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Abstract

Indonesian children learn the rules governing attitudes and
utterances—the politeness strategies—in their community through
the process language acquisition. They use mainly the positive
politeness. It is found that Indonesian preschoolers use different
politeness strategies towards different participants at school, based
on age, social distance, and authority scales for expressing their
requests.
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PENDAHULUAN
Penggunaan bahasa dalam interaksi sosial bukan hanya mensyaratkan
pengetahuan kaidah sintaktis dan semantik, melainkan juga pengetahuan
pragmatik. Ninio dan Snow (1996:4) mendefinisikan perkembangan pragmatik
sebagai “the acquisition of knowledge necessary for the appropriate, effective,
rule-governed employment of speech in interpersonal situation.” Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak harus belajar bagaimana
menggunakan bahasa untuk membuat pernyataan, mengajukan permintaan,
menyapa, mengungkapkan penolakan, dan sebagainya. Semua hal ini dapat
diungkapkan melalui berbagai bentuk, yang di dalam pertuturan dikenal
sebagai pertuturan ilokusioner.

Pengetahuan pragmatik mensyaratkan pengetahuan mengenai apa yang
dilakukan oleh penutur dan mitra tuturnya, dan mengapa mereka melakukan
hal itu. Menurut Hymes (1964, seperti dikutip oleh Menyuk, 1988:111-112),
seseorang paling tidak harus memahami perilaku tuturan anggota suatu
kelompok masyarakat. Di dalamnya termasuk keseluruhan kebiasaan mereka
dalam berkomunikasi, dan perhatian mereka dalam perbuatan yang
berhubungan dengan komunikasi, seperti peristiwa, bagian-bagian di dalam
suatu peristiwa, dan tentu saja fungsi-fungsi dari kebiasaan itu.

Sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat, anak-anak juga
belajar bagaimana bersikap ketika mereka terlibat dalam percakapan. Ada
sejumlah aturan yang harus mereka pelajari ketika mereka berinteraksi dengan
orang lain; salah satu aturan itu adalah kesantunan. Di dalam kesantunan, anak-
anak belajar bahwa ada sejumlah aturan yang mengatur tuturan ketika mereka
terlibat dalam percakapan dengan orang lain.

Kesantunan merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan
‘kesopanan’, ‘rasa hormat’, ‘sikap yang baik’ atau ‘perilaku yang pantas’.
Dalam kehidupan sehari-hari, keterkaitan kesantunan dengan ‘perilaku yang
pantas’ mengisyaratkan bahwa kesantunan tidak hanya berkaitan dengan
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bahasa, melainkan juga dengan perilaku nonverbal. Yang menarik adalah,
kesantunan merupakan titik pertemuan antara bahasa dan realitas sosial (Eelen,
2001: iv). Kesantunan menghubungkan bahasa dengan pelbagai aspek dalam
struktur sosial sebagaimana halnya dengan aturan perilaku dan etika.

Dalam pemerolehan bahasa, kesantunan merupakan aspek kebahasaan
yang amat penting, karena kesantunan dapat memperlancar interaksi
antarindividu. Kesantunan dipelajari oleh anak-anak sejak kecil melalui
lingkungan sosial mereka. Peran orang dewasa, terutama pengasuh dan orang
tua, sangat penting dalam proses ini. Ketika mereka memasuki sekolah, anak-
anak memantapkan pengetahuan mereka mengenai kesantunan melalui guru
dan teman-teman. Anak-anak belajar bagaimana menyapa orang,
menyampaikan keinginan, mengungkapkan keingintahuan, mengungkapkan
ketidaksetujuan, dan sebagainya.

Secara khusus, makalah ini membicarakan sejumlah strategi
kesantunan untuk mengungkapkan keinginan pada anak-anak usia prasekolah.
Sebagian besar data penelitian yang ditulis dalam makalah ini diambil dari sesi
istirahat makan di dalam kelas sebuah kelompok bermain di Tangerang,
Banten.1 Anggota kelompok bermain ini sebagai besar berusia 3 tahun. Mereka
dan guru-guru mereka berasal dari berbagai suku. Pengambilan data dilakukan
selama lima hari terakhir mereka bersekolah sehingga dapat dipastikan bahwa
anak-anak sudah saling mengenal teman-teman dan guru mereka.

1 PERKEMBANGAN PRAGMATIK ANAK-ANAK USIA PRASEKOLAH
Perkembangan pragmatik anak-anak usia prasekolah atau balita dipengaruhi
oleh perkembangan kognitif pada tahap ini, yaitu masih dominannya
egosentrisme. Pada usia ini, anak-anak masih lebih banyak dipengaruhi oleh
cara berpikir kini dan di sini.

