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PENGANTAR
Sopan santun dapat ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga
dalam bentuk tuturan. Membukakan pintu bagi seseorang jauh lebih sopan
daripada membanting pintu di hadapan seseorang. Demikian juga dalam tuturan
“Silakan masuk” lebih sopan daripada tuturan “Masuk!”. Sopan santun dalam
bentuk tuturan atau kesantunan berbahasa setidaknya bukan semata-mata
motivasi utama bagi penutur untuk berbicara, melainkan merupakan faktor
pengatur yang menjaga agar percakapan berlangsung dengan lancar,
menyenangkan, dan tidak sia-sia karena sebagaimana dinyatakan oleh Leech
(1993:38) bahwa manusia pada umumnya lebih senang mengungkapkan
pendapat-pendapat yang sopan daripada yang tidak sopan.

Secara umum kesantunan berbahasa atau sopan santun dalam bertutur
berhubungan dengan dengan dua orang pemeran serta yang boleh kita nama-kan
(menurut istilah Leech, 1993:206) “diri” dan “lain”. Dalam percakapan “diri”
diidentifikasi sebagai penutur dan “lain” diidentifikasi dengan petutur. Dari
interaksi antara “diri dan “lain” itu, yang berlaku secara umum menga-takan
bahwa sopan santun lebih terpusat pada “lain” daripada pada “diri”.

Dengan kata lain, sopan santun terhadap petutur pada umumnya lebih
penting daripada sopan santun terhadap “diri” atau penutur. Hal itu tampak dari
prinsip sopan santun yang cenderung berpasangan yang terpusat kepada petutur
seperti di bawah ini:

(1) Kearifan: Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan keun-tungan
orang lain sebesar mungkin.

(2) Kedermawanan: Buatlah keuntungaan diri sekecil mungkin dan keru-
giaan diri sebesar mungkin.

(3) Pujian: Kecamlah orang lain sesedikit mungkin, pujilaah orang lain
sebesar mungkin.

(4) Kerendahan hati: Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin dan kecamlah
diri sendiri sebanyak mungkin.

(5) Kesepakatan: Usahakan agar ketaksepakatan antara diri dengan lain
sebanyak mungkin.

(6) Simpati: Kurangilah rasa antipati antara diri dengan lain sekecil mung-
kin, tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan lain.
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Prinsip sopan santun tersebut berlaku secara umum yang mengatakan
bahwa sopan-santun lebih terpusat pada “lain” daripada pada “diri”. Sopan-
santun terhadap  petutur lebih penting daripada terhadap penutur.

Makalah ini tidak membahas sopan santun secara umum, artinya sopan
santun dalam setiap tuturan yang menyatakan pernyataan, pertanyaan, dan
perintah, tetapi khusus kesantunan berbahasa dalam mengungkapkan perintah.
Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan kesantunan berbahasa dalam meng-
ungkapkan perintah. Akan tetapi, sebelumnya perlu dipaparkan secara singkat
beberapa pandangan tentang pemakaian jenis kalimat yang menunjukkan
kesantunan berbahasa dalam mengungkapkan perintah.

1   ILOKUSI LANGSUNG DAN ILOKUSI   TAKLANGSUNG
Lyons (1977:745) menyatakan bahwa dari sudut pandang daya ilokusi
pernyataan dihubungkan dengan kalimat deklaratif, pertanyaan dengan kalimat
interogatif, dan perintah dengan kalimat deklaratif. Dengan perkataan lain,
pernyataan atau berita dapat diungkapkan melalui kalimat deklaratif, perta-
nyaan melalui kalimat interogatif, dan perintah melalui kalimat imperatif. Ketiga
jenis kalimat itu sesungguhnya apabila dikaji secara pragmatik (makna dalam
hubungannya dengan situasi ujar) dapat menghasilkan makna imperatif. Jadi,
makna yang menyatakan imperatif dapat diungkapkan lewat kalimat deklaratif,
kalimat interogatif, dan kalimat imperatif. Pemakaian ketiga jenis kalimat itu
akan sangat bergantung pada situasi dan konteks. Misalnya, tuturan berikut.

