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Abstract
This paper reports a study on the pragmatic transfer in compliment
responses by Indonesian learners of English. It has two aims: (1) to
discover similarities and differences in complement response in
Indonesian and in English and (2) to discover if there is the
pragmatic transfer of compliment responses from Indonesian into
English. Using the result from Discourse Completion Test (DCT),
this study investigated similarities and differences between 2175
compliment responses in Indonesian and 2175 compliment responses
in English given by 78 Indonesian learners of English enrolled in
‘Public Speaking’ course at State University of Padang. The data are
described in term of percentage and analyzed by using chi-square
test. The result of the study shows that there is no significant
difference between compliment responses given by Indonesian
Learners of English in Indonesian and that of in English. Compared
to the data about complement responses given by American people
provided by Chen (1993), there is a significant difference between
Types of compliment responses given by Indonesian learners of
English and that of by the native speakers of English.  It seems that
there is a tendency to do negative pragmatic transfers from
Indonesian into English. The teaching implication is that more rules
on compliments and compliment responses which are appropriate in
English should be introduced to students. As a result the negative
transfer can be reduced.

Key words: pragmatic transfer, compliment, compliment responses,
Discourse Completion Test, negative transfer

PENDAHULUAN
Kajian yang berkenaan dengan wacana komparatif lintas budaya (contoh, Gumperz
dan Tannen 1979, Blum-Kulka 1982, Cohen dan Olshtain 1981) menunjukkan
bahwa budaya yang berbeda akan memproses aturan kepatutan yang berbeda pula.
Jadi, jika tujuan kita adalah menjadikan pemelajar sebagai komunikator yang
betul-betul efektif di dalam bahasa kedua, mereka harus menyadari atauran-aturan
kepatutan ini disamping menguasai fonologi dan tata bahasa dari bahasa yang
sedang mereka pelajari tersebut. Dengan demikian, penekanan dalam teori belajar
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mengajar bahasa kedua berpindah dari pendekatan gramatika menjadi pendekatan
komunikatif yang bertujuan  memberi pemelajar pengetahuan dan pengalaman
menggunakan aturan sosial-badaya bahasa kedua ini. Kompetensi sosial budaya ini
menjadi komponen penting dalam kompetensi komunikatif. Penekanan pada jenis
kompetensi ini membuat kajian tindak tutur lintas budaya juga menjadi penting.
Kajian tindak tutur bisa membuat kita bisa memahami secara lebih baik tentang
ketergantungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan konteks sosial budaya.

Apabila aturan kepatutan ini tidak dipahami dengan baik, komunikasi
lintas budaya akan mengalami gangguan yang cukup serius. Contoh, orang
Indonesia berkomunikasi dengan orang Australia menggunakan bahasa Inggris
akan mengalami gangguan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan bahasa
ibu dan budaya. Orang Indonesia (Asia pada umumnya) cenderung menempatkan
topik pembicaraan diakhir, sedangkan orang Australia biasanya memulai
pembicaraan dengan sebuah topik. Jika orang Indonesia berbicara dalam bahasa
Inggris, mereka cenderung memindahkan cara mereka berbicara dalam bahasa
Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ini berakibat pada kesalahpahaman lawan
bicara terhadap muksud si pembicara.

Kesalahan komunikasi lintas budaya di atas oleh para ahli sosiolinguistik
dianggap sebagai fenomena-fenomena bahasa yang disebabkan oleh perbedaan
sistem nilai yang mendasari setiap penutur bahasa. Sistem-sistem nilai yang
berbeda ini direfleksikan melalui tindak tutur (speech acts). Dengan demikian,
penafsiran berbeda terhadap tindak tutur tertentu bisa saja menyebabkan salahnya
pemahaman seseorang terhadap apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya.

Dalam interaksi belajar mengajar, sering dijumpai fenomena-fenomena
bahasa seperti ini. Di dalam kelas “Speaking” dan “Public Speaking” mahasiswa
berlatih menggunakan ungkapan-ungkapan komunikatif dalam bahasa Inggris,
seperti meminta seseorang melakukan sesuatu, meminta maaf, menyatakan setuju
dan tidak setuju, memuji, memberikan respon terhadap pujian, dan lain-lain. Para
mahasiswa berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi gaya mereka berbicara
sepertinya mentransfer cara bicara bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Hal-
hal seperti ini sangat menarik untuk dikaji karena hasilnya akan sangat bermanfaat
bagi doesn atau guru bahasa Inggris di dalam memperbaiki materi
perkuliahan/pembelajaran mereka.

Penelitian ini dibatasi hanya pada transfer pragmatik dalam respons
terhadap tindak pujian yang disampaikan pemelajar bahasa Inggris dari bahasa
Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Masalah ini dipilih atas dua alasan utama: (1)
walaupun sudah banyak penelitian yang membahas tindak pujian (Wolfson 1981,
1983, Homes dan Brown 1987, Al-Batal 1993), sedikit sekali penelitian yang
mengkaji respon terhadap tindak pujian, (2) bagi pemelajar bahasa Inggris,
mengetahui cara memberikan pujian dalam bahasa Inggris adalah penting, tetapi
mengetahui cara merespon pujian yang disampaikan seseorang juga tidak kalah
pentingnya, dan (3) walaupun sudah ada kajian respon terhadap pujian di negara-
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negara berbahasa Inggris, sedikit sekali kajian yang membahas respon terhadap
pujian secara kajian lintas bahasa dan budaya (Urano, 1998).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas dan
tinjauan pustaka, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan antara respon terhadap pujian yang disampaikan oleh
mahasiswa jurusan bahasa Inggris Universitas Negeri Padang (UNP) di dalam
bahasa Indonesia dan yang disampaikan di dalam bahasa Inggris?

2. Apakah terdapat transfer pragmatik dalam respon terhadap tindak pujian yang
disampaikan mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris ini dari bahasa Indonesia ke
dalam bahasa Inggris?”