Dalam sejumlah penelitian mengenai anak-anak pada usia ini
ditemukan bahwa anak-anak cenderung bercerita mengenai diri mereka,
pandangan mereka, dan apa yang mereka rasakan (Flavell, [1966], Flavell,
Botkin, Wright dan Jarvis [1968], seperti dikutip dalam Menyuk, 1988).
Walaupun demikian, mereka sudah mempunyai kemampuan berkomunikasi
secara verbal, dengan berusaha menyesuaikan persepsi mereka dengan orang
lain dalam kapasitas yang terbatas. Anak-anak mulai menunjukkan
kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam percakapan.

Menyuk (1988:121) menunjukkan bahwa pada usia ini terjadi
peningkatan kemampuan menggunakan penanda-penanda linguistik untuk
menentukan makna di dalam percakapan. Peningkatan kemampuan ini
dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan bahasa mereka. Pada usia ini
anak-anak juga mulai menunjukkan ketepatan berkomunikasi sesuai situasi,
sebagai bagian dari perkembangan kompetensi kognitif. Selain itu, pada usia
ini anak-anak menunjukkan peningkatan kemampuan berperan secara aktif dan
berbagai situasi komunikasi karena perkembangan kompetensi sosial.

Anak-anak juga sudah mulai mampu terlibat dalam percakapan yang
mengandung cerita. Mereka mulai menunjukkan kemampuan untuk bercerita
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secara koheren. Mereka mulai dapat menceritakan pengalaman mereka,
pengalaman orang lain, atau cerita yang mereka dengar.

Perkembangan menarik lain yang terjadi adalah bahwa anak-anak
mulai menunjukkan kemampuan mereka untuk menggunakan pertuturan tidak
langsung untuk mengungkapkan keinginan mereka. Perkembangan ini juga
menunjukkan bahwa anak-anak mulai menyadari adanya bentuk-bentuk
kesantunan sebagai bagian dari proses belajar bersosialisasi.

2 BERBAGAI DIMENSI KESANTUNAN YANG DIPELAJARI OLEH
ANAK-ANAK

Ada berbagai ukuran untuk menilai apakah sebuah tuturan dinilai santun atau
tidak. Di Indonesia, ada berbagai bahasa dan budaya sehingga terdapat berbagai
cara untuk menunjukkan kesantunan dan berbagai ukuran untuk menilai santun
tidaknya suatu ujaran.  Apa yang dianggap santun dalam pendukung budaya
tertentu belum tentu dianggap santun oleh pendukung budaya lainnya. Sebagai
contoh, di dalam budaya tertentu, orang yang menunjukkan arah dengan ibu jari
dianggap santun dan dianggap tidak santun jika ia menggunakan telunjuk. Di
dalam budaya lainnya aturan seperti ini tidak berlaku.

Leech (1983) mengungkapkan bahwa kesantunan dapat diukur
berdasarkan skala kerugian-keuntungan (cost benefit scale), skala pilihan
(optionality scale), skala ketidaklangsungan (indirectness scale), skala otoritas
(authority scale), dan skala jarak sosial (social distance scale). Berdasarkan skala
kerugian dan keuntungan, seseorang dapat dikatakan santun apabila apa yang
dituturkannya merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila apa yang
dituturkan menguntungkan penutur, maka apa yang dituturkan tersebut dianggap
tidak santun oleh mitra tuturnya. Berdasarkan skala pilihan, seseorang dapat
dikatakan santun apabila ia memungkinkan mitra tuturnya untuk memilih.
Berdasarkan skala ketidaklangsungan, seseorang dapat dikatakan santun apabila
ia secara tidak langsung mengungkapkan maksudnya. Semakin tidak langsung ia
menyampaikan maksudnya, semakin santun ia dianggap oleh mitra tuturnya.
Berdasarkan skala otoritas, ukuran kesantunan dilihat berdasarkan status
hubungan sosial di antara penutur dan mitra tuturnya. Semakin jauh jarak
kedudukan otoritas keduanya, semakin sopan tuturan yang digunakan.
Berdasarkan skala jarak sosial, ukuran kesantunan dapat dilihat berdasarkan
tingkat keakraban hubungan antara penutur dan mitra tuturnya. Semakin akrab
hubungan penutur, semakin kurang santun tuturan yang dipilih. Sebaliknya,
semakin tidak akrab hubungan penutur, semakin santunlah tuturan yang dipilih.

Sementara itu, Brown dan Levinson (1987) mengatakan bahwa ada
tiga skala yang dapat dipakai untuk mengukur suatu kesantunan dalam
masyarakat. Ketiga skala itu adalah jarak sosial di antara penutur dan mitra
tuturnya, hubungan kekuasaan atau wewenang relatif di antara penutur dan
mitra tuturnya, serta tingkat kedudukan relatif tuturan pada situasi tertentu
dengan tuturan yang sama pada situasi yang lain.

