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ABSTRAK

Terto Endro Utomo, NPM 06410218. Judul : Kesantunan Tuturan Soekarno
Dalam Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato Oleh Wawan
Tunggul Alam, S. H

Latar belakang dari pemilihan objek kajian yaitu kumpulan pidato Soekarno
dalam buku Bungkarno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato oleh Wawan
Tunggul Alam, S. H, ini adalah, sepertia apa tuturan Sukarno, sesantun apakah
seorang sukarno memberi pengertian kepada rakyatnya mengenai Pancasila,
sehingga Pancasila mampu diterima rakyat Indonesia dan menjadi dasar negara
sampai sekarang,

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1). Bentuk pelanggaran prinsip
kesantunan dalam kumpulan teks pidato Soekarno dalam buku Bung Karno
Menggali Pancasila Kumpulan Pidato oleh Wawan Tunggul Alam, S. H, 2).
Bentuk pematuhan prinsip kesantunan dalam kumpulan teks pidato Soekarno
dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato oleh Wawan
Tunggul Alam, S. H, 3). Bentuk bidal-bidal yang terdapat dalam kumpulan teks
pidato Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato
Oleh Wawan Tunggul Alam, S. H, edisi revisi ke-2 yang diterbitkan oleh
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah
melalui pendekatan kwalitatif deskriptif, hal ini dikarenakan objek kajian yang
dianalisis adalah berbentuk wacan yang berupa kumpulan teks pidato, dan tidak
berbentuk angka-angka, kemudian pelanggaran dan pematuhan prinsip kesantunan
yang diungkpkan apa adanya dalam penelitian ini adalah pelanggaran atas bidal-
bidal prinsip kesantunan menurut teori prinsip kesantunan yang dikemukakan
Leech. Sedangkan pada teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik simak
kemudian dillanjutkan dengan teknik catat. Langkah analisis dilakukan dengan
metode padan teknik dasar dan teknik lanjutan.

Hasil analisis pada kumpulan teks pidato Sokarno 1). bentuk pelanggaran
prinsip kesantunan dalam kumpulan teks pidato Soekarno dalam buku Bung
Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,
Pelanggaran kesantunan tutur yang terjadi dalam teks pidato Soekarno akibat
tuturan di dalam teks tersebut disampaikan dengan tidak mempertimbangkan
kaidah antara lain formalitas, ketidak tegasan dan persamaan atau kesekawanan,
penggunaan nosi-nosi cost, benefit, dispraise, praise, agreement,
symphaty/antiphaty, pelanggaran yang paling mendominasi pada teks tuturan
tersebut dikarenakan tidak adanya pertimbangan penggunaan nosi muka positif
sebagai wujud pencitraan yang baik pada diri penutur terhadap mitra tutur, 2).
bentuk pematuhan prinsip kesantunan dalam kumpulan teks pidato Soekarno
dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato oleh Wawan
Tunggul Alam, S. H, bentuk Pematuhan kesantunan tutur dalam teks pidato
Soekarno di apresiasikan penutur dalam bentuk kesekawanan dan ketidak tegasan
serta pencitraan yang baik pada diri penutur, dengan mempertimbangkan
penggunaan nosi muka positif tehadap mitra tutur, kesimpatian, pencitraan
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pribadi, juga merujuk pada proses penghormatan sesuai dengan kajian prinsip
kesantunan. 3). bentuk bidal-bidal yang terdapat dalam kumpulan teks pidato
Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato Oleh
Wawan Tunggul Alam, S. H. bentuk bidal dalam kumpulan teks pidato Soekarno
(1). ketimbangrasaan (tact maxim), berkenaan dengan pertimbangan besar
kecilnya biaya antara Soekarnor dan mitra tutur, (2). kemurahhatian (generosity
maxim), penggunaan tuturan Soekarno dengan upaya meminimalkan keuntungan
pribadi., (3). bidal keperkenaan (appobation maxim, upaya Soekarno dalam
meminimalkan penjelekan kepada pihak lain, (4). bidal kerendahhatian (modesty
maxim), adanya bentuk peminimalan pujian terhadap diri Soekarno dan
memberikan pujian terhadap audiens, (5). bidal kesetujuan (agreement maxim),
Soekarno meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dan pihak lain, (6).
bidal kesimpatian (symphaty maxim), terdapat upaya meminimalkan antipati
antara Soekarno dan audiens. Pelanggaran yang ada diakibatkan kurangnya
mempertimbangkan nosi muka positif, dalam proses penelitian ini antara bentuk
pelanggaran, bentuk pematuhan serta bentuk-bentuk bidal yang terdapat dalam
kumpulan teks pidato Soekarno memiliki orentasi kearah audiens atau mitra tutur,
kesekawanan yang ditunjukkan, pencitraan, kesetujuan serta keperkenaan
mengarah pada maksud agar mitra tutur menerima dengan baik apa yang sang
urator sampaikan tanpa menyinggung perasaan audiens.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka saran yang dapat
disampaikan antara lain kepada, 1). Para Orang Tua (wali murid), pada dasarnya
kemampuan berbicara seseorang dimulai dari lingkup yang paling sederhana yaitu
keluarga, dan orang tua memiliki andil besar dalam pembentukan kemampuan
anak dalam mengolah kata, sehingga sangat diperlukan kesadaran para orang tua
untuk senantiasa bertutur santun agar para anak senantiasa menyerap dan
menmgapresiasikan bahasa yang santun pula, 2). para Pendidik kususnya Guru
Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, sebaiknya ketrampilan berpidato dalam
pembelajaran di sekolah juga disertakan pengayaan kemampuan untuk
mempraktekkan berbicara santun dalam berpidato disetiap perencanaan
pembelajaran yang pendidik susun berkenaan dengan kompetensi dasar santun
berpidato. 3). masyarakat Pengguna Bahasa, kesadaran dari semua pihak
pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi yang sentral, melalui bahasa
interaksi akan dapat terjalin dan baik buruknya hubungan interaksi bisa sangat
dipengaruhi oleh penggunaan bahasa, demi terjalinnya hubungan yang baik dan
harmonis dalam interaksi hidup maka sudah seharusnya penggunaan bahasa yang
santun sangatlah mutlak dibutuhkan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Fungsi ekspresi merupakan fungsi pertama bahasa, kemudian fungsi

kedua adalah fungsi komunikasi. Bahasa memiliki peranan penting dalam

kehidupan manusia dalam upaya mencapai kemajuan dan prestasi hidup, hal

ini dikarenakan dalam proses upaya manusia mencapai kemajuan dan prestasi

manusia harus berkomunikasi dan komunikasi memerlukan media juga sarana

maka dalam komunikasi bahasa merupakan sarana penunjang komonikasi,

baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri, sebagai sarana atau

mediasi sentral maka sebelum sesuatu dikomunikasikan kepada orang lain,

sebaiknya sesuatu itu dikomunikasikan dengan diri sendiri terlebih dahulu.

Artinya sesuatu yang akan sampaikan kepada orang lain, secara lisan, maupun

tertulis, sebaiknya di pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah pokok dari apa

yang ingin disampaikan sudah jelas bagi orang lain dan tujuan yang hendak

dicapai melalui komunikasi dengan orang lain, apakah hal tersebut sudah jelas

dan tegas. Apabila komunikasi dengan diri sendiri baik, maka komunikasi

dengan orang lain akan berjalan baik pula (Sudiati, 1996:10).

Maksud dari Sudiati adalah bahwasanya perlunya pertimbangan antara

penutur dan mitra tutur di dalam peristiwa tutur tersebut perihal apa yang

ingin disampaikan kepada orang lain hendaknya melibatkan perasaan,

1
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hal ini dikarenakan komunikasi akan terjalin dengan baik apabila rekan tutur

merespon baik tuturan dari mitra tutur.

Upaya mempertimbangkan penyampaian bahasa berkenaan dengan

peristiwa tutur dimana pembicara memperhatikan keadaan mitra tutur agar

tidak memberikan efek kecewa pada mitra tutur pada situasi tutur, beranjak

dari komunikasi yang memperhatikan keadaan mitra tutur maka sudah barang

tentu penutur harus memperhatikan penggunaan bahasa, itu kenapa diatas

disampaikan bahwa sebelum sesuatu hal disampaikan kepada orang lain maka

sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan diri sendiri terlebih dahulu,

sehingga dalam hal ini sudah barang tentu penutur diharuskan memilih bahasa

yang sesuai dengan keadaan mitra tutur, pertimbangan inilah yang

dimaksudkan Sudiati,

Seperti dalam kajian kebahasaan tindak tutur merupakan hal penting di

dalam kajian pragmatik. Mengujarkan sebuah tuturan tertentu dapat dipandang

sebagai melakukan tindakan, karna dalam proses komunikasi ada peristiwa

disamping penyampaian bahasa ada peristiwa tindakan yang di dalamnya

berisi upaaya (mempengaruhi, menyuruh) terhadap lawan tutur.

Tindak tutur dikatakan sebagi etentitas yang bersifat sentral

dikarerenakan tindak tutur bersifat pokok di dalam pragmatik Pentingnya

tindak tutur dan sentralnya tampak di dalam perannya bagi analisis topik

pragmatik lain. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik

pragmatik lain seperti praanggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip

kerja sama, prinsip kesantunan, dan sebagainya.
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Kesantunan tuturan dalam situasi antara pembicara atau penutur

dengan penyimak atau mitra tutur sangat dibutuhkan untuk menunjang

keselarasan antara kedua belah pihak, yang berekaitan dengan kseluruhan

kadar kesopanan atau kesantunan itu, bagi situasi ujaran tertentu sebagian

besar tergantung pada faktor-faktor yang relatif permanen seperti statusi, usia,

kadar keakraban, dan sebagainya (Tarigan, 1987:73).

Kesantunan berbahasa atau tuturan sangat diperhatikan dalam

komunikasi. Ketika pembicara yang akan bertutur dengan penyimak yang

lebih tua atau status jabatannya lebih tinggi akan dihadapakan pada pilihan-

pilihan ujanran yang tepat untuk berbagai situasi atau suasana yang dihadapi.

Prinsip kesantunan (politeness principle) berisi aturan yang bersifat

sosial, estetis, dan moral di dalam tindak tutur. Alasan dicetuskan prinsip

kesantunan adalah bahwa di dalam tuturan, penutur tidak cukup hanya dengan

mematuhi prinsip kerjasama. Prinsip kesantunan diperlukan untuk melengkapi

prinsip kerjasama dan mengatasi kesulitan yang timbul akibat penerapan

prinsip kerjasama, Gunarwa (melalui Rustono,1999:61).

Dalam komunikasi manusia dengan bahasa sebagai sarananya atau

linguits verba yang berupa runtutan bunyi yang dihasilkan dari alat ucap

menandakan bahwa manusia memiliki bakat berbicara dalam kelahirannya,

(Jalaluddin rahmat 1998) dalam bukunya Retorika Moderen, Penekatan

Praktis, menyatakan bahwa kemampuan bicara bisa merupakan bakat. Tetapi,

kepandaian berbicara memerlukan pengetahuan dan latihan, dikarenakan pada

dasarnya kemampuan manusia dalam mengkoordinir lingkungan tidak lepas
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dari kemampuan berbahasanya, (Tarigan, 1981:15), berbicara merupakan

suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik,

psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik, sedemikian ekstensif, secara

luas sehingga dapat dianggap penting bagi kontrol sosial.

Bahasa dalam perkembangannya memiliki pengaruh yang luar biasa

dalam setiap hal, tidak hanya dalam kehidupan sosial tetapi lebih jauh dalam

kehidupan politis, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan berbicara mutlak

dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi dan tujuan dari politis tersebut,seperti

halnya kemampuan berbicara seperti berikut (Tarigan, 1981:22),peaasuasive

speaking adalah berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk,

mendesak, meyakinkan. Kemampuan berbicara demikian adalah kemampuan

berbicara seorang orator dalam berpidato, (dalam Wikipedia), “pidato adalah

sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan

pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal”, ini menjelaskan

bahwa dalam penyampaiannya seorang orator hendaknya memperhatikan

tuturan yang disampaikan kepada khalayak, maka dalam menyuarakan

pendapat atau aspirasinya didepan khalayak haruslah tuturan yang memiliki

tingkat kesopanan, mengingat tuturan pidato yang ditujukan kepada khlayak

berpotensi memberikan contoh pada generasi pengguna bahasa, dan dalam hal

ini sejauh mana seorang orator besar Soekarno mematuhi dan melanggar

prinsip kesantunan dalam tuuran penympaian pidato, karna tidak menutup

kemungkinan bahwa apa yang dituturkannya menjadi referensi bahasa

kedepan.
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Kesantunan dalam penelitian ini adalah pada buku yang berjudul Bung

Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato, yang dihimpun dan disunting

oleh Wawan Tunggul Alam, S. H, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta. Edisi kedua dengan revisi GM 207. 01. 425, dengan desain

sampul oleh Agus Purwanto. Menurut peyusun buku Bung Karno Menggali

Pancasila Kumpulan Pidato, bahwa dalam kumpuln pidato Bung Karno

banyak ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam buku ini, tidak hanya

mengenai Pancasila, tetapi juga ilmu pengetahuan lain, seperti historis,

wawasan dari seorang negarawan besar Soekarno, juga ilmu retorika atau

keterampilan berbicara, karna seperti yang diketahui bahwa retorika memiliki

peranan sebagai sarana inormasi dalam memberikan gambaran yang lebih baik

tentang manusia dalam hubungannya dengan kegiatan bertutur, hal inilah yang

mendasari penelitian kesantunan ini.

Dengan demikian alangkah merupakan suatu kebijaksanaan bahwa

upaya menggali ilmu pengetahuan melalui perjalanan seseorang yang telah

diakui kecerdasaannya di mata dunia, sosok yang dekat dan merupakan

pejuang kemerdekaan negara tercinta Indonesia, tidak hanya karna

kemampuan ilmu kenegaraannya (politik), tetapi juga melalui kemampuan

retorikanya (tuturan dalam pidato-pidatonya) sebagai Bapak Negara, dan

tuturan seperti apa yang mengantarkan sosok Sukarno menjadi urator handal

menuntun rakyatnya menggali dasar negara kesatuan Indonesia yaitu

Pancasila, sehingga hal inilah yang menjadikan dasar penelitian sepertia apa

tuturan Sukarno, sesantun apakah seorang sukarno memberi pengertian
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kepada rakyatnya mengenai Pancasila, sehingga Pancasila mampu diterima

rakyat Indonesia dan menjadi dasar negara sampai sekarang,

B. Rumusan Masalah

Berdsarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah yang

timbul adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kesantunan tutur yang terdapat

dalam kumpulan teks pidato Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali

Pancasila Kumpulan Pidato Oleh Wawan Tunggul Alam, S. H.?

2. Bagaimana bentuk pematuhan prinsip kesantunan tutur yang terdapat

dalam kumpulan teks pidato Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali

Pancasila Kumpulan Pidato Oleh Wawan Tunggul Alam, S. H.?

3. Bidal apa saja yang terdapat di dalam kumpulan Pidato Bung Karno dalam

buku Bung Karno Menggali Pancasil Kumpulan Pidato Oleh Wawan

Tunggul Alam, S. H.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dalam pidato-

pidato Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila kumpulan

pidato yang disuntung oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,
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2. Bentuk prinsip kesantunan apa sajakah yang dipatuhi dalam kumpulan

Pidato Bung Karno dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila

Kumpulan Pidato Oleh Wawan Tunggul Alam, S. H.?

3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk bidal dan pelanggaranya dalam prinsip

kesantunan, dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila kumpulan

pidato yang disunting oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Menambah khasanah pengetahuan bagi pengembangan bahasa

Indonesia, terutama di bidang kebahasaan (pragmatik).

b. Menambah khasanah pengetahuan bagi pengembangan kajian analisis

wacana teks, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran sebuah

wacana dalam bentuk teks.

2. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengguna bahasa,

khususnya para Urator pidato agar dapat memanfaatkan pematuhan dan

pelanggaran prinsip kesantunan, agar kedepan bahasa semakin menjadi alat

komonikasi yang baik sesuai dengan fungsinya, selanjutnya sebagai sarana

mengenal sekaligus memahami lebih jauh sang Proklamator dan pahlawan

besar Indonesia Bung Karno.
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E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam memahami

esensi penelitian dan skripsi ini, maka pada bagian ini didefinisikan istilah-

istilah yang digunakan dalam sekripsi Kesantunan Tuturan Teks Pidato

Soekarno Dalam Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato Oleh

Wawan tunggul Alam, S. H. Definisi istilah bertujuan agar tidak terjadi

kekaburan dan kegandaan arti, berikut penjelasan tentang istilah-istilah

tersebut:

1. Kesantunan tuturan

Prinsip kesantunan itu berkenaan dengan aturan tentang hal-hal

yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur, (Grice,

1991:308). Adapun tuturan adalah hasil suatu tindakan (ucapan atau

percakapan) (Rustono, 1999:29). Dengan demikian yang dimaksud dengan

prinsip kesantunan tuturan di dalam penelitian ini adalah suatu tindakan

yang dilakukan dengan bahasa atau verba (ucapan atau percakapan)

dengan maksud tertentu yang melibatkan pertimbangan sosial, esetis, serta

moral, maka penggunaan bahasa yang dinilai halus menurut kriteria

tersebut mutlak diperlukan.

2. Teks Pidato

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) Bahwa

teks merupakan naskah asli dari pengarang, naskah merupakan paparan

bahasa dalam bentuk tulis, sedangkan pidato dalam Wekipidia adalah

“sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk
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menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal”,

sehingga dapat dipahami bahwa pidato adalah upaya meyakinkan

khalayak terhadap suatu pandangan sehingga khalayak memberikan

rensponsifnya.

Seperti telah diulas di atas bahwa teks pidato merupakkan

kumpulan bahasa tulis yang berisikan kata-kata yang sesuai dengan

bahasa asli yang diucapkan dalam kegiatan meyakinkan khalayak terhadap

suatu pandangan sehingga khalayak memberikan responsifnya.

3. Soekarno

Presiden pertama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

tahun 1945, Panglima tertingi Angkatan bersenjata Republik Indonesia

tahun 1945, Soekarno adalah pencetus lahirnya Pancasila yang

merupakan dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa indonesia dan

menjadi sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik

Indonesia, adalah Soekarno Sang Proklamator kemerdekaan dan

merupakan pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kumpulan Pidato Bung Karno

Kumpulan pidato Bung Karno yang disunting oleh Wawa Tunggul

Alam, S. H Dalam sebuah buku yang berjudul Bung Karno Menggali

Pancasila Kumpulan Pidato, buku ini memuat autobiografi retorik

Soekarno dalam menyiarkan Pancasila sejak tahun 1945 sampai tahun

1959, dimulai dari tanggal 1 juni 1945 pada sidang rapat Dokuritsu

Zyumbi Yyoosakai tentang Pancasila sebagai dasar negara, sampai pada
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tanggal 21 pebruari 1959 yang berupa kuliah umum di depan peserta

seminar mahasiswa yogyakarta.

Di dalam buku Kumpulan Pidato Bung Karno Menggali Pancasila

yang disunting oleh Wawan Tunggul Alam, S. H, ada sepuluh pidato yang

disampaikan di tempat dan waktu yang berbeda dengan topik seputar

pancasila, kesepuluh pidato tersebut antara lain 1). Lahirnya Pancasila,

”pidato pertama tentang Pancasila 1 juni, 1945”, 2). Apa sebab Republik

Indonesia Berdasarkan Pancasila?,”Pidato di Surabaya, 24 September,

1955”, 3). Tidak Ada Kontra Revolusi Bisa Bertahan, ”Pidato pada Rapat

Pancasila di Bandung, 16 Maret, 1956”, 4). Pancasila Sebagai Dasar

Negara I, ”Pidato kursus Pancasila di Istana Negara, 26 Mei 1958”, 5).

Pancasila Sebagai Dasar Negara II, ”Pidato kursus Pancasila di Istana

Negara, 16 Juni, 1958”, 6). Pancasila Sebagai Dasar Negara III, ”Pidato

Kursus Pancasila di Istana Negara, Juni 1958”, 7). Pancasila Sebagai

Dasar Negara IV, ”Pidato Kursus Pancasila di Istana Negara Juni, 1958”,

8). Pancasila Sebagai Dasar Negara V, ”Pidato Kursus Pancasila di Istana

Negara Sebtember, 1958”, 9). Pancasila Membuktikan dapat

mempersatukan Bangsa Indonesia, ”Pidato Peringatan Lahirnya

Pancasiladi Istana Negara, 5 Juni 1958”, 10). Kuliah Umum Tentang

Pancasila, ”Pancasila dan Mahasiswa di Yogyakarta”.
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F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuwalitatif deskriptif, karena data yang dianalisis dan hasil analisisnya

berbentuk wacana, tidak berupa angka-angka, lambang-lambang, tetapi

hanya berupa teks wacana tutur dalam kumpulan pidato Bung Karno,

Perhitungan secara statistikpun tidak di lakukan di dalam penelitian ini

karena data penelitian ini tidak kuantifikasi.

