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Abstract 

Character education in schools is now very important. Character of the nation's character is 
formed through investment in a variety of methods and media that is developed based on local 
wisdom and social changes that occurred. One form of local knowledge in Java is  ketoprak. 
Ketoprak as 'traditional theater', can illustrate a story that has its roots, based on a sublime 
example of Indonesia in the past, and is a reflection of everyday life for the Java community in 
particular. In addition, use of language in the performance ketoprak is varies, for example, 
speech level that politeness is considered in the selection level.The purpose of this study to 
explore politeness rise in the ketoprak through linguistic pragmatic approach, particularly the 
strategy of Face Threatening Act (FTA) so that results can be used as a formula to produce of a 
character education curriculum in schools. The method used is descriptive qualitative. Data 
were obtained from video recording. Samples were taken by purposive sampling. Analysis of 
data using Brown and Levinson's politeness strategies (1987). The results of this study indicate 
that emerged in the form of positive politeness strategy (1) intensify attention speaker with 
dramatization events or facts, (2) seeking approval to a general topic or repeating part / whole 
speech, (3) provides a reciprocal relationship, (4) indicate optimism, (5) to exaggerate the 
attention, approval, and sympathy for hearer, (6) avoiding disagreement with psedo-agreement 
and white lies, (7) using a joke, (8) an offer or promise, (9) involves speakers and hearers in 
activity, (10) small talk, (11) pay attention to preferences, desires, and needs of hearer, (12) 
gives the question or ask for a reason, (13) using the marker of group identity, (14) states 
understand the desire of hearer, and (15) gives a gift (sympathy and cooperation). 

Keywords: Eduction Character, politeness strategy, ketoprak 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

A.1.  Pendidikan Karakter 

Sejarah membuktikan bahwa kehancuran sebuah bangsa seringkali ditandai oleh 
runtuhnya watak, pekerti, karakter, dan mentalitas masyarakat bangsa tersebut. Oleh 
karena itu, bangsa dengan karakter kuat hanya akan terwujud jika individu-individu di 
dalam bangsa itu adalah manusia yang berbudaya, berwatak, dan berperilaku baik. 
Apabila dikaitkan dengan pendapat di atas, jika kita menginginkan bangsa ini tidak 
jatuh ke dalam jurang kehancuran,  masyarakat Indonesia harus memiliki karakter yang 
kuat sebagai bangsa serta menjaga budaya yang menjadi pembeda dengan bangsa lain 
seperti yang sukses diterapkan oleh Cina dengan pendidikan karakternya. 
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Bila kita amati sekarang ini, watak, pekerti, dan mentalitas masyarakat kita 
masih jauh dari harapan, bahkan terkesan mundur dari pendahulu-pendahulunya. 
Tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dulu sungguh luar biasa dalam memberi contoh 
sosok yang berkarakter kebangsaan. Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, K.H. Ahmad 
Dahlan, K.H. Mas Mansyur, Tan Malaka, Bung Tomo, dan tokoh pendidikan, Ki Hajar 
Dewantara, serta banyak tokoh lainnya patut dijadikan teladan. Mereka merupakan 
sosok yang memiliki karakter yang dibutuhkan dalam membangun bangsa ini. 

Persoalan yang muncul di masyarakat, seperti korupsi, kekerasan, kejahatan 
seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan 
politik yang tidak produktif, narkoba, dan sebagainya adalah akibat dari mundurnya 
karakter bangsa kita. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, 
undang-undang, serta peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih 
kuat. 

Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak, 
mengurangi masalah budaya dan karakter bangsa itu adalah pendidikan. Pendidikan 
dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun 
generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, 
pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam 
berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah 
budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat 
dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak 
yang kuat di masyarakat.  

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya 
dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 
sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya 
sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan 
kreatif (Kemendiknas,2010). Kemendiknas juga mengeluarkan delapan belas indikator 
yang bisa diimplementasikan di sekolah. Indikator-indikator tersebut, yaitu religius, 
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif 
(indikator ini yang menjadi pertimbangan adanya tulisan ini), cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter 
tidak menuntut dimasukkan ke jam pelajaran, tetapi bisa diterapkan di seluruh jam 
sekolah dengan pengawasan dan evaluasi dari guru. Secara teknis, menurut penulis, 
penerapan indikator-indikator tersebut dapat dibagi per hari dengan konsentrasi satu 
atau dua  indikator satu hari, terus berlanjut hingga satu minggu. Setiap hari terdapat 
evaluasi sehingga ketercapaiannya bisa dihitung berhasil tidaknya. Jika hal ini 
diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia, dalam lima tahun ke depan, anak didik kita 
memiliki karakter yang kuat. Seperti yang selalu diperbincangkan dalam pendidikan 
karakter, yaitu knowing the good, loving the good, and acting the good, yaitu proses 
pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik dilakukan siswa secara 
terintegrasi, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart, and 
hands. 

Pemerintah juga harus intensif berperan dalam penerapan pendidikan karakter. 
Seperti pengalaman sebelumnya, banyak sekali pencetus pendidikan karakter di 
Indonesia, seperti Ratna Megawangi dengan banya buku yang ditulis, tetapi tidak ada 
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tindakan serius dari pemerintah. Padahal buku-buku tersebut sangat bagus untuk 
dijadikan pegangan. Pendidikan karakter seolah hanya pemanis wajah pendidikan dan 
pelengkap kurikulum yang tidak memiliki efek signifikan bagi bangsa Indonesia. 
Namun sebagai pelaku pendidikan, kita patut mendukung usaha pemerintah yang mulai 
“bergerak” untuk mengaplikasikan pendidikan karakter di Indonesia baru-baru ini. 