(1) Pintunya masih terbuka.

Apabila tuturan (1) disampaikan kepada seseorang yang baru masuk ke ruang-
an, sedangkan di luar udara sangat dingin atau suasana di luar sedang ribut
padahal dalam ruangan itu sedang ada rapat, orang tersebut akan segera
mengetahui bahwa tuturan itu bukan merupakan suatu pernyataan melainkan
suatu perintah. Petutur diminta secara tidak langsung untuk menutup pintu.
Petutur menginterpretasi tuturan (1) sebagai tuturan yang mengandung impli-
katur bahwa penutur ingin agar petutur menutup pintu. Interpretasi ini tentu
bukan satu-satunya tafsiran dari kalimat (1), tetapi untuk situasi-situasi tertentu
interpretasi ini masuk akal. Mungkin saja kalimat (1) dituturkan tanpa tujuan
tertentu atau sekadar basa-basi dengan harapan agar petutur melakukan sesuatu
untuk mengurangi suasana ribut di luar. Contoh lain, misalnya kalimat (2)
berikut.

(2) Punya korek api?

Pada umumnya kita tidak menangggapi tuturan (2) sebagai pertanyaan tentang
apakah kita memiliki korek api, tetapi akan menafsirkannya sebagai permin-taan
tolong untuk meminta korek api. Petutur yang mendengar ujaran itu akan
melakukan tindakan yang diminta, yaitu,, meminjamkan korek api. Dengan
demikian, permintaan itu disampaikan dalam bentuk sintaksis pertanyaan.
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Pada dua contoh kalimat (1) dan (2) tersebut tampak bahwa dari segi
gramatikal, ilokusi imperatif dapat berupa kalimat deklaratif dan kalimat
interogatif. Kalimat deklaratif dan kalimat  interogatif  yang memiliki daya im-
peratif,  imperatifnya tidak terdapat pada satuan lingual yang ada, tetapi  pada
implikatur. Menurut Leech (1993:57) tuturan yang disampaikan secara tak-
langsung disebut tindak ujar taklangsung atau ilokusi taklangsung. Tindak ujar
taklangsung adalah tindak ilokusi yang dilakukan dengan tidak langsung, tetapi
melalui tindak ilokusi lain. Jadi, suatu tindak ujar taklangsung dapat dianggap
sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu tindak ujar langsung. Tindak
ujar taklangsung itu sebagai bahan perbandingan dengan tindak ujar langsung
atau ilokusi langsung, seperti yang terdapat pada contoh berikut.

(3) Pergi ke Jakarta sekarang!

Contoh (3) dapat dipandang sebagai tuturan langsung yang  menyatakan
perintah. Kalimat seperti pada contoh (3) dapat juga memakai verba per-
formatif yang dapat menyatakan makna imperatif, seperti pada contoh (4)

(4) Saya perintahkan kamu pergi ke Jakarta sekarang.

Contoh (4) merupakan tuturan langsung yang disampaikan oleh petutur pada
waktu mengujarkan kalimat itu.

Tuturan langsung dan tuturan taklangsung itu sesungguhnya berkaitan
dengan kesantunaan berbahasa. Tujuan yang mengandung perintah yang di-
sampaikan secara langsung bertentangan dengan prinsip sopan-santun. Dalam
prinsip sopan-santun tujuan-tujuan yang mengandung perintah harus disam-
paikan dengan sopan, artinya tidak mengandung kata perintah.

Prinsip sopan santun sebagaimana dinyatakan oleh Leech (1993:123)
secara umum dapat dirumuskan seperti berikut.

a. Dalam Bentuk Negatif

Kurangilah tuturan-tuturan yang tidak sopan atau gunakanlah sesedikit mungkin
tuturan-tuturan yang mengungkapkan pendapat yang tidak sopan menjadi
sesopan mungkin.

b. Dalam Bentuk Posiitif

Perbanyak atau gunakanlah sebanyak-banyaknya tuturan-tuturan yang meng-
ungkapkan pendapat-pendapat yang sopan.