Ukuran kesantunan berdasarkan skala jarak sosial di antara penutur
dan mitra tutur berkaitan dengan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosio-
kultural para peserta tutur. Berdasarkan skala ini, tuturan yang dianggap santun
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akan dikaitkan dengan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosio-kultural
seseorang. Misalnya, pertanyaan “Umur kamu berapa?” dianggap tidak
bermasalah jika yang bertanya adalah seorang dewasa, dan yang ditanya adalah
seorang anak.  Pertanyaan itu akan bermasalah apabila diujarkan oleh orang
dewasa kepada orang dewasa (apalagi wanita yang sudah tua).

Ukuran kesantunan berdasarkan hubungan kekuasaan atau wewenang
relatif di antara penutur dan mitra tutur berkaitan erat dengan tempat
percakapan dilakukan. Sebagai contoh, seorang dokter yang bermaksud
memeriksa kesehatan seorang presiden berwenang menyuruh sang presiden
untuk membuka pakaiannya di tempat praktiknya.

Ukuran kesantunan berdasarkan kedudukan relatif tuturan pada situasi
tertentu berkaitan dengan tujuan dan isi ujaran pada situasi tertentu. Sebagai
contoh, ujaran “Awas, Pak! Mundur!” akan dinilai tidak santun jika diucapkan
seorang mahasiswa kepada dosennya ketika ia hendak maju ke depan kelas dan
mempresentasikan makalahnya. Sebaliknya, ujaran yang dituturkan mahasiswa
kepada dosennya itu akan dianggap santun dalam situasi darurat, misalnya,
ketika si mahasiswa bermaksud menghindarkan dosennya dari bahaya
terserempet motor.

Untuk dapat terlibat dalam hubungan sosial yang baik—dalam
pandangan Brown dan Levinson,  seseorang harus mengenal dan mempunyai
kesadaran akan apa yang disebut sebagai martabat atau muka (face), yaitu citra
diri yang ada dalam diri seseorang yang disapa atau diajak bicara. Konsep ini
sebenarnya dikemukakan oleh Goffman (1956).  Konsep martabat ini masih
dibedakan lagi atas konsep martabat positif dan martabat negatif.  Martabat
positif adalah kebutuhan untuk diterima atau disukai di dalam suatu kelompok.,
sedangkan martabat negatif adalah kebutuhan untuk mandiri atau independen.
Menurut Brown dan Levinson, hubungan sosial akan terganggu jika kita
melakukan tindakan yang mengancam martabat (face threatening act). Untuk
menghindari hal tersebut, diperlukan sejumlah strategi yang disebut tindakan
menyelamatkan martabat (face saving act).  Kesantunan, pada dasarnya adalah
strategi yang dipakai untuk menghindari tindakan mengancam martabat

Dapat dikatakan bahwa Brown dan Levinson melihat kesantunan
sebagai salah satu cara  untuk menghindari konflik. Menurut mereka,
kesantunan merupakan dasar dalam struktur kehidupan sosial dan masyarakat,
yang mewakili pengungkapan hubungan sosial melalui bahasa, untuk
mengurangi ketegangan yang ditimbulkan dari tujuan komunikatif yang
mempertentangkan kebutuhan-kebutuhan sosial dan status. Dalam pandangan
mereka, kesantunan adalah bagian dari konstruksi dan pemertahanan hubungan
sosial; kesantunan juga menunjukkan kebutuhan sosial untuk mengontrol
potensi agresi yang mungkin terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat
(Eelen, 2001:5).

Berdasarkan konsep mengenai martabat positif dan martabat negatif,
Brown dan Levinson menggunakan istilah kesantunan positif dan kesantunan
negatif.  Di dalam kesantunan positif , penutur akan menunjukkan bahwa ia
merupakan bagian dari kelompok mitra tuturnya. Di dalam kesantunan negatif,
penutur mempertimbangkan kepentingan mitra tuturnya. Kedua jenis
kesantunan ini dapat digambarkan dari bagan berikut ini.
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(Sumber: Yule, 1996:66)

Baik kesantunan positif maupun kesantunan negatif sering kali ditunjukkan
dengan berbagai bentuk sapaan. Di Indonesia ada sapaan seperti saya, kami,
Anda, Bapak, Ibu, atau Saudara. Bentuk sapaan seperti ini menyiratkan adanya
jarak. Karena itu, bentuk sapaan ini biasanya dipergunakan sebagai salah satu
bentuk kesantunan negatif. Sementara itu, di beberapa kota besar seperti
Jakarta, Bandung, atau Medan, ada pula sapaan seperti aku, gue, kamu, (e)lo
atau lu. Bentuk-bentuk ini menyiratkan kedekatan atau keakraban, dan
biasanya dipakai sebagai salah satu bentuk kesantunan positif.

