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Kesantunan berbahasa sangat perlu untuk dikaji, karena kegiatan
berbahasa tidak luput dari kehidupan manusia. Kesantunan merupakan sebuah
istilah yang berkaitan dengan ’kesopanan’, ’rasa hormat’ ’sikap yang baik’, atau
’perilaku yang pantas’. Dalam kehidupan sehari-hari, keterkaitan kesantunan
dengan perilaku yang pantas mengisyaratkan bahwa kesantunan bukan hanya
berkaitan dengan bahasa, melainkan juga dengan perilaku nonverbal.
Permasalahan yang muncul dari latar belakang adalah bagaimanakah bentuk dari
ke enam maksim-maksim kesantunan berbahasa dalam kolom komentar instagram
lambe turah. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan ke enam bentuk
maksim-maksim kesantunan berbahasa dalam kolom komentar instagram lambe
turah.
Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan
ke enam maksim-maksim Leech. Teknik pengumpulan data adalah teknik
dokumentasi dan teknik catat. Adapun instrumen yang digunakan adalah peneliti
selaku instrumen utama dan instrumen pendukung berupa tabel instrumen
pengumpulan data tuturan maksim-maksim dalam kolom komentar instagram
lambe turah, tabel pengelompokan maksim-maksim Leech. Data dalam penelitian
ini berupa kata-kata atau kalimat yang terindikasi maksim-maksim kesantunan
berbahsa Leech menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar
pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutan hubung banding membedakan
(HBB).
Hasil analisis data yang ditemukan dalam kolom komentar akun Instagram
lambe turah dari tuturan yang terdapat pada data diatas telah ditemukan masingmasih yakni, maksim kebijaksanaan sebanyak tiga data, maksim kedermawanan
sebanyak empar data, maksim penghargaan sebanyak lima data, maksim
kesederhanaan sebanyak tiga data, maksim pemufakatan sebanyak empat data,
maksim kesimpatisan sebanyak lima data.
Kesantunan berbahasa dalam berkomentar pada kolom komentar media
sosial sudah menjadi hal yang sangat lumrah terutama dalam media sosial, karena
aspek yang paling mudah diperhatikan adalah dengan melihat penggunaan Bahasa
yang dipakai oleeh petutur ketika berkomentar dimedia sosial tersebut, dalam
kolom komentar Instagram lambe turah pun juga tidak selalu banyak yang
berkomentar buruk mereka juga banyak yang menerapkan kesantunan berbahasa
guna ikut andil dalam berkomentar di unggahan tersebut khususnya dari keenam
maksim-maksim yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini.
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