Baik dalam bentuk positif maupun negatif tuturan-tuturan yang sopan
menguntungkan petutur, sedangkan pendapat atau tuturan yang tidak sopan
merugikan petutur atau pihak ketiga. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan
pada awal tulissan ini bahwa sopan-santun berbahasa lebih terpusat pada “lain”
atau petutur.

Untuk lebih mengongkretkan tuturan-tuturan yang sopan dan tidak
sopan dalam mengungkapkan perintah berikut ini akan dikaitkan tindak-tindak
ilokusi dengan  kesantunan berbahasa.
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2 KESANTUNAN BERBAHASA DALAM MENGUNGKAPKAN
PERINTAH

Kearifan adalah salah satu prinsip sopan-santun yang dianggap penting dalam
masyarakat bahasa Inggris. Demikian pula kearifan  dalam mengungkapkan
perinah dipandang sebagai sesuatu yang penting. Sementara itu, dalam masya-
rakat bahasa Indonesia adanya kata-kata seperti coba, tolong, mari, ayo,
silakan, sudikah, mohon, dan kata-kata lain yang sejenis dengan itu yang
mengawali kalimat imperatif sebagai pemarkah kesantunan dapat menun-jukkan
bahwa kearifan yang merupakan prinsip kesantunan dalam mengung-kapkan
perintah juga dianggap penting.

Coba, tolong, dan silakan  meskipun sama-sama digunakan untuk me-
nyampaikan permintaan bantuan memiliki perbedaan terutama apabila dilihat
dari situasinya. Kenyataan itulah yang mendorong Wolf dalam Kaswanti
(1984:197) untuk berkesimpulan bahwa tolong dan coba merupakan bentuk
yang dipergunakan untuk minta bantuan, sedangkan silakan digunakan untuk
menawarkan bantuan kepada pendengar. Perbedaan antara tolong dan coba
terletak hanya pada soal keresmian pemakaiannya saja; bentuk tolong lebih
bersifat resmi (formal) dan dalam pemakaian menunjukkan rasa sedikit lebih
hormat sedangkan coba terasa lebih informal karena digunakan pada situasi
yang tidak resmi.

Perbedaan pemakaian bentuk tolong dan coba bukanlah kendala resmi-
takresmi atau kendala sintaksis sebagaimana dikemukakan oleh Kaswanti
Purwo (1984:197–198), melainkan karena kendala makna (pragmatik). Kalimat
imperatif dengan bentuk tolong, penutur menempatkan dirinya lebih rendah
daripada petutur. Kalimat imperatif dengan bentuk coba  menempatkan penutur
lebih tinggi daripada petutur. Pada kalimat imperatif dengan silakan, penutur
menempatkan dirinya sejajar dengan petutur sebagaimana dinyatakan oleh
Lapoliwa (1998).

4. a. Tolong tunggu di sini.
b. Coba tunggu di sini.
c. Silakan tunggu di sini.

Pada contoh kalimat (4a) tampak penutur menempatkan dirinya lebih
rendah daripada petutur; contoh (4b) penutur lebih tinggi daripada petutur, dan
pada contoh (4c) penutur sejajar dengan petutur. Pemakaian silakan, dipan-
dang  lebih arif dan sangat sopan daripada pemakaian bentuk tolong dan coba
karena penutur dan petutur berada pada tingkat yang sama, masing-masing
tidak ada yang memandang tinggi atau pun rendah.