1 TINJAUAN PUSTAKA
Kompetensi Pragmatik adalah satu dari beberapa kompetensi yang harus dikuasai
pemelajar jika dia ingin lancar berbahasa, di samping kompetensi linguistik,
kompetensi kewacanaan, kompetensi sosio-kultural, dan kompetensi strategis
(Celce-Murcia & Olshtain 1995, 2000). Kompetensi pragmatik ini juga mencakup
beberapa sub-kompetensi yang harus diperoleh oleh pemelajar. Jung (2004)
mengatakan bahwa ada lima sub kompetensi yang harus diperoleh pemelajar.
Kelima sub-kompetensi itu adalah (1) kemampuan menyajikan tidak tutur yang
tepat, (2) kemampuan menafsirkan makna-makna non-literal, (3) kemampuan
menampilkan fungsi-fungsi kesantunan, (4) kemampuan menampilkan fungsi-
fungsi kewacanaan, dan (5) kemampuan menggunakan pengetahuan budaya dalam
berbahasa.

Di dalam paradigma kompetensi komunikatif (Hymes, 1971; Canale dan
Swain, 1980; Wolfson, 1983; Murcia, 1995), penelitian pembelajaran bahasa ke
dua sudah diperluas sehingga mencakup pengetahuan pragmatik pemelajar.
Thomas (1983) mendefinisikan kompetensi pragmatik dengan membandingkannya
dengan kompetensi gramatikal. Kompetensi gramatikal terdiri dari pengetahuan
abstrak tentang intonasi, fonologi, sintaksis, semantik, dan lain-lain, sedangkan
kempetensi pragmatik adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif
dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan memahami bahasa dalam konteks. Jika
penutur asli menerima pesan berbeda dari penutur ke dua, maka terjadilah
kegagalan pragmatik. Kegagalan pragmatik berakibat terhadap kesalahpahaman,
malu, frustrasi, kemarahan, atau kegagalan komunikasi lintas budaya.

Thomas mengidentifikasi dua jenis kegagalan pragmatik, kegagalan
pragmalinguistik dan kegagalan sosiopragmatik. Kegagalan pragmalinguistik
terjadi bila tindak pragmatik yang disampaikan pembicara dalam ujaran tertentu
secara sistematis berbeda dengan tindak yang biasanya digunakan oleh penutur
asli, atau bila strategi-strategi tindak tutur ditransfer dari bahasa pertama ke bahasa
ke dua secara tidak tepat. Kegagalan sosiopragmatik terjadi oleh kondisi-kondisi
sosial yang ditempatkan di dalam penggunaan bahasa, yang meliputi variabel-
variabel seperti gender, jarak sosial, dan jauh dekatnya hubungan.
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Dalam konteks pembelajaran bahasa, salah satu penyebab kegagalan
pragmalinguistik adalah transfer pragmalinguistik, yaitu penggunaan strategi
tindak tutur bahasa pertama sewaktu berinteraksi dengan komunitas bahasa ke dua.
Transfer seperti ini sudah banyak dikaji oleh para ahli pragmatik (contoh, Blum-
Kulka 1982, 1983; wolfson 1989). Contoh, seorang turis yang berasal dari
Amerika merespon pujian yang dilontarkan oleh seseorang yang berasal dari Turki
dengan mentransfer respon dari bahasa pertama ke bahasa kedua percaya bahwa
dia sudah dengan sopannya menerima pujian tersebut. Tetapi orang Turki ini
menafsirkan tindak tutur orang Amerika ini berbeda dan dia menganggap si
Amerika tidak sopan. Dalam contoh ini, kegagalan pragmalinguistik sudah terjadi.

Pujian (compliment) adalah salah satu bentuk tindak ilokusi (illocutionary
act) yang sering digunakan di dalam berkumunikasi. Orang memberi pujian
dengan maksud: (1) mengahargai karya, penampilan, dan kepribadian seseorang
(Herbert 1990), (2) membangun dan mempertahankan solidaritas (Wolfson 1989),
(3) sebagai sistem sapaan, meminta maaf, atau memberi ucapan selamat (Wolfson,
1983, 1989), (4) mengurangi tindak mengancam muka (FTA) seperti minta maaf,
meminta sesuatu, dan menyampaikan kritik (Brown & Levinson 1978; Wolfson
1983), (5) untuk membuka dan mempertahankan percakapan (Dunham 1992), dan
(6) untuk menguatkan perilaku yang diinginkan (Manes 1983).

Penelitian-penelitian tentang tindak memuji lebih banyak berfokus kepada
bentuk dan fungsi tindak memuji itu sendiri. Topik-topik pujian bisa
dikelompokkan kedalam tiga kategori: (1) perupaan/kepemilikan, seperti “Bajumu
kelihantaanya cantik, baju baru ya?”, (2) unjuk karya/ketrampilan, seperti “hasil
kerjamu bagus sekali. Pertahankan prestasi ini!”, dan (3) kepribadian, seperti
“Anak pintar!”.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang berfokus kepada respon
yang diberikan seseorang terhadap tindak pujian. Beberapa peneliti mencoba
melihat persamaan dan perbedaan strategi kesantunan antara penutur bahasa
Inggris dan penutur bahasa lain seperti bahasa Cina (Yuan 1996), bahasa Jerman
(Golato 2002), bahasa Spanyol (Lorenzo-Dus 1999), dan Bahasa Arab (Nelson dkk
1996). Dalam penelitian-penelitian ini, respon terhadap tindak pujian didefinisikan
sebagai pengakuan verbal bahwa penerima pujian mendengar dan bereaksi
terhadap pujian yang dilontarkan. Interaksi kedua aspek ini dinamakan dengan
adjacency pairs, action chain events, interchanges atau sequences.

Pomerantz (1978) adalah peneliti pertama yang membahas respon
terhadap pujian dalam perspektif pragmatik. Dia mengatakan bahwa di dalam
Bahasa Inggris Amerika penerima pujian menghadapi dua kondisi konflik yang
mendatangkan dilema bila meresponnya. Kondisi tersebut adalah (a) setuju dengan
pemberi pujian dan (b) hindari memuji diri sendiri. Bila penerima pujian setuju
dengan pemberi pujian dengan menerima kondisi (a), maka dia melanggar kondisi
(b). Pada sisi lain, bila penerima pujian tidak menerima pujian dengan maksud
mengikuti kondisi (b), maka respon ini dianggap menciptakan suatu tindak
mengancam muka pemberi pujian sehingga melanggar kondisi (a).
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Herbert (1988) melakukan penelitian tentang respon yang disampaikan
oleh mahasiswa Amerika terhadap pujian yang disampaikan oleh mahasiswa
Afrika. Dalam analisis datanya, Herbert mengelompokkan respon respon ini
kedalam tiga kelompok, yaitu setuju (agreeing), tidak setuju (non-agreeing), dan
interpretasi permintaan (request interpretation). Chen (1993), dalam penelitiannya
tehadap penutur bahasa Cina dan bahasa Inggris, mengemukakan empat kategori
respon, yaitu acceptance, compliment returns, deflections, dan rejections. Penutur
bahasa Inggris Amerika cenderung menggunakan acceptance dan deflection,
sedangkan mayoritas penutur bahasa Cina menggunakan strategi rejection
(Penolakan).

