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BAB IV

TINDAK TUTUR PENOLAKAN
BAHASA INDONESIA DIALEK GORONTALO

Tindak tutur penolakan terjadi pada saat penutur secara langsung atau

tidak langsung menyatakan ‘tidak’ terhadap permintaan, undangan, tawaran, dan

saran dari mitra tutur (Beebe, 1990; Chen, 1996). Penolakan merupakan tindakan

yang merugikan muka mitra tutur, pemohon, pengundang, atau pemberi saran,

karena bertentangan dengan keinginan mereka.

Dari keseluruhan data, peneliti menemukan bahwa penutur BIDG

menggunakan bentuk penolakan yang berv ariasi yaitu tuturan yang menggunakan

bentuk penolakan langsung dan tidak langsung. Berikut penjelasan kedua bentuk

tindak tutur tersebut.

A. Penolakan Langsung

Pada data yang dikumpulkan, bentuk penolakan langsung ditemukan pada

kedua ranah, yaitu ranah kerja berjumlah 1 tuturan oleh penutur BIDG II (Pn-II)

yaitu tuturan IIA6, dan ranah keluarga berjumlah 2 tuturan oleh penutur BIDG I

(Pn-I) dan penutur BIDG II (Pn-II), yakni tuturan IB4 dan IIB2. Ketiga tuturan

tersebut merupakan tuturan penolakan langsung dengan bentuk bukan pernyataan

performatif yaitu menyatakan ketidaksudian/ ketidakmampuan.

Sebelum tuturan penolakan langsung di atas dianalisis, berikut adalah

bagan ketiga tuturan tersebut.
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Keterangan:

Pada tuturan IIA6, tuturan ini adalah tuturan pada ranah kerja dan

merupakan bentuk penolakan langsung dimana Pn-II (penutur BIDG perempuan)

menyatakan ketidaksudian atau ketidakinginan menerima tawaran Mitra Tutur

(MT) untuk membuat laporan keuangan yang sedang dibuat oleh P n-II.

(Anda sedang melakukan membuat laporan keuangan. Tiba -tiba Kepala Bagian
anda mengundang anda ke ruangannya sehingga anda harus meninggalkan
pekerjaan anda. Salah seorang mahasiswa yang sedang PKL di subbagian anda
menawarkan jasanya untuk membuat l aporan keuangan tersebut. Anda tidak mau
pekerjaan itu dilakukan oleh orang lain karena khawatir bila terjadi kesalahan.
Apa yang anda katakan kepada teman anda?)

(IIA6) “Hmm.. biar jo, ndak usah. Kita paling cuma sadiki tempo”.
(“Hmm.., biar saja, tidak usah. Aku mungkin cuma sebentar”.)

Pada tuturan ini, Pn-II menyatakan secara langsung ketidaksudiannya

menerima tawaran MT dengan menggunakan kata ‘tidak usah’ pada awal kalimat

penolakannya. Dalam bagan di atas terlihat bahwa Pn-II sebagai seorang

Penolakan
LangsungPDR {Pn, MT}

P(0), P(0)
D(-1),  D(-1)
R(-1), R(+1)

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(-1)

P(-1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(-1)

Tuturan IB4

Tuturan IIA6

Tuturan IIB2

Skala P:
-1 = lebih rendah
0 = setara

+1 = lebih tinggi

Skala D:
-1 = tidak dekat/

tidak familiar
+1 = dekat/ familiar

Skala R:
-1 = tidak terjadi kerugian muka
+1 = terjadi kerugian muka

Bagan 1. Bentuk penolakan langsung penutur BIDG pada ranah kerja dan ranah
keluarga
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bendahara tidak memiliki beban mor al dalam menolak MT karena MT adalah

seorang mahasiswa PKL yang tidak memiliki kekuasaan (power) dalam

lingkungan kerja tersebut. Jarak hubungan ( distance) di antara Pn dan MT juga

tidak dekat atau tidak familiar sehingga P n-II belum mengetahui kemampuan MT,

dan kuatir bila terjadi kesalahan dalam pekerjaan itu . Selain itu menurut Pn, dalam

tuturannya juga Pn menyatakan “aku mungkin cuma sebentar” yang  berarti

bahwa kegiatannya menghadap Kepala Bagian Keuangan tidak akan mem akan

waktu yang lama, jadi bantuan MT belum dibutuhkan oleh Pn-II.

Tingkat kerugian muka (ranking of imposistion) pada Pn-II ketika

menuturkan penolakan di atas adalah terjadi tidak kerugian muka sebab tidak ada

beban moral yang ditanggung oleh Pn-II sebagai orang yang lebih tinggi

kekuasaannya daripada MT, lebih -lebih tindakan menolak yang dilakukan oleh

Pn-II adalah hal yang wajib dilakukan menurut Pn -II. Laporan tersebut merupakan

pertanggungjawaban keuangan sehingga Pn -II tidak ingin terjadi kesalahan dalam

pembuatannya. Seperti yang diharapkan Pn-II, tuturan penolakan langsung yang

disampaikan Pn-II tidak berpengaruh pada muka MT, di mana tidak terjadi

kerugian muka yang disebabkan oleh penolakan Pn tersebut. MT bisa memahami

alasan yang dikemukakan oleh Pn-II, dimana alasan tersebut mengindikasikan

bahwa pekerjaan tersebut belum boleh dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya

karena pekerjaan tersebut membutuhkan kejelian dan keakuratan data, sedangkan

MT hanya seorang mahasiswa PKL yang masih belajar .