Dengan pendekatan deskriptif maka dalam penelitian ini berupanya

mengungkapkan pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan di dalam

kumpulan pidato Bung Karno. Pelanggaran dan pematuhan prinsip

kesantunan yang diungkapkan secara apa adanya di dalam penelitian ini

adalah pelanggaran atas bidal-bidal prinsip kesantunan di dalam kumpulan

pidato Bung Karno Tersebut.

2. Sumber Data dan Data

a. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah semua pidato Soekarno dalam

buku yang berjududul Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato

oleh Wawan Tunggul Alam, S. H, edisi revisi ke-2 yang di terbitkan oleh

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

b. Data

Data dalam penelitian kesantunan tutur ini adalah tuturan-tuturan

Soekarno yang di dalamnya mengandung kesantunan tuturan dalam buku
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Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato oleh Wawan Tunggul

Alam, S. H, edisi revisi ke-2 yang di terbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penyediaan data merupakan upaya peneliti menyediakan data

secukupnya sebagai fenomena lingual khusus yang mengandung dan

berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud (Sudaryanto, 1993:5),

dengan objek kajian kesepuluh teks pidato Soekarno.

Kumpulan teks Pidato Soekarno merupakan dokumen dalam

penelitian skripsi ini, buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan

Pidato oleh Wawan Tunggul Alam, S. H, edisi revisi ke-2 yang di

terbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, yang berisikan teks

pidato antara lain, 1). Lahirnya Pancasila, ”pidato pertama tentang

Pancasila 1 juni, 1945”, 2). Apa sebab Republik Indonesia Berdasarkan

Pancasila?,”Pidato di Surabaya, 24 September, 1955”, 3). Tidak Ada

Kontra Revolusi Bisa Bertahan, ”Pidato pada Rapat Pancasila di Bandung,

16 Maret, 1956”, 4). Pancasila Sebagai Dasar Negara I, ”Pidato kursus

Pancasila di Istana Negara, 26 Mei 1958”, 5). Pancasila Sebagai Dasar

Negara II, ”Pidato kursus Pancasila di Istana Negara, 16 Juni, 1958”, 6).

Pancasila Sebagai Dasar Negara III, ”Pidato Kursus Pancasila di Istana

Negara, Juni 1958”, 7). Pancasila Sebagai Dasar Negara IV, ”Pidato

Kursus Pancasila di Istana Negara Juni, 1958”, 8). Pancasila Sebagai

Dasar Negara V, ”Pidato Kursus Pancasila di Istana Negara Sebtember,
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1958”, 9). Pancasila Membuktikan dapat mempersatukan Bangsa

Indonesia, ”Pidato Peringatan Lahirnya Pancasiladi Istana Negara, 5 Juni

1958”, 10). Kuliah Umum Tentang Pancasila, ”Pancasila dan Mahasiswa

di Yogyakarta”..

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

simak yang kemudian diteruskan dengan teknik catat, meskipun yang

menjadi objek penelitian berupa teks wacana, namun teknik simak perlu

dilakukan sebagai upaya pemahaman yang dimaksudkan untuk menunjang

keberhasilan teknik selanjutnya yaitu teknik catat, teknik catat digunakn

dalam upaya mengkoordinir dan mengklasifikasi tuturan, yang kemudian

tuturan dicatat pada kartu data dan segera dilanjutkan klasifikasi lebih

lanjut pada sepesifikasi pengelompokan bidal hal ini merupakan upaya

pengelompokan data, (Sudaryanto,1993:135), teknik catat digunakan

sebagai upaya mengklasifikasi data atau pengelompokan data.

Data wacana teks Pidato Bung Karno di kumpukan dalam kartu data

dengan menggunakan sistem sebagai berikut.

a) Menganalisi percakapan-percakapan atau dialog-dialog yang

mematuhi dan melanggar prinsip percakapan.

b) Mengelompokan data sesuai dengan pematuhan dan pelanggaran

prinsip kesantunan.

c) Data yang telah dikelompokan menutur jenis pematuhan dan

pelanggaran prinsip kesantunan dalam kumpulan Pidato bung Karno.
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d) Menganalisis tingkat pematuhan dan pelanggaran dalam bidal-bidal

prinsip kesantunan penyampaian tutur dalam pidato Bung Karno,

dengan mengelompokkan isi teks Sukarno dalam buku Bung Karno

Menggali Pancasila Kumpulan Pidato melalui kategori pematuhan dan

pelanggaran bidal dengan tabel data sebagai berikut.

No. Data

Bidal yang dipatuhi :

Analisis teks pidato :

No. Data :

Bidal yang dilanggar :

Analisis teks Pidato :
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4. Metode dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode padan.

Metode padan merupakan metode yang memandang penentu referen,

organ wicara (Sudaryanto, 1993:14), mengingat bahwa teks pdato dalam

kumpulan pidato bung Karno berbentuk tulis maka hal ini sesuai dengan

sub metode padan yaitu bahwa bila orang sampai pada penentuan bahwa

kalimat iyalah satuan lingualyang dalam bentuk tulisan (Latin) diawali

dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik, bahwa kata iyalah yang

dalam bentuk tulisan (Latin) dawali dan diakhiri dengan sepai dan ruang

kosong maka proses tersebut berada dalam sub jenis metode padan ke

empat yang menggunakan alat penentu tulisan (Sudaryanto, 1993:14),

dalam metode padan, digunakan dua teknik yaitu teknik dasar dan teknik

lanjutan, teknik dasar dilaksanakan terlebih dahulu sebelum teknik

lanjutan (Sudaryanto, 1993:21).

Adapun alat penentu yang digunakan dalam metode padan terdapat

diluar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan.

Teknik dasar yang dimaksud disebut teknik pilah yang bersifat mental.

Daya pilah tersebut adalah pragmatis (Sudaryanto, 1993:31).

Dalam teknik lanjutan, alat penggerak untuk penentu piranti adalah

daya banding membedakan, menyamakan serta membedakan hal pokok.

Adapun alat penetunya adalah pembaku (Sudaryanto, 1993:32).
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5. Penyajian Hasil Analisis Data

Pemaparan penyajian hasil analisis data mencakup dua macam

teknik, yakni teknik informal dan teknik formal. Teknik informal adalah

perumusan dengan kata-kata biasa tanpa lambang-lambang (Sudaryanto,

1993: 145).

Penelitian ini menggunakan teknik penyajian analisi data informal.

Teknik informal ini menggunakan teknik pemaparan pematuhan dan

pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan dalam tuturan pidato Sukarno

dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dengan sisitematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, mengawali uraian pada bab-bab selanjutnya. Oleh

karena itu, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan

sisitematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang meliputi konteks dan situasi tutur, teori

dan prinsip kesantunan, bidal-bidal prinsip kesantunan, dan wacana.

Bab III Prinsip Kesantunan Tuturan dalam Bung Karno Menggali

Pancasila Kumpulan Pidato, berisi tentang pembahasan dan analisis data.

Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran. Di bagian akhir.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konteks dan situasi tutur

Konteks dan situasi tutur merupakan dua konsep yang berdekatan.

Kedekatan dua konsep itu telah menyebabkan tumpang tindihnya analisis.

Pada satu pandangan konteks mencakupi situasi. Sementara itu pada

pandangan lain konteks tercakup dalam situasi tutur. Dipihak lain

pragmatik memandang konteks sebagai semua latar belakang pengetahuan

yang dialami bersama oleh penutur dan mitra tuturnya (Rustono,1999:19).

1. Konteks

Konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana penjelas suatu

maksud. Sarana itu meliputi dua macam, yang pertama berupa bagian

ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud, dan yang kedua berupa

situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Konteks yang berupa

bagian ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud itu disebut

koteks (co-tex). Sementara itu, konteks yang berupa situasi yang

berhubungan dengan suatu kejadain lazim disebut konteks (contex) saja.

Di dalam koteks, ekspresi yang mendukung kejelasan suatu

maksud tuturan itu dapat mendahuluinya dapat pula menyertainya.

Maksud ekspresi, ”terima kasih, selamat jalan” kalimat tersebut memiliki

peranan sebagai rambu-rambu lalulintas dikarenakan dukungan dari

ekspresi sebelumya. ”Jalan pelan-pelan, banyak anak!” pastilah maksud
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ekspresi pertama tidak dapat diungkap jika ekspresi kedua tidak
dikenali. Di dalam kasus itu ekspresi kedua merupakan koteks bagi
kejelasan maksud ekspresi pertama.

Konteks wacana terdiri atas berbagai unsur seperti situasi,
pembicara, pendengaran, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa,
bentuk amanat, kode, dan sarana. Tiga unsur yang terakhir, yaitu
amanat dapat berbentuk amanat, kode, dan sarana perlu mendapat
penjelasan. Bentuk amanat dapat berupa surat, esai, iklan,
pemberitahuan, pengunguman, dan sebagainya. Kode ialah ragam
bahasa yang dipakai, misalnya bahasa Indonesia baku, bahasa
Indonesia logat daerah, atau bahasa daerah. Sarana ialah wahana
komunikasi yang dapat berwujud pembicaraan bertatapmuka atau
lewat telpon, surat, dan televisi.

Di dalam peristiwa tutur ada sejumlah faktor yang menandai
keberadaan peristiwa itu. Menurut Hymes (melalui Rustono, 1999:20)
faktor itu berjumlah delapan, antara lain : (1) setting atau scene yaitu
tempat dan suasana peristiwa tutur; (2) participant, yaitu penutur,
mitra tuutr atau pihak lain; (3) end atau tujuan; (4) act, yaitu tindakan
yang dilakukan penutur didalam peristiwa tutur; (5) key, yaitu nada,
suara dan ragam bahasa yang digunakan didalam mengekspresi tuturan
dan cara mengekspresinya; (6) intrumen, alat atau sarana untuk
mengekspresikan tuturan, apakah secara lisan, tulis, melalui telepon,
atau bersemuka; (7) norm atau norma, yaitu aturan permainan yang
harus ditaati oleh setiap peserta tutur; dan (8) genre, yaitu jenis
kegiatan seperti wawancara, diskusi, kampanye, dan sebagainya.
Konfigurasi fonem awal nama kedelapan faktor itu membentuk kata
speaking.

Menurut Imam Safi’ie (melalui Lubis, 1994:58) konteks
pemakaikan bahasa dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu
sebagai berikut :
1) Konteks fisik (physical context) yang meliputi terjadinya

pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan

dalam peristiwa komunikasi itu dan tindakan atau perilaku dari

para peran-peran dalam peristiwa itu.

2) Konteks epistemis (epistemic context) atau latar belakang

pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara atau

pendengar.



3) Konteks linguistik (lingustics contect) yang terdiri kalimat-kalimat

atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan

tertentu dalam peristiwa komunikasi.

4) Konteks sosial (social context) yaitu relasi sosial dan latar seting

yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan

pendengar.

Ciri-ciri konteks harus dapat didefinisikan untuk menangkap
pesan si pembicara. Mula-mula kita lihat betapa pentingnya
pemahaman tentang konteks linguistik, karena dengan itu kita dapat
memahami dasar suatu tuturan dalam suatu komunikasi. Tanpa
mengetahui struktur bahasa dan wujud pemakaian kalimat tentu kita
tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Namun pengetahuan tentang
struktur bahasa itu saja jelas tidak cukup. Ini harus dilengkapi lagi
dengan pengetahuan konteks fisiknya yaitu bagaimana komunikasi itu
terjadi, apa objek yang dibicarakan dan begitu juga bagaimana
tindakan si pembicara. Ditambah lagi pengetahuan tentang konteks
sosial yaitu bagaimana hubungan antara si pembicara dengan si
pendengar dalam lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir
haruslah dipahami pula konteks epistemiknya, yaitu pemahaman yang
sama-sama dipunyai oleh pembicara dan pendengar.

2. Situasi Tutur

Situasi tutur merupakan situasi yang melahirkan tuturan.
Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan
akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Di dalam
komunikaasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur.

Tidak selamanya tuturan itu secara langsung menggambarkan
maknanya yang dikandung oleh unsur-unsurnya. Di pihak lain
kenyataan terjadi bahwa bermacam-macam maksud yang dapat
diekspresi oleh penutur, Leech (melalui Rustono, 1999:25)
menyatakan bahwa dalam situasi tutur terdapat lima komponen yaitu
(1) penutur dan mitra tutur, (2) konteks tuturan, (3) tujuan tuturan, (4)
tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan (5) tuturan sebagai
produk tindak verbal, berikut penjelasan dari kelima komponen:

1) Penutur dan Mitra Tutur

Penutur merupakan orang yang bertutur, yaitu orang yang
menyatakan fungsi pragmatis tertentu di dalam peristiwa



komunikasi. Sementar itu mitra tutur adalah orang yang menjadi
sasaran sekaligus kawan penutur di dalam tuturan. Aspek-aspek
yang terkait dengan komponen penutur dan mitra tutur antara lain
usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, tingkat keakraban.

2) Konteks Tuturan

Di dalam tata bahasa konteks tuturan itu mencakup semua
aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan yang
diekspresikan. Koteks yang bersifat fisik yaitu fisik tuturan dengan
tuutran lain, biasa disebut ko-teks. Sementara itu konteks latar
sosial lazim dinamakan konteks. Di dalam pragmatik konteks itu
berarti semua latar belakang tuturannya. Konteks ini berperan
membantu mitra tutur di dalam menafsirkan maksud yang ingin
ditanyakan oleh penutur.

3) Tujuan Tuturan

Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan
melakukan tindakan bertutur. Hal ini yang menjadi
melatarbelakangi tuturan. Semua tuturan orang normal memiliki
tujuan. Hal itu berarti tidak mungkin ada tuturan yang tidak
mengungkapkan suatu tujuan.

4) Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas

Tindak tutur juga merupakan tindakan. Hal ini memberikan
penjelasan bahwa tindak tutur itu merupakan suatu aktivitas.
Menuturkan sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan
tindakan. Tindak tutur sebagai suatu tindakan tidak ubahanya
sebagai tindakan mencubit dan menendang. Hanya saja, bagian
tubuh yang berperan berbeda. Pada tindakan mencubit tanganlah
yang berperan, pada tindakan menendang kakilah yang berperan,
sedangkan pada tindakan bertutur alat ucap yang berperan, tangan,
kaki, dan alat ucap adalah bagian tubuh manusia.

5) Tuturan sebagai produk tindak verbal

Tuturan itu merupakan hasil suatu tindakan. Tindakan manusia
itu dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan
nonverbal. Sementara itu, berbicara atau bertutur itu adalah
tindakan verbal. Karena tercipta melalui tindakan verbal, tuturan
itu merupakan produk tindak verbal. Tindak verbal adalah tindak
mengekspresi kata-kata bahasa.



B. Teori dan Prinsip Kesantunan

Berbeda dengan prinsip kerja sama yang hanya dicetuskan oleh
Grice (1975), konsep kesantunan ditemukan oleh banyak ahli. Dasar
berpendapat para ahli tentang konsep kesantunan yang dirumuskan di
dalam bentuk kaidah, ada pula yang diformulasi di dalam bentuk strategi.
Konsep kesantunan yang dirumuskan di dalam bentuk kaidah membentuk
prinsip kesantunan. Sementar itu konsep kesantunan yang dirumuskan di
dalam bentuk teori kesantunan. Jadi konsep kesantunan dimanifestasikan
di dalam dua wujud, yaitu prinsip kesantunan dan teori kesantunan.

Prinsip kesantunan itu berkenaan dengan aturan tentang hal-hal
yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam tindak tutur Grice (dalam
Rustono,1999:61). Alasan dicetuskannya prinsip kesantunan adalah bahwa
di dalam tuturan penutur tidak cukup hanya dengan membantu prinsip
kerja sama. Prinsip kesantunan diperlukan untuk melengkapi prinsip
kerjasama dan melengakapi kesulitan yang timbul akibat penerapan
prinsip kerja sama.

Prinsip kesantunan Lakoff (1972) berisi tiga kaidah yang harus
ditaati agar tuturan itu santun. Ketiga kaidah itu adalah formalitas,
ketidaktegasan, dan persamaan atau kesekawanan (Gunarwan 1992:14).
Kaidah formalitas berarti jangan memaksa atau jangan angkuh.
Konsekuensi kaidah ini adalah bahwa tuturan yang memaksa dan angkuh
seperti tuturan (1) dan (2) adalah tuturan yang tidak atau kurang santun.

(1) Rapikan bajumu sekarang juga!

(2) Sudahlah, kamu tidak akan bisa menyelasaikan tugas ini!

Kaidah ketidaktegasan berisi alasan bahwa penutur hendaknya
menentukan pilihan. Pada tuturan (3) di atas merupakan tuturan yang
santun hal ini dikarenakan pada tindakan verbal yang dilakukan penutur
memberikan pilihan kepada mitra tuturanya , sedangkan pada tuturan (4)
dapat dinyatakan sebagai tuturan yang tidak santun atau kurang santun
karena tidak memberikan pilihan

(3) Jika tidak hujan dan tidak lelah, perbaiki sepeda saya!

(4) Perbaiki sepeda saya!

Kaidah ketiga adalah persamaan atau kesekawanan. Makna kaidah
ketiga ini adalah bahwa penutur hendaknya bertindak seolah-olah mitra
tuturnya itu sama, atau dengan kata lain buatlah mitra tuturnya senang.
Tuturan (5) santun karena membuat mitra tuturanya senang, dan tuturan
(6) sebaliknya karena membuat mitra tuturnya tidak merasa senang.

(5) Wajahmu halus sekali seperti wajahku.



(6) Mengapa nilai ujianmu jelek sekali?

Prinsip kesantunan yang dikemukakan Fraser (1978) berbeda dari
yang dikemukakan Lakoff (1972). Jika Lokoff mendasarkan konsep
kesantunannya atas kaidah-kaidah, sedangkan Fraser mendasarkan konsep
kesantunannya atas dasar strategi-strategi, yaitu strategi-strategi apakah
yang hendaknya diterapkan penutur agar tuturannya santun. Sayang sekali
Fraser tidak merinci bentuk dan strategi kesantunannya (Gunarwan,
1992:15). Meskipun demikian, ia membedakan kesantunan dari
penghormatan, yaitu bahwa penghormatan adalah bagian aktivitas yang
berfungsi sebagai sarana simbolis untuk menyatakan penghargaan secara
reguler, sedangkan kesantunan adalah properti yang diasosiasi dengan
ujaran bahwa menurut pendengar penutur tidak melampaui hak-haknya
atau tidak ingkar di dalam memenuhi kewajibannya.

Prinsip kesantunan ketiga dikemukakan oleh Brown dan Levinson
(1978) prinsip kesantunan Brown dan Levinson ini berkisar atas nosi
muka, yaitu muka posotif dan muka negatif (Gunarwan,1992:18). Muka
positif adalah muka yang mengacu kepada citra diri orang 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, patut dihargai, dst. Tuturan (7) berikut ini
santun karena menghargai apa yang dilakukan mitra tuturnya.

(7) Bapak bangga atas prestasimu di sekolah.

Sebaliknya, karena tidak menghargai apa yang dilakukan mitra tuturnya,
tuturan (8) berikut ini tidak atau kurang santun

(8) Jangan kencing di sini!

Pada kalimat (8) tersebut memperlihatkan bahwa ada tindakan penutur
tidak menghargai apa yang dilakukan mitra tutur,

Prinsip kesantunan Brown dan Levison (1978) tidak berkenaan
dengan kaidah-kaidah, tetapi menyangkut strategi-strategi. Ada lima
strategi kesantunan yang dapat dipilih agar tuturan penutur itu santun,
kelima straregi itu adalah:
a. melakukan tindak tutur secara apa adanya, tanpa basa-basi, dengan

mematuhi prinsip kerjasama Grice;

b. melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan positif;

c. melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan negatif;

d. melakukan tindak tutur secara off record;



e. tidak melakukan tindak tutur atau diam saja.

Pemilihan strategi itu bergantung kepada besar kecilnya ancaman
terhadap muka. Makin kecil ancaman terhadap muka makan kecil nomor
pilihan strateginya dan makin besar ancaman terhadap muka makin besar
pula nomor pilihan strategi bertuturannya.

Prinsip kesantunan Leech (1983:132) didasarkan pada kaidah-
kaidah. Kaidah-kaidah itu tidak lain adalah bidal-bidal atau pepatah yang
berisi nasehat yang harus dipatuhi agar tuturan penutur memenuhi prinsip
kesantunan.

Secara lengkap Leech (melalui Rustono 1999:65) mengemukakan
prinsip kesantunan yang meliputi enam bidal beserta sub bidalnya sebagai
berikut.
a. Bidal ketimbangrasaan (tact maxim)

(a) Meminimalkan biaya kepada pihak lain!

(b) Memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain!

b. Bidal kemurahhatian (generosity maxim)

(a) Meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri!