Selanjutnya, Urano (1998) melakukan studi tentang transfer pragmatik
yang bersifat negatif di dalam respon yang disampaikan pemelajar bahasa Inggris
dari Jepang. Dia menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara respon yang
disampaikan oleh penutur bahasa Inggris dan penutur bahasa Jepang. Pemelajar
bahasa Inngris di Jepang cenderung mentransfer cara-cara yang lazim di dalam
bahasa Jepang ke dalam bahasa Inggris dalam merespon suatu pujian. Akhirnya
dia menyimpulkan bahwa terjadi transfer negatif dalam merespon suatu pujian.

2 METODE
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Universitas
Negeri Padang (UNP) yang sedang mengikuti mata kuliah ”Public Speaking” yang
terbagi ke dalam enam (6) kelas, dengan jumlah 207 orang. Dari populasi yang
ada, tiga dari enam kelas dipilih secara acak untuk dijadikan sampel penelitian.
Jumlah mahaiswa dari ketiga kelas sampel ini adalah 87 orang. Data dikumpulkan
dengan menggunakan Discourse Completion test (DCT) yang diberikan di dalam
bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Inggris. Di dalam DCT terdapat deskripsi 25
situasi yang terdiri atas 8 situasi tentang pujian tentang kepemilikan, 8 situasi
tentang pujian terhadap keterampilan, dan 9 situasi tentang pujian terhadap
kepribadian. Pujian yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia direspon dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan pujian yang disampaikan di dalam bahasa
Inggris di respon dengan menggunakan bahasa Inggris (Lihat Lampiran).
Walaupun DCT mempunyai sejumlah kelemahan, penggunaan jenis tes ini
memberikan beberapa keuntungan. Penggunaan DCT sebegitu jauh mampu
mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh penutur dan apa yang akan
disampaikannya secara lisan dalam konteks situasi yang sama. Penggunaan DCT
betul-betul sangat efektif untuk tujuan sebagai berikut: memperoleh data secara
cepat dalam jumlah banyak, membuat tiruan dari ungkapan natural dalam situasi
alami, mempelajari ungkapan-ungkapan tertentu yang sering dipakai oleh
masyarakat secara wajar, memperoleh pemahaman kondisi budaya dan psikologis
yang mungkin mempengaruhi ungkapan, dan memastikan secara umum aneka
bentuk dan variasi ungkapan penolakan, meminta maaf, respon terhadap pujian,
dan lain-lain dalam pikiran penuturnya (Kasper dan Dahl, 1991: 37). Di dalam
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pengisian DCT, sampel diberi waktu yang sama dan jawabannya langsung
diserahkan ke peneliti.

Data dianalisis dengan menggunakan kriteria yang dikemukan oleh
Herbert dan Straight (1999), dimana respon terhadap pujian dikelompokkan ke
dalam lima kategori, yaitu Accept, Mitigate, Reject, Request Interpretation, dan No
response. Setiap kategori dibagi lagi ke dalam beberapa sub-kategori. Berdasarkan
pengelompokan ini, dilakukan analisis kontrastif antara respon yang disampaikan
di dalam bahasa Indonesia dan respon yang disampaikan di dalam bahasa Inggris.
Selanjutnya, Respon yang disampaikan dalam bahasa Inggris akan dibandingkan
dengan hasil penelitian Chen tentang respon yang disampaikan oleh penutur asli
bahasa Inggris (native speakers of American English).

3 TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat persamaan atau perbedaan respon mahasiswa terhadap pujian yang
diberikan kepada mereka baik di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa
Inggris, mereka diberikan DCT yang mereka respon secara tertulis. Terlepas
kelemahan utama DCT, yaitu data yang didapatkan tidak alami, DCT ini berhasil
menjaring respon mahasiswa dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu
yang tidak begitu lama. Respon mereka dikelompokkan kepada 6 kategori respon,
yaitu menerima pujian, menggunakan strategi mitgasi untuk tidak begitu menerima
pujian, menolak pujian, menginterpretasikan pujian sebagai permintaan,
menggunakan strategi lainnya, dan merespon pujian dengan menggunakan respon
non-verbal, seperti senyuman, anggukan, atau gelengan kepala. Perbandingan
respon yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Inggris
untuk setiap kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Jenis
Respons

Strategi
Respons

Bahasa
Indonesia

Bahasa
Inggris

N % N %
1 Menerima Appreciation Token 250 12,30 317 14,11

Comment Acceptance 47 2,15 24 1,10
Praise Upgrade 31 1,43 15 0,69
Jumlah 328 15,88 356 15,90

2 Mitigasi Comment History 119 5,47 101 4,64
Shift Credit 149 6,85 126 5,79
Questioning 226 10,00 227 10,00
Return 139 6,40 120 5,50
Scale Down 396 18,20 454 20,70
Jumlah 1029 46,92 1028 46,63

3 Menolak Disagreeing Utterance 683 31,00 653 30,00
4 Permintaan A Request 36 1,70 56 3,56
5 Interpretasi lain 79 3,60 63 2,91
6 non-verbal 20 0,90 21 1,00

Tabel 1: Tanggapan Berdasarkan Jenis Respons dan Strategi Respons
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 15,88% respon di dalam bahasa
Indonesia termasuk kedalam kategori menerima pujian, dengan rincian 12,30%
menerima pujian seperti ’terima kasih’, 2,15% menerima pujian dengan
memberikan komentar, dan 1,43% menerima pujian dengan bangga. Kategori
mitigasi mendapat persentase tertinggi, yaitu 46,92%. Selanjutnya 31% respon
terhadap pujian disampaikan dalam bentuk menolak pujian, 1,70% respon adalah
dalam bentuk ditafsirkan sebagai permintaan, 3,60% dalam bentuk respon yang
tidak temasuk kategori yang sudah dibicarakan di atas, dan 0,90% berbentuk
respon non-verbal, seperti senyuman, anggukan, dan gelengan kepala.

