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BINCANG ANTARA KITA DARI DUNIA MAYA

TERIMA KASIH: KAPAN KITA MENGUCAPKANNYA?

From: Bambang Kaswanti Purwo <bkaswanti@atmajaya.ac.id>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Monday, February 21, 2011 2:15 PM
Subject: [mlindo]

Sejawat, para pencinta bahasa Indonesia:

Timothy Hassall, dosen bahasa Indonesia di ANU, Canberra, merasa prihatin terhadap
perkembangan bahasa kita. Bagaimana dengan kita?

Ada yang bisa membantu menjelaskan kapan orang Indonesia mengucapkan terima kasih? Para
pemelajar bahasa Indonesia yang bertutur dalam bahasa lain sungguh menantikan jawaban ini.
Ada yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang ini?

Link: http://bahasakita.com/2011/05/03/to-thank-or-not-to-thank-in-indonesian/

Salam,
bambang

From: rina marnita <rmarnita@yahoo.com>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, February 22, 2011 4:41 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Pak Bambang dan 'rekan2' di mlindo,

Menurut pendapat saya yang masih belajar ini, dalam menjawab pertanyaan Pak Bambang ini
mungkin perlu kita pertimbangkan aspek budaya penutur bahasa Indonesia.   Dalam
menggunakan bahasa Indonesia, orang Indonesia mungkin tidak bisa lepas seutuhnya dari
pengaruh budaya lokal mereka.  Kemungkinan besar mengucapkan terimakasih sifatnya juga
'cultural specific'. Sebagai contoh:  dalam masyarakat Minang tradisional, maupun generasi tua
dan orang-orang yang tinggal di pedesaan di masa sekarang ini, terima kasih diungkapkan
dengan cara yang khas, yaitu secara tidak langsung. Sering ungkapan terima kasih dinyatakan
dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Seseorang yang diberi benda
biasanya akan berkata 'Eh, baa dek baagiah pulo ambo baju' (Eh, kenapa saya dikasih pula baju?
atau Lho, kok saya dikasih baju?).  Adakalanya respon mereka berupa pernyataan, yang
mungkin kedengaran ekstrim bagi orang luar, seperti 'ndeh, jan diagaih-agiah pulo ambo baju
lai' (Duh, jangan dikasih pula saya baju' / Wah, saya gak usah dikasih baju '). Kadang2 respon
itu dalam bentuk kalimat pujian yang diiringi dengan eskpresi wajah atau gerak tubuh yang
menunjukkan rasa senang, seperti:  'I, rancaknyo lai(Wah, bagusnya). Respon jenis ini kadang2
diikuti oleh kata 'mokasih yo' (terima kasih ya).

Hal ini juga mungkin terkait dengan nilai budaya masyarakat Minang. Orang tua, misalnya,
menganggap tidak perlu mengucapkan terimakasih kepada orang yang lebih muda yang
memberikan bantuan (meskipun bantuan itu atas permintaan orang tua) karena membantu orang
tua (lebih tua) dianggap sudah merupakan kewajiban. Hal ini juga tercermin di antaranya dari
bentuk kalimat yang digunakan dalam meminta pertolongan yang umumnya   dalam bentuk
imperatif, tanpa kata tolong,  dan dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban,
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Contoh:
1) Ambiaklah kain lai, Na. Ari ka ujan. (Angkatlah jemuran, Na. Hari mau hujan).
2) Baa dek indak baambiak kain Na? Ari ka ujan. (Mengapa jemuran belum diangkat Na?

Hari mau hujan)
3) Indak ka baambiak kain na. Ari ka ujan. (Apakah jemuran tidak akan diangkat, hari (kan)

mau hujan)

Biasanya respon terhadap ketiga tuturan ini adalah berupa perbuatan 'mengangkat jemuran' yang
diiringi, atau tidak, dengan ucapan 'yo mak (ya Mak), atau alasan. Dan, jarang sekali ada
komunikasi ataupun interaksi sesudahnya yang memberi kesempatan yang memberi perintah
untuk mengucapkan terimakasih (kalau ini dianggap perlu oleh si pemberi perintah).

Rina Marnita AS

From: Agus Santoso <agus.santoso2009@yahoo.com>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, February 22, 2011 10:34 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Menarik sekali bahwa budaya lokal ikut serta dalam memberikan pengaruh dalam
berterimakasih. Pertanyaan saya, bu Rina, apakah ketika orang Minang berbahasa Indonesia,
mereka tetap mempertahankan tatacara mengucapkan terima kasih itu ataukah mereka
meleburkan diri kepada ciri bahasa Indonesia yang bersifat nasional?

Sebagai orang yang berbahasa Indonesia, saya mengucapkan terima kasih ketika (tidak
berdasarkan urutan apapun):
1) Saya menerima bantuan dari orang lain.
2) Saya mendapatkan hadiah.
3) Orang memberikan perhatian kepada saya.
4) Orang melakukan sesuatu yang harus saya lakukan.
5) Orang memberikan nasehat.
6) Orang memberikan uang kembalian ketika saya berbelanja.
7) Orang memberikan pelayanan yang bagus.
8) Menolak ajakan dengan halus.
9) Memberikan penghargaan kepada orang lain setelah mereka mendengarkan saya, misalnya.
10) Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lainnya?