Selain bentuk-bentuk sapaan dalam bahasa Indonesia, ada pula
sebutan-sebutan kekerabatan dalam bahasa daerah. Sebagai contoh, ada sistem
sapaan untuk paman dan bibi dalam bahasa Jawa yang berbeda dari sistem
sapaan dalam bahasa Batak Toba. Di dalam bahasa dan budayaJawa,
pembedaan sebutan kekerabatan didasarkan pada usia atau urutan kelahiran
ayah/ibu dengan saudara/saudarinya. Karena itu, ada sebutan pakdhe ‘paman’
dan budhe ‘bibi’ untuk orang yang lebih tua dari ayah/ibu—atau secara hierarki
dianggap lebih tua karena urutan kelahiran kakek/neneknya. Di samping itu
ada sebutan pak lik ‘paman’ dan bu lik ‘bibi’ untuk orang yang lebih muda
dari ayah/ibu—atau secara hierarki dianggap lebih muda karena urutan
kelahiran kakek/neneknya.  Sementara itu, di dalam bahasa dan budaya Batak
Toba, pembedaan sebutan kekerabatan lebih kompleks, karena bergantung
kepada hubungan maternal dan paternal. Sebagai contoh, ada sebutan untuk
paman dari pihak ayah, yang masih dibedakan atas paman yang merupakan
saudara kandung ayah, yakni amang tua/amang uda, dan paman yang
merupakan ipar ayah, yakni amang boru.

Di Jakarta dan sekitarnya, sebutan-sebutan kekerabatan seperti yang
dicontohkan di atas masih dipertahankan. Anak-anak memerlukan waktu untuk
mempelajari bentuk-bentuk kekerabatan ini. Sebuah contoh yang menarik
adalah ketika dua orang anak dari suku yang berbeda bertemu. Anak pertama
berasal dari suku Jawa, dan yang kedua berasal dari suku Batak. Pada hari-hari
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pertama mereka bersekolah, si anak Jawa diantar oleh neneknya, yang
dipanggilnya eyang. Si anak Batak, yang belum lama tinggal di tanah Jawa
tampak bingung.
(1) A: Itu opung kamu ya?

  Kok dipanggil  eyang?
B: Kan kalo nenek-nenek dipanggil “eyang”
A: Kalo aku sih “opung.”

Sebutan kekerabatan juga sering kali dipakai untuk secara tidak
langsung menunjukkan rasa hormat dan jarak. Guru memanggil nenek siswa
dengan sebutan eyang atau opung, misalnya, untuk menunjukkan rasa hormat
mereka kepada si nenek, sekaligus juga untuk menghargai asal-usul kedaerahan
mereka. Dalam hal ini, guru menggunakan kesantunan negatif.

Di sekolah-sekolah tertentu, kesantunan positif biasanya ditunjukkan
dengan panggilan kepada orang tua siswa—khususnya ibu. Di beberapa sekolah,
guru memanggil ibu siswa dengan sebutan mama atau bunda. Dengan menyebut
mama atau bunda, si guru bermaksud untuk mensejajarkan dirinya dengan anak,
dan mengakrabkan diri kepada ibunya. Tentunya dengan melakukan hal tersebut
si guru mengharapkan tanggapan yang positif dari anak. Reaksi yang berbeda
tentunya akan terjadi jika si guru menyebut sang ibu dengan sebutan Ibu.
Walaupun dinilai santun, sebutan ini menyiratkan jarak di antara guru dan ibu
dan secara tidak langsung di antara guru dengan anak.

Perkembangan menarik adalah penggunaan kata aku pada usia
prasekolah. Pada usia yang sangat muda ini, mereka menggunakan kata aku
setelah mereka memahami penggunaan nama diri mereka. Penggunaan kata ini
sangat produktif.

Bersamaan dengan kata aku, anak-anak juga memahami siapa yang
disebut kamu dan dia. Pada usia ini, tampaknya mereka belum menyadari
bahwa ada aturan sosial yang membatasi penggunaan kata-kata itu. Anak-anak
dengan bebas menggunakan kata-kata itu untuk berbicara dengan orang dewasa
dan membicarakan orang dewasa, ketika anak-anak sudah merasa akrab dengan
orang dewasa yang mengajaknya bicara.  Kalimat seperti Umur kamu berapa?
akan dianggap kalimat bernilai netral jika diucapkan oleh orang dewasa kepada
anak; dan akan dianggap kalimat yang tidak santun jika diucapkan oleh anak
kepada orang tua. Dalam hal ini, anak harus belajar kapan memakai kata kamu
untuk orang kedua, atau memakai kata yang lain.