Tabel 1 ini juga menggambarkan prosentase respon yang disampaikan
dalam bahasa Inggris. 15,90% respon di dalam bahasa Inggris termasuk kedalam
kategori menerima pujian, dengan rincian 14,11% menggunakan ungkapan
menerima pujian seperti thank you, 1,10% menerima pujian dengan memberikan
komentar, dan 0,69% menerima pujian dengan bangga. Sama seperti respon di
dalam bahasa Indonesia, kategori mitigasi di dalam bahasa Inggris juga mendapat
prosentase tertinggi, yaitu 46,63%. Selanjutnya 30% respon terhadap pujian
disampaikan dalam bentuk menolak pujian, 3,56% respon adalah dalam bentuk
ditafsirkan sebagai permintaan, 2,91% dalam bentuk respon yang tidak temasuk
kategori yang sudah dibicarakan di atas, dan 1% berbentuk respon non-verbal,
seperti senyuman, anggukan, dan gelengan kepala.

1. Bagaimanakah perbedaan antara respon terhadap pujian yang disampaikan
oleh mahasiswa jurusan bahasa Inggris Universitas Negeri Padang (UNP) di
dalam bahasa Indonesia dan yang disampaikan di dalam bahasa Inggris?

Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada tabel 1 di atas,
ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara prosentase jumlah
tanggapan yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia dan yang disampaikan di
dalam bahasa Inggris untuk setiap kategori tanggapan. Prosentase jumlah
tanggapan yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia adalah 15,88% untuk jenis
tanggapan yang bersifat menerima pujian, sedangkan tanggapan yang disampaikan
di dalam bahasa Inggris adalah 15,90%. Kalau dibandingkan, perbedaan persentase
antara tanggapan yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia dan yang
disampaikan di dalam bahasa Inggris hanyalah 0,02% dan perbedaan ini tidaklah
begitu berarti. Hasil dari uji Chi-square juga menunjukkan bahwa χ2 hitung, yaitu
sebesar 1,61, lebih kecil dari χ2(2;0,05) tabel dengan angka 5,99.

Tanggapan yang berjenis mitigasi juga menunjukkan hal yang serupa
dengan tanggapan jenis menerima pujian. Pada tangapan jenis ini, prosentase
jumlah tanggapan yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia adalah 46,92% dan
yang di dalam bahasa Inggris adalah 46,63%. Perbedaan yang terjadi anatara
tangapan yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia dan yang disampaikan di
dalam bahasa Inggris adalah sangat kecil,yaitu 0,29%. Hasil dari uji Chi-square
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juga menunjukkan bahwa χ2 hitung, yaitu sebesar 0,76, lebih kecil dari χ2(4;0,05)
tabel dengan angka 9,49.

Empat jenis tangapan lainnya juga menunjukkan kecenderungan yang
sama Persentase tanggapan untuk jenis menolak adalah 31% di dalam bahasa
Indonesia dan 30% di dalam bahasa Inggris. Perbedaan yang terjadi pada jenis
tanggapan dinterpretasikan sebagai permintaan juga sedikit, yaitu 0,9%, dan
perbedaan yang terdapat pada jenis tanggapan interpretasi lainnya adalah 0,7%.

Kalau dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen
(1993), maka akan terdapat perbedaan dalam beberapa kategori tanggapan antara
prosentase jumlah tanggapan terhadap pujian yang disampaikan mahasiswa di
dalam bahasa Indonesia dengan tanggapan terhadap pujian yang disampaikan oleh
orang Amerika (lihat tabel 2).

No Jenis
Respon

Strategi
Respon

Bahasa
Indonesia

Bahasa Inggris
Amerika

% %

1 Menerima
Appreciation Token 12,30 29,51
Comment Acceptance 2,15 6,20
Praise Upgrade 1,43 3,83
Jumlah 15,88 39,54

2 Mitigasi

Comment History 5,47 23,30
Shift Credit 6,85 0,00
Questioning 10,00 6,20
Return 6,40 15,63
Scale Down 18,20 0
Jumlah 46,92 45,13

3 Menolak Disagreeing Utterance 31,00 12,68
4 permintaan Request 1,70 0
5 Interpretasi lain 3,60 2,65
6 non-verbal 0,90 0

Tabel 2: Perbandingan Tanggapan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Amerika

Tabel 2 di atas menggambarkan perbedaan yang cukup mendasar antara
distribusi tanggapan di dalam bahasa Indonesia dan tanggapan di dalam bahasa
Inggris Amerika, seperti dalam strategi respons Appreciation token, comment
history, shift credit, return, scale down/downgrade, dan disagreeing utterance.
Hasil dari uji Chi-square secara menyeluruh menunjukkan bahwa χ2 hitung, yaitu
sebesar 61,43, jauh lebih besar dari χ2(11;0,05) tabel dengan angka 19,68. Dengan
demikian, dipandang dari distribusi tanggapan menurut kategori yang digunakan,
perbedaan antara tanggapan terhadap pujian di dalam bahasa Indonesia dan yang
disampaikan oleh orang Amerika berdasarkan hasil penelitian Chen (1993)
signifikan. Selanjutnya, jika dilihat dari bentuk tanggapan yang diberikan, orang
Indonesia jarang menanggapi pujian dengan hanya mengatakan terimakasih, tetapi
kata terimakasih akan diikuti oleh komentar, seperti contoh di bawah ini:
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(1) A: Kerja anda bagus sekali
B: Terimakasih! Semua ini kan berkat bimbingan Bapak

(2) A: You did a really good job
B: Thank you Sir, but It happened because of your help!