Dalam indikator pendidikan karakter, salah satu nilai yang ada ada adalah 
bersahabat/komunikatif dengan salah satu indikator sekolah yang ada, yaitu 
berkomunikasi dengan bahasa yang santun. Berawal dari indikator ini, penelitian ini 
lahir. 

A.2.  Kesantunan Berbahasa 

Perilaku santun adalah perilaku yang didasari akan pertimbangan perasaan orang 
lain agar orang itu tidak tersinggung atau mukanya tidak terancam. Yule (1996:132) 
mengatakan bahwa kesantunan itu berdasarkan kesadaran (awareness) akan citra diri 
publik yang berasal dari keinginan muka seseorang. Dia menambahkan bahwa 
kesantunan dalam interaksi (berbahasa) dapat didefinisikan sebagai kiat yang dipakai 
untuk memperlihatkan kepedulian terhadap citra-diri seseorang di tengah masyarakat-
nya. Kesantunan berbahasa merupakan kiat berbahasa yang mendukung keberhasilan 
penyampaian pesan (berkomunikasi). Menurut Brown dan Levinson (1987), kesantunan 
perlu dipakai jika ada tindak tutur yang berpotensi mengancam muka (face threatening 
act, FTA). Oleh karena itu, kesantunan dapat diartikan tindakan melindungi muka (face 
saving act, FSA).  

Meskipun konsep kesantunan cukup abstrak dan berbeda sesuai dengan 
pandangan masing-masing, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kesantunan 
berbahasa berkaitan dengan ‘penghormatan’ (honorific) atau penempatan seseorang 
pada tempat ‘terhormat’ (honor), atau sekurang-kurangnya menempatkan seseorang 
pada tempat yang diingininya (Jufrizal dkk.,2006). Lebih lanjut, prinsip kesantunan  itu 
berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam 
bertindak tutur (Grice,1975).  

Dalam menyatakan kesantunan, Brown dan Levinson (1987) membedakan 
strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif. Strategi kesantunan positif 
adalah strategi-strategi yang menunjukkan kedekatan, keakraban, dan penghargaan 
antara penutur dan mitra tuturnya. Sedangkan strategi kesantunan negatif adalah strategi 
yang menunjukkan jarak sosial antara penutur dan mitra tuturnya.  

Lebih lanjut lagi, Brown dan Levinson (1987:69) menyatakan bahwa dalam 
melakukan FTA seorang penutur dapat menggunakan salah satu dari lima strategi yang 
ditawarkan, yaitu (1) melakukan tindak tutur secara langsung/apa adanya tanpa basa-
basi (bald on record), (2) melakukan tindak tutur dengan menggunakan strategi 
kesantunan positif, (3) melakukan tindak tutur dengan menggunakan strategi kesantunan 
negatif, (4) melakukan tindak tutur secara tersamar/tidak langsung (off record), dan (5) 
bertutur dalam hati atau tidak melakukan tindak tutur.  

Berkaitan dengan strategi kesantunan positif, Brown dan Levinson (1987) 
menjabarkan lima belas strategi yang dapat digunakan oleh seorang penutur. Strategi-
strategi tersebut adalah sebagai berikut. (1) Memperhatikan kesukaan, keinginan, dan 
kebutuhan mitra tutur, (2) Membesar-besarkan perhatian, persetujuan, dan simpati 
kepada mitra tutur, (3) Mengintensifkan perhatian mitra tutur dengan pendramatisasian 
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peristiwa atau fakta, (4) Menggunakan penanda identitas kelompok (bentuk sapaan, 
dialek, jargon atau slang), (5) Mencari persetujuan dengan topik yang umum atau 
mengulang sebagian /seluruh ujaran, (6) Menghindari ketidaksetujuan dengan pura-pura 
setuju, persetujuan yang semu (psedo-agreement), menipu untuk kebaikan (white-lies), 
pemagaran opini (Hedging opinions), (7) Menunjukkan hal-hal yang dianggap 
mempunyai kesamaan melalui basa-basi (small talk) dan presuposisi, (8) Menggunakan 
lelucon, (9) Menyatakan paham akan keinginan mitra tutur, (10) Memberikan tawaran 
atau janji, (11) Menunjukkan keoptimisan, (12) Melibatkan penutur dan mitra tutur 
dalam aktivitas, (13) Memberikan pertanyaan atau meminta alasan, (14) Menyatakan 
hubungan secara timbal balik (resiprokal), dan (15) Memberikan hadiah (barang, 
simpati, perhatian, kerja sama) kepada mitra tutur. 

Berbeda dengan strategi kesantunan positif yang terdiri atas lima belas strategi, 
Brown dan Levinson (1987) menjabarkan strategi kesantunan negatif sebagai berikut. 
(1) Pakailah ujaran tidak langsung (yang secara konvensional memang dipakai oleh 
masyarakat bersangkutan), (2) Pakailah pagar (hedge), (3) Tunjukkan pesimisme, (4) 
Minimalkan paksaan, (5) Berikan penghormatan, (6) Mintalah maaf, (7) Pakailah 
bentuk impersonal (yaitu dengan tidak menyebutkan penutur dan mitra tutur), dan (8) 
Ujarkan tindak tutur itu sebagai ketentuan yang bersifat umum. 

A.3.  Ketoprak 

Dalam kesenian daerah banyak sekali dijumpai kearifan lokal (local wisdom) 
sebagai sumber yang sangat subur untuk pendidikan karakter. Kesenian daerah berasal 
dari asli bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 
Koentjaraningrat (2000) membagi budaya menjadi tujuh unsur, yaitu bahasa, sistem 
organisasi, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, 
sistem religi, dan kesenian. Tujuan unsur budaya inilah yang menjadi local genius 
bangsa Indonesia. 

