyimpangan 

prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam 

film “Ayat-Ayat Cinta” karya Hanung 

Bramantyo Sebagai Suatu Kajian Pragmatik 

Wujud Pematuhan Prinsip Kesantunan 

Berbahasa dalam film “Ayat-Ayat Cinta” 

karyaHanung Bramantyo   

a. Pematuhan Maksim Kebijaksanaan 

Pada maksim kebijaksanaan 

diharapkan agar para peserta tutur 

hendaknya berpegang dengan prinsip untuk 

selalu mengurangi keuntungan dirinya 

sendiri  dan memaksimalkan keuntungan 

pihak lain dalam kegiatan bertutur 

Ashraf  : hentikan!apa yang kau lakukan? 

kau bisa dipenjara demi Allah.! 

sabar..sabar..! sebut nama 

Allah…!tenang semuanya!! saya 

minta tenang!. (sambil panik dan 

berusaha menenangkan semua 

penumpang dalam bus) 

Penumpang bus : Astagfirullah…. (sambil 
mengelus dada) 

 
 Tuturan yang mengandung kebijakan 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

penggunaan kata hentikan! sabar, sebut 

nama Allah dan saya minta tenang. 

Pemilihan kata tersebut dimaksudkan agar 

penumpang bus menyikapi masalah tanpa 

emosi yang berlebihan karena dapat 

melanggar hukum. Fenomena tuturan 

tersebut selaras dengan prinsip kesantunan 

Leech yaitu  memaksimalkan keuntungan 

orang lain dan mengurangi kerugian orang 

lain. 

b. Pematuhan Maksim Kedermawanan 

atau Maksim Kemurahan 

Pematuhan maksim kedermawanan 

atau maksim kemurahan hati dapat tercapai 

apabila peserta tutur dapat menghormati 

orang lain. Penghormatan terhadap orang 

lain akan terjadi apabila penutur dapat 

mengurangi keuntungan bagi diri sendiri dan 

tambahi pengorbanan diri sendiri. 

Aisha  : ini aku belikan buku-buku baru buat 

kamu 

Fahri : tapikan aku masih punya buku-buku 

yang lain 

 Aisha:  biarkan saja, itukan buat teman-

temanmu, ya?  

 

Pematuhan maksim kedermawanan 

atau maksim kerendahan hati dalam kutipan 

data diatas tidak hanya dibuktikan dengan 

tindak ujaran yang terkandung di dalam 

data,  melainkan, pematuhan tersebut 

ditandai oleh pematuhan submaksim yang 

dituturkan oleh tokoh Aisha yaitu tambahi 

pengorbanan diri sendiri. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dalam penggunaan kalimat yang 

dituturkan oleh Aisha ini aku belikan buku-

buku baru buat kamu dan biarkan saja, 

itukan buat teman-temanmu ya?. Dalam 

tuturan tersebut, Aisha mengorbankan 

uangnya untuk membelikan Fahri buku dan 

menyarankan agar buku yang sudah lama 

disumbangkan kepada teman-temannya. 

 

 



 
 

c. Pematuhan Maksim Penghargaan 

atau Maksim Pujian 

 Di dalam pematuhan maksim 

penghargaan atau maksim pujian dijelaskan 

bahwa orang akan dapat dianggap santun 

apabila dalam bertutur selalu berusaha 

memberikan penghargaan kepada pihak lain. 

Dengan maksim ini, diharapkan agar para 

peserta tutur tidak saling mengejek, saling 

mencaci, atau saling merendahkan pihak lain 

serta mengharuskan peserta tutur 

memaksimalkan pujian terhadap orang lain 

dan meminimalkan kecaman kepada orang 

lain. 

Fahri : sebelum aku kesini cuma dua hal 

yang buat aku kagum dengan Mesir 

yaitu Al Azhar dan sungai Nil 

karena, tanpa sungai Nil pasti gak 

ada Mesir dan gak ada Al Azhar 

 

pematuhan maksim pujian atau 

maksim penghargaan yang dibuktikan dalam 

tindak ujaran eksresif di atas, bentuk 

pematuhan maksim pujian atau maksim 

penghargaan jugadiperkuat jika dilihat dari 

segi makna tuturan tersebut. Seperti yang 

kita ketahui, kata kagum dan kata suka, 

merupakan suatu bentuk penghargaan atau 

pujian tersirat yang dituturkan untuk 

seseorang atau sesuatu yang dianggap luar 

biasa dan mengandung keistimewaan. Fahri 

memaksimalkan pujiannya kepada Mesir, 

sungai Nil dan Al Azhar, 

d.  Pematuhan Maksim Kesederhanaan 

atau Maksim Kerendahan Hati 

 Di dalam maksim kesederhanaan 

atau maksim kerendahan hati, peserta tutur 

diharapkan dapat bersikap rendah hati 

dengan cara mengurangi pujian terhadap 

dirinya sendiri. 