(3) A: Baju anda bagus sekali
B: Terimakasih, Saya jadi malu jadinya

(4) A: Your blouse is really beautiful
B: Oh thank you. You make me shy

Contoh (1) menunjukkan bahwa respons terhadap pujian sering dimulai
dengan ungkapan terimakasih dan kemudian diikuti oleh komentar yang
memberikan apresiasi kepada yang memujinya. Contoh (2) pada prinsipnya sama
dengan contoh (1), hanya saja contoh (2) disajikan di dalam bahasa Inggris. Pada
contoh (3) kita temukan bahwa yang dipuji mengucapkan terimakasih atas pujian.
Selanjutnya dia memberikan komentar yang bersifat merendahkan dirinya. Contoh
(4) di atas menggunakan strategi yang sama dengan contoh (3). Perbedaannya
adalah contoh (4) disampaikan di dalam bahasa Inggris.

Selanjutnya, kalau kita bandingkan respon yang disampaikan mahasiswa
di dalam bahasa Inggris dengan respon yang disampaikan oleh penutur asli bahasa
Inggris berdasarkan data yang dikemukakan oleh Chen (1993), maka akan
ditemukan bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan dalam dua strategi
respon yang digunakan (Lihat tabel 3 di bawah ini)

No Jenis
Respons

Strategi
Respons

Tanggapan di
dalam bahasa

Inggris

Tanggapan
Penutur asli

bahasa Inggris
Amerika

% %

1 Menerima
Appreciation Token 14,11 29,51
Comment Acceptance 1,10 6,20
Praise Upgrade 0,69 3,83
Jumlah 15,90 39,54

2 Mitigasi

Comment History 4,64 23,30
Shift Credit 5,79 0,00
Questioning 10,00 6,20
Return 5,50 15,63
Scale Down 20,70 0
Jumlah 46,63 45,13

3 Menolak Disagreeing Utterance 30,00 12,68
4 Permintaan Request 3,56 0
5 Interpretasi lain 2,91 2,65
6 Non-verbal 1,00 0

Tabel 3: Tanggapan Berdasarkan Jenis Respons dan Strategi Respons
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Tabel 3 di atas juga menggambarkan perbedaan yang cukup mendasar
antara distribusi tanggapan mahasiswa yang disampaikan di dalam bahasa Inggris
dan tanggapan yang disampaikan penutur asli bahasa Inggris Amerika, seperti
dalam strategi respons Appreciation token, comment history, shift credit, return,
scale down/downgrade, dan disagreeing utterance.  Hasil dari uji Chi-square
secara menyeluruh menunjukkan bahwa χ2 hitung, yaitu sebesar 67,43, jauh lebih
besar dari χ2(11;0,05) tabel dengan angka 19,68. Dengan demikian, dipandang dari
distribusi tanggapan menurut kategori yang digunakan, perbedaan antara
tanggapan terhadap pujian di dalam bahasa Inggris yang disampaikan oleh
mahasiswa Indonesia yang sedang belajar bahasa Inggris dan yang disampaikan
oleh orang Amerika berdasarkan hasil penelitian Chen (1993) signifikan.

2. Apakah terdapat transfer pragmatik dalam respon terhadap tindak pujian
yang disampaikan mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris ini dari bahasa
Indonesia ke dalam bahasa Inggris?

Pada saat memberikan tanggapan terhadap pujian di dalam bahasa Inggris,
pemelajar Indonesia merefleksikan prilaku mereka di dalam bahasa Indonesia
kedalam bahasa Inggris. Ini dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan yang
signifikan antara tanggapan yang disampaikan di dalam bahasa Indonesia dengan
yang disampaikan dalam di bahasa Inggris. Namun demikian, seberapa besar
transfer yang terjadi tidak bisa didefinisikan secara tepat, sama seperti kita tidak
bisa menghitung perbedaan penggunaan bahasa. Hasilnya sama dengan penelitian-
penelitian tedahulu bahwa pembelajar bahasa kedua/asing betul-betul mentransfer
prilaku mereka dalam bahasa ibu mereka ke dalam bahasa yang sedang mereka
pelajari, dan ini bisa bersifat positif dan negatif.

Kasper mengidentifikasi dua jenis transfer: transfer pragmalinguistik dan
transfer sosiopragmatik. Transfer pragmalinguistik terjadi bila tindak pragmatik
yang disampaikan pembicara ke dalam ujaran tertentu seacara sistematis berbeda
dengan tindak yang biasanya digunakan oleh penutur asli, atau bila strategi-strategi
tindak tutur ditransfer dari bahasa pertama ke bahasa ke dua secara tidak tepat.
Transfer sosiopragmatik terjadi oleh kondisi-kondisi sosial yang ditempatkan
dalam penggunaan bahasa, yang meliputi variabel-variabel seperti gender, jarak
social, dan jauh dekatnya hubungan.

3.1 Transfer Pragmalinguistiks
Beberapa contoh berikut ini menggambarkan bagaimana terjadinya transfer
pragmalinguistik. Seperti yang sudah disampaikan di atas, transfer
pragmalinguistik terjadi bila tindak pragmatik yang disampaikan pembicara ke
dalam ujaran tertentu seacara sistematis berbeda dengan tindak yang biasanya
digunakan oleh penutur asli, atau bila strategi-strategi tindak tutur ditransfer dari
bahasa pertama ke bahasa ke dua secara tidak tepat.
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(5) A: Alangkah baik dan ramahnya anda pada semua orang
B: Ya, kita memang harus begitu, bersikap ramah

(6) A: You are too kind to me. Your kind kindness has no response
B: Well, you know that’s what I should do

Di dalam bahasa Indonesia, ungkapan “Ya, kita memang harus begitu,
bersikap ramah” (Contoh 5) merupakan respon yang tepat dan lazim digunakan.
Tetapi Bagi penutur asli bahasa Inggris, ungkapan Well, you know that’s what I
should do (contoh 6) sebagai tanggapan terhadap pujian You are too kind to me,
your kindness has no response bukan merupakan respon yang tepat. Dalam hal ini,
penutur asli bahasa Indonesia yang berbicara dalam bahasa Inggris mentransfer
makna pragmatik yang secara pragmatis tepat di dalam bahasa Indonesia tetapi
tidak tepat di dalam bahasa Inggris. Bagi penutur asli bahasa Inggris respon di atas
bermakna “Pujianmu terlalu besar terhadap apa yang sudah saya lakukan. Itulah
yang biasa saya lakukan dan tidak perlu dipuji sama sekali”

(7) A: Kamu cantik sekali hari ini
B: Ah kamu ada ada saja

(8) A: You look really beautiful today
B: Are you kidding?