Anak-anak menganggap bahwa kamu dapat dipakai untuk memanggil
seseorang yang dianggap sudah dekat atau menjadi teman mereka.  Untuk dapat
memanggil kamu  kepada orang dewasa, anak-anak mengalami proses
perkenalan sampai menjadi teman bermain. Pada pertemuan-pertemuan pertama
di sebuah kelompok bermain, misalnya, anak-anak menyapa penulis dengan
sebutan tante. Untuk mendekatkan diri dengan anak-anak, penulis menggunakan
kata aku untuk menyebut diri dan kata ini dipakai ketika bermain-main dengan
mereka. Ketika mereka sudah mulai terbiasa dengan kehadiran penulis di kelas,
mereka tidak ragu-ragu menyapa penulis dengan kamu:
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(2) Aban (4) bercerita mengenai neneknya kepada penulis:2

Kamu tau nggak, nenek aku kan bobonya sama aku. Dia sukanya dengerin radio.

Apa yang dikatakan oleh Leech mengenai jarak sosial dan otoritas
dalam ukuran kesantunan berlaku pada anak-anak juga. Ketika jarak relatif
semakin kecil, maka kesantunan semakin berkurang. Walaupun demikian,
anak-anak balita mulai dapat memperhitungkan otoritas. Karena itu, anak-anak
tidak pernah memanggil guru mereka kamu. Yang menarik dari penggalan
percakapan (2) di atas adalah sebutan dia yang merujuk pada nenek. Si anak
menyebut dia untuk merujuk kepada nenek, alih-alih menyebut beliau. Hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran akan aturan sapaan masih belum tertanam
dengan baik.

Di sebagian besar daerah di Indonesia, anak-anak sudah mengenal
adanya sejumlah ragam dalam bahasa Indonesia, yakni bentuk baku dan tidak
baku sebelum mereka duduk di sekolah formal.  (Kushartanti, 2006). Televisi,
radio, dan—bagi keluarga yang mempunyai tradisi membaca—cerita yang
dibacakan orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerolehan
pengetahuan ini. Anak-anak menggunakan bentuk tidak baku dalam situasi
biasa, dan menariknya, mereka sering kali menggunakan bentuk baku dalam
situasi bermain pura-pura, yang ditandai ditandai secara leksikal, seperti contoh
berikut.

(3) “Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?”
“Selamat siang. Saya bisa bicara dengan Ibu Mira?”

Sejak kecil, anak-anak Indonesia, terutama di kota-kota besar yang
penduduknya berasal dari berbagai suku bangsa dan bahasa, dihadapkan pada
berbagai aturan berperilaku dan berbahasa. Mereka diajarkan cara untuk
mengungkapkan terima kasih ketika diberi sesuatu, meminta maaf ketika
melakukan sesuatu yang dianggap merugikan orang lain, meminta izin untuk
melakukan sesuatu, dan mengajukan permintaan yang berkenaan dengan
kepentingan mereka.

Kini, kesadaran akan pentingnya bersosialisasi semakin tinggi di
kalangan orang tua. Mereka mulai memasukkan anak-anak mereka ke
kelompok bermain. Karena itu, sejak usia dini, anak-anak Indonesia, terutama
di kota-kota besar, mulai mengenal institusi pendidikan. Dalam hal ini,
pengenalan anak terhadap aturan-aturan sosial tidak hanya terbatas di
lingkungan rumah saja, melainkan juga di lingkungan sekolah.

Guru--dan secara tidak langsung teman-teman sekelas—memberikan
pengaruh yang cukup besar dalam kemampuan bersopan-santun. Guru
memperkenalkan sejumlah aturan sosial berbahasa, seperti bagaimana
menyapa,  memperkenalkan diri, mengungkapkan rasa hormat dan terima
kasih, meminta maaf, meminta izin, dan meminta tolong. Pada sesi makan,
misalnya, guru mengambil kesempatan untuk mengajarkan cara meminta
tolong dan juga mengucapkan terima kasih (4), dan mengajarkan bagaimana
mengungkapkan permintaan dengan benar (5):
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(4) Di sesi makan, Desya  tidak bisa membuka tempat makanannya. Ibu guru
mendekatinya.
Ibu guru : Desya nggak makan?

  Terus bisa buka sendiri?
(Desya menggeleng)
Ibu guru : Kalo nggak bisa gimana caranya?

  Hm?
  Mau minta tolong Miss Wulan nggak?

(Desya mengangguk)
Ibu guru : Bilang gimana?
Desya : Miss Wulan, tolong bukain dong.
Ibu guru : o, ya..
(Ibu guru membukakan peralatan makannya)
Ibu guru : Kalo udah dibuka terus bilang apa?

  Bilang apa?
Desya : Terima kasih, ya.

(5) Di meja lain, Vito  menunggu Ibu Guru.
Vito : Miss tolong dong.

  Miss Wulan…
  Tolong…

Ibu guru : Tolong apa?
Vito : Tolong minum.
Ibu guru : tolong minum?