Sementara itu, pemakaian bentuk ayo dan mari sama-sama sebagai
pemarkah kesantunan, tetapi dilihat dari situasi pemakaiannya juga menim-
bulkan perbedaan. Bentuk mari dipandang lebih santun daripada ayo.  Bentuk
mari digunakan oleh penutur untuk menyatakan ajakan kepada petutur yang
dihormati oleh petutur, sedangkan bentuk ayo digunakan oleh penutur untuk
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menyatakan ajakan kepada petutur yang status sosialnya sejajar dengan pe-
nutur.

Demikian pula dengan bentuk kalimat imperatif  yang tidak diawali
dengan pemarkah kesantunan apabila satu sama lain dibandingkan akan me-
nunjukkaan  kadar kesantunan berbahasa. Hal itu tergambarkan melalui skala
“untung-rugi”, yaitu,, nilai-nilai yang dianggap menguntungkan atau merugikan
petutur. Perintah-perintah yang menguntungkan petutur dipandang lebih sopan,
sedangkan perintah-perintah yang merugikan petutur dipandang kurang sopan.
Bentuk kalimat imperatif berikut yang merupakan ilokusi langsung dapat
menyatakan perintah. Perintah tersebut, apabila diukur dengan skala sopan-
santun yang digunakan oleh Leech (167), tampak seperti berikut.

Merugikan petutur kurang sopan
1. Tulis surat itu!
2.  Ambilkan segelas air!
3. Lihatlah itu!
4. Nikmatilah liburanmu!
5.  Makanlah kue itu!
6. Makanlah kue itu sepotong lagi!

Menguntungkan petutur lebih sopan
Dengan menggunakan bentuk imperatif seperti pada contoh (1—6)

penutur merasa yakin bahwa  petutur akan melaksanakan perbuatan yang di-
perintahkan. Penggunaan imperatif menyebabkan petutur tidak mempunyai
pilihan lain kecuali menaati perintah. Hal itu  dipandang merugikan petutur.
Namun, pada contoh kalimat itu tampak nilai “untung-rugi” berubah  dari rugi
bagi petutur menjadi untung bagi petutur. Dengan berubahnya nilai ini, pada
skala sopan-santun derajat kesopanan pun berubah antara contoh (1) dan (6)
derajat kesopanan meningkat.

Bentuk-bentuk kalimat baik yang merupakan ilokusi langsung maupun
ilokusi taklangsung yang menyatakan perintah dapat menggambarkan derajat
kearifan. Contoh kalimat (1---6) meskipun menunjukkan derajat kearifan, tetap
saja dipandang tidak arif karena tuturan itu disampaikan secara langsung. Dan,
tuturan yang disampaikan secara langsung bertentangan dengan prinsip kesan-
tunan.

Sementara itu, pemakaian bentuk interogatif yang merupakan ilokusi
taklangsung dianggap lebih sopan karena tidak mengandung kata perintah.
Misalnya, pada contoh  berikut.

Ketaklangsungan Kurang sopan
7. Baca buku itu!
8. Saya ingin kamu baca buku itu.
9. Maukah Anda membaca buku itu?
10. Apakah Anda keberatan membaca buku itu?
11. Dapatkah Anda membaca buku itu?
                                                                                              Lebih sopan
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Contoh (7), yang merupakan ilokusi langsung,  menyatakan perintah bahwa
penutur  bermaksud  agar petutur membaca buku itu. Contoh (7), apabila
dibandingkan dengan contoh (8) yang merupakan pernyataan, dipan-dang lebih
arif. Pada contoh (8) penutur menaati prinsip kearipan karena ia menuturkan
pernyataan bukan perintah. Sebuah pernyataan dipandang lebih arif daripada
sebuah perintah karena sebuah pernyataan tidak menuntut adanya respons
langsung yang berupa tindakan sehingga petutur mempunyai pilihan untuk
menuruti atau pun mengabaikan keinginaan penutur.  Namun, di sisi lain
pernyataan yang memiliki daya perintah seperti pada contoh (8) terasa bahwa
penutur memanfaatkan kearifan untuk keuntungan diri sendiri. Sementara itu,
ada bentuk pernyataan yang dimulai dengan anda harus, misalnya, Anda harus
membaca buku itu yang menyatakan perintah, mengungkapkan keyakinan pada
penutur bahwa perbuatan yang diperintahkan akan dilaksanakan oleh petutur.
Pemakaian bentuk pernyataan yang dimulai dengan anda harus dilakukan
sebagai alternatif dari pemakaian bentuk imperatif seperti pada contoh (7) Baca
buku itu  apabila menggunakan bentuk imperatif masih ada kemungkinan bagi
petutur untuk tidak menaati perintah, tetapi dengan menggunakan anda harus
penutur seakan-akan mempunyai dan menunjukkan wewenang serta menjamin
bahwa petutur akan taat. Oleh karena itu, pernyataan yang dimulai dengan anda
harus memperkuat daya imperatiff dan menjadi lebih tidak sopan daripada
imperatif langsung (Baca buku itu!). Dengan mengatakan anda harus tersirat
pada diri penutur bahwa ‘saya pasti sekali bahwa anda akan menurut.