Bentuk penolakan langsung yang kedua adalah pada tuturan IB 4, yaitu

penolakan yang dituturkan oleh penutur BI DG I (Pn-I) pada ranah keluarga. Pada
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tuturan ini, Pn-I menolak MT secara langsung dengan sebuah pernyataa n

ketidaksudian ‘ndak usah’ atau ‘tidak usah’ pada awal kalimat penolakannya di

bawah ini:

(Anda sedang menunggu bentor di depan rumah. Tiba-tiba seorang pengendara
motor berhenti di dekat anda, dan ternyata orang tersebut adalah salah satu
kerabat dari istri anda yang anda tidak begitu akrab dengannya. Orang tersebut
mengajak pergi bareng, anda menolak tawarannya sebab anda masih punya
urusan yang harus dikerjakan dulu. Apa yang anda katakan padanya?)

(IB4) “Ndak usah, kita somo nae bentor jo, soalnya masih ada yang mo diurus
sadiki. Jangan marah neh..”
(“Tidak usah, aku mau naik becak motor saja, soalnya masih ada yang mau
diurus sebentar. Jangan marah ya..”)

Pada penolakan ini, hubungan di antara Pn -I dan MT adalah negatif ( -1)

atau tidak familiar, sehingga meyebabkan Pn merasa canggung untuk menerima

tawaran jasa dari MT. Dari alasan yang dikemukakan oleh Pn terlihat bahwa Pn

lebih memilih untuk naik kend araan umum yaitu bentor atau becak motor, salah

satu alat transportasi publik yang ada di Gorontalo. Pilihan Pn -I tersebut

berdasarkan pemikiran Pn-I yang pada saat itu juga punya rencana lain untuk

menyelesaikan sesuatu urusan sebelum ke kantor, sehingga Pn -I merasa perlu

menolak MT karena tidak ingin membebani Pn -I dengan urusannya tersebut.

Tingkat kekuasaan Pn-I dan MT dikatakan sederajat atau setara (0), karena sesuai

konteks situasi, baik Pn-I maupun MT memiliki hubungan yang tidak dekat atau

tidak familiar, artinya walaupun mereka memiliki hubungan darah, MT tidak

memiliki kekuasaan terhadap Pn -I demikian pula sebaliknya.

Dalam menyampaikan tuturan penolakan ini, Pn -I tidak  mengalami

kerugian muka (-1). Hal disebabkan oleh jarak hubungan diantara keduanya yang
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tidak familiar serta sama-sama tidak memiliki tingkat kekuasaan antara satu

dengan lainnya, artinya Pn-I tidak merasa sungkan untuk menolak MT karena Pn-

I tidak memiliki memiliki beban moril yang harus dipertimbangkan sebelum

menolak MT. Sebaliknya, tuturan penolakan Pn-I ini cukup berpengaruh terhadap

muka MT (+1) atau MT harus menanggung malu, dikarenakan meskipun

hubungan di antara mereka tidak dekat, MT telah memberanikan diri untuk

memulai suatu hubungan yang baik, artinya tawaran tersebut bisa dijadikan alat

untuk memulai jalinan pertemanan yang erat diantara MT dan Pn -I.

Bentuk tindak tutur penolakan langsung yang ketiga adalah pada tuturan

IIB2, tuturan penutur BIDG II pada ranah keluarga. Sama dengan dua tuturan

penolakan langsung sebelumnya, d alam tuturan ini Pn-II menolak dan

mengemukakan ketidaksudiannya menerima tawaran MT dengan menggunakan

kata ‘tidak usah’ yang d ipadu dengan alasan untuk menjelaskan ketidaksudiannya

tersebut.

(Suami anda pulang ke rumah dengan seorang laki -laki yang tidak anda kenal.
Umurnya sebaya dengan suami anda, dan selanjutnya dikenalkan suami anda
sebagai salah satu kerabat sebelah ayahnya . Kemudian suami anda menyuruh
anda membelikan rokok di kios seberang jalan, tapi uang anda tidak cukup karena
sudah terpakai belanja di pasar. Teman suami anda tersebut menawarkan untuk
menambah uang tersebut, tetapi kemudian anda teringat bahwa masih ada sisa
uang jajan anak anda dari sekolah. Anda menolak tawaran tersebut. Apa yang
anda katakan kepada teman suami anda tersebut?)

(IIB2) “Oh..makasih, tapi ndak usah, baru dapa inga, masih ada sisa doi jajan li
Tita di sekolah”.
(“Oh..terima kasih, tapi tidak usah, baru teringat, masih ada sisa uang
jajannya Tita di sekolah”.)

Pada tuturan di atas, tingkat kekuasaan Pn -II terhadap MT adalah rendah

atau negatif 1 (-1), sebab Pn-II bukan istri dari MT dan keduanya baru kali
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pertama saling mengenal. Ketidakfamiliaran (-1) antara keduanya menyebabkan

Pn-II merasa keberatan atau tidak sudi dibantu MT. Selain itu, MT adalah tamu di

rumahnya, sehingga Pn-II merasa tidak ingin membebani MT dalam hal materi

(uang), apalagi ternyata Pn-II masih bisa memakai uang sisa jajan anaknya untuk

membeli rokok yang disuruh oleh suaminya, sehingga Pn -II menganggap

tindakannya menolak tersebut sebagai tindakan yang  tepat. Untuk mencegah

ketidaknyamanan atas tuturan penolakannya tersebut MT merasa perlu untuk

menjelaskan maksud dari penolakannya. Dalam tuturan ini, Pn-II mengalami

kerugian muka (+1) pada saat menolak sebab meskipun tindakan tersebut

dianggap memiliki alasan yang tepat, Pn -II terpaksa harus melakukan tindakan

penolakan terhadap kerabat dari suaminya yang harus dihormati. Sebaliknya

tuturan penolakan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap muka MT atau MT

tidak mengalami kerugian muka ( -1), sebab bagi MT tindakan penolakan yang

dilakukan Pn-II cukup wajar dan MT dapat memahami maksud dari Pn -II yang

tidak ingin membebani dirinya sebagai orang yang tidak dikenalnya secara dekat.