(b) Memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain!

c. Bidal keperkenaan (appobation maxim)

(a) Meminimalkan penjelekan kepada pihak lain!

(b) Memaksimalkan pujian kepada pihak lain!

d. Bidal kerendahhatian (modesty maxim)

(a) Meminimakan pujian kepada diri sendiri!

(b) Memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri!

e. Bidal kesetujuan (agreement maxim)

(a) Meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dan pihak lain!

(b) Memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dan pihak lain!

f. Bidal kesimpatian (symphaty maxim)



(a) Meminimalkan antipati antara diri sendiri dan pihak lain!

(b) Memaksimalkan simpati antara diri sendiri dan pihak lain!

Menurut Gunarwan (1995:12) prinsip kesantunan Leech itu
didasarkan pada nosi-nosi : (1) biaya (cost) dan keuntungan (benefit), (2)
celaan atau penjelekan (dispraise) dan pujaanan (praise), kesetujuan
(agreement), serta (4) kesimpatian dan keantipatian (sympathy/
antiphathy).

C. Bidal-bidal Prinsip Kesantunan

1. Bidal ketimbangrasaan

Bidal ketimbangrasaan di dalam prinsip kesantuanan
memberikan petunjuk bahwa pihak lain di dalam tuturan hendaknya di
bebani biaya seringan-ringannya tetapi dengan keuntungan sebesar-
besarnya. Bidal ketimbangarasaan ini lazimnya diungkapkan dengan
tuturan imppositif dan tuturan komisif. Berikut ini merupakan tuturan
yang mengungkapkan tingkat sesantunan yang berbeda-beda.

(1) Datang ke pertemuan ilmiah itu!

(2) Datanglah kepertemuan ilmiah itu!

(3) Silahkan datang ke pertemuan ilmiah itu!

(4) Sudikah kiranya datang ke pertemuan itu!

(5) Jika tidak keberatan, sudikah datang ke pertemuan ilmiah itu!

Tingkat kesantunan terentang dari nomor yang rendah ke yang
tinggi pada contoh tuturan (1)-(5) tersebut. Tuturan yang bernomor
kecil mengungkapkan tingkat kesantunan yang lebih rendah
dibandingkan dengan tuturan dengan nomor yang lebih besar. Semakin
besar nomor tuturan pada contoh itu semakin tinggi tingkat
kesantunannya, demikian sebaliknya. Hal itu demikian karena tuturan
dengan nomor besar, nomor (5) misalnya, membutuhkan biaya yang
besar bagi diri sendiri ditandai dengan besarnya jumlah kata yang
diekspresi dan hal itu berarti memaksimalkan kerugian kepada diri
sendiri dan meminimalkan biaya kepada pihak lain sebagai mitra tutur
dengan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak lain sebagai
mitra tuturnya.

Tuturan (6) dan (7) berikut ini berbeda di dalam hal pematuhan
prinsip kesantunan Leech.



(6) A : Mari saya masukkan surat Anda ke kotak pos.

B : Jangan, tidak usah!
(7) A : Mari saya masukkan surat Anda ke kotak pos.

B : Ni, itu baru namanya teman.

Di dalam tingkat kesantunan tuturan (6) B berbeda dari tuturan
(7) B hal itu demikian karena tuturan (6) B meminimalkan biaya dan
memaksimalkan keuntungan kepada mitra tutur. Sementara itu, tuturan
(7) B sebaliknya, yaitu memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri
dan memaksimalkan kerugian kepada mitra tutur. Fenomena yang ada
di dalam tuturan (6) B dan (7) B lazim dinamakan paradoks pragmatik,
yaitu suatu paradoks yang mengacu pada sikap bertentanggan kedua
pemeran serat di dalam percakapan (Leech 1983:111). Diantar kedua
tuturan itu, tuturan (6) B memenuhi paradok pragmatis sebaliknya
tuturan (7) B melanggarnya.

2. Bidal kemurahhatian

Nasehat yang dikemukakan di dalam bidal kemurahhatian
adalah bahwa pihak lain di dalam tuturan hendaknya diupayakan
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara itu sendiri
atau penutur hendaknya berupaya mendapatkan keuntungan yang
sekecil-kecilnaya. Tuturan yang biasanya mengungkapkan bidal
kemurahhatian ini adalah tuturan ekspresif dan tuturan asertif Leech
dalam Rustono (1999:67). Tujuan berikut ini merupakan contoh
tuturan yang berkenaan dengan bidal kemurahhatian.

(8) A : Pukulanmu sangat keras.

B : Saya kira biasa saja, Pak.
(9) A : Pukulanmu sangat keras.

B : siapa dulu?

Tutuan (8) B mematuhi bidal kemurahhatian sedangkan tuturan
(9) B melanggarnaya. Hal itu demikian karena tuturan (8) B itu
memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain dan meminimalkan
keuntungan kepada diri sendiri. Sementara itu, tuturan (9) B
sebalikanya, memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan
meminimalkan keuntungan kepada pihak lain. Tuturan (9) B juga
melanggar paradoks pragmatik, sedangkan tuturan (8) B mematuhinya.
Dengan demikian, atas dasar prinsip kesantunan tuturan (8) B lebih
santun jika dibanding dengan tuturan (9) B.

3. Bidal keperkenaan



Bidal keperkenaan adalah petunjuk untuk meminimaklan
penjelekan terhadap pihak lain dan memaksimalkan pujian kepada
pihak lain. Sebagaiman halnya dengan tuturan bidal keperkenaan ini
adalah tuturan ekspresif dan asertif Leech dalam Rustono (1999: 68).

Menurut Leech dalam Oka (1993:211) maksim keperkenaan
atau pujian bisa diberi nama lain yang kurang baik, yakni, ’maksim
rayuan’ tetapi istilah ’rayuan’ biasanya digunakan untuk pujian yang
tidak halus. Pada maksim ini aspek negatifnya yang lebih penting
yaitu, jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai
orang lain. Karena itu menurut maksim pujian sebuah pujian seperti
”Masakanmu enak sekali!” sangat dihargai, sedangkan ucapan seperti
”Masakanmu sama sekali tidak enak!” tidak akan dihargai. Tuturan
(10) B berikut ini memenuhi bidal keperkenaan, sebaliknya tuturan
(11) B melanggarnya, berikut bentuk kalimat yang dapat diperhatikan:
(10) A : Mari Pak, seadanya!

B : Terlalu banyak, sampai-sampai saya susah memilihnya.
(11) A : Mari pak, seadanya!

B : Ya, segini saja nanti kan habis semua.
Tuturan (10) B mematuhi bidal keperkenaan karena penutur

meminimalkan penjelekan terhadap pihak lain dan memaksimalkan
pujian terhadap pihak lain itu. Sementara itu, tuturan (11) B melanggar
bidal ini karena meminimalkan penjelekan kepada diri sendiri dan
memaksimalkan pujian kepada diri sendiri. Dengan penjelasan itu,
tingkat kesantunan tuturan (10) B lebih tinggi dibandingkan dengan
tuturan (11) B.

4. Bidal kerendahhatian

Menurut Leech (melalui Rustono 1999:68), nasehat bahwa
penutur hendaknya meminimalkan pujian kepada diri sendiri
merupakan isi bidal kerendahhatian bukan merendahdirikan penutur
agar tidak terkesan sombong. Tuturan yang lazim digunakan untuk
mengungkapkan bidal ini juga tuturan ekspresif dan tuturan asertif .

Tuturan (12), (13), dan (14) merupakan tuturan yang mematuhi
prinsip kesantunan bidal kerendahhatian.
(12) Saya ini anak kemarin, Pak.

(13) Maaf, saya ini orang kampung.

(14) Sulit bagi saya untuk dapat meniru kehebatan Bapak.

Hal itu demikian karena tuturan-tuturan itu memaksimalkan
penjelekan kepada diri sendiri dan meminimalkan pujian kepada diri
sendiri. Karena sesuai dengan bidal kerendahatian ini, tuturan (12),
(13), dan (14) merupakan tuturan yang santun.



Di pihak lain, tuturan (15), (16), dan (17) merupakan tuturan
yang melanggar prinsip kesantunan, karena tidak sejalan dengan bidal
kerendahhatian.
(15) Saya ini sudah makan garam.

(16) Saya bisa lebih dari kehebatan Bapak.

(17) Hanya saya yang bisa seperti itu.

Tuturan (15), (16), dan (17) melanggar prinsip kesantunan
karena tidak sejalan dengan bidal kerendahhatian. Tuturan-tuturan itu
merupakan tuturan yang tidak santun.

5. Bidal kesetujuan

Bidal kesetujuan adalah bidal di dalam prinsip kesantunan yang
memberikan nasehat untuk meminimalkan ketidaksetujuan antara diri
sendiri dan pihak lain. Tuturan asertif merupakan jenis tuturan yang
lazim mengungkapakan bidal kesetujuan ini Leech dalam Rustono
(1999:69). Tuturan (18) B dan (19) B merupakan tuturan yang
mematuhi perinsip kesatuan bidal kesetujuan ini.
(18) A : Bagaimana kalau lemari ini kita pindah?

B : Boleh
(19) A : Bagaimana kalau lemari ini kita pindah?

B : Saya setuju sekali.
Tuturan (18) B dan (19) B merupakan tuturan yang

meminimalkan ketidaksetujuan dan memaksimalkan kesetujuan antara
diri sendiri sebagai penutur dengan pihak lain sebagai mitra tutur.
Dibandingkan dengan tuturan (18) B, tuturan (19) B lebih
memaksimalkan kesetujuan. Karena itu derajat kesopanan lebih tinggi
tuturan (19) B dari pada tuturan (18) B.

Oleh karena tidak meminimalkan ketidaksetujuan dan tidak
memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri sebagai penutur dan
pihak lain sebagai mitra tutur, tuturan (20) B dan (21) B berikut ini
tidaklah merupakan tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan.
(20) A : Bagaimana kalau lemari ini kita pindah?

B : Saya tidak setuju.
(21) A : Bagaimana kalau lemari ini kita pindah?

B : Jangan, sama sekali saya tidak setuju.
Kedua tuturan B itu justru memaksimalkan ketidaksetujan

antara diri sendiri dan pihak lain. Jika dibandingkan dengan tuturan
(20) B, tingkat pelanggaran terhadap prinsip kesantunan tuturan (21) B
lebih tinggi.



6. Bidal kesimpatian

Bahwa penutur hendaknya meminimalkan antipati antara diri
sendiri dan pihak lain dan memaksimalkan simpati antara diri sendiri
dan pihak lain merupakan nasehat bidal kesimpatian. Jika penutur
menghasilkan tuturan yang meminimalkan antipati dan
memaksimalkan kesimpatian antara dirinya sendiri dengan pihak lain
sebagai mitra tuturnya. Penutur tersebut mematuhi prinsip kesantunan
bidal kesimpatian. Jika sebaliknya, penutur itu melanggar prinsip
kesantunan Leech (melalui Rustono 1999:70). Kesimpatian adalah
tuturan asertif. Berikut ini merupakan tuturan yang sejalan dengan
bidal kesimpatian.

(22) Saya ikut berduka cita atas meninggalnya ibunda.

(23) Saya benar-benar ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya

atas meninggalnya ibunda tercinta.

Dari tuturan di atas dapat disimpulkan bagaimana penutur
berusaha menunjukkan sikap kesimpatiannya dalam upaya
meminimalkan antipati antara diri sendiri dan pihak lain, upaya yang
ditujunjukkan penutur melalui tuturannya kepada mitra tuturnya
memberikan efek pemahaman yang sesuai dengan keadaan mitra tutur,
keadaan perasaan mitra tutur melalui kesimpatiannya, dari kalimat
santun yang disampaikan oleh penutur perihal keadaan yang menimpa
atau dialami mitra tutur, kesemua tuturan yang disampaikan penutur
merupakan upaya penutur dalam memberikan tuturan santun bagi
lawan tuturnya.

D. ADAPTASI TEORI

Telah diulas sebelumnya bahwa dalam kesantunan tutur antra prinsip
kesantunan dan prinsip kerjasama merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan dalam pragmatik dalam cabang ilmu linguistik, dengan objek
kajian yang sama yaitu tindak tutur, sehingga dalam penelitian ini dengan
objek kajian kumpulan teks pidato Soekarno dengan mengunakan teori
prinsip kesantunan Leech dengan adaptasi beberapa teori kesantunan tutur
para ahli pragmatik,

Berikut adalah teoiri yang digunakan untuk analisis besrta teori-teori
kesantunan tutur yang telah di formulasikan dengan teori Leech untuk
menunjang hasil pembedahan kesantunan tutur kumpulan teks pidato
Soekarno.



1. Penelitian pada skripsi ini diadaptasikan pada teori prinsip kesantunan

tutur Leech dengan enam kwalifikasi bidal diantaranya, 1) Bidal

ketimbangrasaan (tact maxim), 2) Bidal kemurahhatian (generosity

maxim) 3) Bidal keperkenaan (appobation maxim), 4) Bidal

kerendahhatian (modesty maxim), 5) Bidal kesetujuan (agreement

maxim), dan 6) Bidal kesimpatian (symphaty maxim).

2. Mengingat bahwa antara prinsip dan teori kesantunan tutur merupakan

kedua hal yang saling melengkapi, maka perlulah kiranya melibatkan

teori prinsip kesantunan tutur yang di kemukakan para ahli pragmatik

yang berkaitan dengan kaidah dan strategi yang tentu saja diselaraskan

dengan teori prinsip kesantunan tutur Leech, adapun teori tersebut

antara lain:

1) Teori kesantunan dengan pertimbangan aturan tentang hal-hal yang

bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam tindak tutur.

2) Teori kesantunan dengan pertimbangan tiga kaidah yang harus

ditaati, kaidah tersebut adalah formalitas, ketidaktegasan, dan

persamaan atau kesekawanan.

3) Teori kesantunan dengan pertimbangan strategi, strategi apakah

yang hendaknya diterapkan penutur agar tuturannya santun.

Dengan memperhatikan nosi muka, yaitu muka posotif dan muka

negatif . Muka positif adalah muka yang mengacu kepada citra diri

orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang



dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya

diakui orang sebagai suatu hal yang baik,

4) Teori kesantunan dengan strategi penghormatan yang berfungsi

sebagai sarana simbolis untuk menyatakan penghargaan secara

reguler.

5) Teori kesantunan dengan pertimbangan strategi-strategi. Ada lima

strategi kesantunan yang dapat dipilih agar tuturan penutur itu

santun, kelima straregi itu adalah,

a) melakukan tindak tutur secara apa adanya, tanpa basa-basi,

dengan mematuhi prinsip kerjasama Grice;

b) melakukan tindak tutur dengan menggunakan

kesantunanpositif;

c) melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan

negatif;

d) melakukan tindak tutur secara off record;

e) tidak melakukan tindak tutur atau diam saja.



BAB III

ANALISIS KESANTUNAN TUTURAN TEKS PIDATO SOEKARNO

DALAM BUNG KARNO MENGGALI PANCASILA KUMPULAN PIDATO

OLEH WAWAN TUNGGUL ALAM, S. H

Dalam bab ini akan dianalisis prinsip kesantunan yang dilanggar dan

dipatuhi serta bidal yang terdapat dalam kumpulan teks pidato Bungkarno

Menggali Pancasila Kumpulan Pidato, yang disunting oleh Wawan

Tunggul Alam, S. H, yang diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, edisi revisi ke-2, tahun 2001.

A. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesantunan Dalam Kumpulan Teks

Pidato Soekarno Dalam Buku Bung Karno Menggali Pancasila

Kumpulan Pidato oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,

(1) “… Tidak peduli rakyat bisa baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat
ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal
menurut hukum international mempunyai syarat-syarat suatu Negara
merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan pemerintahannya,
sudahlah ia merdeka…” (Wawan, 2001:10).

(2) “… Saya ulangi sekali lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal!
Juga di dalam urusan Kepala Negara, saya terus terang, saya tidak
akan memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki “
voornderstelt erfelikheid”, turun-temurun saya seorng islam, saya
menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap Kepala
Negara pun dipilih…” (Wawan, 2001:27).

(3) “…Ada orang berkata: pada waktu Bung Karno mempropagandakan
Pancasila, pada waktu ia menggali, ia menggalinya kurang dalam.
Terang-terangan yang berkata demikian dari pihak islam. Dan saya
tegaskan, saya ini orang islam. Tetapi saya menolak perkataan bahwa
pada waktu saya meggalidi dalam jiwa dan kepribadian bangsa
Indonesia kurang dalam menggalinya. Sebab dalam pihak islam

38
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dikatakan, jikalau Bung Karno menggali dalam sekali, ia akan
mendapatkan dari galiannya itu Islam…”( Wawan, 2001:140).

Dalam tuturan (1) penyampaian kalimat bodoh sebenarnya kurang

santun untuk disampaikan di depan umum, terlebih bagi seorang pemimpin

Negara di depan masyarakatnya, kemudian dalam tuturan ke-(2)

menjelaskan adanya unsur paksaan terhadap mitra tutur, dalam kata berikut

saya tidak akan memilih monarki. Apa sebab? Kalimat yang disampaikan

memiliki kesan bahwa mitra tutur tidak ada kesempatan memilih selain hal

yang disampaikan penutur, tidak adanya unsur kesekawanan dan ketidak

tegasan yang memberi dampak negatif keangkuhan penutur, demikian

halnya pada kutipan teks tuturan pidato (3) juga merupakan ketidaksantunan

tutur yang tidak mmpertimbangkan adanya faktor ketidaktegasan dan

kesekawanan, ketidaktegasan yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya

sebenarnya memberikan penjelasan yang mendasar, bahwa beliau dalam

menggali pancasila telah mempertimbangkan segala aspek bahkan untuk

kebutuhan beragama bagi masyarakatnya, namun dalam kajian kesantunan

tutur pragmatik bentuk tuturan di atas merupakan tuturan tidak santun,

Hal ini ditinjau dari prinsip kesantunan yang mengutamakan kaidah,

antara lain kaidah formalitas, ketidaktegasan, dan persamaan atau

kesekawanan (Gunarwan 1992:14). Kaidah formalitas berarti jangan

memaksa atau jangan angkuh, sehingga jelas bahwa tuturan-tuturan di atas

melanggar prinsip kesantunan dengan menekankan kata “Terang-terangan

yang berkata demikian dari pihak islam”, Pihak islam, hal ini akan
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memberikan dampak ketersinggungan pihak islam sebagai tertuduh,

kemudian kata “Sebab dalam pihak islam dikatakan, jikalau Bung Karno

menggali dalam sekali, ia akan mendapatkan dari galiannya itu Islam”,

pengutaraan pendapat pihak islam yang ditanggapi dengan mengutamakan

kesekawanan oleh Soekarno merupakan bentuk pelanggaran tutur, Soekarno

seharusnya menyampaikan kata “ Terimakasih atas koreksi saudara-saudara

dari islam bahwa penggalian saya di akuai, apa yang saya dapatkan dari

pemikiran saya ternyata juga merangkul falsafah hidup saudara-saudara dari

islam”.

(4) Maka itu saya berkata: Kenal dulu segala keadaan di Indonesia, baru
mengerti nanti marhenisme. Di pihak yang lain harus mengerti apa
marxisme itu, jangan mengira marxisme itu dus komunisme. Tidak!
Jangan mengira bahwa marxisme itu dus Soska. Tidak!...” ( Wawan,
2001:140).

(5) “…Ada orang dengan gampang berkata: Ooh, marxsme itu adalah
materealisme. Marxisme adalah historis materealisme. Selalu
dilupakan perkataan “historis”. Marxisme adalah dus anti Tuhan.
Mana kitab marxisme yang berkata bahwa marxisme itu anti
Tuhan?...” ( Wawan, 2001:232).

Tidak adanya agreement dan besarnya cost bagi mitra tutur serta

benefit sebesar-besarnya bagi penutur itu sendiri, dapat dilihat pada kolokasi

kata pada kutipan (4) Di pihak yang lain harus mengerti apa marxisme itu,

jangan mengira marxisme itu dus komunisme. Tidak!, dalam kutipan teks

pidato tersebut memberikan keuntungan atau benefit pada penutur sehingga

menjadikan tuturan tersebut tidak atau kurang santun, Soekarno tidak

menambahkan kata dengan orentasi memberikan pemahaman kepada

audiens perihal apakah marxisme itu dan apa kaitan komunisme dengan
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marxisme terlebih dahulu sebelum memberinkan fonis bahwa marxisme itu

bukanlah dus komunisme,

Audiens kurang memahami paparan verba yang beliau sampekan, hal

ini merupakan beban mitra tutur untuk mengaji ulang makna kata yang

disampaikan urator berkenaan dengan arti kata tersebut, kemudian pada

kutipan berikutnya adalah (5) Ada orng dengan gampang berkata,

kesetujuan patut disampaikan dengan upaya meluruskan apa yang menjadi

kesalahan asomsi dari pihak lain perlu dilakukan sebagai upaya untuk

menekan kekecewaan pihak lain yang menyampaikan opininya karna

dipandang remeh, tidak adanya agreement atau kesetujuan serta besarnya

biyaya yang dibebankan kepada mitra tutur.