Di dalam bahasa Indonesia, ungkapan “Ah kamu ada-ada saja” (contoh 7)
merupakan respon yang lazim digunakan untuk menanggapi pujian “Kamu cantik
sekali hari ini”. Tanggapan ini  sering dipilih sebagai  salah satu strategi dalam
mitigasi dalam rangka menghindari membanggakan diri. Akan tetapi ungkapan
Are you kidding (contoh 8) yang maknanya secara bisa serupa dengan “Kamu ada-
ada saja” bukanlah merupakan respon yang tepat untuk pujian You look really
beautiful today karena secara pragmatis di dalam bahasa Inggris ungkapan tersebut
bisa bermakna “Saya tidak cantik sama sekali, dan anda mungkin mencoba
mengejek saya dengan mengatakan saya cantik”

3.2 Transfer Sosiopragmatiks
Transfer sosiopragmatik juga sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan
budaya yang melatarbelakangi bahasa yang berbeda. Hal ini berakibat terhadap
munculnya persepsi yang berbeda terhadap tindak linguistik yang sama, yang
biasanya akan mengahasilkan apa yang dinamakan dengan transfer sosiolinguistik
dalam penggunaan bahasa kedua oleh si pembelajar. Contoh berikut ini
menunjukkan terjadinya transfer sosiopragmatik:

(9) A: Kerja anda bagus sekali
B: Saya kira saya masih harus belajar banyak

(10) A: You did a really good job
B: I still have to study hard
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Contoh (9) dan contoh (10) di atas menunjukkan adanya transfer
sosiopragmatik. Di dalam budaya Indonesia ungkapan “Saya kira saya masih harus
belajar banyak” cukup lazim digunakan untuk merespon pujian “Kerja anda bagus
sekali”. Tetapi ungkapan “I still have to study hard” di dalam bahasa Inggris
sangat tidak lazim digunakan untuk merespon pujian “You did a really good job”.
Bagi penutur asli bahasa Inggris ungkapan ini bermakna “Saya tidak belajar giat
dan pujian anda tidak pantas bagi saya”. Dengan demikian dapat disimpulkan,
bahwa yang terjadi adalah transfer sosiopragmatik.

3.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini baru bersifat penelitian permulaan (preliminary research) dalam
bentuk survey dan menggunakan teknik Tes Kelengkapan Wacana (Discourse
Completion Test (DCT)) sebagai instrumen pengumpul data. Dengan
menggunakan instrumen jenis ini, data yang didapatkan bukan data alami atau
bukan apa yang benar-benar diungkapkan oleh responden dalam situasi yang
nyata. Data yang didapat dan terkumpul ini baru berbentuk kemungkinan-
kemungkinan yang ada di dalam pikiran responden yang dituangkannya di dalam
bentuk tertulis, bukan di dalam komunikasi lisan nyata. Dengan demikian, terdapat
kemungkinan perbedaan antara apa yang dipikirkan responden dengan apa yang
betul-betul meraka katakan di dalam situasi alami.

Karena waktu yang digunakan untuk penelitian ini sangat terbatas,
pengumpulan data yang bersifat alami belum dapat dilaksanakan. Dengan
demikian, perbandingan antara apa yang dipikirkan oleh responden dengan apa
yang sebetulnya diucapkan dalam situasi nyata dan alami belum dapat
diungkapkan. Jadi justifikasi tentang kesahihan temuan ini masih perlu diuji
dengan penelitian lanjutan yang menggunakan data yang lebih alami. Selanjutnya,
hasil penelitian ini juga belum mempertimbangkan variasi tindak tutur yang
dikaitkan dengan pendapat Brown dan Levinson (1987: 76-84) yang  menjelaskan
tentang pertimbangan yang dijadikan dasar pemilihan strategi bertutur. Faktor-
faktor tersebut adalah (1) jarak sosial antara penutur (Pn) dengan mitra tutur (Mt)
(social distance = D), (2) perbedaan kekuasaan antara Pn dan Mt (power = P), dan
(3) ancaman suatu tindak tutur berdasarkan pandangan budaya tertentu (the
absolute ranking of imposition in the particular culture = Rx). Strategi bertutur
yang dipilih oleh Pn didasarkan pada bobot keterancaman muka.

4 SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal
penting tentang terjadinya transfer pragmatik dalam respon terhadap pujian yang
disampaikan kepada mahasiswa bahasa dan sastra Inggris Universitas Negeri
Padang. Pertama, sebagian besar mahasiswa merespon pujian yang disampaikan di
dalam bahasa Indonesia dengan mengunakan strategi mitigasi dan menolak. Ini
sesuai dengan budaya ketimuran yang cenderung tidak mau dipuji dan kalau dipuji
mereka akan berusaha untuk tidak menerima pujian tersebut secara terus terang.
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Kedua, sebagain besar mahasiswa merespon pujian yang disampaikan di dalam
bahasa Inggris juga dengan menggunakan strategi mitigasi dan menolak. Hal ini
menunjukkan bahwa sudah terjadi transfer pragmatik dalam respon terhadap pujian
dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.

Transfer yang terjadi dalam respon terhadap pujian pada umumnya adalah
transfer negatif. Ini disebabkan oleh adanaya perbedaan yang cukup besar antara
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baik dari segi aspek kebahasaan maupun dari
aspek kebudayaan. Terdapat dua jenis transfer yang terjadi di dalam respon
terhadap pujian ini. Transfer pertama adalah transfer pragmalinguisitk. Hal ini
lebih banyak didominasi oleh pemindahan fitur-fitur linguistik bahasa Indonesia ke
dalam bahasa Inggris yang secara gramatika dan semantis berterima tetapi secara
pragmatis maknanya berbeda yang yang dimaksud. Transfer jenis kedua adalah
transfer sosiopragmatik. Hal ini lebih banyak didominasi oleh pemindahan unsur
sosial budaya Indonesia ke dalam bahasa Inggris sehingga apa yang dismapaikan
tersebut tidak berterima di dalam bahasa Inggris.