Salam,
Agus Santoso
http://agus-santoso.com/buku/

From: Bambang Kaswanti Purwo <bkaswanti@atmajaya.ac.id>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 23, 2011 12:51 PM
Subject: RE: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Saya tertarik untuk mengamati yagn no. 8 lebih jauh. Di situ “terima kasih” = “tidak”, dan tidak
terbatas pada “menolak ajakan halus”, termasuk juga menolak “tawaran” (minum, makan,
dsb.).  Untuk penolakan seperti ini tidak pernah kita katakan “Tidak/Nggak, terima kasih.”,
sebagai  padanan dari “No, thanks.”.

Pertanyaan: bagaimana kita mengatakan “yes, thank you”. Benarkah tidak bisa kita katakan “ya,
terima kasih”?  [terima kasih dengan “ya”]

Atau, bisakah “terima kasih” kita pakai sebagai jawaban “menerima tawaran”, meskipun tidak
terucap kata “ya”. [terima kasih tanpa “ya”]
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Atau, kalau kita menerima tawaran, jawabannya cenderung “tanpa kata”? Misalnya, ditawari
mengambil kue, langsung mengambil kue, tanpa kata?

Atau, kalau dengan kata, apa yang kita ucapkan? Terucap “Terima kasih”-kah? Atau, apa?

bk

From: Yassir Nasanius <yns@atmajaya.ac.id>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 23, 2011 2:33 PM
Subject: RE: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Dear all,

Apakah terjemahan 'thank you for not smoking', yaitu 'terima kasih Anda tidak merokok', bisa
masuk kategori no. 10 yang dibuat Pak Agus?

Salam,
Yassir

From: Agus Santoso <agus.santoso2009@yahoo.com>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 23, 2011 9:27 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Pak Bambang yth,

Saya rasa kita hanya mengucapkan terima kasih saja ya. Kalau tidak ada kelanjutannya, berarti
no, thanks. Kalau dilanjutkan dengan mengerjakan sesuatu yang dimintakan, berarti yes, thanks.

Oleh sebab itu, banyak pembelajar bahasa Inggris yang terjebak dalam masalah ini ketika
mereka harus membedakan yes/no, thanks. Kita cenderung hanya mengatakan thanks dan hal ini
membuat penutur berbahasa Inggris menjadi kebingungan karena mereka mengharapkan
yes/no..:)

Mungkin ada ide lain dari teman-teman lain yang ingin menambahkannya?

Salam,
GAS
http://agus-santoso.com/buku/

From: rina marnita <rmarnita@yahoo.com>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 23, 2011 10:25 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Terima kasih   atas responnya  pak (berarti kita juga mengucapkan terima kasih ketika pendapat
kita direspon seseorang terlepas apakah kita setuju atau tidak dengan respon tersebut)

Ya, sebaiknya kita memang 'melebur' dalam budaya/ciri kebahasaan secara nasional ketika
menggunakan bahasa Indonesia. Namun, selama ini umumnya kita mengajarkan'bagaimana dan
kapan mengucapakan terima kasih' ketika mengajarkan tata krama pada anak2 kita, yang
mungkin saja kita (sangat) dipengaruhi oleh nilai2 budaya dan kebiasaan yang kita anut (atau
mungkin kita sudah punya panduan tertulis nasional  tentang aturan berterimakasih ini?).
Mungkin faktor latar belakang pendidikan seseorang juga mempengaruhi pak; makin tinggi
tingkat pendidikan seseorang makin 'standar' perilaku berbahasanya.

Terima kasih (kenapa berterimakasih lagi ya?)
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From: E. Aminudin Aziz <aminudin@upi.edu>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 24, 2011 1:39 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Nimbrung dikit nih.

Kalau saya pikir sih, sesuai dengan hakikatnya, seseorang akan berterima kasih manakala telah
ada pihak lain (dalam hal ini khususnya mitra tuturnya) yang telah berbuat baik kepada penutur.
Artinya, si penutur memang ingin menunjukkan 'penerimaan' terhadap rasa 'kasih' yang telah
diberikan mitra tuturnya itu. Nah, kalau justru ada seseorang yang telah diberi 'kasih' itu tidak
'diterimakan', maka kita bisa katakan bahwa orang tersebut tidak tahu terima kasih.

Lalu, kalau pada akhirnya ada ungkapan terima kasih yang di luar konteks di atas, seperti
misalnya setelah dipecat gituh (?), maka ungkapan terima kasih tadi tidak boleh/tidak bisa
dipandang sebagai ungkapan terima kasih yang tulus, yang --seperti kita banyak baca dari
tulisan Brown&Levinson dan para peneliti lain ttg Kesantunan Berbahasa-- memang berterima
kasih itu bisa mengancam wajah alias face-threatening act. Artinya, memang tidak selalu mudah
untuk berterima kasih secara ikhlas itu.