 Fahri: Saya hanya anak penjual tape,belum 

punya pekerjaan tetap, saya merasa 

tidak pantas. 

Penggalan kalimat tersebut 

menceritakan tentang kesederhanaan Fahri 

yang merasa tempat tinggalnya terlalu 

mewah untuk seorang anak penjual tape, 

kemudian adanya ujaran ekpresif atau ujaran 

yang menggambarkan keadaan psikologis 

Fahri dalam penggalan kalimat tidak 

sanggup memperkuat adanya pematuhan 

maksim kesederhanaan atau maksim 

kerendahan hati karena Fahri mengurangi 

pujian terhadap dirinya 

e. Pematuhan Maksim Kecocokan atau 

Maksim Kesepakatan 

 Maksim permufakatan atau maksim 

kecocokan ini menekankan agar peserta 

tutur dapat saling membina kecocokan atau 

pemufakatan di dalam kegiatan bertutur dan 

meminimalkan ketidaksepakatan di antara 

peserta tutur. 

Aisha : sayang, inikan flat ibuku, gak papa 

kan kita disini dulu?  kamukan bisa 

tenang kuliahnya…aku juga bisa 

tenang menulis buku, tapi, aku ikut 

kamu, kamukan imamku. 

Fahri  : baiklah. (menganggukkan kepala) 

 

Bentuk pematuhan maksim 

kecocokan atau maksim kesepakatan 

diperkuat dengan penggunaan kalimat yang 

dituturkan oleh Fahri baiklah. Kalimat 

tersebut merupakan kalimat minor karena 

terdiri dari satu unsur kata dan memiliki 

intonasi final. Kutipan dalam data tersebut 

tersebut menggambarkan adanya 

kesepakatan dalam memilih tempat tinggal 

antara Aisha dengan Fahri.  

f. Pematuhan Maksim Kesimpatisan 

 Pematuhan maksim kesimpatisan 

mengharuskan agar peserta tutur dapat 

memaksimalkan sikap simpati antara pihak 

yang satu dengan pihak yang lainya dan 

sikap antipati terhadap lawan tutur akan 

dianggap sebagai tindakan tidak santun 



 
 

Fahri :  Noura saya janji akan bantu 

kamu… Nurul, tolong untuk 

sementara Noura sama kamu, aku 

akan minta tolong temanku mencari 

orang tua Noura yang sebenarnya.  

 

Pematuhan maksim kesimpatisan 

tidak hanya dibuktikan dengan adanya 

bentuk pelaksanaan tindak ujaran yang 

terdapat pada data tersebut, tetapi, adanya 

pematuhan submaksim kesimpatisan yaitu  

peserta tutur dapat memaksimalkan sikap 

simpati. Pematuhan tersebut ditandai dalam 

kalimat yang berarti rasa tolong  menolong 

pada data Noura,  saya janji akan bantu 

kamu Tuturan tersebut sangat jelas terlihat 

adanya bentuk rasa simpati Fahri yang ingin 

membantu Noura. 

2. Wujud Pelanggaran Prinsip 

Kesantunan Berbahasa dalam film 

“Ayat-Ayat Cinta Karya Hanung 

Bramantyo” 

Berdasarkan data yang ditemukan, data 

dalam penelitian telah dibagi menjadi dua, 

yaitu, wujud pematuhan terhadap prinsip 

kesantunan berbahasa  dan pelanggaran  

terhadap prinsip kesantunan berbahasa. 

Pelanggaran kesantunan berbahasa tersebut 

muncul dalam bentuk tindak ujaran. 

a. Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan 

Maksim kebijaksanaan menuntut 

setiap peserta tutur untuk meminimalkan 

kerugian orang lain atau memaksimalkan 

keuntungan orang lain Pelanggaran maksim 

kebijaksanaan ini dapat terjadi apabila 

penutur memaksimalkan kerugian terhadap 

mitra tutur dan menimbulkan keuntungan 

bagi penutur 

Bahadur : pengakuan saya, memang selama 

ini saya sangat kasar dengan 

Noura, sangat kasar, tetapi pada 

malam hari itu, si bangsat itu 

telah mencuri Noura. Gantung 

dia!(dengan emosi dan nada 

tinggi ketika ditunjuk jadi saksi 

saat persidangan)  