B. Penolakan Tidak Langsung

Bentuk penolakan tidak langsung merupakan bentuk penolakan yang

paling banyak frekuensinya digunakan oleh penutur BIDG. Terdapat delapan

bentuk penolakan yang d itemukan dalam penelitian ini yaitu (1) menggunakan

alasan, (2) pernyataan penyesalan atau permohonan maaf , (3) memberi janji, (4)

memberi alternatif, (5) penerimaan di masa depan/lampau, (6) pernyataan prinsip,
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(7) memberi jawaban yang tidak spesifik , dan (8) bercanda. Selanjutnya

kedelapan bentuk ini dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Bentuk-bentuk tindak tutur penolakan tidak langsung penutur
BIDG pada ranah kerja dan ranah keluarga

No.
Bentuk Penolakan
Tidak Langsung

Ranah
Kerja Tuturan/

Data
Kelu-
arga

Tuturan/
Data

1. Menggunakan alasan 9 IA1, IA2, IA3,
IA4, IA6, IIA1,
IIA2, IIA3,
IIA4, IIA5

8 IB1, IB2,
IB3, IB5,
IIB1, IIB3,
IIB4, IIB5

2. Pernyataan Penyesalan
atau permohonan maaf

6 IA2, IA4, IA6,
IIA1, IIA2

1 IB2

3. Memberi janji 5 IA1, IA3, IIA1,
IIA2, IIA3

2 IB3, IIB3

4. Memberi alternatif 4 IA2, IA4, IA5,
IA6

1 IB6

5. Penerimaan di masa
depan/lampau

1 IIA2 2 IB1, IB3

6. Pernyataan Prinsip - - 2 IIB5, IIB6

7. Memberi jawaban yang
tidak spesifik

1 IIA4 1 IIB4

8. Bercanda 1 IIA5 - -

Seperti yang terlihat dalam tabel 1, t indak tutur penolakan tidak langsung

mengalami variasi dalam bentuk yang digunakan penutur BIDG. Selain itu, dalam

sebuah tuturan penolakan bisa terdapat dua atau lebih bentuk penolakan tidak

langsung yang digunakan secara bersamaan, seperti pada contoh tuturan IA4 di

bawah ini:

(IA4) “Oohh.. Bapak lagi sakit ya? Maaf Pak, gimana kalo Bapak pindah tempat
duduk di belakang? Disitu ac-nya gak begitu dingin. Soalnya kalo saya
matikan ac-nya, gimana dengan peserta seminar lainnya. Maaf ya Pak..



58

Pada tuturan IA4 di atas, Penutur (P) menggunakan tiga bentuk tuturan

penolakan tidak langsung secara bersamaan yaitu memberi alternatif,

menggunakan alasan, dan pernyataan penyesalan. P menyatakan penolakan tidak

langsung dengan memberi alternatif dalam kalimat “…, gimana kalo Bapak

pindah tempat duduk di belakang?” Kemudian P menggunakan alasan dalam

kalimatnya “Soalnya kalo saya matikan ac -nya, gimana dengan peserta seminar

lainnya”. P membuat pernyataan penyesalan seba nyak dua kali yakni pada

pertengahan tuturan “…..? Maaf Pak, …….”,  dan akhir tuturannya “….. Maaf ya

Pak”.

1. Bentuk Penolakan Tidak Langsung Penutur BIDG pada Ranah Kerja

Secara umum, keseluruhan bentuk tuturan penolakan tidak langsung

dipengaruhi oleh apa yang disebut Brown dan Levinson (1987) sebagai PDR

(Power, Distance, Rank of imposition ). Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa

terdapat variasi dalam setiap tuturan penolakan tidak langsung seperti dalam

tuturan  IA4 di atas, sehingga jelas pula bahwa setiap satu tuturan atau data

memiliki satu bentuk PDR yang sama walaupun satu tuturan atau data tersebut

memiliki bentuk-bentuk penolakan yang digunakan bersamaan. Berikut adalah

bagan penolakan tidak langsung penutur BIDG I (Pn-I) pada ranah kerja:
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Bagan 2. Bentuk penolakan tidak langsung penutur BIDG I (Pn-I) pada ranah kerja

Keterangan:

Selanjutnya bentuk penolakan tidak langsung penutur BIDG II pada ranah

kerja dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Bagan 3. Bentuk penolakan tidak langsung penutur BIDG II (Pn -II) pada ranah kerja

Penolakan
Tidak
Langsung

Tuturan
IA6

- alasan
- berjanji

- maaf,
- alternatif
- alasan
-

- alasan
- berjanji

- Alternatif
- alasan
- maaf

alternatif

- maaf
- alasan
- alternatif

PDR {Pn, MT}
P(0), P(0)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(-1)

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(+1)

P(-1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(-1)

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

Tuturan
IA1

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

Tuturan
IA2

Tuturan
IA3

Tuturan
IA4

Tuturan
IA5

Penolakan
Tidak
Langsung

PDR {Pn, MT}

P(0), P(0)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

P(-1), P(+1)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(-1)