Oh ya, terima kasih kepada yang telah membaca komentar ini (dengan ikhlas)....(smile...!!!)

Salam,
eaa

From: Agus Santoso <agus.santoso2009@yahoo.com>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 24, 2011 2:25 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Terima kasih, pak, untuk inputnya. Saya rasa semua aspek harus kita amati/jelajahi supaya kita
memiliki perspektif yang menyeluruh karena hakikat riset adalah mendokumentasi segala aspek
yang terkait di dalamnya dan pastinya ada sedikit gesekan-gesekan juga yang merupakan
kekecualian yang daripadanya kita justru mendapatkan keutuhannya, dalam hal ini, misalnya
penggunaan ujaran 'terima kasih' dalam setiap aspeknya.

Salam,
GAS

From: su santo <susantonanda@gmail.com>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 24, 2011 2:48 PM
Subject: Re: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Salam bahagia dari India...

Mungkin pembahasan aspek intonasi ujaran 'terima kasih' juga tak kalah menariknya untuk
dilibatkan.
Dengan mencermati tonic syllable, yang pada gilirannya tonic foot, kita mendapat latar fonetik
untuk menentukan alur nada ujaran 'terimakasih' tersebut. Hal ini tentunya dilakukan dengan
sangat memperhatikan pengaturan advanced pitch range pada instrumen yang digunakan
(misalnya PRAAT) yang mungkin berbeda dari satu konteks ke konteks yang lain, dari satu
bahasa ke bahasa yang lain ataupun dari satu penutur ke penutur yang lain.

Susanto
www.mrsusanto.blogspot.com
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From: Yassir Nasanius <yns@atmajaya.ac.id>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 24, 2011 4:05 PM
Subject: RE: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Dear all,

Kalau tidak salah, diskusi mengenai 'cara berterima kasih' ini dipicu oleh artikel Tim Hasall
yang mengemukakan kebingungannya ketika mencoba memakai 'terima kasih'. Tampaknya Tim
dan mahasiswanya memakai kerangka tindak tutur 'thank you/thanks' dalam bahasa Inggris
ketika mencoba memakai 'terima kasih' dalam bahasa Indonesia. Jadi, masalahnya apakah
tindak tutur 'thank you/thanks' dalam bahasa Inggris itu sama dengan tindak tutur 'terima kasih'
dalam bahasa Indonesia? Menurut Pak Amin, seseorang akan berterima kasih manakala telah
ada pihak lain (dalam hal ini khususnya mitra tuturnya) yang telah berbuat baik kepada penutur,
sehingga tindak tutur ini dimanifestasikan melalui 'thank you/thanks' dalam bahasa Inggris dan
'terima kasih' dalam bahasa Indonesia? Akan tetapi, seperti ditulis rekan-rekan yang lain, tindak
tutur yang termaktub dalam 'thank you/thanks' sangat dipengaruhi budaya masyarakat berbahasa
Inggris dan tindak tutur yang termaktub dalam 'terima kasih' sangat dipengaruhi budaya
masyarakat pemakai bahasa Indonesia? How do we reconcile these two facts?

Salam,
Yassir

From: Yassir Nasanius <yns@atmajaya.ac.id>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 24, 2011 4:20 PM
Subject: RE: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Di samping unsur fonologi, saya rasa kajian tindak tutur (seperti berterima kasih atau meminta
sesuatu) yang bersifat lintas budaya merupakan kajian yang sangat menarik. Di dalam literatur
pengajaran tahun 50-an, Contrastive Linguistics, saya kira, belum banyak berkutat dengan tindak
tutur (paling-paling hanya sampai pada tataran kalimat). Mungkin Contrastive Lingustics ditambah
pragmatics perlu direvitalisasi untuk mengkaji topik seperti speech acts across cultures (tindak tutur
dalam pelbagai bahasa) atau implicatures across cultures (implikatur dalam pelbagai budaya).

Salam,
Yassir

From: E. Aminudin Aziz <aminudin@upi.edu>
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 24, 2011 4:24 PM
Subject: RE: [mlindo] terima kasih: kapan kita mengucapkannya?

Rekan-rekan,

Yang saya percayai adalah bahwa dalam bahasa (dan budaya) apapun, tindak tutur berterima
kasih itu PASTI ADA. Hanya, yang mungkin berbeda adalah realisasinya. Ingatlah misalnya
dalam studi yang dilakukan dalam projek CCSARP oleh Blum-Kulka dkk, kita menemukan
kenyataan betapa beragamnya realisasi pertuturan MEMINTA (Requesting) dan MEMOHON
MAAF (Apologies). Keragaman tsb dibuktikan lebih lanjut dalam beberapa riset berikutnya.
Dengan demikian, sudah pasti bahwa realisasi tuturan (termasuk di dalamnya unsur fonologis)
akan sangat khas sesuai dengan budaya tempat bahasa itu hidup. Bahkan, bukankah kita akan
menyatakan terima kasih atau tuturan lainnya secara berbeda 'hanya' karena situasi lingkungan
(konteks) berbeda? Dan itulah kekayaan bahasa dalam budayanya, saya pikir.

Salam,
eaa
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