CATATAN
* Penulis berterima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan saran-saran untuk
perbaikan makalah.
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LAMPIRAN
TES KELENGKAPAN WACANA

Nama : ____________________________
NIM : ____________________________
Kelas : ____________________________
Semester : ____________________________

Petunjuk: Uraian dibawah ini berisi situasi dan ungkapan yang diucapkan
seseorang untuk memuji anda. Anda diminta untuk memberikan respon terhadap
pujian tersebut sesuai dengan ungkapan yang lazim anda ucapkan.
1. Anda memakai baju baru. Kemudian anda bertemu dengan seorang teman

yang satu kelas dengan anda. Melihat baju baru anda dia terpesona dan
kemudian berkata “Bajumu cantik sekali!,baju baru ya?”

_______________________________________________________________
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2. Anda memakai baju yang tidak lagi baru, tetapi kelihatannya masih baru.
Kemudian anda bertemu dengan seorang teman yang satu kelas dengan anda.
Melihat baju yang anda kenakan, dia terpesona dan kemudian berkata
“Bajumu cantik sekali!,Baju baru ya?”

_______________________________________________________________

3. Sesudah mandi anda memakai parfum yang baunya wangi. Selanjutnya anda
pergi ke kampus dan bertemu dengan seorang teman yang satu kelas dengan
anda. Mencium bau parfum anda, dia terpesona dan kemudian berkata “Kamu
wangi sekali, pakai parfum baru, ya? Pasti mahal harganya”

_______________________________________________________________

4. Anda memakai baju baru dan berias indah ke kampus. Selanjutnya anda
bertemu dengan pacar atau teman dekat anda. Dia begitu terpesona melihat
anda dan kemudian berkata “Kamu cantik/tampan sekali hari ini”

_______________________________________________________________

5. Anda baru saja selesai mandi dan berdandan seadanya. Kemudian teman satu
kelas anda atau pacar anda dating berkunjung. Melhiat anda, dia tertegun
sebentar dan kemudian berkata “Saya senang melihat mu karena kamu
begitu alami hari ini”

_______________________________________________________________

6. Anda mengenakan baju baru dan berias dengan cukup baik. Adik anda melihat
penampilan anda dan berkata “Kakak/Abang cantik/tampan sekali hari ini,
mau ketemu pacar, ya?”

_______________________________________________________________

7. Anda baru saja membeli sepeda motor baru. Teman anda datang melihatnya
dan dia terkagum-kagum melihatnya dan kemudian dia berkata “Älangkah
cantiknya motor mu. Saya senang sekali melihatnya”

_______________________________________________________________
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8. Anda baru saja memotong rambut anda di salon/pangkas rambut. Teman dekat
anda melihat potongan rambut anda yang model terbaru. Kemudian dia berkata
“Saya senang dengan potongan rambutmu! Model baru, ya?”

_______________________________________________________________

9. Anda baru saja menyelesaikan suatu tugas yang diberikan dosen anda dengan
baik. Kemudian teman anda memuji anda dengan mangatakan “Kerja anda
bagus sekali”

_______________________________________________________________

10. Anda baru saja menyelesaikan suatu tugas yang diberikan dosen anda dengan
baik. Kemudian dosen tersebut memuji anda dengan mangatakan “Kerja anda
bagus sekali”

_______________________________________________________________

11. Anda baru saja menyelesaikan suatu tugas yang diberikan dosen anda dengan
baik. Sebagai hasilnya, anda mendapat nilai A+ untuk tugas tersebut.
Selanjutnya orang tua anda senang sekali denga prestasi anda dan berkata
“Kerja mu bagus sekali, nak”

_______________________________________________________________

12. Anda baru saja menyelesaikan sebuah cerita pendek. Teman anda membaca
tulisan anda tersebut dan berkata  “Anda memang penulis yang berbakat”

_______________________________________________________________

13. Anda baru saja menyelesaikan sebuah tulisan ilmiah yang merupkan tugas
suatu mata kuliah. Dosen anda sangat senang membaca hasil karya anda dan
kemudian dia berkata “Anda memang penulis yang berbakat”

_______________________________________________________________

14. Anda baru saja menyelesaikan sebuah cerita pendek. Menurut seorang
pimpinan redaksi suatu surat kabar, tulisan anda itu sangat layak diterbitkan,
dan kemudian dia berkata “Anda memang penulis yang berbakat”

_______________________________________________________________
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15. Pada sebauah pertandingan basket anda berhasil melakukan lemparan tiga
angka beberapa kali. Berkat lemparan tersebut tim anda berhasil
memenangkan pertandingan. Pada akhir pertandingan teman anda berkata
kepada anda “Lemparan jitu anda membuat kita bisa menang,
terimakasih, kawan”

_______________________________________________________________

16. Pada sebauah pertandingan basket anda berhasil melakukan lemparan tiga
angka beberapa kali. Berkat lemparan tersebut tim anda berhasil
memenangkan pertandingan. Pada akhir pertandingan pelatih anda memuji
anda dan berkata “Lemparan jitu anda membuat kita bisa menang,
terimakasih”

_______________________________________________________________

17. Pada sebuah acara penampilan bakat di kampus, anda diminta oleh teman anda
untuk menumbangkan sebuah lagu. Selesai anda menyanyi, teman anda
menyalami anda dan berkata “Kualitas vokalmu sangat bagus”

_______________________________________________________________

18. Pada suatu acara diskusi kelas, terjadi perdepatan yang sangat sengit antara
dua kelompok. Kemudian anda datang menengahi mereka agar tidak sampai
kepada pertengkaran. Akhirnya perdebatan mereda dan mereka saling
menyadari posisi mereka. Pada akhir diskusi, seorang teman anda berkata
“Anda betul-betul bisa mengendalikan situasi dengan baik”

_______________________________________________________________

19. Anda selalu berbuat baik dan menyenangkan bagi orang lain.Segala tingkah
laku anda patut ditiru oleh teman anda. Kemudian dosen anda memuji anda
dengan berkata “Anda pantas sekali menjadi mahasiswa teladan”