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

Tuturan
IIA1

Tuturan
IIA2

Tuturan
IIA3

Tuturan
IIA4

Tuturan
IIA5

- maaf,
- alasan
- berjanji

- maaf
- alasan
- berjanji
- pen. di masa dpn/lmpau

- alasan
- berjanji

- alasan
- jawaban tdk spesifik

- bercanda

Skala P:
-1 = lebih rendah
0 = setara

+1 = lebih tinggi

Skala D:
-1 = tidak dekat/

tidak familiar
+1 = dekat/ familiar

Skala R:
-1 = tidak terjadi kerugian muka
+1 = terjadi kerugian muka
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Keterangan:

Pada kedua bagan di atas, terlihat bahwa setiap tuturan penolakan tidak

langsung yang dituturkan oleh penutur BIDG I dan II pada ranah kerja

dipengaruhi oleh tiga variabel sosial yang berbeda-beda. Untuk mengetahui

bagaimana ketiga variabel sosial tersebut berperan penting dalam menghasilkan

tuturan penolakan tidak langsung oleh kedua penutur BIDG pada ranah kerja,

berikut analisis tuturan penolakan penutur BIDG berdasarkan ketiga variabel

sosial tersebut.

a. Analisis Tuturan Penolakan Tidak Langsung Penutur BIDG I pada
Ranah Kerja

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh P, D, dan R dalam tuturan

penolakan oleh penutur BIDG I pada ranah kerja, berikut analisis keenam tuturan

penolakan tersebut:

1) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Anda adalah seorang Kabag Kepegawaian. Anda disuruh menghadap oleh
Pembantu Rektor II di ruangannya. Ternyata di ruang tunggu tersebut sudah
banyak pula yang mengantri bertamu termasuk Kepala Biro Administrasi
Umum dan Keuangan. Kepala Biro AUK menawarkan anda untuk duduk di
sampingnya, tapi kelihatannya kursi tersebut tidak cukup untuk diduduki

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

- alasan
- berjanji

Skala P:
-1 = lebih rendah
0 = setara

+1 = lebih tinggi

Skala D:
-1 = tidak dekat/

tidak familiar
+1 = dekat/ familiar

Skala R:
-1 = tidak terjadi kerugian muka
+1 = terjadi kerugian muka
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berdua, mengingat postur tubuh and a dan pimpinan anda tersebut cukup besar.
Apa yang anda katakan untuk menolak atasan langsung anda tersebut?

(IA1) “Oh iya, makasih Pak, tapi ndak usah, saya balik ke ruangan aja dulu, soalnya
masih ada yang mau saya kerjakan, nanti saya kembali lagi”.
(“Oh iya, terima kasih Pak, tapi tidak usah, saya balik ke ruangan aja dulu,
soalnya masih ada yang mau saya kerjakan, nanti saya kembali lagi”.)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan Pn-I lebih rendah daripada MT. Pn-I adalah seorang

Kabag Kepegawaian dan MT adalah atasan langsung Pn-I yakni Kepala

Biro AUK. Perbedaan tingkat kekuasaan ini menyebabkan Pn -I membuat

bentuk penolakan tidak langsung memberi alasan atas tawaran atau saran

untuk duduk di samping yang disampaikan oleh MT. Untuk menghargai

tawaran tersebut Pn-I memberi ucapan ‘makasih’ atau ‘terima kasih’ yang

juga sebagai bentuk penghormatan Pn -I kepada MT.

ii) Jarak sosial di antara Pn-I dan MT adalah familiar dimana keduanya setiap

hari bertemu di kantor, dan melaksanakan semua kegiatan administrasi

bersama-sama. Jarak sosial yang sangat dekat ini menyebabkan Pn -I

merasa optimis bahwa tuturan penolakan tersebut tidak akan membuat MT

kehilangan muka.

iii) Tingkatan beban kerugian muka yang terjadi baik pada Pn -I maupun MT

adalah rendah atau keduanya sama -sama tidak mengalami FTA. Hal ini

disebabkan oleh keduanya sama -sama memahami bahwa penolakan

tersebut adalah untuk kebaikan bersama, dimana Pn -I masih dapat

melanjutkan pekerjaannya daripada harus menunggu antrian yang banyak,

sedangkan MT pun tidak tersinggung deng an penolakan tidak langsung
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memberi alasan dan memberi janji yang dikemukakan Pn-I yaitu dalam

kalimat “soalnya masih ada yang mau saya kerjakan, nanti saya kembali

lagi”. Selain itu , ada pengetahuan bersama antara Pn -I dan MT bahwa

kegiatan Pn-I menghadap Pembantu Rektor II masih bisa ditunda, sebab

bila Pn-i benar-benar dibutuhkan oleh PR II, sudah pasti sekretarisnya

akan langsung meminta Pn-I untuk masuk tanpa harus mengantri.

2) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Kepala Biro Akademik yang baru dilantik dua hari lalu, menelpon dan
meminta anda untuk datang ke ruangannya, tetapi pada saat itu anda sedang
melayani seorang tamu dari atasan anda (Kepala Biro AUK), yang sedang
tidak berada di tempat. Apa yang anda katakan kepada Kepala Biro Akademik
untuk menolak permintaannya?