Ketoprak sebagai salah satu kesenian daerah dari Jawa Tengah  telah mampu 
mengundang banyak penonton dan pendengar di berbagai pelosok pulau Jawa. Hal ini 
disebabkan oleh penampilan ketoprak sebagai “teater tradisional” yang mampu 
menggambarkan cerita yang telah berakar, berdasarkan keteladanan yang luhur bangsa 
Indonesia pada masa silam, serta merupakan refleksi kehidupan sehari-hari bagi 
masyarakat Jawa khususnya (Basuki, 2007)  

Ketoprak lazimnya mementaskan lakon-lakon yang berkaitan dengan kisah-
kisah kerajaan di Jawa pada masa lalu. Sebagai kesenian rakyat masyarakat Jawa, 
ketoprak tampil dalam percakapan keseharian masyarakat Jawa dengan menggunakan 
bahasa Jawa sebagai penyampai pesan (Lanjari, 2007). Meminjam istilah Goenawan 
Muhammad, ketoprak—yang digemari pelbagai lapisan masyarakat Jawa—adalah 
sebuah teater ingatan. Di pentasnya orang memanggil masa lalu: fragmen sejarah sejak 
Mataram Hindu sampai dengan Mataram Islam, sejak Majapahit di abad ke-13 sampai 
dengan Kartasura di abad ke-17. 

Dalam ketoprak, sebagai salah satu jenis kesenian, dalam ketoprak juga terdapat 
unsur bahasa yang digunakan sebagai lahan subur penelitian. Bahasa ketoprak 
menggunakan tingkat tutur (speech level) bahasa Jawa. Prof. Dr. Suharti (dalam 
Sutrisna Wibawa,2011) dalam penelitian berjudul “Kajian Unggah-Ungguh Bahasa 
Jawa dalam Keluarga Jawa di Kotamadya Yogyakarta” menemukan bahwa penggunaan 
unggah-ungguh ragram krama dalam komunikasi antaranggota keluarga dapat 
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menanamkan nilai-nilai pekerti anak. Dalam keluarga itu telah tercipta hubungan baik 
dan jauh dari konflik antaranggota keluarga. Hal ini dapat menjadi satu contoh model 
pendidikan karakter di Indonesia. 

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu apa saja pemakaian bahasa 
ketoprak dilihat dari teori kesantunan positif Brown dan Levinson sehingga dapat men-
jadi model dalam pendidikan karakter terutama indikator bersahabat/berkomunikasi. 

B.  Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian 
ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan strategi kesantunan positif menurut Brown 
dan Levinson dalam pementasan ketoprak sehingga dapat dijadikan bahan atau 
pedoman dalam pembelajaran karakter di sekolah nantinya.  

Data dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa dalam pementasan ketoprak 
berjudul Haryo Penangsang Gugur yang dimainkan oleh Sanggar Ketoprak Siswo 
Budoyo dari Tulungagung pimpinan Drs. Rahman Sam. Data tersebut dipilih dengan 
satu judul dengan asumsi bahwa peneliti ingin memfokuskan pada penelitian 
komprehensif karena selain sumber data yang berupa tuturan yang mengandungi strategi 
kesantunan positif, peneliti dapat mengamati konteks yang muncul baik sebelum teks 
muncul maupun sesudah teks karena kajian pragmatik adalah kajian yang terikat 
konteks (context dependent), bukan kajian yang bebas konteks (context independent) 
seperti kajian semantis. Pemilihan Sanggar Ketoprak Siswo Budoyo adalah sanggar ini 
sudah cukup lama berdiri, tahun 1958, dan sudah terkenal oleh masyarakat Jawa Timur 
dan Jawa Tengah.  Data didapatkan dari rekaman yang telah direkam oleh Perusahaan 
rekaman Perdana Record. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam 
pementasan ketoprak yang mengandungi strategi kesantunan positif. Analisis data 
dengan menggunakan metode padan (Sudaryanto:1993, Edi Subroto:2007) dengan 
langkah-langkah (1) mentranskripsi tuturan dalam rekaman ke dalam teks, (2) analisis 
domain (mencari sumber data dan bukan) (3) taksonomi (mengklasifikasi data), (3) 
analisis komponensial (menganalisis sumber data berdasar teori yang digunakan) 

C.  Diskusi dan Hasil 

Berdasarkan analisis data, ditemukanlah beberapa strategi kesantunan positif 
yang digunakan dalam tuturan antarpemain dalam ketoprak. Deskripsi analisis akan 
dipaparkan konteks tuturan, bentuk tuturan, serta analisis tuturan berdasarkan strategi 
kesantunan baik positif maupun negatif. Strategi kesantunan positif yang muncul dalam 
tuturan sebagai berikut: 
Pemain:  

Haryo Penangsang : HP 
Mentaun  : M 
Sultan Hadi Wijaya : SHW 
Pemanahan  : P 
Ratu Kalinyawat :RK 
Sunan Hadiri  : SH 
Semangkin   : S 
Prihatin  : P 
Suto Wijoyo  : ST 
Sureng 1  : S1 
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Sureng 2  : S2 
Jo Lewo  : JL 
Jo Klitik  : JK 
Jo Konyil   : JKO 
Jo Ping   : JP 

 
1. Strategi Kesantunan Positif “Mengintensifkan Perhatian Mitra Tutur dengan 

Pendramatisasian Peristiwa atau Fakta”  
2. “Mencari Persetujuan dengan Topik yang Umum atau Mengulang Sebagian 

/Seluruh Ujaran” dan 
3. Menyatakan hubungan secara timbal balik” 

Konteks tuturan: 

Sultan Haryo Penangsang mengutus Sureng 1 dan Sureng 2 untuk 
membunuh Sultan Hadi Wijaya. Para Sureng juga dibekali oleh Haryo Penangsang 
sebilah keris sakti miliknya bernama Kyai Brongkot Setan Kober. Akhirnya, setelah 
lama menunggu hasilnya, para Sureng datang dengan membawa berita yang 
ditunggu-tunggu.Setelah mengaturkan salam hormat, berceritalah para Sureng. 

