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Abstrak

Desra Soni. 2019. “Kesantunan Berbahasa Pengemudi Ojek Online di Pangkalan Driver

Online Raden Saleh: Tinjauan Pragmatik” Skripsi. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas

Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang, Pembimbing I Dr. Aslinda, M.Hum., dan

Pembimbing II Sonezza Ladyanna, S.S., M.A.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menjelaskan dan menguraikan prinsip kesantunan

yang dipatuhi dan dilanggar oleh pengemudi ojek online, (2) menjelaskan faktor penentu

kesantunan berbahasa pengemudi ojek online.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode dan teknik, yaitu metode dan teknik

penyediaan data, metode dan teknik analisis data, dan metode dan teknik penyajian hasil analisis

data. Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode simak dengan

teknik dasar sadap dan teknik lanjutannya adalah teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam,

dan teknik catat. Untuk analisis data, digunakan metode padan, yaitu metode padan translasional

dan metode padan pragmatis dengan teknik dasarnya pilah unsur penentu (PUP) dan teknik

lanjutannya hubung banding membedakan (HBB). Penyajian hasil analisis data metode yang

digunakan adalah metode informal.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan maksim pada prinsip kesantunan

yang dipatuhi oleh pengemudi ojek online di pangkalan driver online Raden Saleh yaitu maksim

kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan,

dan maksim simpati. Lalu maksim pada prinsip kesantunan yang dilanggar oleh pengemudi ojek

online di pangkalan driver online Raden Salah ialah maksim kearifan, maksim kedermawanan,

maksim pujian, dan maksim kerendahan hati. Selanjutnya, juga ditemukan faktor penentu

kesantunan berbahasa pada penelitian ini ialah faktor pelibat tutur, faktor suasana tutur, faktor

pokok tuturan, faktor norma tuturan.
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