Bentuk kalimat pada contoh (9) Maukah Anda membaca buku itu?
dipandang lebih sopan karena pertanyaan yang diawali dengan maukah memi-
liki ilokusi tawaran, dan tawaran membaca dianggap sebagai suatu perbuatan
yang menguntungkan petutur. Di samping itu, pertanyaan yang memerlukaan
jawaban ya atau tidak dapat memberi kebebasan kepada petutur memilih
renspons untuk menjawab ya atau tidak. Meskipun demikian, tawaran yang
dianggap kegiatan yang menyenangkan petutur itu cenderung dijawab dengan ya
karena apabila dijawab dengan tidak, petutur dianggap tidak sopan. Apabila ada
pertanyaan seperti itu dan petutur menjawab dengan Saya tidak mau, berarti
petutur lebih mementingkan keinginannya daripada keinginan penutur, padahal
membaca  buku yang ditawarkan oleh penutur  bagi petutur dianggap tidak
bermanfaat. Hal itu merugikan petutur. Oleh karena itu, penggunaan seperti
pada contoh (10) Apakah Anda keberatan membaca buku itu? Dipan-dang lebih
arif . Kalimat seperti contoh (10) merupakan ilokusi tawaran yang sopan.
Pemakaian kata keberatan mengandung adanya suatu dugaan terlak-sananya
tindakan itu oleh petutur. Apabila petutur setuju dengan tawaran itu, jawaban
yang logis adalah, tidak, saya tidak keberatan. Akan tetapi, jawaban seperti itu
tidak terlalu jelas, artinya, hanya mengandung makna ‘Saya tidak keberatan’.
Dengan kata lain, petutur bukan tidak mau melakukan kegiatan yang
ditawarkan, tetapi ia tidak secara jelas mengungkapkan apakah petutur betul-
betul mau dan akan melakukan perbuatan sebagaimana disarankan oleh penutur.
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Pertanyaan yang mulai dengan dapatkah sebagaimana pada contoh (11)
merupakan alat yang cocok untuk melembutkan efek imperatif. Pada pertanyaan
yang dimulai dengan dapatkah, penutur menanyakan kemampuan petutur untuk
melakukan perbuatan. Dapatkah implikasinya adalah ‘Anda tidak harus’.
Dengan demikian, pertanyaan dapatkah seolah-olah memberi kemungkinan
kepada petutur untuk mengabaikan usul penutur. Pertanyaan yang mulai dengan
dapatkah dianggap lebih arif karena dapat dianggap sebagai usul yang
menguntungkan petutur.

