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SKRIPSI TINDAK TUTUR EKSPRESIF …                          LAILATUL FITRIANI 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tindak tutur (speech act) merupakan topik pokok dalam kajian pragmatik. 

Teori tindak tutur pertama kali dikemukakan oleh Austin (1962) dalam 

bukunya How to Do Things With Words. Menurut Austin, ketika seseorang 

berbicara, orang tersebut sesungguhnya tidak hanya mengatakan sesuatu, 

tetapi juga melakukan sesuatu (Nadar, 2013: 11). Jadi, yang dimaksud tindak 

tutur adalah tindakan-tindakan yang diekspresikan melalui tuturan. Saat 

seseorang berkata “Sepertinya saya akan terlambat datang, jalanan sangat 

macet” maka yang bersangkutan tidak hanya menginformasikan jika 

terlambat, tetapi juga melakukan tindakan meminta maaf.  

Tindak tutur meminta maaf merupakan tindak tutur ekspresif yang 

berfungsi menjaga keharmonisan antara penutur dan petutur. Menurut Holmes 

(1990), permintaan maaf adalah strategi kesopanan yang bertujuan 

memperbaiki pelanggaran oleh pembicara. Seseorang akan meminta maaf saat 

mengira telah melakukan kesalahan atau melanggar norma sosial. Jika tidak, 

orang tersebut akan mendapat nilai negatif, misalnya dianggap tidak santun, 

sombong, tidak tahu diri, dan sebagainya.  

Tindak tutur meminta maaf erat kaitannya dengan aspek kesopanan 

sehingga perlu diperhatikan strategi yang digunakan. Strategi yang dipilih juga 

harus mencerminkan perasaan yang sebenarnya agar efek permintaan maaf  
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tersebut tersampaikan. Gooder dan Yakub (dalam Ridwan, 2016: 127) 

menyebut jika permintaan maaf yang tepat dapat dilakukan dengan mengakui 

kesalahan, menerima tanggung jawab utama, menyampaikan penyesalan tulus 

dan kesedihan, serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Pemilihan 

strategi meminta maaf bergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan 

guna menyelamatkan muka. Dalam hal ini, tentu laki-laki dan perempuan 

memiliki penafsiran dan pertimbangan pelanggaran yang berbeda sehingga 

tingkat kebutuhan untuk meminta maafnya pun bervariasi.  

Penelitian ini menganalisis strategi dalam tindak tutur meminta maaf 

berdasarkan jenis kelamin. Hal ini karena jenis kelamin merupakan salah satu 

faktor yang memengaruhi cara berbahasa seseorang. Seperti yang 

dikemukakan Holmes (dalam Kuntjara, 2012: 2) bahwa perbedaan cara 

berbahasa berhubungan erat dengan masalah kekuasaan yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, kedudukan, relasi pembicara 

dengan orang yang diajak berbicara, topik, tempat, dan tujuan pembicaraan itu 

sendiri. Jenis kelamin menjadi salah satu aspek yang memengaruhi 

penggunaan bahasa yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan cara 

bertutur seseorang.  

Sehubungan dengan tindak tutur meminta maaf, perempuan lebih banyak 

meminta maaf karena kesalahan ringan, sedangkan permintaan maaf laki-laki 

lebih banyak dilakukan karena kesalahan yang sifatnya serius (Holmes, 1990). 

Saat tidak sengaja menyenggol seseorang, misalnya, perempuan tidak akan 

segan untuk mengucapkan maaf secara langsung. Sementara itu, laki-laki yang 
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memiliki kuasa lebih tinggi akan merasa gengsi untuk meminta maaf lebih 

dahulu sehingga permintaan maafnya dilakukan dengan cara yang tidak 

memberinya risiko kehilangan muka. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Tannen dan Holmes (dalam Kuntjara, 2012: 100) bahwa orang 

yang meminta maaf bisa menurunkan statusnya satu tingkat. Sebaliknya, 

perempuan tidak merasa meminta maaf dapat memengaruhi statusnya.  

Kenyataan bahwa perempuan cenderung memiliki rasa rendah diri dan tingkat 

kecemasan lebih tinggi membuat perempuan mudah mengucapkan maaf dan 

mengakui kesalahan. Untuk itu, penelitian terkait tindak tutur meminta maaf 

perlu dikaji lebih lanjut supaya ada deskripsi lebih jelas bagaimana laki-laki 

dan perempuan dalam mengekpresikannya. 