Pada data (3) Mana kitab marxisme yang berkata bahwa marxisme

itu anti Tuhan? Sebuah pertanyaan yang di tekankan pada mitra tutur untuk

megerti, memahami saekaligus menimbang pernyataan penutur,

membuktikan bahwa tuturan di atas tidak atau kurang santun menurut

prinsip kesantunan yang dikemukakan Leech (melalui Gunarwan, 1995:12).

Pendeskripsian ini ditinjau dari prinsip kesantunan tutur Leech yang

antara lain: terdapat nosi-nosi (1) biaya (cost) dan keuntungan (benefit), (2)

celaan atau penjelekan (dispraise) dan pujian (praise), kesetujuan

(agreement), serta (4) kesimpatian dan keantipatian (sympathy/ antiphathy)

(Gunarwan, 1995:12).

(6) “… Misalnya saya ambil satu contoh: Uzbekistan itu 34 tahun yang
lalu, masya Allah, perkara terbelakangnya bukan main! Atau
Mongolia yang pernah saya datangi Uzbekistan pun pernah
saya datangi, Mongolia dengan Ibukotamya Ulanbator tiga puluh
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tahun yang lalu, masya Allah, terbelakangnya!...” ( Wawan,
2001:232).

(7) …” Tidak ada wanita bisa membaca, bisa menulis, orang laki-laki pun
90% tidak bisa membaca dan menulis, orang di sana Cuma bisa
mengembala, mengembala kuda, mengembala sapi, mengembala
kambing…” ( Wawan, 2001:232).

Penghargaan terhadap pihak lain tanpa berupaya merendahkan pihak

lain sangat diperlukan dalam upaya pematuhan prinsip kesantunan tutur,

terkait dengan kutipan teks tuturan pidato Soekarno yang tidak

mempertimbangkan hal tersebut berkenaan dengan keadaan masyarakat

dalam suatu Negara dengan kata dalam kutipan (6) Mongolia dengan

Ibukotamya Ulanbator tiga puluh tahun yang lalu, masya Allah,

terbelakangnya dirasakan tanpa ada penghargaan terhadap pihak lain,dan

pada kutipan (7) yang juga menjelaskan bahwa keadaan suatu masyarakat

yang terbelakang dengan gambaran kata Tidak ada wanita bisa membaca,

bisa menulis, orang laki-laki pun 90% tidak bisa membaca dan menulis,

runtutan kata tersebut adalah kurang santun.

Pelanggaran prinsip kesantunan tutur pada kutipan teks di atas

dikarenakan kurangnya unsur penghargaan oleh penutur terhadap keadaan

masyarakat, harapan kesantunan tutur adalah adanya upaya peyakinan hal-

hal baik yang selayaknya dihargai, seperti prinsip kesantunan yang

dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1978), (melalui Gunarwan,

1992:18) bahwa kesantunan tutur perlu ditunjang adanya nosi muka yaitu

muka positif dan muka negatif, muka positif adalah muka yang mengacu

kepada citra diri orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa
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yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya

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

B. Bentuk Pematuhan Prinsip Kesantunan Dalam Kumpulan Teks Pidato

Soekarno Dalam Buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan

Pidato oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,

(8) “… Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikosoemo dan saudara-
saudara Islam lain: Maafkanlah saya memakai perkataan
“kebangsaan”ini! Saya pun orang Islam. Tapi saya minta kepada
saudara-saudara janganlah saudara-saudara salah faham …” ( Wawan,
2001:14).

(9) “…Maka manakah yang dinamakn tumpahdarah kita, tanah air kita?
Menurut geopolitik, maka Indonesia, Indonesia tanah air kita.
Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukn Sumatra saja, atau
Borneo saja,atau selabes saja, atau Ambon saja,atau Maluku saja,
tetapi segenap kepulauan yang di tunjuk oleh Allh SWT menjadi satu
kesatuan antara dua benua dan dua samudara, itulah tanah air kita!…”
( Wawan, 2001:17).

Tuturan pada kutipan (8) dan (9) adalah santun, ditinjau dari tiga

kaidah antara lain, formalitas, ketidaktegasan, dan persamaan atau

kesekawanan, dan dalam kutipan di atas apabila ditinjau dari prinsip yang

dikemukakan Lokoff maka kedua kutipan tersebut memenuhi prinsip

kesantunan tutur.

Penggunaan diksi pada kutipan (8) kata Saya minta, saudara Ki

Bagoes Hadikosoemo dan saudara-saudara Islam lain, dan kata

Maafkanlah saya, kemudian di ikuti verba Saya pun orang Islam,

merupakan bentuk dan upaya penghormatan kepada pihak lain dengan

menunjukkan kesekawanaan bagi penutur dan mitra tutrnya, kesekawanan
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yang ditunjukkan dengan menyebut bahwa dirinya adalah orang islam, yang

secara tersurat beliau mengakui cara pandang islamiah, kemudian pada

kutipan (9) kesekawanan juga ditunjukkan dalam tuturan tersebut, perihal

kesamaan wilayah dalam satu kesatuan yang di gariskan Allah SWT dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(10) “…Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yng cukup tentang
verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isa
pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah di dalam
Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu,
menyatakan: Bahwa prinsip kelima dari Negara kita iayalah
Ketuhanan yang maha berbudayaan …” ( Wawan, 2001:29).

(11) “…Di sinilah, dalam pengakuan azas yang kelima inilah, audara-
sudara segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan
mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan ber-
Tuhan pula ...” ( Wawan, 2001:29).

Prinsip kesantunan yang dicerminkan dalam tuturan Soekarno di atas

adalah pencitraan yang merupakn keinginan yang baik, dalam kutipan (10)

misalnya bahwa Soekarno menampilkan pemimpin besar Muhammad SAW,

sosok Rosul yang sangat terpuji dan tiada tercela, disampaikannya bahwa

agama yang diusung Nabi besar Muhammad SAW mengajari nilai-nilai

toleransi beragama, dan hal ini sangat baik dituturkan Soekarno,

Begitu pula dalam kutipan (11) tuturan santun Soekarno membawa

pengertian bahwa azas ke-Tuhanan sangatlah penting untuk menghargai dan

melindungi kehidupan umat beragama, sehingga di tinjau dari upaya sang

urator menyampaikan tuturannya yang disertai falsafah-falsafah nilai yang

memberikan keyakinan baik sesuai dengan nosi muka positif, muka positif

adalah muka yang mengacu kepada citra dari orang yang berkeinginan agar
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apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya atau apa yang merupakan

nilai-nilai yang diyakininya diakui masyarakat sebagai sesuatu yang baik,

Soekarno menyampaikan apa yang menjadi pandangannya adalah sesuatu

yang baik dan berharap apa yang menjadi buah pikirannya dapat diakui pula

sebagai sesuatu yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara oleh

masyarakat Indonesia.

Tututurn pada kutipan teks (12) dan (13) berikut merupakan tuturan

santun sesuai dengan prinsip kesantunan,

(12) “…Rasa kebangsaan kita udah sejak zaman dahulu, demikian pula
rasa perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya
bangsa di dalam dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah
menjajah bangsa lain adalah bangsa Indonesia…” ( Wawan, 2001:54).

(13) “…Demikian pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan
Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap
kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu
berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut
berjuang? Oleh karna engkau merasa memperjuangkan kedaulatan
rakyat …” ( Wawan, 2001:54).

Mengapa dalam tuturan (12) dan (13) di atas santun? Hal itu

dikarenakan pada tuturan di atas mengandung unsur sympathy/antipathy

salah satu unsur prinsip kesantunan tutur yang dikemukakan Leech, bahwa

prinsip kesantunan Leech mengemukakan nosi-nosi yang diantaranya adalah

nosi kesimpatian dan keantipatian,

Dalam tuturan (12) terlihat kesimpatian, bahwa urator memuji bangsa

Indonesia sebagai satu bangsa yang tidak pernah menjajah negara manapun

di dunia, sedangkan pada kutipan (13) penutur juga menuturkan kesamaan

rasa dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, hal inilah yang menjadikan
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tuturan di atas santun sesuai dengan prinsip keantunan tutur yang di

kemukakan Leech.

(14) “…Barangkali saudara-saudara, pernah mendengar uraian ini, tetapi
baiklah saya uraikan lagi. Apa yang dinamakan proletar? Pak , proletar
itu kaum buruh. Tidak jelas! Marilah kita tanya pada Kalr Marx
sendiri. Dia yang mengadakan perkataan, terkenalnya perkataan
proletar, menurut Marx proletar adalah orang yang menjualkan
tenaganya kepada orang lain dengan tidak memiliki alat produksi. Ini
definisi Marx …” ( Wawan, 2001:166).

(15) “…Ceritanya ialah pada suatu hari saya berjalan di sebelah selatan
kota Bandung, kalau saudara mau tau desanya Cigerlereng. Di
Cigerlereng. Saya jalan-jalan di sana, saya melihat laki-laki sedang
menggarap sebidang tanah. Saya tanya: Bung ini tanah siapa? Gaduh
abdi. Pacul ini siapa punya? Gaduh abdi. Artinya Gaduh abdi itu saya
punya. Gubuk ini siapa punya? Gaduh abdi. Engkau kalau sudah
tanam padi, hasil padi ini untuk siapa? Buat abdi. Wah engkau kaya? “
tidak, miskin. Maklum Cuma begini, dan sekalipun tanah punya saya
sendiri, pacul punya saya sendiri, hasilnya pun punya saya sendiri
tetapi saya miskin, paling miskin. Coba lihat gubuk itu sudah reot”
Orang ini bukan proletar. Miskin tetapi bukan proletar sebab alat
produksi milik dia sendiri …” ( Wawan, 2001:118).

Kata Proletar yang berarti kaum buruh pada kutipan (14) diberikan

Soekarno kepada mitra tutur sebagai pemberitahuan, dan hal ini tentunya

memberikan perasaan senang terhadap lawan tutur perihal pemberitahuan

sesuatu yang baru sebagai pemahaman, dengan tuturan santun seperti kaum

buruh kata ini santun jika dibandingkan dengan rakyat miskin,

Demikian halnya pada teks tuturan (15) di atas, dilihat dari

perbincangan antara Bung Karno dan seorang pria penggarap menunjukkan

ada kesantunan, pertama dengan kata Bung, Soekarno memanggil dengan

sapaan akrap pada si penggarap, Soekarno menyamakan dirinya dengan si

pengarap dengan sapaan itu, identifikasi yang kedua pada kata Wah engkau

kaya hal ini merupakan upaya Soekarno menyenangkan dan meninggikan si
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Pria penggarap, dari sini dapat disimpulkan bahwa kedua teks tuturan

Soekarno di atas adalah tuturan santun dengan upaya menyenangkan lawan

tutur sesuai prinsip kesantunan, dengan menyertakan setrategi penuturan

yang apa adanya, tanpa basa-basi sesuai dengan keadaan yang ingin

disampaikan, hal-hal tersebut mematuhi prinsip kerjasama.

(16) “…Nah, dus, saudara-saudara kita yang melihat segala cacat daripada
productiewijze daripada kapitalisme, melihat daripada cacat-cacat
parlementaire demokratie, kitalah yang sebaliknya sebagai amanat
penderitaan daripada bangsa Indonesia, memikul kewajiban,
kewajiban untuk menyelenggarakan satu masyarakat yang bukan
masyarakat kapitalisme, tetapi masyarakat yang adil dan makmur…” (
Wawan, 2001:149).

(17) “…Maka oleh karena itu saya berkata: Demokarasi yang harus kita
jalan kan, adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian
Indonesia sendiri. Jikalau kita tidak bisa berpikir demikian itu, kita
nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat
penderitaan daripada rakyat itu…” ( Wawan, 2001:150).

Upaya Soekarno dalam memberikan penghormatan terhadap khalayak

terlihat dalam tuturannya, pada tuturan (16) dikemukakan olehnya sebuah

amanat rakyat, amanat hidup yang di percayakan kepadanya sebagai seorang

presiden yang harus ia laksanakan sesuai dengan amandemen dan falsafah

Pancasila, hal ini tidak melewati kapasitasnya, apa yang disampaikan

Soekarno sesuai dengan proporsinya.

Kemudian dalam teks kutipan (17) tuturan dalam teks tersebut

memberikan gambaran bahwa tidak boleh ingkar atas apa yang menjadi

tujuan bersama, tujuan kemerdekaan Indonesia dan amanat penderitaan

rakyat.
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Jika ditinjau dari teks dan esensi kalimat Soekarno dalam tuturan (16)

dan (17) adanya unsur penghormatan secara simbolis dan pengharapan

secara reguler, di samping itu terdapat pula apa yang disampaikan sesuai

dengan haknya sebagai seorang Presiden tanpa melampaui hak-hak mitra

tutur dan dari kutipan tersebut dapat dipastikan bahwa Soekarno tidak

ingkar dengan kewajibannya.

Penjelsan di atas sesuai dengan prinsip kesantunan Fraser (1978),

Fraser membedakan kesantunan dari penghormatan, yaitu bahwa

penghormatan adalah bagian aktivitas yang berfungsi sebagai sarana

simbolis untuk menyatakan penghargaan secara reguler, sedangkan

kesantunan adalah properti yang diasosiasi dengan ujaran bahwa menurut

pendengar penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak ingkar di dalam

memenuhi kewajibannya (Gunarwan, 1992:15).

Berikut ini adalah tutran santun Soekarno dalam kutipan teks pidato

data (18) dan (19)

(18) “…Maka, bangsa Indonesia harus mempunyai belief, mempunyai
geloof, mempunyai kepercayaan. Dan geloof bangsa Indonesa harus
larger than thenation itself, lebih luas dari bangsa Indonesia sendiri,
berupa pancasila, saudara-saudara. Pancasila penguatan daripada rasa
kebangsaan, keinginan daripada bangsa Indonesia yang ingin menjadi
Negara yang kuat, bangsa yang kuat, mengadakan masyarakat yang
adil dan makmur…”. ( Wawan, 2001:157).

(19) “…Kita bangsa Indonesia seluruhnya dalam menghadapi tantangan
yang dahsyat ini, keinginan saya, saudara-saudara dalam beberapa hal
jangan di pertkaikan lagi. Antara lain, janganlah dipertikaikan lagi
warna bendera kita, merah putih,yang megah. Jangan dipertikaikan
lagi, jangan diperdebatkan lagi, jangan pula diperdebatkan lagi di
konstituante, sebab sebagai dikatakan oleh Prof. Mr. Muh. Yamin, ini
adalah warisan dari orang-orang kuruhun, leluhur kita sejak beribu-
ribu tahun…” ( Wawan, 2001:159).
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Tuturan Soekarno dengan pencitraan yang merupakn keinginan yang

baik, dalam kutipan (18) Pancasila penguatan daripada rasa kebangsaan

nilai-nilai keinginan luhur bangsa yaitu mencapai Negara yang kuat dan

makmur,

Diperkuat dengan kutipan (19) tuturan santun Soekarno “janganlah

dipertikaikan lagi warna bendera kita, merah putih,yang megah. Jangan

dipertikaikan lagi, jangan diperdebatkan lagi, jangan pula diperdebatkan lagi

di konstituante, sebab sebagai dikatakan oleh Prof. Mr. Muh. Yamin, ini

adalah warisan dari orang-orang kuruhun, leluhur”, hal ini membawa

pengertian bahwa pertikaian bukanlah jalan terbaik sementara apa yang ada

dalah merupakan titipan dari leluhur, sesuatu yang harus dilestarikan

sebagai bentuk tanggung jawab pewaris, sebuah pemahaman yang

menampilkan citra kebaikan yaitu menghargai warisan leluhur,

Dari apa yang disampaikan Soekarno dapat dideskripsikan bahwa

urator menyampaikan tuturannya penunjuk nilai yang memberikan

keyakinan baik sesuai dengan nosi muka positif, bahwa muka positif adalah

muka yang mengacu kepada citra dari orang yang berkeinginan agar apa

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

nilai yang diyakininya diakui pendengar sebagai sesuatu yang baik, sesuatu

yang pantas dan sesuai bagi pendengar, dan dalam hal ini sesuai dengan

kebutuhan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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C. Bentuk Bidal-bidal yang Terdapat Dalam Kumpulan Teks Pidato

Soekarno Dalam Buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan

Pidato Oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,

a) Bidal Ketimbangrasaan

(20) “..Ma`af , beribu maaf!. Banyak anaggota telah berpidato, dan
dalam pidato mereka itu dituturkan hal-hal yang sebenarnya
bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia...” ( Wawan,
2001:1).

Besarnya jumlah kata yang dituturkan penutur, dengan

menyertakan kata “Ma`af”, kata yang lain adalah, “Banyak anaggota

telah berpidato” dan kata selanjutnya adalah “Dan dalam pidato mereka

itu dituturkan hal-hal yang sebenarnya...“, kata-kata tersebut bisa saja

tidak perlu Soekarno sampaikan jika tidak perlu memperhatikan

perasaan lanwann bicaranya, dengan hanya cukup berkata “Bukan

permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia “, tetapi oleh Soekarno

disampaikan dengan pengantar panjang di dalam kutipan data (20)

adalah upaya meminimalkan biaya pada pihak lain dan memaksimalkan

kerugian pada diri sendiri terbukti dari ekspresi penutur dalam bertutur.

(21) “...Lihatlah pula jikalau Tuan-tuan kehendaki contoh yang
lebih hebat Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara
Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas?, seratus lima puluh
milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih daripada
80% tidak dapat membaca dan menulis...” ( Wawan, 2001:3).

Untuk menunjukkan ketimbangrasaannya, Soekarno menyamakan

keadaan masyarakat Indonesia pada masa itu, yaitu masa di mana

masyarakat Indonesia yang belum dapat dikatakan dalam kutipan

pandai, Soekarno menggunakan kata cerdas dalam kutipan teks pidato
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kutipan data (21) dalam penyampaian kata tersebut disertai pula

pengantar kata panjang yang membuatnya mengalami kerugian ekspresi

dan besarnya jumlah kata yang harus dituturkan

Sehinga dalam runtutan kalimat yang Soekarno sampaikan dalam

kutipan data (21) adalah tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan tutur

bidal ketimbangrasaan.

(22) “… Nah, Kepada Mahasiswa di Bandung dan sekarang juga
kepada Mahasiswa di Yogyakarta, saya menganjurkan: janganlah
mau kepada snobisten; jangan! Berpikirlah bebas, mencari cara
menyumbang kepada penyelenggaraan daripada bluei-print ini…”
( Wawan, 2001: 293).

Tuturan degangan bentuk ujar impositif yang ada pada kutipan teks

pidato data (22) merupakan tuturan yang tidak memberikan tekanan

biaya sebuah keharusan, melainkan sebuah anjuran yang memiliki

banyak sekali ruang pertimbangan, dalam tuturan tersebut juga

mengandung tuturan kompositif atau lazim disebut tuturan dengan janji

dan penawaran, bahwa di tawarkan Soekarno dalam teks tersebut

“janganlah mau kepada snobisten” kemudian dilanjutkan dengan kata

“Berpikirlah bebas, mencari cara menyumbang kepada penyelenggaraan

daripada bluei-print ini”, dan penawaran Soekarno adalah

penyelenggaraan pemerintahan di tangan rakyat melalui komite

perwakilan rakyat.

Penawaran yang terjadi adalah kebebasan pemikiran tanpa tekanan

bagi mitra tutur seperti kutipan teks pidato (22) di atas merupakan

bentuk tuturan santun, dan dalam kutipan teks tersebut dapat



52

disimpulkan sebagai tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan tutur

bidal ketimbangrasaan.

(23) “… Permohonanku kepada Allah SWT ialah, Saudara-saudara bisa
membaca di alam dada-dada Bung Karno memohon kepada Allah
SWT supaya Negara Republik Indnsia tetap berdasarkan
Pancasila” ( Wawan, 2001:42).

(24) “….Tidak ada satu tanah air yang lebih indah daripada Bangsa
Indonesia…” ( Wawan, 2001:62).

Tuturan impositif yang disampaikan penutur pada kutipan teks

pidato data (23) dan (24) di atas memperlihatkan banyaknya biaya yang

dikeluarkan sang pembicara berkenaan dengan ekspesi dan apresiasi

serta jumlah kata yang dikeluarkan

Harapan sang urator Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap

berdsarkan Pancasila, dalam penyampaian harapannya, Soekarno

menyertakan pengantar yang antara lain “Permohonanku kepada Allah

SWT ialah“, kemudian di ikuti pengantar yang lain ”Saudara-saudara

bisa membaca di alam dada-dada Bung Karno”, dengan demikian pada

tuturan di atas memperlihatkan upaya peminimalan kerugian pada pihak

lain, sehingga data (23) dan (24) merupakan tuturan santun prinsip

kesantunan tutur bidal ketimbangrasaan.