HP :“Piye purwomadya wusanane, naliko kowe dak utus supoyo menyang ing 
Pajang?” (Bagaimana suasana ketika kamu saya utus pergi ke Pajang?) 

S1 :“Keparengo kulo matur, Kanjeng Adipati. Menawi wonten atur kulo ingkang 
sisih, kulo nyuwun samudro pangaksami.” (Perbolehkan saya berbicara 
Kanjeng Adipati. Kalau ada perkataan yang salah, saya minta maaf yang 
sebesar-besarnya) 

AP :“Sanadyan sak gunung gedhene luputmu, kawis pangapuro” (Meskipun 
kesalahanmu sebesar gunung, aku sudah memaafkan) 

S1 :”Kelampahan Kanjeng Adipati. Kulo tumut juwo datheng Kasultanan 
Pajang. Lantos, wonteng ing saklajengipun gapuro”  

AP : “Iyo..iyo..” (iya, iya) 

S1 :”Nanging anehipun, nembe kulo lan adhikulo mlebet, dumadakan meniko 
ical sifatipun gapuro. Ngertos-ngertos meniko kulo sampun mlebet ing 
dhaleme guo ingkang petheng ndedhet. Kulo kebataken Kyai Brongkot 
Setan Kober. Dess... (ekspresi sambil memukulkan kepalan tangan kanan ke 
telapak tangan kirinya) ical sifatipun guo, Kanjeng. Inggih..., ngertos-
ngertos, kulo wonten sak tengahing alas, gong lewang liwung, Kanjeng. 
Kulo tampani Kyai Brongkot Setan Kober maleh, Diyess...ical. Dados udan 
ingkang deres sanget. Bledhek sesarengan. Kulo tampani maleh Kyai 
Brongkot Setan Kober...diyesss...ical sifatipun udan kolo wau. Kulo sampun 
wangsul ingkang sak lajengipun gapuro.” (Tetapi anehnya, baru saja saya 
dan adik saya masuk, mendadak hilang gapuranya. Tahu-tahu, saya sudah 
masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Saya keluarkan Kyai Brongkot 
Setan Kober, dess...hilang gua itu, Kanjeng. Iya... tahu-tahu, saya berada di 
tengah hutan yang lebat sekali, Kanjeng. Saya berikan Kyai Brongkot Setan 
Kober lagi. Diyess... Jadi hujan yang deras sekali, halilintar saling 
menyambar. Saya berikan lagi Kyai Brongkot Setan Kober, diyesss...hilang 
hujan tadi. Saya sudah pulang di depan gua lagi.) 

HP : “Bali menyang gapuro?” (Kembali ke gapura?) 
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S1 :”Injih, leres, nanging anehipun, klambi kulo mboten teles amargo udan 
deres kolo wau” (Iya, benar. Tetapi anehnya, baju saya tidak basah karena 
hujan deras tadi.) 

HP :“Udan deres nanging sandanganmu ora teles?” (hujan deras tetapi bajumu 
tidak basah?) 

S1 : “Injih, meniko leres.” (iya, hal itu benar.) 
 

Analisis tuturan: 

Pertanyaan yang diajukan Haryo Penangsang kepada Sureng 1 seputar tugas 
yang diembankan kepada mereka dijelaskan oleh para Sureng, terutama Sureng 1 
dengan mendeskripsikan peristiwa yang dialami dengan dramatisasi yang heroik. 
Dengan dramatisasi ini, kesan yang diperoleh adalah penunjukan kedekatan, 
keakraban, dan penghargaan antara penutur dan mitra tuturnya sesuai dengan yang 
disampaikan Brown dan Levinson. Sureng berusaha mendekatkan diri dengan 
rajanya, Haryo Penangsang, dengan penggunaan strategi ini. Penerapan strategi ini 
direspon dengan positif oleh Haryo penangsang dengan menunjukkan strategi 
kesantunan positif lainnya, yaitu mengulang sebagian /seluruh ujaran. Sureng 1 
menjelaskan bahwa meskipun hujan deras, tetapi bajunya tidak basah. Dengan 
keheranannya, Haryo Penangsang mengulangi apa yang disampaikan Sureng 1. Ini 
menunjukkan bahwa Haryo Penangsang merespon kedekatan yang ditawarkan oleh 
Sureng. 

Selain itu, dalam konteks tuturan di atas juga terdapat strategi kesantunan 
lainnya, yaitu pernyatan hubungan timbal balik. Sembah sujud dan permintaan maaf 
para Sureng direspon oleh Haryo Penangsang dengan memberikan maaf kepada 
mereka. Munculnya respon balik ini membuat kedekatan antara Haryo Penangsang 
yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan para Sureng yang memiliki 
kedudukan lebih rendah menjadi dekat dan akrab. 

4. Strategi Kesantunan Positif “Menunjukkan keoptimisan” 

Konteks tuturan: 

Adipati Haryo Penangsang bertanya kepada penasehatnya, Mentaun, 
berkaitan dengan kondisi tugas yang diembankan kepada para Sureng untuk 
membunuh Sultan Hadi Wijoyo. Kentaun menjawab berdasarkan perhitungan hari 
baik sehingga Mentaun yakin tugas yang diembankan kepada para Sureng berhasil. 