Dari contoh (7–11) dapat dikatakan bahwa penggunaan imperatif
menyebabkan petutur tidak mempunyai pilihan kecuali menaati perintah,
sedangkan penggunaan kata tanya mengungkapkan adanya keraguan pada
penutur apakah petutur akan melaksanakan tindakan yang diminta oleh penu-
tur. Dengan bertambahnya unsur keraguan yang tampak pada contoh (8–11)
semakin lemah juga keyakinaan penutur bahwa petutur akan melakukan tin-
dakan yang diinginkan oleh penutur.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa  kearifan yang merupakan salah
salah satu prinsip sopan-santun, yaitu,, dengan menghindari penggunaan im-
peratif yang merugikaan petutur, dan berusaha menggunakan bentuk pernya-
taan yang tidak memerlukan respons langsung atau menggunakan bentuk
pertanyaan yang memberi kebebasaan pada petutur untuk menolak keinginan
penutur, artinya, penutur menaati prinsip kesantunan dalam mengungkapkan
perintah.
         Akan tetapi, ada beberapa ilokusi taklangsung yang merupakan perta-
nyaan dan pernyataan yang tidak sopan atau bahkan melawan kearifan. Seperti
yang dicontohkan  oleh Leech (1993:200) berikut ini.

12. Apakah kamu tidak bisa diam?

Pertanyaan dalam bentuk negatif atau jika dioposisikan dengan bentuk
pasangannya, yaitu, pertanyaan dalam bentuk positif, Dapatkah kamu diam?
yang merupakan ilokusi taklangsung dianggap tidak arif atau melawan kearifan
karena pertanyaan seperti itu tidak memberi pilihan jawaban pada petutur atau
jawaban petutur menjadi berkurang. Ketaklangsungaan seperti itu cenderung
diinterpretasi sebagai ironi. Ironi ini mengesankan tindakan penutur yang tidak
sopan melalui tuturan yang seakan-akan sopan. Dengan kata lain, ironi ini
mengimplikasikan adanya sopan-santun yang tidak tulus.

Bentuk pertanyaan lain yang merupakan ilokusi taklangsung yang tidak
arif atau dianggap melawan kearifan  adalah sebagai berikut.

(13) Apakah Anda mau mengetik surat-surat ini?

Tuturan pada contoh (13) mirip dengan tawaran, tetapi dimaksudkan
sebagai perintah mengesankann seakan-akan penutur  bertindak sopan  dengan
menawarkan suatu kegiatan atau memberi kesempatan kepada petutur untuk
melakukan sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, tuturan itu akan diikuti
dengan tindakan pengetikan surat-surat sebagaimana yang ditawarkan oleh
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penutur. Tuturan pada contoh (13) tersebut dianggap tidak arif karena pada
kalimat itu terasa bahwa penutur mengandalkan stastusnya sebagai atasan,
orang yang berkuasa. Dengan demikian, petutur harus menerima ‘tawaran’
penutur.  Demikian juga dengan contoh (14) berikut ini.

(14) Kamu, boleh pergi sekarang.

Tuturan (14) sepintas mengesankan perbuatan penutur yang sopan
dengan memberi kesempatan kepada petutur untuk melakukan sesuatu yang
menyenangkan. Sebagaimana contoh (13), tuturan (14) dianggap tidak sopan
karena tuturan itu akan mengakibatkan petutur segera pergi. Tuturan (14)
menggunakan kata modal boleh yang berhubungan dengan modalitas izin, tetapi
dimaksudkan sebagai perintah. Dalam hal ini penutur tampak sopan karena ia
memberi pilihan kepada petutur untuk mengerjakan perbuatan atau tidak, dan
cara menawarkan pilihan tersebut memberi kesan seakan-akan perbuatan itu
menyenangkan, tetapi sebenarnya tidak menyenangkan. Tuturan (13) dan (14)
ini mengimplikasikan bahwa penutur berkuasa atas petutur sehingga petutur
harus melakukannya.

Selain skala “untung-rugi” dan skala kelangsungan-ketaklangsungan
sebagaimana yang telah dikemukakan untuk menggambarkan kesantunan
berbahasa dalam mengungkapkan perintah, terdapat skala yang sangat gayut
dengan sopan-santun, yaitu, skala yang bertolak dari penjelassan Brown dan
Gilman (dalam Leech 1993: 199). Skala yang dimaksud adalah untuk
menentukan pilihan antara kata ganti sapaan yang akrab dengan kata ganti
sapaan yang  hormat. Kedua skala ini dapat digambarkan sebagai grafik,
berikut.