(25) “…Disamping itu, aku bergembira diberi kesempatan oleh Allah
SWT sebagai warga negara biasa membicarakan hal-hal dasar
negara ini…” ( Wawan, 2001:42).

(26) “…Aku tidak pencipta Pancasila, Saudara-saudara…” (Wawan,
2001:51)

(27) “… jika ada yang berkata,” Bung Karno yang mengadakan Negara
Rebuplik Indonesia.”. Tidak benar!!! …” ( Wawan, 2001:54).
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Leech (melalui Rustono, 1999:68), menjelaskan bahwa nasehat

penutur hendaknya meminimalkan pujian kepada diri sendiri, dan pada

tuturan data (25) rasa sukur atas karunia Allah SWT, pengakuan sebagai

warga Negara biasa, dalam kutipan data (26) pengakuan yang tegas dan

merendah, sedangkan pada nomor data (27) penolakan tegas akan

sesuatu yang meninggikan sang urator merupakan upaya pihak diri

sendiri menekan pemaksimalan pujian terhadap diri sendiri, sehingga

dapat disimpulkan bahwa penyampaian tuturan sang urator di atas

mematuhi prinip kesantunan tutur bidal ketimbangrasaan.

(28) “…Yah, kita mengetahui, kami daripada pihak pemerintah
mengetahui, bahwa cita-cita sosial kita, masyarakat adil dan
makmur belum tercapai…” ( Wawan, 2001:83).

(29) “… Mari, hai, Rakyat Indonesia, mari hai rakyat Bandung, kita
berjuang terus, berjalan terus, dengan dasar Proklamasi 17
Agustus 1945…” ( Wawan, 2001:86).

Dalam tuturan (28) dan (29) yang disampaikan secara impositif

bermaksud memberikan perintah dan pemahaman kepada pihak lain,

sehingga disini pembicara mengalami kerugian dengan memaksimalkan

keuntungan pada pihak lain, terbukti dari ulasan tutur yang banyak

didukung dari kosa kata yang harus disampaikan, dalam data (28)

bahwa urator menyadari, mengakui bahwa apa yang menjadi cita-cita

bersama yaitu “masyarakat adil dan makmur belum tercapai”, kemudian

pada data (29) peritah dan ajakan Urator dalam upaya memajukan

kehidupan bersama dengan dasar yang telah ada yaitu ” Proklamasi 17

Agustus 1945”,
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa penutur

mempertimbangkan pematuhan prinsip kesantunan tutur bidal

ketimbangrasaan dengan memperhatikan penggunaan kata yang

mengandung ajakan dan pemahaman.

(30) “… Ada pula yang berkata adalah Negara penjelmaan daripada ide
yang luhur sekali…” ( Wawan, 2001:129).

(31) “… Saya beri uraian itu tadi agar saudara-sadara mengerti bahwa
bagi Rebuplik Indnesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa
menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leistar dinamis,
Leistar, bintang pimpinan…” ( Wawan, 2001:133).

Tuturan nomor (30) dan (31) di sampaikan dengan kalimat-kalimat

impositif yang dikemukakan penutur meberikan perintah dan arahan

untuk mempertimbangan pemilihan atau pembentukan dasar Negar yang

sesuai dengan pribadi bangsa, tuturan disampaikan dengan mengunakan

kaidah tutur untuk memper besar keuntugan pihak lain dengan

meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri hal ini berkenaan dengan

penyampaian kalimat yang panjang lebar.

Berdasarkan dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa

tuturan di atas merupakan tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan

tutur bidal ketimbangrasaan.

(32) “… Ini adalah satu fact, satu kenyataan yang tidak bisa dibantah
oleh saipapun jugan. Di atas dasar fact ini kita tidak boleh tidak
harus mengakui adanya bangsa dan kebangsaan, ditinjau dari
sudut apapun… “( Wawan, 2001:163).

Pada tuturan di atas terlihat bahwa penutur melakukan penekanan

pilihan dan tidak memberikan ruang keuntungan bagi pihak lain untuk

memilih,
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Sebuah keharusan dengan runtutan kalimat impositif memaksa

tanpa memperhitungkan keuntungan biaya pilihan pada mitra tutur atau

pihak lain merupakan tuturan yang kurang santun, dan tuturan yang

tidak memperhatikan upaya untuk memberikan keuntungan semaksimal

mungkin kepada mitra tutur dengan biaya sekecil mungkin secara

pragmatis melanggar prinsip kesantunan tutur bidal ketimbangrasaan.

(33) “… Di daerah Garut , padahal nyata kita yang tidak membutuhkan
tutup botol, kataku d Jakarta, kita beli tutup botol dari luar, kruk,
gabus dari luar, dari Yunani. Devisen kita habis…” ( Wawan,
2001:294).

(34) “… Kita ini rakyat karet! Apa tidak bisa bikin tutup botol dari
karet?…” (Wawan, 2001:295)

Kutipan teks tuturan pidato (33) terdapat kalimat ekspresif dan

tuturan (34) menggunakan kalimat impositf, dalam tuturan tersebut

ditemukan dalam kutipan(33) terdapat kata padahal nyata kita tidak

membutuhkan tutup botol dn dalam kutipan (34) terdapat kata Apa

tidak bisa bikin tutup botol dari karet pertanyaan yang sekaligus

perintah untuk membuat tutup botol sendiri dan diperkuat dengan

kolokasi kata Kita ini rakyat karet! Menunjukkan maksud bahwa kita

memiliki bahan baku yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku tutup

botol ,

Akan tetapi penyampaian kata dengan proporsi kesopanan perlu

dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak lain, penempatan

diksi agar pihak lain mengalami peminimalan biyaya dengan

keuntungan besar oleh pihak lain perlu dipertimbangkan, terkait dengan

kedua teks tersebut, pada teks (33) ter pernyataan kata Devisen
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pengeluaran yang tidak perlu di kolokasikan dengan kata padahal nyata

kita tidak membutuhkan tutup botol keuangan yang habis hal ini jelas

membuat mitra tutur merasa mengalami kerugian karna pihak lain atau

mitra tutur harus melakukan penambahan biaya dengan menelaah lebih

lanjut.

Sedangkan pada teks tuturan (34) Apa tidak bisa bikin tutup botol

dari karet? Tuturan tersebut merupakan pertanyaan yang

mengakibatkan kerugian bagi mitra tutur, kerugian yang ada bagi mitra

tutur adalah tuntutan yang harus dipenuhi perihal keterbatasan

kemampuan mengelola sumberdaya yang sudah ada, dengan kata lain

urator menyayangkan ketidak mampuan mitra tutur, sedangkan bagi

mitra tutur pilihan akan adanya pmbekalan skil atau kemampuan perlu

terlebih dahulu diberikan, dengan demikian menurut prinsip kesantunan

tutur Leech kedua tuturan di atas melanggar prinsip kesantunan bidal

ketimbangrasaan.

b) Bidal Kemurahhatian

(35) “…Saudara-saudara, kalau saumpamanya pada saat sekarang ini
Balatentara Dai Nipon menyerahkan urusan Negara kepada kita,
maka satu menitpun kita tidak akan menolak...”, ( Wawan,
2001:6).

Nasehat yang dikemukaklan dalam tuturan (35) di atas

menandakan adanya upaya untuk memaksimalkan pengertian untuk

memberi keuntungan maksimal pihak lain dan meminimalkan

keuntungan diri pribadi,
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(36) “…Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat
kita!, di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan
hatinya rakyat kita!...”, ( Wawan, 2001:8).

Tuturan (36) di atas menjelaskan paparan pengetahuan dengan

penyampaian kata penuh pemahaman dan penyertaan psikologi

pembicara yang runtutan kalimatnya menjaga kualitas kalimat ekspresif

dengan memperhatikan upaya pemaksimalan keuntungan yang diterima

oleh pihak lain,

Keuntungan mitra tutur yang dapat dipaparkan pada data (35)

bahwa untuk urusan kemerdekaan tidak dapat di tunda-tunda, bahwa

kemerdekaan adalah cita-cita bersama yang harus terwujud secepatnya,

kemudian dalam kutipan data (36), bahwa kapanpun Indonesia siapo

untuk merdeka, dan dijelaskan pula bahwa pembenahan dalam segala

bidang akan dilakukan di dalam Negeri yang telah merdeka.

Runtutan kalimat santun Soekarno dengan sukarela mengantarkan

verba dengan tujuan seluruh khalayak yang hadir menyadari arti penting

kemerdekaan membuat Soekarno melakukan pilihan kata dan mengupas

pandangan yang agar selaras dengan semua pihak perihal kemerdekaan

yang tidak bisa ditawar kapan dan dimana serta bagaimana keadaan

yang ada, merupakan tuturan santun yang sesuai dengan bidal bidal

kemurahhatian.

(37) “…Saudara-saudara saya mengusulkan: Kalau kita mencari
demokrasi hendaknya bukan demkrasi barat tetapi
permusyawaratan yang memberi hidup…”, (Wawan, 2001:26)
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Dalam tuturan (37) yang penuh pemahaman antarara tuturan

mengusulkan dengan kata permusyawaratan yang memberi hidup

merupkan rentetan tutur pemaksimalan keuntungan dengan menawarkan

pertimbangan pemahaman dan pengertian kepada mitra tutur, usul

Soekarno memberikan ruang dan pilihan terhadap audiens, yang bisa

saja di jawab “setuju atau tidak” oleh audiens, dengan demikian tuturan

ini dapat dikatakan tuturan santun, yaitu prinsip kesantunan bidal

kemurahhatian.

(38) “… Tadi ada yang meminta pada saya supaya dijelaskan sedikit
bahwa negara adalah alat…” ( Wawan, 2001:187).

(39) “… Kita menghendaki satu msyarakat adil dan makmur ,
masyrakat yang tidak ada hisap-menghiap satu sama lain…” (
Wawan, 2001:187).

Didalam pidato kursusnya di Istana Negara ini Soekarno berada

dalam posisi yang dalam konteks verbal mengalami tingkat kerugian

dalam hal ini waktu, ekspresif juga banyaknya kata yang disampaikan

sebagai upaya memberi pemahaman,

Negara adalah Alat, dalam data (38) kesedian Soekarno dalam

menanggapi permintaan audiens perihal pernyataannya yang

mengatakan bahwa negara adalah alat, perumpaman Soekarno untuk

mewakili bahwa yang terpenting dalam suatu Negara adalah

masyarakatnya, maka Soekarno menyebut bahwa Negara adalah alat,

alat pemerintahan, yang dilanjutkan dalam data (39) bahwa alat tersebut

digunakan untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu terwujudnya

masyarakat adil dan makmur.
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Dengan uraian penjelasan di atas, pada data (38) dan (39) di atas

yang merupakan manifestasi kalimat-kalimat ekspresif dan asertif ini

memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain, dalam hal ini peserta

kursus pancasila di Istana Negara Juni 1958, sehingga tuturan di atas

dapat digolongkan menjadi tuturan santun yang sesuai dengan prinsip

kesantunan tutur bidal kemurahhatian.

(40) “… Kita bisa mengadakan organisasi partai…”,
“… Demikianlah pula kita bisa mengadakan organisasi daripada
seluruh manusia di dalam lingkungan bangsa yang bernama
Negara…” ( Wawan, 2001:130).

(41) ”… Dan Negara ini dipimpin oleh segolongan manusia yang
dinamakan Pemerintah…” ( Wawan, 2001:130).

Teks tuturan (40) dan (41) memperlihatkan bentuk penyampaian

tuturan dengan kalimat ekspresif, hal ini di dasarkan pada apa yang ada

pada tuturan yang menggambarkan keadaan dan pemberian pemahaman

bentuk negara demokarasi,

Penyampaian tuturan yang ada dalam teks berkenaan dengan

masalah demokrasi sangat memberi keuntungan pihak lain yaitu

pengetahuan, tuturan dapat saja di sampaikan pada poin klimat saja oleh

uratur “Pemerintahan (Organisasi Negara)”, akan tetapi oleh urator

dalam data (40) di sampaikan ” Dan Negara ini dipimpin oleh

segolongan manusia organisasi daripada seluruh manusia di dalam

lingkungan bangsa yang bernama Negara”, dalam data (41) di

sampaikan tuturan “Dan Negara ini dipimpin oleh segolongan manusia“,
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tuturan-tuturan diatas merupakan pengantar dengan tujuan masyarakat

memahami dengan baik arti demokrasi,

Panjangnya paparan dengan maksud memberinkan pemahaman

memberikan peminimalan biaya, namun bagi urator sendiri dapat

dikatakan tidak mendapatkan keuntungan sebab kerugian ekspresif dan

jumlah kata dalam menjelaskan.

Dalam pragmatik tuturan yang memperkecil keuntungan pribadi

dan memaksimalkan keuntunan bagi mitra tutur merupakan pematuhan

prinsip kesantunan bidal kemurahhatian.

(42) “… Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun
Indonesia Merdeka, kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar
hati…” ( Wawan, 2001:5).

(43) “…Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Ketua minta dasar ,
Minta Philosophische grondslag, atau jika kita boleh mengatakan
yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang Mulia meminta
“Weltanschauung” di atas mana kita mendirikan negara Indonesia
itu…” ( Wawan, 2001:10).

Kutipan di atas bermaksud memberikan nasehat, namun

penyampaian kalimat yang cenderung memberikan tekanan kepada

pihak lain dapat di lihat dari kutipan (42) dan kutipan (43), penekanan

itu terlihat pada kalimat dalam kutipan (42) Kok lantas dan pada kutipan

(43) Muluk-muluk, dua kata ini merupakan kata untuk memberikan

keuntungan yang besar terhadap penutur utuk menekan pihak lain,

Dan dalam hal ini kutipan-kutipan teks pidato di atas merupakan

tuturan yang tidak santun, dari ujaran yang ada menandakan ekspresi

yang tidak memberikan penerimaan yang baik dari lawan tutur karna
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terkesan merugikan, sehingga tuturan (42) dan (43) dapat dikatakan

melanggar prinsip kesantunan tutur bidal kemurahhatian

(44) “… Pengacau keamanan bahwa itu memecah kepada persatuan
merugikan kepada rakyat, perlukah masih kuuraikan? Tidak!...” (
Wawan, 2001:61).

(45) “… Irian Barat. Sebab apa saudara-saudara menuntut Irian
Barat? Mungkin saudara beragama Islam?, Di sana rakyatnya bukan
Islam, lho! Kenapa saudara menuntutIrian Barat supaya masuk di
dalam wilayah kekuasan Republik Indonesia? Saudara beragama
Islam, mereka tidak beragama Islam!...” ( Wawan, 2001:61).

Kutipan pada teks pidato (44) selain tidak santun jelas tidak

menimbulkan keuntungan bagi pihak lain, bagaimana jika hal yang perlu

dijelaskan tersebut benar-benar terjadi pada seseorang atau pihak yang

belum mengerti dan butuh penjelasan?, tentunya hal ini sangat

disayangkan bagi pihak tersebut, tetapi bagi penutur hal ini merupakan

keuntungan karna tidak melakukan ekspresi dan penambahan verba

dalam situasi tutur.

Sedangkan untuk kutipan (45), teks tuturan tersebut tidak santun,

mengapa?, penunjukan pihak yang berbeda dengan pihak lain, seperti

ulasan di atas yang berkaitan dengan perbedaan agama dan

membandingkan keduanya berpotensi menyinggung salah satu penganut

agama, sekalipun maksud yang ingin disampaikan baik terkait

perbedaan yang memang seharusnya dihilangkan dalam koridor

persatuan, tetapi perlu adanya pertimbangan diksi untuk memberikan

keuntungan pemahaman terhadap pihak lain dan tentu saja hal ini

mengharuskan penutur untuk lebih berhati-hati dalam memberikan
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tuturan pengantarnya, tidak menutup kemungkinan pengantar yang lebih

santun harus lebih panjang.

Dengan pengantar yang lebih panjang maka penutur mengalami

kerugian waktu, ekspresi dan jumlah kata, tetapi karna dalam teks pidato

(44) dan (45) di atas tidak mempertimbangkan hal tersebut maka tuturan

di atas menjadi tidak santun dan melanggar prinsip kesantunan tutur

bidal kemurahhatian.

c) Bidal Keperkenaan

(46) “…Kalau Bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu
runcing, siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia,
saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia, masak untuk merdeka.
(tepuk tangan riuh)…” ( Wawan, 2001:7).

Tuturan (46) santun penyertaan sebuah pujian disampaikan

Soekarno pada kegigihan dan kesiapan masyarakat Indoneia yang siap

sedia berkorban demi Indonesia dan kemerdekaannya, keperkenan

Soekarno mengulas meski dengan keterbatasan keadaan “walaupun

dengan bambu runcing, siap sedia mati mempertahankan tanah air kita

Indonesia”, kata-kata Soekarno adalah kesamaan pemikiran sekaligus

pujian terhadap masyarakat Indonesia,

Runtutan pernyataan yang sesuai dengan pandangan masyarakat

atau mitra tuturnya bahwa Indonesia siap untuk merdeka, hal di atas

menjelaskan adanya upaya sang penutur untuk memaksimalkan pujian

terhadap pihak lain, sehingga tuturan di atas merupakan tuturan santun

bidal keperkenaan.
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(47) “… Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis tetapi kebangsaan
saya adalah peri kemanusian”, “My nationalsme is humanity”…” (
Wawan, 2001:21).

Demikian halnya pada data nomor (47) tuturan tersebut santun,

seperti halnya tuturan (46) Sebuah pujian terhadap sebuah hal atau pihak

lain, dan dalam tuturan (47) pujian diberikan kepada falsafah Mahatma

Ganhi, sebagai seorang Nasionalis yang berpaham kemanusian sebagai

contoh untuk nasionalis yang mampu dan sesuai dengan kehidupan

masyarakat Indonesia, hal ini menunjukkan adanya upaya memaksimal

pujian terhadap pihak lain

(48) “… Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan
Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan,
mencari persetujuan paham…” ( Wawan, 2001:13).

Pemaksimalan pujian terhadap Dr. Soekiman dan Ki Bagoes

adalah pembenaran akan apa yang telah disampaikan keduanya perihal

kesamaan paham, pemaksimalan pujian melalui tuturan sang urator

terlihat jelas pada tuturan (48), sehinga tuturan (46), (47) dan (48)

merupakan tuturan santun yang sesuai dengan prinsip kesantunan tutur

bidal keperkenaan

(49) “….Kita ingin menjadi satu bangsa yang hidup bersaudara dengan
bangsa-angsa yang ain yang mempunyai kepribadian sendiri, yang
mempunyai kultur setingg-tingginya…” ( Wawan, 2001:186).

Dalam kutipan di atas dapat diatakan Bahwa Soekarno memberi

pengaruh melalui runtutan kalimat ekspresifnya yang ditunjang dengan

kebenaran mengenai kemandirian dan kepemilikan jati diri bangsa hal

ini cukup asertif,
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Menurut Leech (melalui Oka, 1993:211) maksim keberkenaan atau

maksim pujian bisa diberi nama kurang baik yakni maksim

rayuan,dalam kutipan di atas, bahwa dapat dilihat penjelasan mengenai

kepribadian bangsa sendiri yang baik secara tersirat memberikan pujian

bahwa bangsa Indonesia memiliki hak dan kemampuan untuk sejajar

dengan bangsa-bangsa lain di Dunia.

Tuturan santun dalan teks pidato di atas memberikan tindakan

pemaksimalan pujian terhadap halayak (pihak lain), sehingga teks

tuturan tersebut dapat dikategorikan sebagai tuturan yang mematuhi

prinsip kesantunan tutur bidal keperkenaan.

(50) “… Ini malm hendak saya kupas, Insyaa Allah, di hadapan
saudara-sudara sila peri kemanusiaan sebagai salah satu sila yang
tidak boleh dipisahkan daripada sila-sila yang lain…” ( Wawan,
2001:190).

(51) “… Lihatlah sekali lagi, aku berkata indahnya lambang negara
ini….” ( Wawan, 2001:191).

Kutipan teks pidato Soekarno (50), merupakan arah maksud dari

sang urator memberikan pemaksimalan pujian, pujian yang ditujukan

bagi audiens yang sedianya untuk mengerti, dan pada tuturan (51)

bahwa penunjukan terhadap lambang yang telah megah dan telah

dimiliki bangsa ndonesia adalah kebanggaan dan sekaligus pujian

terhadap bangsa Indonesia yang sekaligus adalah audiens dalam kursus

Pancasila terebut, dalam hal sedemikian Soekarno melakukan

pematuhan prinsip kesantunan bidal keperkenaan.

(52) “… Kelas ke-3 ini yang sebenarnya menjadi peniup daripada
Revolusi Prancis. Rebut kekuasaan daripada tangannya Raja!
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Rebut kekuasaan daripada tangannya kaum feodal! Rebut
kekuasaan daripada tangannya stand ke-2!, Tetapi kelas ke-3 ini
juga kalau harus merebut kekuasaan dengan tenaga sendiri tidak
kuat….” ( Wawan, 2001:239).