.......................................... 

M :”Jemuah Kliwon meniko, dawahipun Jemuah sanga, kliwon enem, dadi 
dipun kepanggih limolas.” (Jumat Kliwon itu, Jumat sembilan, Kliwon 
enam, menjadi lima belas.) 

HP :“Dados kasil anggenipun?” (jadi hal itu berhasil?) 

M :”Menawi manut petangan kulo, kasil Kanjeng.” (Kalau mengikuti 
perhitungan saya, berhasil Kanjeng.) 

HP :”Nggih..nggih..” 

.......................................... 
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Analisis tuturan: 

Pertimbangan kesantunan positif yang digunakan oleh Mentaun, yaitu 
mencoba meyakinkan apa yang menjadi kebingungan dari Adipati Haryo 
Penangsang tentang tugas yang diberikan kepada para Sureng. Tampaknya, strategi 
ini berhasil. Haryo penangsang merasa dekat dan akrab dengan Mentaun sehingga 
tidak ada jarak antarmereka. Berbeda jika Mentaun menjawab dengan 
ketidakoptimisannya. Haryo Penangsang akan merasa mukanya terancam. 

5. Strategi kesantunan positif “Membesar-besarkan perhatian, persetujuan, dan simpati 
kepada mitra tutur” 

Konteks Tuturan:  

Setelah sekian lama menunggu hasil dari tugas yang diberikan kepada para 
Sureng, yaitu Suwanggarana dan Narangkut untuk membunuh Sultan Hadi Wijaya, 
akhirnya para Sureng pun datang dan menghadap Harya Penangsang untuk 
membeberkan hasil kerjanya. 

....................................... 

HP :“Kowe podho becik Suwanggarono lan kowe Narangkut.” (Kalian sama-
sama (mendapat) kebaikan Suwanggarono dan Narangkut.) 

S1 :“Pikanthuk berkah saha pangestu panjenengan dalem, Kanjeng Adipati. 
Sowan kulo mboten pinanggih alangan satunggal menopo. Namung sembah 
bekti kulo mugi kunjung.” (mendapat berkah dan restu Anda, Kanjeng 
Adipati. Kepergian saya tidak mendapat halangan satu apapun. Hanya 
sembah bakti kepada Anda.) 

S2 : “Semanten ugi kulo, Kanjeng Adipati” (Begitu juga saya, Kanjeng Adipati.) 

HP : “Dak tompo anggenmu podho ngeturke bekti” (Saya terima dari kalian 
yang memberikan bekti.) 

....................................... 
 

Analisis tuturan: 

Hayo Penangsang gembira anak buahnya kembali dalam keadaan sehat. 
Untuk membuka percakapan, Rayo Penangsang memberikan pujian. Reaksi dari 
para Sureng pun terpancing. Dengan dibukanya strategi kesantunan positif ini, 
mereka merasa dihargai. Dan akibatnya, mereka juga menerapkan strategi yang 
sama, yaitu memberi perhatian dan pujian. Jawaban dari para Sureng membuat 
reaksi yang diberikan Haryo Penangsang kepada mereka semakin kuat untuk 
memberi perhatian lagi. Pemberian perhatian dan pujian akan melahirkan perhatian 
dan pujian yang baru sehingga suasana menjadi hangat dan akrab. 

6. Strategi Kesantunan Positif  “Menghindari ketidaksetujuan dengan pura-pura setuju, 
(psedo-agreement), menipu untuk kebaikan (white-lies), pemagaran opini (hedging 
opinions), 

Konteks tuturan: 

Merasa utusannya, para Sureng tidak berhasil membunuh Sultan Hadi 
Wijoyo, Haryo Penangsang marah sekali dan menghajar para Sureng. Datanglah 
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ayahanda Haryo Penangsang, Sunan Hadiri menenangkan situasi. Setelah mencerna 
apa yang terjadi, Sunan Hadiri akhirnya memberi solusi. 

SH : “Jebeng, umpomo Jebeng Haryo Penangsang tak adepake ijen podho ijen 
lawan Sultan Hadi Wijoyo, opo Jebeng wani?” (Anakku, misalnya anakku 
Haryo Penangsang saya hadapkan satu lawan satu melawan Sultan Hadi 
Wijoyo, apakah kamu berani?) 

HP : “Hahaha, Rama, sampun malih Sultan Hadi Wijaya satunggal. Araning ana 
sepuluh, kulo mboten gigrik ngadepi Sultan Hadi Wijoyo.” (hahaha, Ayah, 
jangankan Sultan Hadi Wijaya satu, kalau ada sepuluh, saya tidak takut 
menghadapi Sultan Hadi Wijaya.) 

SH : “ Bagus...bagus...kuwi sing tak kersakake.” (Bagus...bagus...itu yang aku 
harapkan.) 

Analisis tuturan: 

Dalam cerita yang diperankan, Sunan Hadiri menampakkan keraguan atas 
jawaban anaknya dengan menunjukkan gestur yang meragukan, seperti 
mengernyitkan dahi, memandang dengan mata agak sedikit melotot yang sepertinya 
ragu. Tetapi, Sunan Hadiri menerapkan strategi psedo-agreement dan (white-lies 
untuk melindungi muka Haryo Penangsang. 

7. Strategi Kesantunan Positif “Menggunakan lelucon” 

Konteks tuturan: 

Dalam ketoprak, selain cerita yang serius, ada juga cerita humor yang 
berfungsi sebagai bumbu-bumbu cerita. Dalam cerita tersebut menampilkan gurauan 
yang berupa kata baru yang menjadi bahan humor. 