Studi penelitian terkait tindak tutur permintaan maaf telah banyak 

dilakukan sebelumnya. Namun, mayoritas penelitian-penelitian tersebut 

mengkaji tindak tutur meminta maaf dalam lintas budaya dan antarbahasa di 

berbagai negara. Selain itu, objek penelitian ini juga berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satu literatur terkait tindak tutur 

meminta maaf yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Ridwan (2014) yang mengkaji strategi tuturan 

permohonan maaf pada mahasiswa Universitas Al-Azhar di Mesir dalam 

bahasa Arab. Sementara penelitian ini mengkaji tindak tutur meminta maaf 

pada mahasiswa etnis Jawa di Surabaya. Objek dan bahasa yang berbeda 

dengan penelitian tersebut bisa jadi memunculkan hal baru yang dapat 

ditemukan dari hasil penelitian ini nantinya.  
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Alasan penelitian ini hanya dikhususkan kepada tindak tutur ekspresif 

meminta maaf karena tindak tutur tersebut memiliki kadar keterancaman muka 

yang tinggi. Selain itu, meminta maaf adalah tindak tutur yang lazim terjadi 

pada setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Saking lumrahnya, jarang 

sekali seseorang memperhatikan bagaimana permintaan maaf tersebut 

diekspresikan. Padahal, tanpa disadari, cara tiap-tiap individu dalam 

menuturkannya tidaklah sama.  

Pemilihan objek mahasiswa etnis Jawa dalam penelitian ini dilakukan agar 

penelitian lebih spesifik karena yang berkuliah di Surabaya berasal dari 

berbagai daerah dengan beragam etnis. Ketertarikan terhadap etnis Jawa 

sebagai objek penelitian ini karena masyarakat etnis Jawa memiliki 

karakteristik budaya tersendiri. Trosborg (dalam Tahir dan Pandian, 2016: 

250) menyebut permintaan maaf sebagai tindak tutur peka budaya sehingga 

antara satu budaya dengan budaya lain bervariasi. Pada masyarakat tutur Jawa, 

permintaan maafnya cenderung dinyatakan terlebih dahulu meskipun belum 

tentu kesalahannya. Cara orang Jawa meminta maaf dengan orang Medan, 

misalnya, tentu berbeda, meskipun sama-sama diungkapkan dalam bahasa 

Indonesia. 

Strategi bertutur sangat dibutuhkan agar maksud yang hendak disampaikan 

kepada mitra tutur dapat tersampaikan dengan baik. Dalam tindak tutur 

meminta maaf terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan. Seseorang 

bisa menyampaikannya secara langsung dengan menyertakan kata kerja 

performatif meminta maaf seperti kata “maafkan” atau “mohon maaf”. 
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Adapula yang menyampaikan maksud permintaan maafnya secara tidak 

langsung. Mitra tutur dapat dengan mudah menangkap maksud sebuah 

permintaan maaf jika tuturan meminta maafnya diungkapkan secara eksplisit 

menggunakan strategi langsung. Sementara permintaan maaf yang 

diungkapkan secara tidak langsung rawan menyebabkan kesalahpahaman 

karena kata maafnya tidak diucapkan secara langsung sehingga penutur dikira 

tidak meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari contoh tuturan berikut. 

(1) Astaga, maaf, ya. Bukunya nggak aku bawa. Padahal tadi sudah aku 
siapkan, tapi karena buru-buru jadi lupa. Maaf banget, lho. Besok pasti 
aku bawa, deh.  

(2) Hehe ketinggalan. Aku bangun kesiangan tadi, jadi buru-buru.  

(Konteks: Penutur meminjam buku mitra tutur. Satu hari sebelumnya, 

penutur mengatakan akan mengembalikan buku mitra tutur saat jam 

pertama perkuliahan. Paginya, penutur bangun kesiangan sehingga 

terburu-buru berangkat ke kampus tanpa membawa buku milik mitra 

tutur.) 