 

pelanggaran maksim kebijaksanaan 

dan maksim kualitas yang dilakukan oleh 

tokoh Saksi terindikasi mengandung 

kebohongan. Hal tersebut dilakukan karena 

tokoh Saksi merasa takut dengan ancaman 

Bahadur sehingga tokoh Saksi rela 

berbohong demi membebaskan diri dari 

ancaman Bahadur tersebut. Akibatnya, 

tuturan Saksi tersebut berdampak pada 

korban yang di tuduh melakukan 

pemerkosaan, sehingga pernyataan yang 

dituturkan oleh Saksi menimbulkan kerugian 

orang lain. 

b. Pelanggaran Maksim Penghargaan 

atau Maksim Pujian 

Pelanggaran maksim penghargaan 

atau maksim pujian ini dapat terjadi apabila 

peserta tutur memaksimalkan 

ketidakhormatan dan mengecam terhadap 

orang lain, meminimalkan pujian terhadap 

orang lain sehingga akan menimbulkan 

kesan negatif di dalam proses komunikasi. 

Bahadur : manusia seperti apa kamu ? 

angkat barang seperti ini saja 

tidak bisa… dasar Bodoh! ( 

sambil memukul Noura) 

Noura  :   (Menangis)  

Tuturan kalimat dalam data di atas 

sangat jelas menggambarkan tokoh Bahadur 

yang tidak mematuhi maksim penghargaan 

atau maksim  pujian. Bahadur  

memaksimalkan ketidakhormatannya 

kepada orang lain dengan merendahkan 

lawan tuturnya yaitu Noura. Selain itu, 

Bhadur melakukan  kekerasan fisik dan 

melontarkan kalimat yang cenderung 

merendahkan Noura, tuturan tersebut 

dibuktikan  dalam penggalan kalimat 

Bahadur  manusia seperti apa kamu ? 

angkat barang seperti ini saja tidak bisa!, 



 
 

dan  menggunakan pilihan kata yang 

mengandung penghinaan seperti dasar 

bodoh!. Penggunaan kalimat umpatan dasar 

bodoh memberikan apresiasi negatif pada 

tokoh Noura yang menyebabkan Noura 

menangis. Oleh sebab itu, tuturan Bahadur 

tersebut dapat dipastikan mengandung 

makna yang seolah-olah merendahkan lawan 

tutur 

c. Pelanggaran Maksim Kesederhanaan 

 Maksim kesederhanaan ini akan 

tidak tercapai apabila penutur selalu 

menyombongkan atau membanggakan diri 

sendiri dan tidak pernah menunjukkan rasa 

hormat kepada orang lain 

Pengacara:Baiklah! Saya akan 

mengeluarkan Fahri dari 

penjara, setidaknya kurang dari 

tiga jam. Saya akan 

mempergunakan warga 

kewarganegaraan Jerman kamu. 

 

Kutipan dialog yang disampaikan 

dalam data (18)  di atas, dapat dilihat dengan 

jelas bahwa tokoh Pengacara melakukan 

pelanggaran maksim kesederhanaan. 

Tuturan tersebut dapat dibuktikan dengan 

penggunaan kata-kata yang mengarah pada 

sikap sombong dan sikap percaya diri 

penutur  yang merasa sebagai pengacara 

yang handal sehingga terkesan 

membanggakan diri. Hal tersebut dibuktikan 

dalam penggalan kalimat Saya akan 

mengeluarkan Fahri dari penjara, 

setidaknya kurang dari tiga jam. Tuturan 

yang dituturkan oleh Pengacara tersebut 

telah melanggar maksim kesederhanaan 

akibat dari tuturan yang mengandung 

beberapa tindak ujaran yang mengarah pada 

sikap membanggakan diri atas kehebatan 

yang dimiliki 

d. Pelanggaran Maksim Kecocokan atau 

Maksim Kesepakatan  

Demi menjalin kesepakatan, peserta 

tutur diharapkan meminimalkan 

ketidaksepakatan saat berkomunikasi. 

Apabila penutur selalu melakukan 

pertentangan terhadap mitra tutur dapat 

dikatakan penutur tersebut telah melanggar 

maksim kesepakatan.  

Aisha : saya harus bertemu dengan suami 

saya sekarang!  

Polisi : tidak bisa! (membentak) 

Aisha : saya punya hak! (membentak) 

Polisi: tidak bisa! pemerkosa tidak boleh 

ditemui sampai selesai pengadilan. 