(IA2) “Maaf Pak, saya belum bisa sekarang. Boleh sejam lagi saya ke sana? Soalnya
saya lagi melayani tamu li Karo AUK, beliau sedang tidak berada di tempat
sekarang”.
(“Maaf Pak, saya belum bisa sekarang. Boleh sejam lagi saya ke sana? Soalnya
saya sedang melayani tamu li Karo AUK, beliau sedang tidak berada di tempat
sekarang”.)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan Pn-I terhadap MT rendah, artinya Pn -I memiliki

jabatan lebih rendah daripada MT dimana Pn -I adalah seorang Kabag

Kepegawaian sedangkan MT ad alah Kepala Biro Akademik. Tetapi

tingkat kekuasaan MT terhadap Pn-I juga rendah sebab MT bukan atasan

langsung Pn-I, artinya Pn-I dan MT bukan dalam satu garis

P(-1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(-1)

- maaf,
- alasan
- alternatif
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kepemimpinan atau biro yang dipimpin oleh MT. Tingkat kekuasaan ini

yang membuat Pn-I melakukan tindak tutur penolakan.

ii) Jarak hubungan di antara Pn-I dan MT negatif artinya keduanya tidak

memiliki hubungan yang familiar. Dalam konteks situasi tuturan, MT

adalah seorang Kepala Biro yang baru dilantik dan MT pun berbeda

lingkup kerja dengan Pn-I, sehingga frekuensi interaksi Pn-I dan MT pun

sangat sedikit. Hubungan yang tidak intim ini menyebabkan Pn -I

menyatakan penolakannya secara tidak langsung yaitu dengan

menyatakan permohonan maaf, memberi alternatif, dan memberi alasan.

iii) Beban kerugian yang dialami oleh Pn-I adalah -1 atau tidak mengalami

kerugian muka. Meskipun MT memilik i jabatan yang lebih tinggi

daripada Pn-I, Pn-I merasa harus menolak permintaan MT yang bukan

atasan langsungnya sebab Pn-I harus mementingkan tanggung jawabnya

kepada atasan langsungnya yaitu melayani tamu Kepala Biro AUK yang

pada saat itu sedang tidak berada di tempat , tetapi sebagai bentuk

penghormatannya kepada MT, Pn -I menyatakan penyesalannya dengan

mengucapkan permohonan maaf pada kalimat penolakannya. Tingkat

kerugian muka yang dirasakan MT juga rendah, karena MT memahami

bahwa apa yang dilakukan Pn-I merupakan wujud tanggung jawab atas

pekerjaannya, apalagi Pn-I memberi alternatif waktu dan memberi alasan

ketidakmampuannya dalam memenuhi permintaan tersebut.

3) PDR{Pn,MT} =
P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

- berjanji
- alasan
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Situasi:

Anda sedang buru-buru untuk menghadap Pembantu Rektor II. Tiba -tiba
sahabat anda, Kabag Keuangan mencegat anda dan meminta tolong kepada
anda untuk mengajarkan cara menghitung angka kredit untuk suaminya yang
seorang dosen. Apa yang anda katakan untuk menolak permintaannya?

(IA3) “Bagimanae.. Kita ti PR II da tunggu di ruangannya sekarang. Nanti jo wa,
kalo urusan pa ti PR II so selesai”. (IA3)
(“Bagaimana ya.. Aku ( ti=penanda orang ketiga tunggal) PR II sedang tunggu
di ruangannya sekarang. Nanti sja (wa=mitigasi), kalau urusan sama ( ti) PR II
sudah selesai”.)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh Pn -I dan MT adalah setara, dimana

keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang Kepala

Bagian sebab mereka berada dalam satu biro yang sama yakni Biro AUK.

Tingkat kekuasaan yang setara ini menyebabkan Pn -I leluasa untuk

mengemukakan tuturan penolakan kepada MT .

ii) Jarak hubungan di antara keduanya familiar atau dekat, sebab keduanya

berada dalam satu naungan, yakni Biro AUK, sehingga hubungan

keduanya adalah sebagai rekan kerja yang saling bekerja sama untuk

mewujudkan visi dan misi Biro tersebut. Kedekatan antara Pn -I dan MT

ini dapat terlihat dari penggunaan partikel wa dalam kalimat. Dalam

interaksi atau komunikasi di kalan gan masyarakat Gorontalo, penggunaan

partikel seperti wa dan uti hanya boleh dilakukan oleh sesama anggota

masyarakat yang memiliki hubungan dekat atau familiar. Selain itu,

partikel wa dan uti ini juga merupakan penanda mitigasi yang bertujuan

untuk menurunkan tekanan atau derajat ketidaksantunan dari sebuah

tuturan.  Hubungan yang dekat ini menyebabkan Pn -I tidak sungkan-
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sungkan untuk menolak permintaan MT dengan bentuk penolakan tidak

langsung memberi alasan dan memberi janji.

iii) Pn-I dan MT sama-sama tidak mengalami kerugian muka (-1), karena baik

Pn-I maupun MT sama-sama mengetahui bahwa tuturan penolakan

tersebut adalah untuk kebaikan kedua belah pihak. Pn -I harus memenuhi

melaksanakan perintah atasan yang lebih tinggi yaitu Pembantu Rektor II,

MT pun memahami bahwa permintaannya tersebut sudah pasti tidak dapat

dilaksanakan oleh Pn-I karena ada tugas yang harus dan lebih penting

didahulukan Pn-I.

4) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Anda sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan. Salah satu peserta diklat yang
duduk di sebelah anda dan tidak anda kenal, meminta anda untuk mematikan
AC di sebelah anda karena dia sedang tidak enak badan. Anda menolak
permintaan orang tersebut, karena menurut anda hal itu malah akan membuat
para peserta diklat lainnya akan merasa kepanasan . Apa yang anda katakan
kepadanya?

