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Kesantunan berbahasa adalah suatu bahasa yang digunakan dalam 

berkomunikasi dengan mengutamakan norma-norma dan etika berbahasa pada 

tuturan si penutur. Prinsip-prinsip kesantunan bertujuan sebagai alat untuk menjaga 

keharmonisan, terhindar dari rasa tersinggung antara penutur dan lawan tutur. Pada 

dialog teks drama Hakim Sarmin Presiden Kita karya Agus Noor di dalamnya 

banyak yang menerapkan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa Leech yang berupa 

maksim kearifan, maksim pujian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. 

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsikan 

maksim kearifan, maksim pujian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati dalam 

dialog teks drama Hakim Sarmin Presiden Kita.. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek 

dalam penelitian ini adalah teks drama Hakim Sarmin Presiden Kita karya Agus 

Noor. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu teknik simak dan teknik catat. 

Teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu mencermati kembali lembar korpus 

data, menganalisis maksim kearifan, maksim pujian, maksim kesepakatan, maksim 

simpati dalam dialog teks drama Hakim Sarmin Presiden Kita, dan menyimpulkan 

hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di dalam dialog teks drama 

Hakim Sarmin Presiden Kita terdapat penerapan kesantunan berbahasa Leech, yaitu 

pertama terdapat empat belas data maksim kearifan, kedua terdapat tujuh data 

maksim pujian, ketiga terdapat dua belas data maksim kesepakatan, dan keempat 

terdapat sebelas data maksim pujian.  

Berdasarkan penelitian ini maka disarankan para peneliti selanjutnya untuk 

meneliti macam-macam dari kajian pragmatik lainya, seperti tindak tutur, 

implikatur, dieksis dll. karena untuk memahami dialog teks drama dalam segi ilmu 

pragmatik bukan hanya perlu memahami dan meneliti tentang kesantunan 

berbahasa melainkan yang lainnya juga dirasa sangat perlu. 
 