(53) “… Kaum pengusaha sendiri tidak kuat. Karena itu lantas kaum ke-
3 ini, pengusaha, mempergiatkan tenaga rakya, yang oleh mereka
dinamakan kelas ke-4, Eerste stand feodal, tweede stand gereja,
derde stand opkomende buorgeois vierde stand rakyat... “(
Wawan, 2001:239).

Pada hakekatnya penyampaian tuturan (52) Soekarno mengambil

sejarah pergolakan Revolusi Prancis secara paradogs pragmatik

berorentasi pada masyarakat indonesia yang tidak sera merta disampaika

dengan diksi miskin dalam contoh di atas digambarkan sebagai kaum

ke-3, sehingga tuturan Soekarno secara prakmatik mematuhi prinsip

kesantuan tutur bidal keperenaan,

Pada tuturan (53) Soekarno memuji tiga hal dalam peristiwa

tersebut diantaranya Kemerdekaan! Persamaan! Persaudaraan, dan hal

ini sesuai dengan prinsip kesantunan dengan memaksimalkan pujian

terhadp pihak lain,

Maka secara tidak langsung Soekarno memberi gambaran bahwa

apa yang ada dalam masyarakat indonesia yaitu Persatuan dan kesatuan

yang tidak ubahnya dengan ketiga hal di Prancis yang menguatkan

Revolusi tersebut, sebenarnya telah bangsa Indonesa miliki sehingga

mengantarkan pada Kemerdekaan, dan kaum miskin atau biasa disebut

kaum buruh, memiliki peran besar pada kemerdekaan, sementara sang

urator yang notabennya dari kalangan mampu bergelar Doktor karna
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mengenyam pendidikan akibat politik etis dan anugarah Doktor dari

Universitas Gajahmada Bandung karna kemampuannya mengangkat

Pancasila,

Ulasan tersebut memberikan peminiman pujian terhadap diri

urator sendiri sebagai penutur, dari uraian penjelasan di atas maka hal

ini berarti penutur melakukan pematuhan prinsip kesantunan tutur bidal

keperkenaan.

(54) “… Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan dulu, sampai
jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka,
Tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semua tidak
akan mengalami Indonesia Merdeka, sampai di lobang kubur!
(Tepuk tangan riuh) …” ( Wawan, 2001:3).

(55) “… Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70
milyun ini lebih dahulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum
kita dapat mencapai Political Independence, saya ulangi sekali
lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka!
(Tepuk tangan riuh)...” ( Wawan, 2001:8).

Sambutan tepuk tangan dari halayak bukan berarti tuturan di atas

santun, pada kutipan teks (54) terdapat kata sampai di lobang kubur dan

pada kutipan (55) terdapat kata sampai lebur kiamat kita belum dapat

Indonesia Merdeka!, adakah hal ini pantas disampaikan dan apakah hal

ini santun? Jelas tidak,

Dalam kutipan teks tutur (54) dan (55) banyak kata yang tidak

menyenangkan bagi pihak lain terlebih dalam keadaan sidang yang

dihadiri orang-orang besar dan perintis kemerdekaan, jadi kedua kutipan

di atas merupakan tuturan yang tidak santun menurut kaidah parakmatik

prinsip kesantunan tutur, tuturan-tuturan yang tidak menyenangkan
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pihak lain merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan tutur

bidal keberkenaan.

(56) “… Nah inilah salah satu cacat dari pada gerakan swadesi oleh
karena gerakan swadesi itu di bawah pimpinan Mahatma Gandhi
yang tidak mau kepada kemodernan…” ( Wawan, 2001:102).

(57) “… Gandhi tidak mempunyai politik ideologi, tidak mempunyai
cita-cita politik yang jelas…” ( Wawan, 2001:103).

Dalam kutipan (56) terdapat kata cacat dan pada kutipan (57)

ditemukan kata tidak mempunyai cita-cita politik yang jelas dan kedua

kata tersebut mengacu pada Mahatma Gandhi, dengan kata lain dua kata

yang tidak pantas tersebut ditujukan kepada Gandhi, artinya gandhi

memiliki kelemahan pemahaman politik, sebuah kelemahan pihak lain

yang ditujukan dengan maksud menjelekkan pihak lain bertentangan

dengan prinsip kesantunan tutur bidal keperkenaan.

(58) “… Ini menyimpang sebentar menceritakan hal Adler, Adler itu
dalam teorinya baik, tetapi di dalam aksinya selalu satu kali
disana, lain kali di situ, satu kali di sini lain kali di situ. Lain
teoritikus ialah Otto Baue, Otto Baue di dalam kupasanya terutama
sekali mengenai persoalan bangsa…” ( Wawan, 2001:171).

Tuturan teks pidato di atas dirasa kurang santun, dilihat dari

pembandingan objek yang ada, teks tuturan di atas memilki dua objek

yang diperbandingkan penutur, objek pertama dipandang lebih lemah di

banding objek ke dua, perbandingan yang terjadi di dalam tuturan di atas

juga melibatkan unsur penjelekan terhadap salah satu objek, dan upaya

penjelekan terhadap pihak lain bertentangan dengan prinsip kesantunan

tutur dalam hal ini adalah prinsip kesantnan tutur bidal keperkenaan
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(59) “… Ada yang berkata: Pancasila itu sebetulnya adalah perasaan
Buddhisme. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Pancasila itu
adalah perasaan daripada Buddhisme? Orang yag berkata begitu
sebetulnya tidak tahu apa yang dinamakan Buddhisme…” (
Wawan, 2001:260).

Ada kata yang bisa digaris bawahi sebagai bukti pelanggaran

prinsip kesantunan tutur, dalam kutipan teks pidato Soekarno yaitu

Orang yang berkata begitu sebetulnya tidak tahu apa yang dinamakan

Buddhisme.

Perkataan tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memberi argumen

dan pandangannya tehadap Pancasila, seharusnya penutur dalam

menyikapi pendapat pihak lain lebih santun misalnya dengan diksi yang

lebih halus contoh dengan menyertakan kata maaf di awal kalimat agar

terkesan lebih menghargai pandangan, juga opini pihak lain akan

sesuatu hal,

Mengapa harus menyertakan kata maaf di awal kalimat?, Alasan

pertama agar tidak menyinggung perasaan pihak yang dimaksud, kedua

agar tidak terkesan meremehkan dan ketiga yang terpenting adalah agar

pihak lain tidak terlihat jelek dengan katidak tahuannya tentang

Buddhisme.

Memang jika diperhatikan dalam kutipan tersebut penutur

menunjukkan kejelekan pihak lain berdasarkan kemampuan pihak

tersebut dalam memahami pancasila dan Buddhisme, dan dalam

prakmatik hal ini bertentangan dengan prinsip kesantunan dan karena
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tuturan tersebut menjelekkan pihak lain maka tuturan di atas melanggar

prinsip kesantunan tutur bidal keperkenaan.

d) Bidal Kerendahhatian

(60) “… Brangkali dalam kalangan kita sekarang ini, tidak ada seorang
yang lebih terharu hatinya daripada saya. Terharu karena ingat
kepada perjuangan dan penderitan rakyat berpuluh-puluh tahun,
yang akhirnya melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
bedasarkan Pancasila…” ( Wawan, 2001:251).

(61) “… Terharu, oleh karena pada ini malam dengan tidak terduga-
duga dan tersangka-sangka, diucapkan oleh pembicara-pembicara,
perkataan-perkataan, pujian terhadap kepada diri saya, yang atas
perkataan-perkataan pujian itu saya mengucap banyak-bnyak
terimakasih…” ( Wawan, 2001:251).

Dalam bentuk ujar tuturan yang mengandung bidal

kerendahhatian lazim menggunakan kalimat ekspresif dan asertif, Leech

melalui Rustono (1999:68), namun demikian tuturan dalam teks pidato

Soekarno di atas dapat dipahami sebagai tuturan yang santun, alasan

pertama pilihan diksi yang dirasakan lebih halus menujukkan peggunaan

kata yang secara ekspresif merendahkan diri, kemudian lebih jauh upaya

merendahkan diri dari apa yang beliau lakukan melalui tuturann (60)

dan (61) menyertakan kata terharu dan teimakasih yang menunjukkan

kerendahatian, dengan kata lain Soekarno bersikap tidak sombong

sekalipun telah mendapatkan pujian dari banyak pihak, hal ini

menunjukkan bahwa tuturan Soekarno yang terdapat dalam kutipan di

atas mematuhi prinsip kesantunan tutur bidal kerendahhatian

(62) “…Saya berkata penuh hormat kepada kita punya Raja-raja
dahulu, saya berkata dengan penuh hormat kepada Sultan Agung
Hanjokrokesoemo…” ( Wawan, 2001:19).
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Penyapaian kalimat asertif menunjukkan upaya merendahkan

keberadaan diri sang penutur, bahwa sekalipun Soekarno adalah seorang

Presiden tetapi hakekatnya sebuah pengakuan dan penghormatan

terhadap leluhur wajib dan seharusnya dihormati oleh siapaun termasuk

dirinya,

Tuturan Soekarno secara ekspresif mengandung kebenaran bahwa

Raja memang seharusnya dihormati, hal inilah yang menjadikan tuturan

di atas santun dari analisis kesantunan tutur bidal kerendahhatian.

(63) “…Saudara-audara!, Demikianlah saya punya jawab atas
pertanyaan Paduka Tuan Ketua, saya minta maaf bahwa pidato
saya ini menjadi panjang lebar…” ( Wawan, 2001:34).

Penghormatan terhadap peimpin rapat yang disebutkan oleh

Soekarno sebagai “Paduka Tuan Ketua” merupakan upaya Soekarno

meninggikan pemimpin sidang, dan meminimalkan pujian pada diri

sendiri, dengan demikian kedua kutipan di atas merupakan tuturan

santun, tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan bidal kerendahhatian.

(64) “… Sudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka?, Dalam
tahun 1933 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama
“Mencapai Indonesia Merdeka “, maka di dalam risalah tahun
1933 itu, telah saya katakan, Politieke onafhankelijkheid, political
independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu
jembatan emas, saya katakan di dalam kitap itu, bahwa di
sebrangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya
masyarakat…” ( Wawan, 2001:4).

(65) “…Saya tau banyak orang-oang Tionghoa klasik yang tidak mau
akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham
Komopolitisme…” ( Wawan, 2001:20).

Dari beberapa kutipan di atas merupakan bentuk tuturan yang

tidak santun, dikarenakan pada kutipan (64) tuturan pada kutipan
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tersebut memberikan keuntungan besar terhadap penutur berkenaan

dengan masalah kemerdekaan terlebih menyertakan risalah yang telah

ditulis sang penutur dengan sebutan yang lebih agung yaitu kitap, hal ini

menjelaskan bahwa tuturan tersebut secara pragmatis melanggar prinsip

kesantunan tutur bidal kerendahhatian,

Kemudian pada kutipan (65), penyebutan orang tionghua klasik

artinya masyarakat tionghua yang terbelakang masyarakat yang masih

terbelenggu pada kehidupan dan faham lama, dan penutur mengetahui

semua kadaan masyarakt tersebut, kata-kata penutur terkesan sombong

karna merasa mengetahui kehidupan masyarakat atau orang lain secara

detil sampai pada faham yang di anut masyarakat tersebut, hal ini dapat

dikatakan sebagai tuturan yang tidak santun dan melanggar prinsip

kesantunan tutur bidal kerendahhatian

Tuturan berikut merupakan tuturan yang tidak atau kurang santun

menurut prinsip kesantunantutur,

(66) “… Maka oleh karena itu, saya yang sebagaimana sodara Rasuna
Said tadi katakan juga sebagai orang islam, saya pun merasa
nasional didalam arti sehebat-hebatnya..” ( Wawan, 2001:61).

Arti kata sehebat-hebatnya, barangkali mengenai nasionalisme

yang berarti luas, namun di tinjau dari penyampaian Rasuna Said

mengacu kepada agama bukan nasionalis dalam arti luas, secara

pragmatik kata nasionalis sebagai sifat ditujukan pada diri penutur

sendiri, dan ketika penutur mengatakan bahwa dirinya hebat secara sifat
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nasionalis atau kemampuan lain dalam hal tertentu merupakan bentuk

pelanggaran kesantunan tutur,

Pelanggaran kesantunan tutur dengan memaksimalkan pujian

terhadap diri sendiri sehingga terkesan sombong merupakan

pelanggaran prinsip kesantunan tutur bidal kerendahhatian.

e) Bidal Kesetujuan

(67) “… Saya telah mengemukakan empat prinsip, 1). Kebangsaan
Indonesia, 2). Internatinalisme atau Perikemanusian, 3). Mufakat
atau Demokrasi, 4). Kesejahteraan Sosial…” ( Wawan, 2001:140).

(68) “… Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan…” ( Wawan, 2001:28).

(69) “…Hendaklah Negara Indonesia adalah Negara yang tiap-tiap
orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa…” (
Wawan, 2001:28).

Dari runtunan tuturan santun (67), (68) dan (69) merupakan

runtutan kalimat yang dapat dipahami adanya upaya meminimalkan

ketidak setujuan antara diri sendiri dan memaksimalkan kesetujuan

dengan pihak lain sebagai mitra tutur, dengan demikian tuturan tersebut

merupakan tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan bidal kesetujuan.

(70) “… Degan gabungan mutlak daripada segenap tenaga
revolusioner, marilah, kita renungkan hal itu, saudara-saudara.
Mempertahankan dengan persatuan, memperjuankan dengan
persatuan, mempertahankan dengan Pancasila, memperjuangkan
dengan Pancasila…” ( Wawan, 2001:262).

(71) “… Marilah, Saudara-saudara,sebagai diharapkan oleh saudara Mr.
Muh. Yamin, drie maalis scheep-recht…” ( Wawan, 2001:262).

(72) “… Tiga kali kita memiliki Negara Kesatuan meliputi seluruh
Nusantara Indonesia: Sriwijaya, Majapahit, sekarang Republik
Indonesia. Dido`akan oleh saudara Mr. Muh. Yamin agar supaya,
ya, dulu boleh Sriwijaya tenggelam, ya, dulu Maapahit boleh
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tenggelam, tetapi hendaklah Republik Indonesia tetap berdiri kekal
dan abadi…” ( Wawan, 2001:263).

Dengan mengangkat nama besar Mr. Muh. Yamin sebagai seorang

revolusioner pada tuturan (71) dan (72), kesepamahaman yang di

tunjukkan dengan mengajak audiens menerima pemikiran tentang

persatuan menunjukan adanya kesetujuan seorang Soekarno terhadap

pihak lain, tuturan dengan bentuk asertif pada data (70) pemertahanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh seluruh rakyat dengan

menjunjung Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Pemaksimalan kesetujuan oleh Soekarno dengan melibatkan

pendapat tokoh Revolusioner di depan khalayak yang sejalan dengan

pemikiran dan keinginan audiens sebagai mitra tutur merupakan

kesantunan tutur bidal kesetujuan.

Dengan demikian secara pragmatis teks tuturan yang disampaikan

Soekarno dalam pidatonya di atas merupakan runtutan tutur yang

mematuhi prinsip kesantunan tutur bidal kesetujuan.

(73) “… Ini adalah saya punya permintaan kepada Mahasiswa-
mahasiswa, seluruh Mahasiswa-mahasiswa Indonesia, seluruh
Cendikiawan Indonesia, seluruh Pemuda-pemudi Indonesia,
supaya kita bersama-sama maju ke muka, membawa sumbangan
berupa apa saja kepada sanggul konde Ibu pertiwi yang kita cintai
ini…” ( Wawan, 2001:297).

Peminimalan ketidaksetujuan dalam teks tuturan pidato Soekarno

sangat dapat dilihat, terkait dengan pilihan diksi sekalipun dalam bentuk

permintaan, namun kata Bersama-sama menjelaskan adanya kalimat

asertif yang sesuai dengan proporsinya, jika ditelaah lebih lanjut
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tentunya akan terasa menjadi nasehat yang baik bagi seluruh pihak yang

terkait dalam teks tersebut, sehingga dalam hal ini terlihat bentuk

nasehat kesetujuan antara penutur dan mita tutur, dengan demikian teks

tuturan pidato di atas merupaka tuturan yang santun sesuai dengan

prinsip kesantunan tutur bidal kesetujuan.

(74) “… Trotsky berkata: Tidak bisa mendirikan sosialisme di dalam
satu Negeri sebelum kapitalisme di seluruh ddunia gugur…” (
Wawan, 2001:209).

(75) “… Kita bagaimana, Saudara-saudara?...” ( Wawan, 2001:140).

Tuturan di atas santun menurut Prinsip kesantunan tutur, hal ini

dikarenakan pada tuturan (74) dan (75) ada penggunaan klimat asertif,

menekan keuntungan pribadi dan memaksimalkan kesetujuannya

terhadap pendapat Trotsky (74) yang sesuai dengan kebenaran bahwa

sosialis tidak akan bisa tumbuh jikalau dibayangi atau ditekan oleh

kapitalis, kemudian dengan pengantar yang santun penuh bekal

pemberitauan maka dalam tuturan (75) diajukan pertanyaan yang

mengarah pada kebenaran fakta, sehingga menurut pragmatik prinsip

kesantunan tutur, tuturan di atas santun dan mematuhi bidal kesetujuan.

(76) “…. Kala tidak ada paham atau rasa kebangsaan, bagaimana
saudara-saudara, kita bisa menjalankan perjuangan ini?...” (
Wawan, 2001:186).

(77) “….Bgaimana realiseren kehendak ini kalau tidak ada rasa
kebangsaan yang sehat antara rakyat Indonesia dari sabang sampai
ke Merauke ini…” ( Wawan, 2001:186).

Pemberian nasehat oleh Soekarno terlihat dalam kutipan pidato,

(76) dan (77) menggunakan klimat asertif, kebenaran akan kebutuhan
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yang seharusnya dipenuhi dalam menjalankan roda kehidupan

berbangsa dan bernegara yaitu paham pemersatu.

Soekarno melakukan penyampaian tutur bidal kesetujuan dengan

memberikan pengertian dan meminimalkan ketidak setujuan antara diri

sendiri dan pihak lain, sehingga tuturan tersebut dapat dikatakan sebagai

tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan tutur bidal kesetujuan

(78) “…Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan di Indonesia
ini…” ( Wawan, 2001:160).

(79) “… Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang
salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa dengan
cara yang semesra-mesranya…” ( Wawan, 2001:160).

Dengan ber-Tuhan manusia memiliki aturan hidup, menghargai

dan secara asertif apa yang disampaikan Soekarno adalah kebenaran,

pada tuturan (78) dan (79) merupakan bentuk nasehat yang

memaksimalkan kesetujuan terhadap hidup berketuhanan. Kepercayaan

akan Tuhan memiliki peran dalam mempersatukan hidup dan

penghargaan serta kasih sayang terhadap sesama.

Penyampaian nasehat dengan kalimat secara asertif dan

meminimalkan ketidak setujuan antara diri sendiri dan pihak lain,

merupakan tuturan santun, dan hal ini sesuai dengan pematuhan prinsip

kesantunan tutur bidal kesetujuan.

(80) “… Revolusi Soviet, saya lebih setuju dengan revolusi Soviet…” (
Wawan, 2001:92).)

Tuturan di atas menggunakan kalimat asertif dengan fakta revolusi

Soviet, penyampaian tuturan yang disampaikan urator meaksimalkan
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kesetujuan terhadap pihak lain, sehingga tuturan di atas merupakan

tuturan santun yang sesuai dengan prinsip kesantunan tutur bidal

kesetujuan

(81) “…Sudara-saudara, sejarah pergerakan Indonesia
menunjukkanbahwa daerah-daerah ini memng makin lama makin
kembali kedalam rasa prsatuan Indonesia…” ( Wawan, 2001:71).

(82) “…Bahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemud ita
diikrarkan rasa ini, sebagai ikrar pemuda yang termashur: satu
Bangsa, satu Tanah air, satu bahasa…” ( Wawan, 2001:72).

(83) “… Dan saya tau tekad saudara-saudara…” ( Wawan, 2001:73).

Tuturan asertif yang di sampaikan Soekarno dalam tuturan (81)

(82) dan (83) merupakan upaya penghargaan dan kesimpatian atas apa

yang dirasakan audiens mengenai kecintaannya terhadap kesatuan

Bangsa Indonesa dalam hal ini kususnya masyarakat Bandung dan

umumnya seluruh bangsa Indonesia, urator melakukan kesantunan tutur

bidal kesetujuan.

(84) “… Kemedekaan adalah hasil daripada perjuaangan dari segenap
rakyat…” ( Wawan, 2001:54).

(85) “… Segenap pemuda-penudi, Kyai, kaum buruh, kaum tani,
segenap Rakyat Surabaya brjuang dengan tiada perbedaan agama,
adat istiadat, golongan atau suku…” ( Wawan, 2001:55).