  Tolong minum?
  Miss Wulan yang suruh minum?
  Apa?
  Bilang gimana?

Vito : Miss Wulan, tolong…
Ibu guru : Tolong apa?
Dika : Tolong minum.
Ibu guru : Bukakan..
Vito : Bukain…

  Bukakan..
Ibu guru : minumnya…

Di dalam segmen percakapan (5), terlihat pula bahwa guru tidak
sekedar mengajarkan bagaimana cara meminta tolong; ia juga mengajarkan
bagaimana memakai bahasa baku ketika meminta tolong. Perhatikan
bagaimana guru mengatakan “Bukakan..” yang diikuti anak dengan
“Bukain…” dan kemudian disusul kata “Bukakan…”. Apa yang diujarkan
anak menunjukkan bahwa ia sadar bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki.

Melalui bentuk-bentuk interaksi seperti kedua contoh di atas, anak-
anak usia prasekolah juga mulai mengenal ragam baku bahasa Indonesia
sebagai salah satu penanda kesantunan. Dalam kesempatan lain, guru
mengajarkan bagaimana mereka harus berbicara di depan kelas. Karena itu,
mereka mulai dapat membedakan kapan harus berbahasa baku, dan kapan
harus berbahasa tak baku. Mereka tahu kapan harus mengucapkan “Teman-
teman, dengarkan ya, saya mau bercerita.” dan kapan mereka mengucapkan
“Hei, dengerin dong aku dong!”
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3 PENERAPAN STRATEGI KESANTUNAN PADA ANAK-ANAK
USIA PRASEKOLAH

Dapat dikatakan bahwa untuk menunjukkan kesantunan, anak-anak perlu
menguasai sejumlah dimensi penggunaan bahasa.  Pada umumnya, anak-anak
lebih dahulu mengungkapkan apa yang mereka inginkan, bukan menanyakan apa
yang diperlukan mitra tuturnya. Mereka mendahulukan kepentingan mereka dan
bukan kepentingan orang lain. Karena itu, dalam berinteraksi biasanya mereka
menggunakan strategi kesantunan positif untuk mengungkapkan keinginannya.
Penggalan percakapan berikut dapat dijadikan contoh.
(6) Pada sesi bermain di dalam kelas, Dika mendekati Miki. Pada saat itu Miki

sedang berperan menjadi ibu bagi teman-temannya. Dika ingin berpartisipasi
dalam permainan itu.
Dika: Bu Miki, aku papanya ya?
Miki: Oke, papa.

Di dalam penggalan percakapan ini, terlihat bahwa Dika mempunyai
kepentingan untuk diterima di dalam kelompok yang dipimpin oleh Miki.
Karena itu, ia mengungkapkan keinginannya secara langsung. Dika menyadari
bahwa Miki mempunyai otoritas untuk mengatur jalannya permainan. Karena
itu, ia meminta izin Miki untuk berperan sebagai ayah. Strategi yang dipakai
Dika adalah kesantunan positif yang ditandai dengan penggunaan kata aku.
Strategi ini tampaknya berhasil. Dika diterima dalam permainan ini.

Kesantunan positif juga digunakan anak untuk meminta sesuatu atau
meminta tolong kepada teman. Di dalam penggalan percakapan (7) Dika
meminta izin Vito untuk mengambil bekal yang dibawa Vito.

(7) Dika mendekati Vito dan melihat makanan yang dibawa Vito.
Dika: Aku minta ya?
(Dika langsung mengambil makanan Vito)

Sementara itu, Vito juga menggunakan kesantunan positif untuk meminta
tolong kepad Fadia, seperti terlihat dalam contoh berikut.

(8) Vito meminta tolong Fadia untuk mengambilkan krayon yang ada di dekat
Fadia:
Ambilin dong!
(Fadia mengambilkan krayon)

Di dalam penggalan percakapan (7)  terlihat bahwa Dika menggunakan
kesantunan positif untuk mengungkapkan keinginannya. Penggunaan kata aku
menunjukkan bahwa ia dan Vito tidak berjarak. Dika juga tidak menunggu
Vito mengiyakan; ia langsung mengambil makanan  Vito. Karena Dika sudah
meminta izin, maka Vito tidak mengajukan protes. Hal yang sama juga terlihat
pada permintaan Vito kepada Fadia dalam (8). Vito tidak menggunakan kata
aku dan tidak menggunakan kata tolong. Walaupun demikian, tampaknya
Fadia tidak berkeberatan dengan apa yang dikatakan Vito. Interaksi Vito dan
Fadia berjalan lancar karena mereka jarak sosial di antara mereka tidak ada.
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Anak-anak juga mulai menyadari bahwa mereka pun perlu
memberikan pilihan-pilihan pada mitra tuturnya. Seperti dikatakan Leech,
kesantunan juga dapat diukur dari adanya pilihan yang diberikan kepada mitra
tutur. Pada sesi permainan, Miki yang berperan sebagai ibu memberikan
pilihan kepada ‘anaknya’:
(9) Miki (kepada Desya): Desya, kamu mau apa, nak?