_______________________________________________________________

20. Anda sering dimintai pertolongan oleh seorang teman dekat anda. Hingga pada
suatu saat dia berkata “Saya tidak tahu bagaimana caranya membalas
kebaikan-kebaikan yang sudah anda berikan kepada saya”

_______________________________________________________________
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21. Anda berusaha untuk selalu ramah pada semua orang termasuk dosen anda.
Seorang teman anda berkata kepada anda “Alangkah baik dan ramahnya
anda pada semua orang”

_______________________________________________________________

22. Anda selalu membantu teman-teman anda yang sedang kesusahan. Salah
seorang teman yang sering anda bantu akhirnya berkata “Teman baik seperti
anda ini sangat sulit dicari”

_______________________________________________________________

23.Anda di rumah selalu memperhatikan saudara-saudara anda dan membantunya
bila mendapat kesulitan. Akhirnya orang tua anda berkata kepada anda “Anak
yang selalu memperhatikan saudaranya disayang oleh Allah”

_______________________________________________________________

24. Anda bersal dari keluarga yang cukup berada, tetapi di dalam berteman anda
tidak membeda-bedakan teman. Anda mau bergaul dengan teman-teman anda
yang bersal dari keluarga tidak mampu. Akhirnya Salah seorang teman anda
berkata “Andalah satu-satunya teman yang berasal dari keluarga kaya
tetapi rendah hati”

_______________________________________________________________

25.  Anda selalu sabar dalam menghadapi halangan dan rintangan di dalam
perkuliahan anda. Karena kesabaran anda, anda dipuju oleh teman anda
dengan berkata  “Orang yang sabar dilapangkan hidupnya oleh Allah”

_______________________________________________________________

Petunjuk: Uraian dibawah ini berisi situasi dan ungkapan yang diucapkan
seseorang untuk memuji anda. Anda diminta untuk memberikan respon terhadap
pujian tersebut dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ungkapan yang lazim anda
ucapkan.

26. You’re wearing a new blouse/shirt. Then you meet with one of your friends.
He/she is amazed with your new blouse/shirt, and he/she says “Your
blouse/shirt is really beautiful”

_______________________________________________________________
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27. You’re wearing a blouse/shirt that seems new.  Then you meet with one of
your friends. He/she is amazed with your blouse/shirt, and he/she says “Your
blouse/shirt is really beautiful”

_______________________________________________________________

28. After having a bath, you wear a perfume. Then you go to one of your lessons.
You meet with one your classmate. He/she is amazed with your perfume, and
he/she says “You’re so fragrant with your new perfume!”

_______________________________________________________________

29. You’re wearing a new blouse/shirt. Then you meet with you close friend or
your boy/girl friend. He/she is really amazed with your appearance. Then
he/she says “You look really beautiful today!”

_______________________________________________________________

30. You just finished taking a bath and getting dress without any make up. You
friend or your girl/boy friend come to visit you. He/she is amazed with your
performance and says “I really like you with the minimalist performance.”

_______________________________________________________________

31. You are wearing a new blouse/shirt. Your brother/sister is amazed with your
performance, and says “You look very beautiful/handsome today. Do you
want to meet your boy/girl friend?”

_______________________________________________________________

32. You’ve just bought a new motorcycle. Your friend come to see it and is
amazed with your new motorcycle. Then he/she says “What a beautiful
motorcycle. I like it very much!”

_______________________________________________________________

33. You’ve just had your hair cut. Then you meet with one of your friends, and
he/she says “I really like your new hair. Is it the new style?”

_______________________________________________________________
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34. You’ve just finish one of the assignments given by your lecturer. Then one of
you friends is impressed with your job and he/she says ”You did a really good
job”

_______________________________________________________________

35. You’ve just finish one of the assignments given by your lecturer. Then you
lecturer is impressed with your job and he/she says ”You did a really good
job”

_______________________________________________________________

36. You’ve just finish one of the assignments given by your lecturer. You get an
A+ and your mother is happy with it and says ”You did a really good job”

_______________________________________________________________

37. You’ve just finish writing one short story. Then your friend reads your story.
He/she likes your story very much and then he/she says “You’re a talented
writer”

_______________________________________________________________

38. You’ve just finish writing an essay which is an assignment for one course.
Your lecturer is happy with your essay, and he/she says “You’re a talented
writer”

_______________________________________________________________

39. You’ve just finish writing one short story. One of the editors in chief reads
your story. He thinks that your story eligible to be published and then he says
“You’re a talented writer”

_______________________________________________________________

40. On a badminton competition, you can do smashing pretty well and then you
win the game. Your close friend is very happy and says ”your smashes are
perfect”

_______________________________________________________________
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41. On a badminton competition, you can do smashing pretty well and then you
win the game. Your couch is very happy and says ”your smashes are perfect”

_______________________________________________________________

42. On an art performance in your campus, you are asked by your friends to sing a
song. After you sing a nice song, your friends are happy with your
performance, and one of them says “You have such a high quality voice”

_______________________________________________________________

43. On a class discussion there is a debate between the two groups At the peak of
the debate, you come to calm them down. At the end they the debate is over
and they realize their mistakes. At the end of the discussion, one of your
friends says “You really handled that situation very well”

_______________________________________________________________

44. You always do something good and make other people happy. Everything you
do can be the model for other students. One of your friends says “You are
eligible to be awarded a model student”

_______________________________________________________________

45. You always do something good and make other people happy. Everything you
do can be the model for other students. Your lecturers know you very much
and one of them says “You are eligible to be awarded a kind hearted
student”

_______________________________________________________________

46. You often help one of your friends. Then at a time he says “You are too kind
to me. Your kindness has no response”

_______________________________________________________________

47. You try to be kind to everybody, including to your lecturers. All friends like
you and one of them says “You are the most friendly person I’ve ever met”

_______________________________________________________________
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48. You always help the friends who get problems. One of the friends whom you
often help says “It is difficult to find a very kind person like you”

_______________________________________________________________

49. You always care with your brothers or sisters. You often help them when they
are in troubles. You mother are really happy with you and says “God will
love the person who always take care his/her brothers or sisters”

_______________________________________________________________

50. You are always patient in facing the problems in your study at the university.
Because of your patience your friends like you, and one of them says “Heaven
is the place for the patient person”

_______________________________________________________________
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