Tuturan-tuturan di atas memiliki tingkat kesantunan dengan

mempertimbangkan upaya meminimalkan ketidak setujuan antara diri

sendiri dan memaksimakan kesetujuan terhadap pihak lain dengan

menggunakan tuturan kalimat asertif sesuai dengan kebenaran dan fakta

yang ada, kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan tuturan di atas
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adalah bahwa penutur melakukan pematuhan prinsip kesantuan bidal

kesetujuan.

(86) “… Saudara-saudara taukah engkau sekalian bahwa Ibu Rasuna
Said telah berpuluh-puluh tahun lamanya berjuang untuk
kemerdekaan Indonesia…” ( Wawan, 2001:64).

(87) “… Tadi diuraikan oleh Ibu Rasuna Said, memang pancasila ini
adalah pengaturan daripada jiwa Indonesia…” ( Wawan, 2001:75).

Tuturan di atas disampaikan dengan mengangkat nama Rasuna

Said, tuturan tersebut memberikan gambaran bagaimana sang urator

memaksimalkan kesetujuannya terhadap pihak lain dalam hal ini adalah

Ibu Rasuna Said, bahwa yang di sampaikan pembicara sebelumnya

selaras dengan apa yang menjadi pemahaman sang uratotr,

dengan demikian tuturan di atas santun dan sesuai dengan prinsip

kesantunan tutur bidal kesetujuan

(88) “… Maka oleh karna itu, sebenarnya tidak benar perkataan
anggota yang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa
banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi
seadanya saja, menurut keadaan…” ( Wawan, 2001:11).

(89) “… Apakah maksud kita begitu?. Tentu tidak!...” ( Wawan,
2001:14).

Penunjukan kepada pihak lain dalam kutipan (88) dengan kata

tidak benar perkataan hal ini sangat bertentangan dengan kesantunan

tutur, karna kata tersebut serta merta menyalahkan ucapan pihak lain,

sedangkan pada kutipan (89) adalah bentuk penolakan yang tidak

santun, karna kata jelas tidak merupakan kalimat yang tidak santun

dalam menunjukkan ketidak setujuan, sehingga dalam hal ini kutipan
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teks pidato Soekarno (88) dan (89) di atas melanggar prinsip kesantunan

tutur bidal kesetujuan.

(90) “… Jadi, saya menolak perkataan bahwa kurang dalam penggalian
saya…” ( Wawan, 2001:143).

(91) “… Saya dengan tegas mengatakan, ini kupasan sosiologis yang
akan saya berikan…” ( Wawan, 2001:144).

Bentuk penolakan pada tuturan teks pidato (90) dapat dilihat dari

tidak adanya upaya memperkecil bentuk kesetujuan terhadap pihak lain,

bentuk penolakan seacam ini merupakan tuturan yang kurang santun

secara pragmatik dilihat dari prinsip kesantunan tutur bidal

ktimbangrasaan,

Pada Kutipan teks ke- (91) penekanan tutur dengan kata dengan

tegas memberikan penjelasan bahwa penutur menolak bentuk

ketidaksetujuan pihak lain. Dengan demikian kutipan teks pidato tuturan

di atas merupakan tuturan tidak santun dipandang dari sudut kesantunan

tutur bidal kesetujuan yang seharusnya memperkecil bentuk ketidak

setujuan terhadap pihak lain.

f) Bidal Kesimpatian

(92) “…Tetapi jangan lupa, kita hidp didalam masa peperangan,
saudara-saudadra…” ( Wawan, 2001:32).

(93) “…Didalam masa peperangan itulah kita mendirikan Neggara
Indnesia, di dalam gunturnya pepeangan…” ( Wawan, 2001:32).

(94) “… Bahkan saya mengucap syukur Alkhamdhulillah kepada Allah
Subhanahu Wata`ala, bahwa kita mendirikan Negara Indonesia
bukan di dalam sinarnya bulan purnama tetapi di bawah palu
godam peperangan dan di dalam api peperangan…” ( Wawan,
2001:32).
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Data (92), (93) dan (94) merupakan tuturan santun dengan

penyampaian kalimat dengan menggunakan runtutan verba yang bersifat

asertif yaitu segala kebenaran yang langsung mampu dirasakan audiens,

(92) “Tetapi jangan lupa, kita hidp didalam masa peperangan” dalam

kutipan data (93) “di dalam gunturnya peperangan”, dan pada data (94)

“Bahkan saya mengucap syukur Alkhamdhulillah kepada Allah

Subhanahu Wata`al” dilanjutkan dengan kata “bahwa kita mendirikan

Negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama tetapi di

bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan”,

Tuturan yang disampaikan Soekarno sesuai dengan apa yang

dirasakan mitra tutur, tidak ada sedikitpun anti pati melainkan

pemaksimalan kesimpatian antara diri penutur dengan pihak lain

berkenaan dengan suatu peristiwa yang dialami mitra tutur, hal ini

sesuai dengan prinsip kesantunan tutur bidal kesimpatian.

(95) ”... Saudara-saudara, lihatlah lambang Negara kita di belakang ini.
Alangkah megahnya, alangkah hebat dan cantiknya…” ( Wawan,
2001:191).

(96) “… Burung Elang Rajawali, garuda yang sayap kanan dan sayap
kirinya berhelai 17 buah, dengan ekor yang berhelai 8 buah,
tanggal 17 bulan 8 dan berkalungkan perisai yang di atas perisai
itu tergambar Pancasila, yang di bawahnya tertulis slogan buatan
Empu Tantular ”Bhinika Tunggal Ika, ”Bhinika Thunggal Ika,”
berjenis-jenis tetapi tungal…” ( Wawan, 2001:191).

Pada tuturan Soekarno dalam pidato kursus pancasila di Istana

Merdeka di atas, menjelaskan adanya pemaksimalan simpati antara

dirinya dan peserta kursus, berkenaan dengan lambang Negara pada

tuturan (95), dan pada tuturan (96) yang telah bangsa Indonesia miliki
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yaitu Burung Elang Rajawali yang di dadanya tergambar Pancasila dan

bertuliskan semboyan Bhinika Thunggal Ika merupakan pujian yang

bersifat luas atau jamak, sehingga tuturan Soekarno di atas dapat

dikatakan sebagai tuturan santun yang mematuhi prinsip kesantunan

tutur bidal kesimpatian.

(97) “… perjuangan bangsa Indonesia, saudara-saudara, yang sudah
kita alami berpuluh-puluh tahun ini berbeda daripada misalnya
perjuangan rakyat India..” ( Wawan, 2001:89).

Dalam hal ini tuturan di atas merupakan paparan penjelasan

yang menunjukkan kesamaan nasip dan kesimpatian terhadap pihak

lain, dari kata ”perjuangan bangsa Indonesia, saudara-saudara, yang

sudah kita alami berpuluh-puluh tahun ini”, bahwa perjuangan yang

telah di lewati rakyat Indonesia berpuluh-puluh tahun,

Pendevinisian perasaan perihal kesengsaraan yang begitu lama

telah dirasakan rakyat Indonesia, persamaan nasip yang dikemukakan

Soekarno kepada khalayak merupakan kesimpatian, kesamaan rasa,

kesamaan keadaan upaya menunjukkan kesimpatian, dalam pragmatik

merupakan tuturan santun dengan pematuhan kesantunan tutur bidal

kesimpatian.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil proses analisis diperoleh simpulan antara lain sebagai

berikut,

1. Bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dalam kumpulan teks pidato

Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato

oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,

Pelanggaran kesantunan tutur yang terjadi dalam teks pidato

Soekarno dikarenakan adanya adanya penyampaian tutur dengan tidak

mempertimbangkan kaidah antara lain formalitas, ketidak tegasan dan

persamaan atau kesekawanan, penggunaan nosi-nosi cost, benefit,

dispraise, praise, agreement, symphaty/antiphaty.

Pelanggaran yang paling mendominasi pada teks tuturan tersebut

dikarenakan tidak adanya pertimbangan penggunaan nosi muka positif

sebagai wujud pencitraan yang baik pada diri penutur terhadap mitra tutur.

2. Bentuk pematuhan prinsip kesantunan dalam kumpulan teks pidato

Soekarno dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato

oleh Wawan Tunggul Alam, S. H,.

Bentuk Pematuhan kesantunan tutur dalam teks pidato Soekarno di

apresiasikan penutur dalam bentuk kesekawanan dan ketidak tegasan serta

pencitraan yang baik pada diri penutur, dengan mempertimbangkan
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penggunaan nosi muka positif tehadap mitra tutur, kesimpatian, pencitraan

pribadi, juga merujuk pada proses penghormatan yang bersifat reguler

sesuai dengan kajian prinsip kesantunan.

3. Bentuk bidal-bidal yang terdapat dalam kumpulan teks pidato Soekarno

dalam buku Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato Oleh

Wawan Tunggul Alam, S. H.

Bentuk bidal dalam kumpulan teks pidato Soekarno 1).

ketimbangrasaan (tact maxim), pertimbangan besar kecilnya biaya oleh

Soekarno, antara Soekarno dan audiens, 2). kemurahhatian (generosity

maxim), penggunaan tuturan Soekarno dengan upaya meminimalkan

keuntungan pribadi. 3). bidal keperkenaan (appobation maxim, upaya

Soekarno dalam meminimalkan penjelekan kepada pihak lain, upaya untuk

menjaga ketersinggungan pihak lain 4). bidal kerendahhatian (modesty

maxim), adanya bentuk peminimalan pujian terhadap diri Soekarno dan

memberikan pujian terhadap audiens, 5). bidal kesetujuan (agreement

maxim), Soekarno meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dan

audiens, 6). bidal kesimpatian (symphaty maxim), terdapat upaya

meminimalkan antipati antara Soekarno dan audiens.

Dalam Proses penelitian ini antara bentuk pelanggaran, bentuk

pematuhan serta bentuk bidal-bidal dalam kumpulan teks pidato Soekarno

memiliki orentasi kearah audiens atau mitra tutur, bahwa pertimbangan

tuturan yang bersifat sosial, estetis, moral serta bentuk kesekawanan yang

ditunjukkan, pencitraan, kesetujuan serta keperkenaan mengarah pada
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maksud agar mitra tutur menerima serta melaksanakan apa yang sang

urator sampaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka saran yang

dapat disampaikan antara lain kepada,

1. Para Orang Tua (wali murid),

Kemampuan berbicara seseorang dimulai dari lingkup yang paling

sederhana yaitu keluarga, dan orang tua memiliki andil besar dalam

pembentukan kemampuan anak dalam mengolah kata, sehingga sangat

diperlukan kesadaran para orang tua untuk senantiasa bertutur santun agar

anak menyerap dan menmgapresiasikan bahasa yang santun pula,

2. Para Pendidik kususnya Guru Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia,

Sebaiknya ketrampilan berpidato dalam pembelajaran di sekolah juga

disertakan pengayaan kemampuan untuk mempraktekkan berbicara santun

dalam berpidato disetiap perencanaan pembelajaran yang pendidik susun

berkenaan dengan kompetensi dasar santun berpidato.

3. Masyarakat Pengguna Bahasa,

Kesadaran dari semua pihak pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi

yang sentral, melalui bahasa interaksi akan dapat terjalin dan baik

buruknya hubungan interaksi bisa sangat dipengaruhi oleh penggunaan

bahasa, demi terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis dalam

interaksi hidup maka sudah seharusnya penggunaan bahasa yang santun

sangatlah mutlak dibutuhkan.
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B. NOMOR DATA PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI

DENGAN JUDUL
KESANTUNAN TUTURAN TEKS PIDATO SOEKARNO DALAM BUNG
KARNO MENGGALI PANCASILA KUMPULAN PIDATO OLEH WAWAN

TUNGGUL ALAM, S. H

No. Data : 1

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur :

“… Tidak peduli rakyat bisa baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat

ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal

menurut hukum international mempunyai syarat-syarat suatu nagara

merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan pemerintahannya,

sudahlah ia merdeka…” (Wawan , 2001:10).

Analisis teks pidato : Tuturan tidak santun pemimpin Negara di depan

masyarakatnya.

No. Data : 2

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur:

“… Saya ulangi sekali lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal!

Juga di dalam urusan Kepala Negara, saya terus terang, saya tidak akan

memilih monarki. Apa sebab? Oleh karena monarki “ voornderstelt

erfelikheid”, turun-temurun saya seorng islam, saya menghendaki

mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap Kepala Negara pun

dipilih…” (Wawan , 2001:27).

Analisis teks pidato : tidak santun tanpa pembeian pilihan terhadap mitra

tutur.

2
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No. Data : 3

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur:

“…Ada orang berkata: pada waktu Bung Karno mempropagandakan

Pancasila, pada waktu ia menggali, ia menggalinya kurang dalam.

Terang-terangan yang berkata demikian dari pihak islam. Dan saya

tegaskan, saya ini orang islam. Tetapi saya menolak perkataan bahwa

pada waktu saya meggali di dalam jiwa dan kepribadian bangsa

Indonesia kurang dalam menggalinya. Sebab dalam pihak islam

dikatakan, jikalau Bung Karno menggali dalam sekali, ia akan

mendapatkan dari galiannya itu Islam…” (Wawan, 2001:140).

Analisis teks pidato : Tidak santun karna tanpa ketidak tegasan dan

kesekawanan.

Dinilai terlalu tegas tanpa kesekawanan, penilaian sombong dari mitra

tutur.

No. Data : 4

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur:

Maka itu saya berkata: Kenal dulu segala keadaan di Indonesia, baru

mengerti nanti marhenisme. Di pihak yang lain harus mengerti apa

marxisme itu, jangan mengira marxisme itu dus komunisme. Tidak!

Jangan mengira bahwa marxisme itu dus Soska. Tidak!...” Wawan

(2001:232).

Analisis teks pidato : Tidak santun mengandung keuntungan bagi

penutur.
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No. Data : 5

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur:

“…Ada orng dengan gampang berkata: Ooh, marxsme itu adalah

materealisme. Marxisme adalah historis materealisme. Selalu dilupakan

perkataan “historis”. Marxisme adalah dus anti Tuhan. Mana kitab

marxisme yang berkata bahwa marxisme itu anti Tuhan?...” (Wawan,

2001:232).

Analisis teks pidato : Tidak santun, karna dinilai tidak adanya

kesetujuan dari mitra tutur.

No. Data : 6

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur:

“… Misalnya saya ambil satu contoh: Uzbekistan itu 34 tahun yang lalu,

masya Allah, perkara terbelakangnya bukan main! Atau Mongolia yang

pernah saya datangi, Uzbekistan pun pernah saya datangi, Mongolia

dengan Ibukotamya Ulanbator tiga puluh tahun yang lalu, masya Allah,

terbelakangnya!...” (Wawan 2001:232).

Analisis teks pidato : Tidak santun, tanpa penghargaan tehadap pihak

lain (mitra tutur).

No. Data : 7

Pelanggaran Prinsip kesantunan tutur:

…” Tidak ada wanita bisa membaca, bisa menulis, orang laki-laki pun

90% tidak bisa membaca dan menulis, orang di sana Cuma bisa

mengembala, mengembala kuda, mengembala sapi, mengembala

kambing…” (Wawan, 2001:232).

Analisis teks pidato : Tidak santun, tanpa ada penghargaan rehadap

mitra tutur.
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No. Data : 8

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“… Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikosoemo dan saudara-saudara

Islam lain: Maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan”ini! Saya

pun orang Islam. Tapi saya minta kepada saudara-saudara janganlah

saudara-saudara salah faham …” (Wawan, 2001:14).

Analisis teks pidato : Santun, dengan menunjukkan kesekawanan.

No. Data : 9

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Maka manakah yang dinamakn tumpahdarah kita, tanah air kita?

Menurut geopolitik, maka Indonesia, Indonesia tanah air kita. Indonesia

yang bulat, bukan Jawa saja, bukn Sumatra saja, atau Borneo saja,atau

selabes saja, atau Ambon saja,atau Maluku saja, tetapi segenap

kepulauan yang di tunjuk oleh Allh SWT menjadi satu kesatuan antara

dua benua dan dua samudara, itulah tanah air kita!…” (Wawan,

2001:17).

Analisis teks pidato : Santun,tuturan yang merujuk pada kesekawanan

terhadap mitra tutur.

No. Data : 10

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yng cukup tentang

verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isa

pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah di dalam

Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan:

Bahwa prinsip kelima dari Negara kita iayalah Ketuhanan yang maha

berbudayaan …” (Wawan, 2001:29).

Analisis teks pidato : Tuturan santun, dengan pencitraan baik.



6

No. Data : 11

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Di sinilah, dalam pengakuan azas yang kelima inilah, audara-sudara

segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat

tempat yqng sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan ber-Tuhan pula ...”

(Wawan, 2001:29).

Analisis teks pidato : Tuturan santun dengan menggunakan nosi muka

positif terhadap mitra tutur.

No. Data : 12

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Rasa kebangsaan kita udah sejak zaman dahulu, demikian pula rasa

perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di

dalam dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah menjajah bangsa

lain adalah bangsa Indonesia…” (Wawan, 2001:54).

Analisis teks pidato : Tuturan santun dengan menunjukkan kesimpatian

No. Data : 13

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur :

“…Demikian pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan

Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap

kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu

berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut berjuang?

Oleh karna engkau merasa memperjuangkan kedaulatan rakyat …”

(Wawan, 2001:54).

Analisis teks pidato : Tuturan santun dengan menunjukkan kesimpatian

terhdap mitra tutur.
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No. Data : 14

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Barangkali saudara-saudara, pernah mendengar uraian ini, tetapi

baiklah saya uraikan lagi. Apa yang dinamakan proletar? Pak , proletar

itu kaum buruh. Tidak jelas! Marilah kita tanya pada Kalr Marx sendiri.

Dia yang mengadakan perkataan, terkenalnya perkataan proletar,

menurut Marx proletar adalah orang yang menjualkan tenaganya kepada

orang lain dengan tidak memiliki alat produksi. Ini definisi Marx …”

Wawan (2001:116)

Analisis teks pidato : Tuturan santun dengan umeninggikan lawan tutur.

No. Data : 15

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Ceritanya ialah pada suatu hari saya berjalan di sebelah selatan kota

Bandung, kalau saudara mau tau desanya Cigerlereng. Di Cigerlereng.

Saya jalan-jalan di sana, saya melihat laki-laki sedang menggarap

sebidang tanah. Saya tanya: Bung ini tanah siapa? Gaduh abdi. Pacul ini

siapa punya? Gaduh abdi. Artinya Gaduh abdi itu saya punya. Gubuk

ini siapa punya? Gaduh abdi. Engkau kalau sudah tanam padi, hasil padi

ini untuk siapa? Buat abdi. Wah engkau kaya? “ tidak, miskin. Maklum

Cuma begini, dan sekalipun tanah punya saya sendiri, pacul punya saya

sendiri, hasilnya pun punya saya sendiri tetapi saya miskin, paling

miskin. Coba lihat gubuk itu sudah reot” Orang ini bukan proletar.

Miskin tetapi bukan proletar sebab alat produksi milik dia sendiri …”

(Wawan, 2001:118).

Analisis teks pidato : Tuturan santun dengan meninggikan lawan tutur.
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No. Data : 16

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Nah, dus, saudara-saudara kita yang melihat segala cacat daripada

productiewijze daripada kapitalisme, melihat daripada cacat-cacat

parlementaire demokratie, kitalah yang sebaliknya sebagai amanat

penderitaan daripada bangsa Indonesia, memikul kewajiban, kewajiban

untuk menyelenggarakan satu masyarakat yang bukan masyarakat

kapitalisme, tetapi masyarakat yang adil dan makmur…” (Wawan,

2001:149).

Analisis teks pidato : Tuturan santun sesuai kapasitas seorang Pemimpin

Bangsa.

No. Data : 17

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Maka oleh karena itu saya berkata: Demokarasi yang harus kita jalan

kan, adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia

sendiri. Jikalau kita tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak

dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan daripada

rakyat itu…” (Wawan, 2001:150).

Analisis teks pidato : Tuturan santun, pemberian penghargaan simbolis

terhadap mitra tutur,
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No. Data : 18

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Maka, bangsa Indonesia harus mempunyai belief, mempunyai

geloof, mempunyai kepercayaan. Dan geloof bangsa Indonesa harus

larger than thenation itself, lebih luas dari bangsa Indonesia sendiri,

berupa pancasila, saudara-saudara. Pancasila penguatan daripada rasa

kebangsaan, keinginan daripada bangsa Indonesia yang ingin menjadi

Negara yang kuat, bangsa yang kuat, mengadakan masyarakat yang adil

dan makmur…”(Wawan, 2001:157).

Analisis teks pidato : Tuturan santun, pemberian amanat nilai moral

terhadap mitra tutur.