JL :”Aku gumun yo, isine dunyo iku reno-reno. Kewan yo reno-reno.” (Saya 
heran ya, isinya dunia ini bermacam-macam. Hewan ya bermacam-macam.) 

JK :” Flora fauna iku yo reno-reno.” (Flora fauna itu ya bermacam-macam.) 

JL : “Kowe tahu sekolah”?” (Kamu pernah sekolah?) 

JK :”Lho...enthek pirang-pirang kolah.” (Lho... habis banyak sekali kolah 
(pemendekan dari sekolah)) 

JL :”Opo pirang-pirang kolah kuwi?” (apa banyak sekali kolah itu?) 

JK :’Yo sekolah kuwi lho!” (ya sekolah itu lho!) 

...................... 

Analisis tuturan: 

Strategi kesantunan positif bisa menggunakan istilah baru sebagai lelucon. 
Selain istilah baru yang lucu tersebut dapat mengakrabkan antarpenutur, juga bisa 
berfungsi sebagai strategi mengancam muka, tetapi ternyata tidak. Hal ini bisa 
disadari karena yang menjadi tuturan itu bersifat tidak serius atau lelucon. 

8. Strategi Kesantunan Positif “Pemberian Tawaran atau Janji” dan (9)“Pelibatan 
penutur dan pendengar dalam beraktivitas/percakapan” 

Konteks tuturan: 
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Jo Rewel membutuhkan uang untuk makan anaknya dan membayar hutang. 
Namun, dia tidak tahu caranya. Teman-temannya, Jo Lelo dan Jo Klitik prihatin dan 
ingin membantu. Kebetulan ada pengumuman, barang siapa yang mampu 
mengalahkan Jo Ping dalam tinju akan mendapat hadiah lima juta. Jo Rewel 
disarankan ikut, tetapi dia takut. Teman-temannya menenangkan dia dan akan 
mengatur rencana kemenangan untuk Jo Rewel. 

JL : “Aku butuh duit. Anakku ra mangan.” (aku butuh uang. Anak saya belum 
makan.) 

JR : “Kae ki wis mbukak selebaran, woro-woro. Sopo sing ngalahno dhewekke 
masalah tinju, kuwi hadiahe limang yuto.” (Tadi itu sudah buka selebaran, 
pengumuman. Siapa yang mengalahkan dia (Jo Ping) masalah tinju, itu 
hadiahnya lima juta.) 

JR :”Karepmu piye?” (maumu bagaimana?) 

JL :”Kowe tak aturi tinju karo Jo Ping.” (Kamu saya persilakan tinju dengan Jo 
Ping.) 

JR : “Edan kowe! Pengen mateni aku piye?” (Gila kamu! Ingin membunuhku 
ya?) 

JL : “Ora, kok so?” (tidak, kok bisa?) 

JR : “Selawase aku ora tau tinju.” (Aku selama ini belum pernah bertinju.) 

JL : “Penting kan sing ngatur.”(Yang penting kan yang mengatur.) 

JK : “Eh...wasite aku.” (Eh, wasitnya aku.) 

JL : “Wasite kowe, aku promotore” (Wasitnya kamu, aku promotore.) 

JR : “Lha nek aku ditonyo tenan. Aku diantem tenan terus semaput piye?” (Lha 
kalau aku nanti dijotos sungguhan. Aku ditinju sungguhan terus pingsan 
bagaimana?” 

JL : “Lho...penting ono aturan maine, ngono... Tenang-tenang... wes tenang.. 
.kowe nyaur utang.” (Lho... yang penting ada aturannya, begitu... Tenang-
tenang... wes tenang... Kamu bayar hutangmu.) 

Analisis tuturan: 

Strategi yang digunakan Jo Lelo terhadap Jo Rewel bermaksud 
menenangkan hati Jo Rewel dengan cara memberi tawaran dan janji. Tawaran dan 
janji bisa digunakan untuk mendekatkan penutur dan petutur. Dengan tawaran, 
petutur akan mendekatkan diri karena berkeinginan tahu  tentang tawaran tersebut 
dan ingin tawaran itu untuk dirinya. Apalagi tawaran tersebut didukung oleh janji-
janji yang meyakinkan. Tawaran itu akan lebih diterima dan efektif jika pihak yang 
ditawari dalam keadaan “membutuhkan”.  

Dalam konteks tuturan di atas, terdapat juga model strategi kesantunan lain, 
yaitu pelibatan penutur dan pendengar dalam beraktivitas. Penggunaan tuturan, 
“Wasite kowe, aku promotore” melibatkan penutur yang lain dalam tuturan dalam 
aktivitas tuturan sehingga penutur merasa “diorangkan” dalam percakapan. Deborah 
Tannen dalam bukunya Power and Solidarity menjelaskan bahwa jika ingin 
memarjinalkan penutur dalam percakapan, cara yang dilakukan adalah tidak 
dilibatkan dalam tuturan. Itu berarti, menjauhkan penutur dengan mitra tuturnya.  

 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

223

9. Strategi Kesantunan Positif “Menunjukkan hal-hal yang dianggap mempunyai 
kesamaan melalui basa-basi (small talk) dan presuposisi 

Konteks tuturan: 

Sultan Hadi Wijaya berkunjung ke Kasultanan Haryo Penangsang untuk 
memenuhi undangan sayembara yang diadakan oleh Sunan Hadiri.  