(IA4) “Oohh.. Bapak lagi sakit ya? Maaf Pak, gimana kalo Bapak pindah tempat
duduk di belakang? Disitu ac-nya gak begitu dingin. Soalnya kalo saya
matikan ac-nya, bagimana dengan peserta seminar lainnya. Maaf ya Pak..”
“Oohh.. Bapak lagi sakit ya? Maaf Pak, bagaimana kalau Bapak pindah tempat
duduk di belakang? Disitu ac-nya tidak begitu dingin. Soalnya kalau saya
matikan ac-nya, bagaimana dengan peserta seminar lainnya. Maaf ya Pak..”

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan yang d imiliki oleh Pn-I dan MT adalah setara atau

sederajat sebab keduanya sama-sama adalah peserta dalam suatu pelatihan

P(0), P(0)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(-1)

- Alternatif
- alasan
- maaf
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sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai

peserta.

ii) Baik Pn-I maupun MT tidak memiliki hubungan yang dekat, sebab mereka

baru saling mengenal yakni pada kegiatan pelatihan saat itu. Hal ini

terlihat dalam pertanyaan Pn-I “Bapak lagi sakit ya?” Dari pertanyaan

tersebut, terlihat bahwa Pn-I baru mengetahui atas kondisi kesehatan MT

pada saat itu. Ketidakfamiliaran ini pula me nyebabkan Pn-I menolak MT

dengan bentuk penolakan tidak langsung yaitu m emohon maaf, memberi

alternatif, dan memberi alasan ketidakmampuan Pn -I dalam memenuhi

permintaan MT.

iii) Beban kerugian muka yang dialami oleh Pn -I tinggi yaitu Pn-I terpaksa

harus menolak permintaan MT untuk mematikan AC tersebut, sebab bila

permintaan tersebut disetujui Pn -I, hal tersebut dapat merugikan pihak lain

atau peserta lain yang juga sedang mengikuti kegiatan dan menggunakan

fasilitas AC tersebut. Sebaliknya , MT tidak mengalami kerugian muka

sebab tuturan penolakan tersebut bisa dipahami oleh MT sesuai dengan

alasan yang dikemukakan oleh Pn -I tersebut, ditambah lagi Pn-I telah

meminta maaf dan memberi alternatif atau solusi yang dianggap dapat

dilakukan MT.

5) PDR{Pn,MT} =
P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(+1)

alternatif
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Situasi:

Anda menjadi Ketua Panitia pada kegiatan ujian pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS). Salah satu anggota panitia dan juga salah satu staf anda
di Bagian Kepegawaian, meminta ijin untuk pulang cepat dengan alasan yang
tidak bisa anda terima, apalagi pekerjaan yang harus diselesaikan masih
banyak, dan besok adalah pelaksanaan ujian tersebut. Apa yang anda katakan
pada staf anda tersebut?

(IA5) “Bagimana kalo kase selesai dulu ni karja? Ndak apa-apa to kalo pulang nanti
sore, kan pestanya nanti malam jam 7.
(“Bagaimana kalau diselesaikan dulu pekerjaan ini? Tidak apa -apa kan kalau
pulang nanti sore, kan pestanya nanti malam jam 7”.)

Analisis:

i) Dalam konteks tuturan, Pn-I memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi

dari MT atau MT adalah salah satu staf dari unit kerja yang dipimpin oleh

Pn-I.

ii) Jarak hubungan antara Pn-I dan MT adalah familiar yaitu keduanya sering

selalu terlibat dan berinteraksi satu sama lain dalam kegiatan administrasi

di kantornya. Hubungan yang dekat ini menyebabkan Pn -I menolak MT

dalam bentuk penolakan tidak langsung memberi alternatif waktu , yaitu

setelah pekerjaan tersebut selesai. Pertanyaan alternatif tersebut adalah

“Bagimana kalo kase selesai dulu ni karja?” atau “Bagaimana kalau

pekerjaan ini diselesaikan dulu?”

iii) Tingkat beban kerugian muka yang dialami oleh Pn -I adalah negatif 1 dan

MT adalah positif 1, dimana Pn-I memiliki tingkat kekuasaan yang lebih

tinggi sehingga Pn-I dapat menggunakan kekuasaannya itu untuk menolak

permintaan MT tersebut. Sebaliknya, MT menga lami kerugian muka
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karena MT menyadari bahwa tidak seharusnya dia meminta ijin pulang

pada saat pekerjaan masih banyak yang harus diselesaikan, terlebih -lebih

pelaksanaan ujian pengangkatan CPNS itu sudah akan dilaksanakan

keesokan harinya.

6) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Seorang pegawai baru atau CPNS meminta anda untuk mengajarkan cara
membuat surat resmi, tapi anda menolak karena anda sedang melayani seorang
tamu. Apa yang anda katakan kepada pegawai tersebut?

(IA6) “Maaf, saya masih banyak karja, coba balajar sandiri dulu. Bekeng sandiri
dulu konsepnya, baru minta diperbaiki, ok?”
(“Maaf, saya masih banyak pekerjaan, coba belajar sendiri dulu. Bikin sendiri
dulu konsepnya, baru minta diperbaiki, ok?”)