No. Data : 19

Pematuhan Prinsip kesantunan tutur:

“…Kita bangsa Indonesia seluruhnya dalam menghadapi tantangan yang

dahsyat ini, keinginan saya, saudara-saudara dalam beberapa hal jangan

di pertkaikan lagi. Antara lain, janganlah dipertikaikan lagi warna

bendera kita, merah putih,yang megah. Jangan dipertikaikan lagi, jangan

diperdebatkan lagi, jangan pula diperdebatkan lagi di konstituante, sebab

sebagai dikatakan oleh Prof. Mr. Muh. Yamin, ini adalah warisan dari

orang-orang kuruhun, leluhur kita sejak beribu-ribu tahun…” (Wawan

2001:159).

Analisis teks pidato : Tuturan Santun dengan kesetujuan dan penampilan

nosi muka positif dengan nilai-nilai ajajkan yang baik.
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No. Data : 20

Bidal yang dipatuhi :

“...Ma`af , beribu maaf!. Banyak anaggota telah berpidato, dan dalam

pidato mereka itu ditutuirkan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan

Paduka Tuan Ketua yang mulia...,”. (Wawan, 2001:1).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 21

Bidal yang dipatuhi :

“....Lihatlah pula jikalau Tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat

Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah

rakyat Soviet sudah cerdas?, seratus lima puluh milyun rakyat Rusia,

adalah rakyat Musyik yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca

dan menulis...” ( Wawan, 2001:3).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 22

Bidal yang dipatuhi :

“… Nah, Kepada Mahasiswa di Bandung dan sekarang juga kepada

Mahasiswa di Yogyakarta, saya menganjurkan: janganlah mau kepada

snobisten; jangan! Berpikirlah bebas, mencari cara menyumbang kepada

penyelenggaraan daripada bluei-print ini…”(Wawan, 2001: 293).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.
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No. Data : 23

Bidal yang dipatuhi :

“… Permohonanku kepada Allah SWT ialah, Saudara-saudara bisa

membaca di alam dada-dada Bung Karno memohon kepada Allah SWT

supaya Negara Republik Indnsia tetap berdasarkan Pancasila...”

(Wawan, 2001:42).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 24

Bidal yang dipatuhi :

“….Tidak ada satu tanah air yang lebih indah daripada Bangsa

Indonesia…” (Wawan, 2001:62).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 25

Bidal yang dipatuhi :

“… Disamping itu, aku bergembira diberi kesempatan oleh Allah SWT

sebagai warga negara biasa membicarakan hal-hal dasar negara ini…”

(Wawan, 2001:42).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 26

Bidal yang dipatuhi :

“…Aku tidak pencipta Pancasila, Saudara-saudara…” (Wawan,

2001:51).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaa
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No. Data : 27

Bidal yang dipatuhi :

“… jika ada yang berkata,” Bung Karno yang mengadakan Negara

Rebuplik Indonesia.”. Tidak benar!!! …” (Wawan, 2001:54).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 28

Bidal yang dipatuhi :

“…Yah, kita mengetahui, kami daripada pihak pemerintah mengetahui,

bahwa cita-cita sosial kita, masyarakat adil dan makmur belum

tercapai…” (Wawan, 2001:83).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 29

Bidal yang dipatuhi :

“… Mari, hai, Rakyat Indonesia, mari hai rakyat Bandung, kita berjuang

terus, berjalan terus, dengan dasar Proklaasi 17 Agustus 1945…”

(Wawan, 2001:86).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 30

Bidal yang dipatuhi :

“… Ada pula yang berkata adalah Negara penjelmaan daripada ide yang

luhur sekali…” (Wawan, 2001: 129).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.
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No. Data : 31

Bidal yang dipatuhi :

“… Saya beri uraian itu tadi agar saudara-sadara mengerti bahwa bagi

Rebuplik Indnesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar

statis dan yang bisa menjadi Leistar dinamis, Leistar, bintang

pimpinan…” (Wawan, 2001: 133).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 32

Bidal yang dipatuhi :

“…Saudara-saudara, kalau saumpamanya pada saat sekarang ini

Balatentara Dai Nipon menyerahkan urusan Negara kepada kita, maka

satu menitpun kita tidak akan menolak...”, (Wawan, 2001:6).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 33

Bidal yang dilanggar :

“… Tadi diuraikan oleh Ibu Rasuna Said, memang pancasila ini adalah
pengaturan daripada jiwa Indonesia…” (Wawan, 2001: 75).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 34

Bidal yang dilanggar :

“… Ini adalah satu fact, satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh
saipapun jugan. Di atas dasar fact ini kita tidak boleh tidak harus
mengakui adanya bangsa dan kebangsaan, ditinjau dari sudut apapun…
“(Wawan, 2001:163).
Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.
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No. Data : 35

Bidal yang dipatuhi :

“…Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita!,

di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya rakyat

kita!...”, (Wawan, 2001:8).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 36

Bidal yang dipatuhi :

“…Saudara-saudara saya mengusulkan: Kalau kita mencari demokrasi

hendaknya bukan demkrasi barat tetapi permusyawaratan yang memberi

hidup…”, (Wawan, 2001:26).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 37

Bidal yang dipatuhi :

“… Tadi ada yang meminta pada saya supaya dijelaskan sedikit bahwa

negara adalah alat…” (Wawan, 2001: 187).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 38

Bidal yang dipatuhi :

“… Kita menghendaki satu msyarakat adil dan makmur , masyrakat

yang tidak ada hisap-menghiap satu sama lain…” (Wawan, 2001: 187).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.



15

No. Data : 39

Bidal yang dipatuhi :

“… Kita bisa mengadakan organisasi partai…” Wawan (2001: 130)

“… Demikianlah pula kita bisa mengadakan organisasi daripada seluruh

manusia di dalam lingkungan bangsa yang bernama Negara…”

(Wawan, 2001: 130).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 40

Bidal yang dipatuhi :

”… Dan Negara ini dipimpin oleh segolongan manusia yang dinamakan

Pemerintah…” (Wawan, 2001: 130).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 41

Bidal yang dipatuhi :

“… Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun

Indonesia Merdeka, kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati…”

(Wawan, 2001:5).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 42

Bidal yang dilanggar :

“…Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Ketua minta dasar , Minta

Philosophische grondslag, atau jika kita boleh mengatakan yang muluk-

muluk, Paduka Tuan Ketua yang Mulia meminta “Weltanschauung” di

atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu…” (Wawan, 2001:10).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.
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No. Data : 43

Bidal yang dilanggar :

“… Pengacau keamanan bahwa itu memecah kepada persatuan

merugikan kepada rakyat, perlukah masih kuuraikan? Tidak!...”

(Wawan, 2001:61).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 44

Bidal yang dilanggar :

“… Irian Barat. Sebab apa saudara-saudara menuntut Irian Barat?

Mungkin saudara beragama Islam?, Di sana rakyatnya bukan Islam, lho!

Kenapa saudara menuntutIrian Barat supaya masuk d dalam wilayah

kekuasan Republik Indonesia? Saudara beragama Islam, mereka tidak

beragama Islam!...” (Wawan, 2001:61).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 45

Bidal yang dipatuhi :

“…Kalau Bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, siap

sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia, saat itu bangsa

Indonesia adalah siap sedia, masak untuk merdeka. (tepuk tangan

riuh)…” (Wawan, 2001:7).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.
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No. Data : 46

Bidal yang dipatuhi :

“… Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis tetapi kebangsaan saya

adalah peri kemanusian”, “My nationalsme is humanity”…” (Wawan,

2001:21).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan

No. Data : 47

Bidal yang dipatuhi :

“… Tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki

Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari

persetujuan paham…” (Wawan, 2001:13).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 48

Bidal yang dipatuhi :

“….Kita ingin menjadi satu bangsa yang hidup bersaudara dengan

bangsa-angsa yang ain yang mempunyai kepribadian sendiri, yang

mempunyai kultur setingg-tingginya…” (Wawan, 2001: 186).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 49

Bidal yang dipatuhi :

“… Ini malm henak saya kupas, Insyaa Allah, di hadapan saudara-

sudara sila peri kemanusiaan sebagai salah satu sila yang tidak boleh

dipisahkan daripada sila-sila yang lain…” (Wawan, 2001: 190).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.
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No. Data :50

Bidal yang dipatuhi :

“… Lihatlah sekali lagi, aku berkata indahnya lambang negara ini….”

(Wawan, 2001: 191).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 51

Bidal yang dipatuhi :

“… Kelas ke-3 ini yang sebenarnya menjadi peniup daripada Revolusi

Prancis. Rebut kekuasaan daripada tangannya Raja! Rebut kekuasaan

daripada tangannya kaum feodal! Rebut kekuasaan daripada tangannya

stand ke-2!, Tetapi kelas ke-3 ini juga kalau harus merebut kekuasaan

dengan tenaga sendiri tidak kuat….” (Wawan, 2001: 239).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 52

Bidal yang dipatuhi :

“… Kaum pengusaha sendiri tidak kuat. Karena itu lantas kaum ke-3 ini,

pengusaha, mempergiatkan tenaga rakya, yang oleh mereka dinamakan

kelas ke-4, Eerste stand feodal, tweede stand gereja, derde stand

opkomende buorgeois vierde stand rakyat... “(Wawan, 2001: 239).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.



19

No. Data : 53

Bidal yang dilanggar :

“… Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan dulu, sampai jelimet,

maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, Tuan tidak akan

mengalami Indonesia Merdeka, kita semua tidak akan mengalami

Indonesia Merdeka, sampai di lobang kubur! (Tepuk tangan riuh) …”

(Wawan, 2001:3).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 54

Bidal yang dilanggar:

“… Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini

lebih dahulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat

mencapai Political Independence, saya ulangi sekali lagi, sampai lebur

kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka! (Tepuk tangan riuh)...”

(Wawan, 2001:8).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 55

Bidal yang dilanggar:

“… Nah inilah salah satu cacat dari pada gerakan swadesi oleh karena

gerakan swadesi itu di bawah pimpinan Mahatma Gandhi yang tidak

mau kepada kemodernan…” (Wawan, 2001:102).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 56

Bidal yang dilanggar:

“… Gandhi tidak mempunyai politik ideologi, tidak mempunyai cita-

cita politik yang jelas…” (Wawan, 2001:103).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.
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No. Data : 57

Bidal yang dilanggar:

“… Ini menyimpang sebentar menceritakan hal Adler, Adler itu dalam

teorinya baik, tetapi di dalam aksinya selalu satu kali disana, lain kali di

situ, satu kali di sini lain kali di situ. Lain teoritikus ialah Otto Baue,

Otto Baue di dalam kupasanya terutama sekali mengenai persoalan

bangsa…” (Wawan, 2001:171).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 58

Bidal yang dilanggar:

“… Ada yang berkata: Pancasila itu sebetulnya adalah perasaan

Buddhisme. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Pancasila itu adalah

perasaan daripada Buddhisme? Orang yag berkata begitu sebetulnya

tidak tahu apa yang dinamakan Buddhisme…” (Wawan, 2001:260).

Analisis teks pidato : Bidal keperkenaan.

No. Data : 59

Bidal yang dipatuhi :

“… Brangkali dalam kalangan kita sekarang ini, tidak ada seorang yang

lebih terharu hatinya daripada saya. Terharu karena ingat kepada

perjuangan dan penderitan rakyat berpuluh-puluh tahun, yang akhirnya

melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan

Pancasila…” (Wawan, 2001: 251).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.
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No. Data : 60

Bidal yang dipatuhi :

“… Terharu, oleh karena pada ini malam dengan tidak terduga-duga dan

tersangka-sangka, diucapkan oleh pembicara-pembicara, perkataan-

perkataan, pujian terhadap kepada diri saya, yang atas perkataan-

perkataan pujian itu saya mengucap banyak-bnyak terimakasih…”

(Wawan, 2001: 251).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 61

Bidal yang dipatuhi :

“…Saya berkata penuh hormat kepada kita punya Raja-raja dahulu, saya

berkata dengan penuh hormat kepada Sultan Agung

Hanjokrokesoemo…” (Wawan, 2001:19).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 62

Bidal yang dipatuhi :

“…Saudara-audara!, Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan

Paduka Tuan Ketua, saya minta maaf bahwa pidato saya ini menjadi

panjang lebar…” (Wawan, 2001:34).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.
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No. Data : 63

Bidal yang dipatuhi :

“… Sudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka?, Dalam tahun

1933 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama “Mencapai

Indonesia Merdeka “, maka di dalam risalah tahun 1933 itu, telah saya

katakan, Politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain

dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas, saya katakan di

dalam kitap itu, bahwa di sebrangnya jembatan itulah kita sempurnakan

kita punya masyarakat…” (Wawan, 2001:4).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 64

Bidal yang dipatuhi :

“…Saya tau banyak orang-oang Tionghoa klasik yang tidak mau akan

dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham Komopolitisme…”

(Wawan, 2001:20).

Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 65

Bidal yang dilanggar :

“… Maka oleh karena itu, saya yang sebagaimana sodara Rasuna Said
tadi katakan juga sebagai orang islam, saya pun merasa nasional
didalam arti sehebat-hebatnya..” (Wawan, 2001:61).
Analisis teks pidato : Bidal Kemurahhatian.

No. Data : 66

Bidal yang dipatuhi :

“… Saya telah mengemukakan empat prinsip, 1). Kebangsaan
Indonesia, 2). Internatinalisme atau Perikemanusian, 3). Mufakat atau
Demokrasi, 4). Kesejahteraan Sosial…” (Wawan, 2001:28).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.
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No. Data : 67

Bidal yang dipatuhi :

“… Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan…” (Wawan, 2001:28).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 68

Bidal yang dipatuhi :

“…Hendaklah Negara Indonesia adalah Negara yang tiap-tiap orangnya
dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa…” (Wawan, 2001:28).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 69

Bidal yang dipatuhi :

“… Degan gabungan mutlak daripada segenap tenaga revolusioner,
marilah, kita renungkan hal itu, saudara-saudara. Mempertahankan
dengan persatuan, memperjuankan dengan persatuan, mempertahankan
dengan Pancasila, memperjuangkan dengan Pancasila…” (Wawan,
2001: 262).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 70

Bidal yang dipatuhi :

“… Marilah, Saudara-saudara,sebagai diharapkan oleh saudara Mr.
Muh. Yamin, drie maalis scheep-recht…” (Wawan, 2001: 262).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 71

Bidal yang dipatuhi :

“… Tiga kali kita memiliki Negara Kesatuan meliputi seluruh Nusantara
Indonesia: Sriwijaya, Majapahit, sekarang Republik Indonesia.
Dido`akan oleh saudara Mr. Muh. Yamin agar supaya, ya, dulu boleh
Sriwijaya tenggelam, ya, dulu Maapahit boleh tenggelam, tetapi
hendaklah Republik Indonesia tetap berdiri kekal dan abadi…” (Wawan,
2001: 262,263).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.
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No. Data : 72

Bidal yang dipatuhi :

“… Ini adalah saya punya permintaan kepada Mahasiswa-mahasiswa,
seluruh Mahasiswa-mahasiswa Indonesia, seluruh Cendikiawan
Indonesia, seluruh Pemuda-pemudi Indonesia, supaya kita bersama-
sama maju ke muka, membawa sumbangan berupa apa saja kepada
sanggul konde Ibu pertiwi yang kita cintai ini…” (Wawan, 2001: 297).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 73

Bidal yang dipatuhi :

“… Trotsky berkata: Tidak bisa mendirikan sosialisme di dalam satu
Negeri sebelum kapitalisme di seluruh ddunia gugur…” (Wawan, 2001:
209).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 74

Bidal yang dipatuhi :

“… Kita bagaimana, Saudara-saudara?...” (Wawan, 2001: 211)
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 75

Bidal yang dipatuhi :

“…. Kala tidak ada paham atau rasa kebangsaan, bagaimana saudara-
saudara, kita bisa menjalankan perjuangan ini?...” (Wawan, 2001: 186).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 76

Bidal yang dipatuhi :

“….Bgaimana realiseren kehendak ini kalau tidak ada rasa kebangsaan
yang sehat antara rakyat Indonesia dari sabang sampai ke Merauke
ini…” (Wawan, 2001: 186).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.
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No. Data : 77

Bidal yang dipatuhi :

“…Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan di Indonesia ini…”
(Wawan, 2001: 160).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 78

Bidal yang dipatuhi :

“… Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah
satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa dengan cara yang
semesra-mesranya…” (Wawan, 2001: 160).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 79

Bidal yang dipatuhi :

“… Revolusi Soviet, saya lebih setuju dengan revolusi Soviet…”
(Wawan, 2001: 92).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 80

Bidal yang dipatuhi :

“…Sudara-saudara, sejarah pergerakan Indonesia menunjukkanbahwa
daerah-daerah ini memng makin lama makin kembali kedalam rasa
prsatuan Indonesia…” (Wawan, 2001: 71).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 81

Bidal yang dipatuhi :

“…Bahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemud ita diikrarkan
rasa ini, sebagai ikrar pemuda yang termashur: satu Bangsa, satu Tanah
air, satu bahasa…” (Wawan, 2001: 72).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.
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No. Data : 82

Bidal yang dipatuhi :

“… Dan saya tau tekad saudara-saudara…” (Wawan, 2001: 73).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 83

Bidal yang dipatuhi :

“… Kemedekaan adalah hasil daripda perjuaangan dari segenap
rakyat…” (Wawan, 2001:54).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 84

Bidal yang dipatuhi :

“… Segenap pemuda-penudi, Kyai, kaum buruh, kaum tani, segenap
Rakyat Surabaya brjuang dengan tiada perbedaan agama, adat istiadat,
golongan atau suku…” (Wawan, 2001:55).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 85

Bidal yang dipatuhi :

“… Saudara-saudara taukah engkau sekalian bahwa Ibu Rasuna Said
telah berpuluh-puluh tahun lamanya berjuang untuk kemerdekaan
Indonesia…” (Wawan, 2001: 64).
Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 86

Bidal yang dilanggar :

“… Di daerah Garut , padahal nyata kita yang tidak membutuhkan tutup

botol, kataku d Jakarta, kita beli tutup botol dari luar, kruk, gabus dari

luar, dari Yunani. Devisen kita habis…” Wawan (2001:294).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.
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No. Data : 87

Bidal yang dilanggar :

“… Kita ini rakyat karet! Apa tidak bisa bikin tutup botol dari karet?…”
(Wawan, 2001:295).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan.

No. Data : 88

Bidal yang dipatuhi :

“… Maka oleh karna itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota

yang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali

negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut

keadaan…” (Wawan, 2001:11).

Analisis teks pidato : Bidal Ketimbangrasaan

No. Data : 89

Bidal yang dipatuhi :

“… Apakah maksud kita begitu?. Tentu tidak!...” (Wawan 2001:14).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.

No. Data : 90

Bidal yang dipatuhi :

“… Jadi, saya menolak perkataan bahwa kurang dalam penggalian

saya…” (Wawan 2001:143).

Analisis teks pidato :

No. Data : 91

Bidal yang dipatuhi :

“… Saya dengan tegas mengatakan, ini kupasan sosiologis yang akan

saya berikan…” (Wawan, 2001:144).

Analisis teks pidato : Bidal Kesetujuan.
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No. Data : 92

Bidal yang dipatuhi :

“…Tetapi jangan lupa, kita hidp didalam masa peperangan, saudara-

saudadra…” (Wawan, 2001:32).

Analisis teks pidato :Bidal Kesimpatian.

No. Data : 93

Bidal yang dipatuhi :

“…Didalam masa peperangan itulah kita mendirikan Neggara Indnesia,
di dalam gunturnya pepeangan…” (Wawan, 2001:32).

Analisis teks pidato : Bidal Kesimpatian

No. Data : 94

Bidal yang dipatuhi :

“… Bahkan saya mengucap syukur Alkhamdhulillah kepada Allah
Subhanahu Wata`ala, bahwa kita mendirikan Negara Indonesia bukan di
dalam sinarnya bulan purnama tetapi dibawah palu godam peperangan
dan di dalam api peperangan…” (Wawan, 2001:32).
Analisis teks pidato : Bidal Kesimpatian

No. Data : 95

Bidal yang dipatuhi :

”... Saudara-saudara, lihatlah lambang Negara kita di belakang ini.
Alangkah megahnya, alangkah hebat dan cantiknya…” (Wawan, 2001:
191).

Analisis teks pidato : Bidal Kesimpatian.
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No. Data : 96

Bidal yang dipatuhi :

“… Burung Elang Rajawali, garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya

berhelai 17 buah, dengan ekor yang berhelai 8 buah, tanggal 17 bulan 8

dan berkalungkan perisai yang diatas perisai itu tergambar Pancasila,

yang dibawahnya tertulis slogan buatan Empu Tantular ”Bhinika

Tunggal Ika, ”Bhinika Thunggal Ika,” berjenis-jenis tetapi tungal…”

(Wawan, 2001: 191).

Analisis teks pidato : Bidal Kesimpatian.

No. Data : 97

Bidal yang dipatuhi :

“… perjuangan bangsa Indonesia, saudara-saudara, yang sudah kita
alami berpuluh-puluh tahun ini berbeda daripada misalnya perjuangan
rakyat India..” (Wawan, 2001: 89).
Analisis teks pidato : Bidal Kesimpatian.