(sambil memukul meja) 

Aisha : saya punya hak! saya istrinya Fahri! 

 

Data di atas menunjukkan  tindak 

ujaran ekspresif yang dilakukan oleh Maria. 

Maria bersikap keras kepala ketika 

permintaannya di tentang oleh seorang 

Polisi. Dengan demikian, pelanggaran 

maksim kecocokan terlihat jelas ketika 

polisi tersebut menuturkan tidak bisa!  Yang 

berartiketidaksepakatan diantara kedua 

peserta tutur ini.  

e. Pelanggaran Maksim Kesimpatisan  

Pelanggaran pada maksim 

kesimpatisan ini dapat terjadi apabila 

penutur terkesan acuh  atau tidak mau tahu 

dan tidak pernah menunjukkan 

kepeduliannya atau rasa simpatinya terhadap 

keadaan orang lain. 

Penumpang  : itu sudah pantas untuk 

mereka! kita sengaja tidak 

memberikan tempat duduk 

untuk mereka! kamu itu 

muslimah ato bukan? 

 

 Data di atas merupakan  pelaksanaan 

tindak ujaran ekspresif yakni sikap antipati 

yang ditunjukkan oleh penutur sambil 

melontarkan amarahnya. Adanya sikap 

antipati tersebut menggambarkan 

pelanggaran maksim kesimpatisan yakni 



 
 

penutur  tidak menujukkan sikap 

kepeduliannya kepada orang lain.  

f. Pelanggaran maksim Kedermawanan 

atau Maksim Kemurahan Hati  

.  Apabila mengurangi keuntungan 

pihak lain dan memaksimalkan keuntungan 

bagi dirinya sendiri, maka dapat dikatakan 

telah terjadi pelanggaran maksim 

kedermawanan atau maksim kemurahan 

hati. 

Noura: Karena maria takut pada Fahri, 

akhirnya dia mengantarkan saya ke 

tempatnya Fahri, awalnya dia 

bersikap baik, lama-lama Fahri 

merayu saya dan … (menangis) 

 

Data di atas menunjukkan bentuk 

tindak ujaran assertif yakni tuturan yang 

menyatakan atau melaporkan suatu kejadian.  

Tuturan tersebut mengandung  pelanggaran 

maksim kedermawanan karenapenutur 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya 

sendiri dengan mengatakan suatu 

kebohongan  untuk membalas rasa 

dendamnya. Sikap memaksimalkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri juga 

diperkuat dengan sikap ekspresif Noura saat 

menangis ketika sidang untuk mengelabuhi 

hakim.  

4 PENUTUP 

A.  Simpulan 
Pada film “Ayat-Ayat Cinta” karya 

Hanung Bramantyo terdapat beberapa  

tuturan yang mematuhi dan melanggar 

prinsip kesantunan berdasarkan teori 

kesantunan Leech. Pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kesantunan tersebut 

terjadi pada beberapa maksim, yaitu maksim 

kebijaksanaan, maksim pujian atau maksim 

penghargaan, maksim kesederhanaan, 

maksim kesepakatan, maksim kesimpatisan 

dan maksim kedermawanan yang dianalis 

berdasarkan bentuk-bentuk  kalimatnya 

seperti kalimat mayor dan kalimat minor 

serta unsur kalimat segmental dan 

suprasegmental. Selain itu, pematuhan akan 

prinsip tersebut dilakukan dengan 

memproduksi pelaksanaan tindak ujaran 

yang terdapat dalam data. Tindak ujaran 

yang dimaksud antara lain tindak ujaran 

direktif, tindak ujaran ekspresif, tindak 

ujaran komisif, tindak ujaran assertif dan 

tindak ujaran deklaratif.  Ditemukan juga 

tindak penyelamatan wajah yang berkenaan 

dengan wajah positif seseorang dengan 

memperlihatkan rasa kesetiakawanan dan 

memiliki suatu tujuan bersama atau yang 

disebut dengan kesopanan positif. 

 

B.  Saran  

Penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena masih mengkaji 

bagian kecil dari prinsip kesantunan. Penulis 

berharap pada penelitian mendatang dapat 

mengkaji lebih dalam tentang kesantunan 

berbahasa atau dapat menggunakan objek 

kajian yang lebih masa kini untuk 

mengetahui perkembangan kesantunan 

tuturan yang terjadi di masyarakat, agar 

penggunaan bahasa dalam kehidupan 

bermasyarakat dapat lebih santun.  
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