Analisis:

i) Pn-I memiliki tingkat kekuasaan yang lebih t inggi dari MT dimana Pn-I

seorang Kabag Kepegawaian dan MT adalah salah satu staf di unit kerja

yang dipimpin Pn-I. Tingkat kekuasaan ini yang digunakan Pn -I untuk

menolak permohonan MT.

ii) Jarak hubungan antara Pn-I dan MT adalah tidak familiar sebab MT adal ah

seorang staf yang baru terangkat sebagai CPNS, artinya interaksi yang

terjadi di antara keduanya belum banyak. Hubungan yang tidak familiar ini

menyebabkan Pn-I melakukan tindak tutur penolakan dalam bentuk

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

- maaf
- alasan
- alternatif



69

permohonan maaf, memberi alasan, dan memberi a lternatif solusi kepada

MT.

iii) Tingkat kerugian muka yang terjadi pada Pn -I adalah negatif 1, artinya Pn-

I tidak mengalami FTA sebab Pn-I berhak menolak permintaan MT

dengan kekuasaan yang dimilikinya, apalagi dalam konteks tuturan Pn -I

memiliki alasan yang kuat untuk menolak MT. Sebaliknya MT mengalami

kerugian muka (+1) sebagai akibat dari tuturan penolakan yang

disampaikan Pn-I. Penolakan “….., coba balajar sandiri dulu. Bekeng

sandiri dulu konsepnya, baru minta diperbaiki, ok?” atau “….,coba belajar

sendiri dulu. Bikin sendiri dulu konsepnya, baru minta diperbaiki, ok?”

dapat diartikan sebagai bentuk teguran atau kritik dari Pn -I kepada MT.

b. Analisis Tuturan Penolakan Tidak Langsung Penutur BIDG II pada
Ranah Kerja

Hampir sama dengan penutur BIDG I, penutu r BIDG II menggunakan

tuturan penolakan yang beragam . Meskipun demikian, PDR yang

melatarbelakangi tuturan penolakan penutur BIDG II cukup berbeda dengan

penutur BIDG I. Berikut analisis kelima jenis tuturan penolakan penutur BIDG II

(Pn-II) pada ranah kerja:

1) PDR{Pn,MT} =
P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

- maaf,
- alasan
- berjanji
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Situasi:

Atasan anda menyuruh anda membuat laporan bulanan tetapi pada saat itu jam
pulang tinggal sebentar lagi sedangkan untuk menyiapkan dan membuat
laporan tersebut membutuhkan waktu lebih dari satu jam, dan kebetulan pada
hari itu anda harus cepat pulang untuk menyiapkan semua keperluan
keberangkatan suami anda yang akan berangkat ke luar daerah untuk waktu
yang cukup lama, sehingga anda merasa perlu untuk menolak permintaan
atasan anda tersebut. Apa yang akan anda katakan kepada atasan anda?

(IIA1) “Bu, saya mohon maaf. Saya mominta izin pulang agak cepat hari ini, karena
suami saya malam ini mau berangkat ke luar daerah, dan barang yang akan
dibawa belum sempat saya siapkan. Insya Allah besok pagi saya akan datang
lebih cepat untuk mengerjakan laporan itu.

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan yang dimiliki Pn -II lebih rendah daripada MT. Pn-II

adalah seorang Bendahara dan MT adalah atasan Pn -II. Tingkat kekuasaan

Pn-II yang rendah ini mengakibatkan Pn -II menolak permintaan MT

dengan secara tidak langsung dengan bentuk memohon maaf, memberi

alasan, serta memberi janji kepada MT agar MT tidak mengalami kerugian

muka akibat penolakannya.

ii) Jarak hubungan Pn-II dan MT adalah dekat atau familiar, sebab baik Pn -II

maupun MT sering bertemu dan berinteraksi dalam hubungan antara

atasan dan bawahan.

iii) Tingkat kerugian muka yang dialami oleh Pn -II adalah +1, artinya

walaupun hubungan Pn-II dan MT adalah dekat, tetapi Pn -II tetap

mengalami FTA dalam tuturan ini dimana Pn-II terpaksa atau merasa

sungkan untuk menolak permintaan MT (sebagai atasannya) untuk bekerja

lembur. Sebaliknya MT tidak mengalami FTA sebab berdasarkan alasan

yang dikemukakan Pn-II, MT bisa memaklumi situasi yang dihadapi oleh
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Pn-II. Selain itu MT juga memahami bahwa situasi Pn -II pada saat itu

tidak memungkinkan untuk mengerjakan laporan tersebut yaitu jam pulang

tinggal beberapa saat lagi, apalagi Pn -II telah berjanji untuk datang lebih

awal untuk mengerjakan pekerjaan tersebut keesokan harinya.

2) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Seorang dosen senior di kampus datang kepada anda dengan membawa surat
permohonan bantuan studi anaknya yang sedang S2 di luar daerah. Surat
tersebut sudah mendapat disposisi dari PR II, tapi anda menolak untuk
mencairkan dana pada saat itu karena posisi uang di k as pada saat itu tidak
cukup dengan jumlah dana yang tercantum dalam disposisi tersebut. Apa yang
anda sampaikan pada dosen tersebut untuk menolaknya?

(IIA2) “Aduh, maaf sekali Pak, uang di kas saya sekarang tidak cukup jumlahnya
dengan dana yang didisposisi. Sebaiknya Bapak datang lagi besok,
kalo(=kalau) besok paling (=mungkin) bisa, sebab besok saya akan minta
pencairan cek lagi sama PR II. Nanti bantuan studi anak Bapak akan saya
sisihkan.

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan Pn-II terhadap MT adalah rendah, sedangkan tingkat

kekuasaan MT terhadap Pn-II adalah tinggi (+1) dimana MT adalah

seorang dosen senior yang dihormati oleh seluruh civitas akademik.

