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Kesantunan berbahasa adalah aturan perilaku yang sudah ditetapkan dan
disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu keterampilan berbahasa
tersebut menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap orang agar dapat
mengemukakan pikiran dan perasaanya secara baik dan menyeluruh. Pengunaan
kesantunan berbahasa oleh penutur maupun mitra tutur dalam episode’’Spesial
Keluarga Besar Jokowi’’ telah mematuhi prinsip kesantunan berbahasa dalam hal
berkomunikasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidaksantunan ketika
berinteraksi satu sama lain. Sedangkan, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji telaah
makna dalam hubungannya dengan aneka situasi ujaran. Program talkshow ini
mengambil tempat sebuah rumah yang di dekorasi dengan suasana hangat, santai, serta
menghadirkan tamu yang istimewa, seru dan menginspirasi sehingga menjadikan
sebuah tayangan yang menghibur dan penuh kejutan. Progam talkshow episode
‘’Spesial Keluarga Besar Jokowi’’ memiliki keunikan tersendiri, dimana di episode
tersebut menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan Jokowi dan
keluarganya, mulai dari hobinya, kisah perjalanan asmaranya dan perjalanan karirnya
sebelum menjadi presiden dan setelah menjadi presiden sampai saat ini, oleh karena itu
peneliti mengambil episode tersebut karena memiliki keunikan tersendiri yang jarang
orang lain tahu.
Permasalahan yang muncul dari latar belakang adalah bagaimana bentuk
kesantunan berbahasa dalam acara Ini Talkshow Episode ‘’ Spesial Keluarga Besar
Jokowi’’ di Youtube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk
kesantunan berbahasa dalam acara Ini Talkshow Episode ‘’ Spesial Keluarga Besar
Jokowi’’ di Youtube. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan
dokumentasi karya. Teknik pengumpulan data adalah teknik simak dan teknik catat.
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Instrumen penelitian ini adalah peneliti selaku instrumen utama, dan instrumen bantu
berupa tabulasi data. Data dalam penelitian dianalisis dengan metode deskriptif
kualitatif yaitu kata-kata yang diperoleh dengan reduksi data (metode padan dan teknik
dasar pilah unsur penentu), penyajian data (hubung banding memperbedakan) dan
kesimpulan.
Hasil penelitian ditemukan pematuhan pada 32 maksim,simpulan dari
penelitian ini adalah bentuk kesantunan atau pematuhan yang telah memenuhi indikator
kesantunan berbahasa. Pada hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat bentuk
kesantunan berbahasa dalam acara ini talkshow episode ‘’Spesial Keluarga Besar
Jokowi’’ yang mendominasi yaitu maksim kemurahan. Maka, dapat disimpulkan
penutur maupun mitra tutur mampu menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, mampu
menggunakan bahasa yang baik saat berbicara, dan memperhatikan kaidah-kaidah
berbahasa maupun kaidah kesantunan.
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