Tuturan permintaan maaf di atas disampaikan oleh dua orang berbeda dengan 

cara yang berbeda pula. Tuturan (1) dituturkan oleh mahasiswa perempuan 

dan tuturan (2) disampaikan oleh mahasiswa laki-laki sehingga menarik untuk 

mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan menggunakan strategi yang 

berbeda untuk meminta maaf. Untuk itu, penelitian ini menarik dikaji lebih 

lanjut untuk menggambarkan realisasi tindak tutur meminta maaf oleh laki-

laki dan perempuan dan strategi yang dipilihnya.  

Penelitian ini akan menjelaskan bentuk tuturan meminta maaf dan strategi 

apa yang umumnya digunakan mahasiswa dan mahasiswi etnis Jawa di 
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Surabaya. Strategi yang akan dibahas dalam penelitian ini mengacu pada 

strategi permintaan maaf Olshtain-Cohen. Pembahasan mengenai tindak tutur 

meminta maaf yang akan diteliti dilakukan dengan memperhatikan aspek-

aspek penutur, petutur, dan konteks atau situasi tuturan.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dan strategi tindak tutur meminta maaf mahasiswa etnis 

Jawa di Surabaya? 

2. Bagaimana bentuk dan strategi tindak tutur meminta maaf mahasiswi etnis 

Jawa di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian haruslah  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  

dikaji. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mendeskripsikan bentuk dan strategi tindak tutur meminta maaf yang 

digunakan mahasiswa etnis Jawa di Surabaya. 

2. Mendeskripsikan bentuk dan strategi tindak tutur meminta maaf yang 

digunakan mahasiswi etnis Jawa di Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan di bidang linguistik terutama kajian pragmatik. 
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Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan/referensi untuk 

penelitian selanjutnya khususnya terkait tindak tutur meminta maaf.  

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi lembaga 

pendidikan dalam mengajarkan etika meminta maaf yang baik dan santun saat 

melakukan pelanggaran. Bagi pembaca, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi dasar melakukan tuturan meminta maaf dalam komunikasi sehari-hari 

sehingga maksud permintaan maafnya dapat tersampaikan dengan baik dan 

hubungan kembali harmonis. 

1.5 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep merupakan bagian yang berisi penjelasan 

mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian. Operasionalisasi konsep 

digunakan untuk memberikan gambaran terhadap fokus penelitian sehingga 

tidak terjadi salah tafsir. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Tindak tutur ekspresif meminta maaf 

Tindak tutur ekspresif meminta maaf yang dimaksud dalam penelitian ini 

berupa tuturan meminta maaf dalam bentuk verbal tulisan yang umumnya 

ditandai dengan pemakaian kata “maaf” untuk jenis strategi permintaan maaf 

langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan kata tersebut tidak digunakan 

jika permintaan maafnya menggunakan strategi tidak langsung. 

2. Mahasiswa  
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Mahasiswa yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang (laki-laki) 

yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Surabaya.  

Perguruan tinggi di Surabaya meliputi perguruan tinggi negeri (PTN) seperti 

Unair, Unesa, UPN; perguruan tinggi swasta (PTS) seperti Ubhara, Untag; 

perguruan tinggi negeri Islam seperti Uinsa; institute seperti ITS; dan 

politeknik seperti PPNS dan PENS.  

3. Mahasiswi 

Mahasiswi yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang (perempuan) 

yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di 

Surabaya.  Perguruan tinggi di Surabaya meliputi perguruan tinggi negeri 

(PTN) seperti Unair, Unesa, UPN; perguruan tinggi swasta (PTS) seperti 

Ubhara, Untag; perguruan tinggi negeri Islam seperti Uinsa; institute seperti 

ITS; dan politeknik seperti PPNS dan PENS.  

4. Etnis Jawa 

Etnis Jawa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan 

mahasiswi aktif di Surabaya yang berasal dari daerah manapun, bisa Surabaya, 

luar Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, asalkan bersuku Jawa. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari subbab-subbab 

yang mengkaji bahasan tertentu.  
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Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis 

maupun praktis, operasionalisasi konsep dan sistematika penulisan.  

Bab II merupakan landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori 

berisi konsep teori yang digunakan, sedangkan tinjauan pustaka berisi 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai bahan 

acuan.  

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab ini membahas 

sumber data dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis 

data.  

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan. Pada bab ini disajikan data dan 

analisisnya berikut dengan pembahasannya.  

Bab V merupakan penutup berisi simpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

 

 

 

 