    Kita masak-masakan atau jual-jualan?
    Kita belanja dulu ya?

Walaupun ‘keputusan’ tetap berada di tangan Miki sebagai pemegang
otoritas yang lebih tinggi, tampaknya memberikan pilihan merupakan strategi
yang perlu dipertimbangkan untuk ‘berbaik-baik’ kepada mitra tuturnya.
Dengan menggunakan kata kita, Miki mengharapkan Desya untuk memahami
bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama. Ujaran yang menggunakan
pilihan sebagai bentuk kesantunan seperti ini belum banyak ditemukan pada
anak-anak seusia Miki. Besar kemungkinan, apa yang diujarkan Miki
merupakan hasil dari meniru orang dewasa (dalam permainan itu ia berperan
sebagai orang dewasa). Bentuk pilihan seperti di atas lebih banyak
diungkapkan oleh guru mereka:
(10) Pada saat menjelang pulang, anak-anak tampak sibuk bermain-main dan

tidakmempedulikan guru.
Sementara itu, Ibu Wulan menunggu sampai anak-anak tenang.
Ibu Wulan : Hayo, mau pulang atau mau terus main di sini?

  Yang terus main di sini nanti biar bobo sama kucing ya!

(11) Ibu guru memberikan pilihan kepada Ai ketika hendak makan:
Mas Ai  mau duduk di sini atau di sana?
Di deket Nisya aja ya?

Seperti dikatakan pada bagian sebelumnya, anak-anak usia prasekolah
sudah mulai menyadari fungsi ketidaklangsungan sebagai sarana untuk
mengungkapkan keinginan mereka. Bentuk ini sudah mulai dipakai menjelang
usia 3 tahun, seperti yang ditemukan dalam penelitian Dardjowidjojo (2000).
(12) 3 Echa : Eyang kong mau men?

Eyang Kakung : Nggak.
Eyang Putri : Eyang ti mau men?
Echa : Papa mau men?
Papa : Nggak.
Echa : Mbak Etsa mau.

Anak-anak juga menggunakan ketidaklangsungan sebagai bentuk
permohonan izin kepada orang dewasa.
(13) Fadia mendekati penulis yang sedang memegang handycam.

Fadia : Tante, ini apa sih?
Penulis : Video.
Fadia : Buat apa?
Penulis : Buat ambil film Fadia.
Fadia : Papa juga punya..

  Aku bisa pinjem.
  (memegang alat dan melihat gambar yang terekam)
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Apa yang dikatakan oleh Fadia mengungkapkan bahwa pertanyaan
yang diajukannya ini adalah pertanyaan untuk menguji informasi, bukan untuk
mendapatkan informasi. Jawaban yang diperoleh menjadi sarana untuk
melanjutkan niat Fadia mengungkapkan keinginannya meminjam alat perekam.
Apa yang diujarkan dan dilakukan Fadia menunjukkan bahwa ia ingin
memegang alat tersebut: Papa juga punya. Aku bisa pinjem. Bentuk
ketidaklangsungan yang diawali dengan pertanyaan ini merupakan bentuk yang
produktif untuk anak-anak seusianya (Kushartanti 1993). Ketidaklangsungan
yang diungkapkan oleh anak-anak menunjukkan pola yang dapat diramalkan,
yaitu pertanyaan yang diikuti dengan pernyataan.

Sering kali, anak-anak mengandalkan otoritas sebagai sarana untuk
mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di dalam percakapan berikut
terungkap bahwa mereka menggunakan ketidaklangsungan dan otoritas guru
sebagai sarana untuk mengungkapkan keinginan mereka.

(14) Davina dan Vito serta teman-temannya sedang mempersiapkan makan mereka
di meja yang sama.
Davina sudah melihat makanan apa yang dibawa Vito hari itu, yaitu mie
goreng. Ia berminat pada apa yang dibawa oleh Vito
Davina : Kok bau mie sedap sih?
Vito : Mm?
Davina :  Mie sedap melulu ah..
Ibu Wulan membantu menyiapkan makanan Davina. Hari itu Davina membawa
kue wafer. Sambilberpura-pura makan bekalnya, ia berkata kepada gurunya.
Davina :  Miss, aku maunya mie sedap.
Ibu Wulan:  Apa? Mie sedapnya siapa?
 Davina menunjuk tempat Vito.
Ibu Wulan: Mie sedapnyaVito? Kasih tau dong caranya. Bilang dong sama Vito.
Davina menyodorkan piringnya.
Ibu Wulan: Kasih tau. Cara yang sopan…
Ibu Wulan kemudian membantu anak-anak lainnya.
Vito memberinya sedikit.
Wajah Davina kelihatan terkejut.
Davina :  Miss, dikasihnya dikit, Miss!
Ibu Erna  menghampiri
Ibu Erna :  dikit?
Vito (wajahnya tampak ingin protes)

:  Tadi aku..
Ibu Erna :  Rayu lagi dong.