SHW : “Assalamualaikum” 

HP :” Monggo...monggo....” (silakan...silakan) 

SHW :”Kakang Haryo puniko kesangeten. Dulur tuwo ra dikangeni. Kengeng 
menopo, sampun dangu mboten rawung ing Kasultanan Pajang Kang 
Mas?” (Kakang Haryo itu keterlaluan. Saudara tua tidak dirindukan. 
Mengapa, sudah lama tidak menjenguk Kasultanan Pajang Kang Mas?) 

HP :”Nyuwun pangeksami, Sultan. Kulo dereng sowan ing Pajang, awit taksih 
kathah pakaryan inggih kedhah urung kulo rampungaken.” (Mohon maaf 
Sultan. Saya belum bisa main ke Pajang karena masih banak pekerjaan yang 
belum selesai.) 

SHW : Oh kades ngaten. Inggih mboten nopo-nopo. Nanging naliko ngaten wonten 
kawundangan, monggo ngerso datheng ing Pajang.” (Oh begitu. Tidak apa-
apa. Namun, jika ada undangan, silakan datang ke Pajang.) 

Analisis tuturan: 

Untuk mendekatkan diri, SHW membuka pertanyaan basa-basi kepada HP 
yang sebetulnya itu tidak memiliki tujuan, kecuali mendekatkan hubungan antara 
penutur dan petutur. Strategi ini efektif digunakan jika akan masuk ke percakapan 
yang lebih serius. Kalau strategi ini tidak diterapkan, komunikasi tidak berjalan 
dengan lancar dan jarak kedekatan menjadi semakin jauh. Apalagi, sebelumnya 
antara SHW dan HP memiliki permasalahan yang serius. 

10. Strategi Kesantunan Positif “Memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan 
pendengar” 

Konteks tuturan: 

Haryo Penangsang bertanya kepada penasihatnya, Mentaun, berkaitan 
dengan tugas yang diembankan kepada para Sureng untuk membunuh Sultan 
Hadiwijoyo. 

HP :”Kulo mundut pirso. Sampun pinten dinten lamanipun Surenggono lan 
Narangkut anggenipun nindakaken kewajiban?” (Saya ingin informasi. 
Sudah berapa lamakah Surenggono dan Narangkut melaksanakan 
kewajibannya?) 

M :”Menawi mboten lepat, petangan kulo sampun wonten gangsal dinten 
kalenggahan meniko, Kanjeng.” (kalau tidak salah, perhitungan saya sudah 
ada lima hari berjalan, Kanjeng.) 

Analisis tuturan: 

Untuk menjawab keinginan mitra tutur, strategi kesantunan positif ini bisa 
digunakan, yaitu memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan kesukaan, 
keinginan, dan kebutuhan pendengar. Tampak adanya informasi yang sebenarnya 
kurang valid yang diberkan Mentaun, yaitu “Menawi mboten lepat”. Di sini, 
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Mentaun melanggar prinsip kerjasama Grice, maksim kualitas. Maksim ini tidak 
menghendaki adanya informasi yang tidak jelas berdasarkan data. Namun, karena 
keinginan, kesukaan, dan kebutuhan mitra tutur, Haryo Penangsang, yang suka apa 
yang ditanyakan dijawab dan diikuti kemauannya, Mentaun mencoba melanggar 
maksim kualitas ini. Terbukti, kedekatan mereka muncul dengan percakapan yang 
berlanjut. Berbeda kasusnya jika Mentaun tidak punya jawaban.  

11. Strategi kesantunan positif “Memberikan pertanyaan atau meminta alasan” dan (13) 
“Penggunaan penanda identitas kelompok” 

Konteks tuturan: 

Haryo Penangsang bermaksud membuka dialog yang lebih serius kepada 
tamunya berkaitan dengan keadaan Kasultanan Pajang saat ini karena dia melihat 
Pajang saat ini tumbuh pesat, damai, dan tentram. 

HP : “Nyuwun sewu Nyai Sultan. Kulo pengen ngertos suasana ing Kasultanan 
Pajang?” (Permisi Nyai Sulta. Saya ingin tahu suasana di Kasultanan 
Pajang?) 

SHW : Ing Kasultanan Pajang ayem-ayem tentrem. Nanging Kakang, nembe-
nembe meniko geger Kakang.” (Di Kasultanan Pajang tenang dan tentram. 
Namun Kakang, baru-baru ini terjadi keributan Kakang.) 

HP :”Geger bab menopo?” (Ribut masalah apa?) 

SHW : Geger kathah maling, Kakang.” (Ribut banyak pencuri, Kakang.) 

Analisis tuturan: 

Strategi kesantunan positif ini berfungsi untuk mengintensifkan pembicaraan 
berkaitan dengan tema yang akan dibicarakan. Pemberian pertanyaan akan membuat 
suasana percakapan menjadi hidup dan berkelanjutan. Kadangkala, satu pertanyaan 
akan memancing pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Suasana ini yang membuat 
penutur dan petutur menjadi lebih dekat jaraknya. Sebenarnya, dalam konteks tuturn 
di atas mncul strategi kesantunan positif yang lain, yaitu menggunakan penanda 
identitas kelompok. Penggunaan sapaan Nyai Sultan dan Kakangadalah sapaan 
untuk para sultan ketika mereka bertemu. Penggunaan sapan tersebut berfungsi 
untuk menekatkan keakraban para sultan dan membedakan dengan status sosial 
yang lain, terutama yang lebih rendah. 

12. Strategi kesantunan positif “Paham akan keinginan pendengar” 

Konteks tuturan: 

Dialog di bawah ini menyambung dari dialog sebelumnya (nomor 11). 