                  Jarak horizontal

     Jarak vertikal

Sumbu vertikal mengukur jarak sosial menurut kekuasaan yang dimi-
liki pemeran serta atas pemeran serta yang lain. Pada sumbu vertikal, sese-
orang yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan bentuk sapaan yang akrab
kepada orang lain, tetapi orang yang disapa akan menjawab dengan bentuk
sapaan yang hormat. Dalam bahasa Indonesia berdasarkan parameter – status
sosial, usia, dan keakraban – (Alwi, dkk. 1998) untuk menyatakan perintah,
seseorang yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan bentuk sapaan yang
akrab atau kamu kepada orang yang diperintah, sedangkan orang yang tidak
memiliki kekuasaan dianggap tidak sopan apabila menggunakan sapaan yang
akrab atau dengan sapaan kamu kepada atasannya, bentuk sapaan yang digu-
nakan adalah bentuk sapaan yang hormat. Misalnya seperti berikut.

(15)   Datanglah kamu ke pesta itu nanti malam!
(16)   Saya mohon, sudilah kiranya Bapak datang ke pesta
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          itu nanti malam.

Pada contoh (15) seorang atasan dapat menyapa bawahannya dengan
sapaan kamu, sedangkan pada contoh (16) seorang bawahan memakai
pronomina persona pertama saya, bukan aku, waktu menyapa atasannya dengan
sapaan hormat, yaitu, Bapak.

Sumbu horizontal atau disebut dengan jarak ‘solidaritas’ atau dalam
istilah Leech (1993:199) jarak social, derajat rasa hormat yang ada pada situasi
ujar tertentu bergantung pada beberapa faktor, yaitu, status, usia, derajat
keakraban, dan yang penting bergantung pada faktor sementara seseorang dalam
hubungannya dengan orang lain. Misalnya, seorang dosen dapat menu-turkan
seperti pada contoh (17) kepada mahasiswanya,

(17) Serahkan tugas itu minggu depan!

Pada situasi ujar seperti pada contoh (17) seorang dosen merasa ber-
hak menggunakan  kekuasaannya yang sah atas perilaku mahasiswa. Akan teta-
pi, pada situasi ujar yang lain, ia tidak dapat menggunakan haknya lagi sebagai
dosen, misalnya, menuturkan seperti pada contoh (18) berikut.

(18) Buatkanlah saya secangkir  kopi.

Contoh (18) dipandang sebagai tuturan yang tidak sopan atau tidak
sepatutnya dilakukan oleh seorang dosen pada mahasiswa.

2   PENUTUP
Kesantunan berbahasa dalam mengungkapkan perintah terpusat kepada petu-
tur, yaitu, orang yang mendapat perintah. Kesantunan berbahasa dalam meng-
ungkapkan perintah itu berdasarkan skala untung-rugi, ketaklangsungan, dan
skala pemakaian sapaan antara sapaan yang hormat dengan sapaan yang akrab;
faktor kesementaraan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam
situasi ujar memungkinkan kita dapat membedakan derajat kesopanan antara
tuturan yang kurang sopan, sopan, dengan tuturan yang lebih sopan. Tuturan
yang mengungkapkan perintah yang kurang sopan itu banyak bergantung pada
jenis kalimat imperatif atau ilokusi langsung, yaitu, perintah yang disampaikan
secara langsung sehingga merugikan petutur. Sementara itu, tuturan yang
maksudnya perintah yang sopan atau lebih sopan banyak bergantung pada jenis
kalimat deklaratif dan interogatif atau ilokusi taklangsung, yaitu, perintah yang
disampaikan tidak secara langsung dan tidak mengandung kata perintah se-
hingga menguntungkan petutur.
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