   Bilang lagi sama Vito.
   Vito, aku minta dong…

Davina hanya menyodorkan piringnya.
Vito memberikan mienya dengan tangan.
Ibu Erna :  Pake sendok dong.
Ibu Erna menyendokkan mie dan membantu Vito memindahkan mienya ke
piring Davina.

Pada segmen percakapan di atas, Davina secara tidak langsung sudah
menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan makanan dari Vito (Kok bau
mie sedap sih? Mie sedap melulu ah!). Tampaknya Vito tidak menangkap
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isyarat yang disampaikan oleh Davina. Karena itu Davina meminta bantuan
gurunya (Miss, aku maunya mie sedap). Dengan meminta bantuan guru,
Davina berharap akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Aduan Davina
(Miss, dikasihnya sedikit, Miss!) juga menunjukkan bahwa ia menggunakan
otoritas guru untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

4 PEMBEDAAN PENGGUNAAN STRATEGI KESANTUNAN OLEH
ANAK-ANAK

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya anak-anak usia prasekolah
masih menggunakan strategi kesantunan positif untuk mengungkapkan
keinginan mereka. Berdasarkan data mengenai strategi untuk mengungkapkan
keinginan ini terungkap bahwa anak-anak balita mampu melakukan sejumlah
pembedaan-pembedaan bentuk strategi kesantunan untuk mengungkapkan
permintaan.

Kepada teman sebaya yang mempunyai jarak sosial yang kecil, anak-
anak dapat langsung mengungkapkan keinginannya.  Misalnya saja ketika
minta makanan atau ketika minta diterima di dalam kelompok. Anak-anak juga
sadar bahwa walaupun jarak hubungan di antara teman sebaya hampir
dikatakan tidak ada, mereka juga menyadari siapa yang berkuasa dan siapa
yang dikuasai. Karena itu, ada bentuk pengungkapan keinginan yang bermakna
permohonan izin. Ditemukan pula bentuk isyarat yang dipakai anak untuk
mengungkapkan keinginan. Walaupun demikian, tampaknya anak yang diberi
isyarat tidak menangkap makna yang ingin disampaikan. Karena itu, bentuk ini
tampaknya masih sangat jarang dipakai.

Melalui guru-guru mereka, anak-anak belajar mengungkapkan
permintaan tolong. Walaupun demikian, kata tolong hanya diucapkan kepada
guru, atau didasarkan pada permintaan guru untuk mengucapkan kata tersebut.
Anak-anak meminta tolong teman-teman mereka tanpa mengucapkan tolong.
Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak membedakan usia—dan mungkin saja
otoritas—mitra tuturnya. Walaupun anak-anak cukup dekat dengan guru,
tampaknya mereka masih mempertimbangkan usia dan otoritas guru. Karena
itu mereka bersikap lebih santun ketika meminta tolong.

Selain meminta tolong dengan kata tolong, anak-anak juga
mengungkapkan keinginan mereka untuk dibantu melalui pernyataan kepada
orang dewasa. Bentuk pernyataan juga dipakai untuk secara tidak langsung
meminta izin kepada orang dewasa. Strategi ini tidak digunakan anak-anak
ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka. Mereka lebih
banyak menggunakan intonasi tanya ketika meminta izin kepada teman, seperti
Aku papanya ya?, Aku minta ya?, atau Kita belanja dulu ya?.

5 PENUTUP
Secara singkat dapat dikatakan bahwa anak-anak usia prasekolah telah mampu
mengungkapkan beberapa strategi kesantunan yang berbeda kepada mitra tutur
yang berbeda. Pembedaan ini menunjukkan bahwa pada usia yang sangat muda
ini mereka telah menyadari jarak sosial, usia, dan otoritas.
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Walaupun demikian, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif
mengenai strategi kesantunan pada anak-anak usia prasekolah, untuk
memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan kemampuan
bersopan-santun sebagai bagian dari perkembangan pragmatik. Ada sejumlah
hal yang belum diselidiki dalam penelitian ini, misalnya saja pengaruh
kebiasaan yang dibawa dari rumah—di dalamnya termasuk pola asuh yang
diterima setiap anak, pengaruh latar belakang sosial-budaya guru yang
memberikan pengetahuan mengenai sopan-santun, dan penggunaan bentuk-
bentuk kesantunan lain yang mungkin sudah pernah diungkapkan oleh anak-
anak tetapi luput dari perekaman.
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