HP :“Pajang kathah maling? Kok aneh? Pajang meniko kutho ingkang ngadeg, 
kathah nayuko prajanipun. Lha niku kangge nopo? Opo mung dibayar 
kangge tengak-tenguk kok kanthi negarane geger?” (Pajang banyak 
pencuri? Kok aneh? Pajang itu kota yang berdiri, banyak prajuritnya. Lha 
itu untuk apa? Apa hanya dibayar buat bersantai-santai sampai negaranya 
ribut?) 

SHW :”Kakang Haryo Penangsang, sakjanipun inggih mboten kirang-kirang para 
nayuko praja nggih pun njagi Kasultanan Pajang. Nanging nggih 
jenengipun maling. Maling kuwi yo mesti golek laline sing duwe omah. Sak 
pinter-pintere sing jaga isih pinter maling, Kakang.” (Kakang Haryo 
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Penangsang, sebetulnya tidak kurang-kurang para prajurit menjaga 
Kasultanan Pajang. Namun, ya namanya pencuri. Pencuri itu ya mesti 
mencari lupanya yang punya rumah. Sepandai-pandainya yang menjaga 
masih pandai pencurinya, Kakang.) 

Analisis tuturan: 

Dalam konteks itu, sebetulnya Haryo Penangsang ingin tahu apa yang terjadi 
di Pajang berkaitan dengan tugas yang diembankannya kepada para Sureng untuk 
membunuh Sultan Hadi Wijoyo dengan memunculkan implikatur. Sultan Hadi 
Wijoyo tahu apa maksud Haryo Penangsang dengan mampu menarik inferensi yang 
tepat, yaitu memberitahu bahwa ada pencuri di wilayahnya. Pencuri yang 
dimaksudkan adalah pencuri yang berasal dari Jipangpanolan, Kasultanan milik 
Haryo Penangsang. Sultan Hadi Wijoyo paham maksud Haryo Penangsang bahwa 
dia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi setelah dia mengirimkan para Surengnya 
baru-baru ini. Kemampuan menarik inferensi dari implikatur-implikatur yang 
dimunculkan oleh mitra tutur adalah salah satu cara mendekatkan jarak. Jika penutur 
tidak tahu apa yang dismpaikan petutur sebenarnya, komunikasi menjadi tidak 
lancar dan jarak keakraban menjadi renggang. 

13. Strategi kesantunan positif “Pemberian hadiah berupa barang, perhatian, kerjasama 
kepada penutur” 

Konteks tuturan: 

Mentaun dimintai informasi tentang tugas para Sureng untuk membunuh 
Sultan Hadi Wijoyo. 

HP :”Mentaun...Mentaun...”  

M :”Dawuh kanjeng.” (Saya Kanjeng) 

HP : Njenengan sampun sepuh, kulo aturi tumengong lan priksani obahe lambe 
kulo.” (Kamu itu sudah tua, saya ingin kamu berbicara dan memperhatikan 
gerakan mulut saya (karena Mentaun agak tuli)) 

M :”Injih, Kanjeng” (Iya Kanjeng.) 

Analisis tuturan: 

Dalam konteks di atas, Haryo Penangsang sempat marah karena 
panggilannya tidak didengar oleh Mentaun. Namun, karena Mentaun memberikan 
perhatian yang lebih karena mau diajak kerjasama dalam tuturan, Haryo Penangsang 
luluh. Dia juga tahu jika Mentaun agak tuli. Berbeda jika Mentaun tidak merespon 
apa yang dituturkan oleh Haryo Penangsang dengan tetap pada posisinya, dengan 
ketuliannya, kerjasama tidak akan berjalan dan kedekatan menjadi hilang. Mungkin, 
Haryo Penangsang bertambah marah dengan sikap itu. 

D.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan adanya lima belas strategi kesantunan 
positif dalam kesenian ketoprak. Strategi tersebut adalah (1) mengintensifkan perhatian 
petutur dengan pendramatisasian peristiwa atau fakta, (2) mencari persetujuan dengan 
topik yang umum atau mengulang sebagian/seluruh ujaran, (3) menyatakan hubungan 
timbal balik, (4) menunjukkan keoptimisan, (5) membesar-besarkan perhatian, 
persetujuan, dan simpati kepada petutur, (6) menghindari ketidaksetujuan dengan 
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psedo-agreement dan white lies, (7) menggunakan lelucon, (8) memberikan tawaran 
atau janji, (9) melibatkan penutur dan petutur dalam aktivitas, (10) basa-basi, (11) 
memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebtuhan pendengar, (12) memberikan 
pertanyaan atau meminta alasan, (13) menggunakan penanda identitas kelompok, (14) 
menyatakan paham akan keinginan pendengar, dan (15) memberikan hadiah (simpati 
dan kerjasama). 

Penggunaan strategi kesntunan positif pada kesenian ketoprak Siswo Budoyo 
dengan lakon berjudul Haryo Penangsang Gugur bertujuan untuk membentuk kerjasama 
antar pemain sehingga peran yang dimainkan menjadi hidup dan bermakna. Penggunaan 
strategi kesantunan positif yang diperagakan sanggar ketoprak Siswo Budoyo pimpinan 
Drs. Rahman Sam dapat dijadikan indikator sekolah dalam menerapkan pendidikan 
karakter di sekolahnya, terutama indikator bersahabat/komunikasi. 

Saran bagi peneliti lain yaitu dalam data ditemukan strategi kesantunan yang 
sesuai untuk diteliti berdasarkan teori Leech atau juga tindak tutur yang terjadi. 
Mungkin strategi kesantunan negatif Brown dan Levinson kurang tepat digunakan 
karena pandangan masyarakat bahwa ketoprak adalah pertunjukan yang 
mempertontonkan “feodalisme” semakin terlihat jika dikaji dari teori ini. 
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