Tingkat kekuasaan MT yang tinggi ini menyebabkan Pn -II menolak MT

dengan bentuk yang tidak langsung untuk m encegah kerugian muka yang

dapat diakibatkan oleh tuturan penolakan tersebut.

ii) Jarak hubungan di antara Pn-II dan MT juga tidak familiar, sebab sebagai

bendahara, Pn-II tidak bisa dikatakan memiliki hubungan yang akrab

P(-1), P(+1)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(-1)

- maaf
- alasan
- berjanji
- pen. di masa dpn/lmpau
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dengan MT, kecuali bila Pn-II memiliki hubungan kekerabatan yang

mengikat keduanya. Hubungan yang tidak akrab ini menyebabkan Pn -II

membuat beberapa bentuk penolakan secara tidak langsung kepada MT

berupa permohonan maaf, alasan, berjanji, penerimaan di masa depan/

lampau.

iii) Tingkat kerugian muka yang dialami oleh Pn-II adalah tinggi, sebab Pn-II

segan kepada MT karena MT adalah seorang dosen senior. Sedangkan MT

tidak mengalami kerugian muka, sebab MT bisa memahami situasi yang

digambarkan oleh Pn-II dalam tuturannya, apalagi Pn -II telah berjanji

untuk mencairkan bantuan studi tersebut keesokan hari.

3) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Salah satu sahabat karib anda yang juga bendahara, datang ke ruangan anda
untuk mengajak anda menghadiri rapat di ruang sidang. Pada saat itu anda
sedang dikejar waktu untuk menyelesaikan daftar honorarium yang uangnya
akan dicairkan hari itu juga. Apa yang anda katakana kepada sahabat anda
tersebut?

(IIA3) “Duluan jo wa.. Napa kita masih bakuriki bekeng ni daftar honorarium.
Nanti kita basusul”.

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh kedua peserta tutur, Pn -II dan MT,

adalah setara atau sederajat, sebab keduanya sama -sama bertugas sebagai

bendahara. Tingkat kekuasaan yang setara ini membuat Pn -II tidak merasa

sungkan  dalam menolak ajakan MT.

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

- alasan
- berjanji
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ii) Jarak hubungan di antara Pn-II dan MT yaitu keduanya memiliki

hubungan yang familiar atau dekat, artinya mereka sudah sering

melakukan kontak bahasa atau komunikasi sebab keduanya adalah sahabat

karib dan sama-sama memiliki jabatan dan pekerjaan sebagai seorang

bendahara, sehingga baik Pn-II maupun MT tidak merasa terancam muka

akibat tuturan tersebut. Kedekatan ini pula mempengaruhi Pn -II untuk

menggunakan partikel wa.

iii) Beban kerugian muka yang terjadi pada Pn -II dan MT adalah sama-sama

tidak mengalami kerugian muka, karena ke duanya memiliki tingkat

kekuasaan yang sama/sederajat, dan hubungan di antara mereka juga

akrab. Selain itu, MT juga sebagai seorang bendahara dapat memahami

dan memaklumi situasi yang sedang dihadapi oleh Pn -II pada saat itu,

sehingga merasa tidak perlu untuk memaksa Pn-II ikut dengannya.

4) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Salah seorang bendahara di fakultas mengajukan permohonan bantuan dana
kepada Pembantu Rektor II untuk kegiatan kemahasiswaan, tapi Pembantu
Rektor II mendisposisi untuk meminjam pada sub bagia n anda. Apa yang anda
katakan kepada bendahara tersebut untuk menolak?

(IIA4) “Waduh gimana kang (=mitigasi), hari ini ada banyak bantuan studi yang
harus dicairkan, dan kayaknya dana di kas tidak akan cukup jumlahnya bila
dana kemahasiswaan itu dicairkan”.

P(0), P(0)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(+1)

- alasan
- jawaban tdk spesifik



74

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh Pn -II dan MT adalah setara, sebab

keduanya memiliki jabatan dan tugas yang sama sebagai bendahara.

Tingkat kekuasaan ini menyebabkan Pn -II tidak memiliki beban dalam

menuturkan penolakannya.

ii) Jarak hubungan di antara Pn-II dan MT adalah   tidak   familiar   sebab

keduanya bukan dalam satu garis kerja yaitu Pn -II sebagai bendahara pada

Bagian Keuangan Biro AUK, sedangkan MT adalah bendahara di

Fakultas. Hubungan yang tidak familiar ini menyebabkan Pn -II harus

menolak permintaan MT dengan cara tidak langsung agar tidak

mengancam muka MT.

iii) Tingkat kerugian muka yang dialami oleh Pn -II adalah +1, artinya Pn-II

mengalami kerugian muka karena meskipun Pn -II memiliki alasan yang

kuat untuk menolak permintaan MT s erta harus mendahulukan tugasnya

untuk memberi bantuan studi sesuai dengan tupoksinya, Pn -II tampak ragu

untuk menolak MT yang dia tunjukan melalui kalimat “ Waduh gimana

(kang =mitigasi)”. MT juga mengalami kerugian muka sebab Pn -II

memberi jawaban atau alasan yang tidak spesifik atau tidak jelas kepada

MT. Pn-II tidak menyebutkan berapa banyak jumlah bantuan studi yang

harus dicairkan dan jumlah uang yang masih tersimpan di kas.

5) PDR{Pn,MT} =
P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(+1)

- bercanda
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Situasi:

Anda harus ke bank untuk mencairkan sebuah cek ya ng jumlahnya lumayan
besar, tapi pada saat itu semua mobil dinas sedang dipakai. Seorang
mahasiswa yang cukup dekat dengan anda karena dia adalah seorang aktivis
kampus yang sering ke ruangan anda membawa proposal kegiatannya,
mahasiswa itu menawarkan untuk mengantarkan anda ke bank. Anda merasa
kuatir karena cek yang akan dicairkan cukup besar jumlahnya, oleh karena itu
anda menolak tawarannya. Apa yang anda katakan padanya?

(IIA5) “Eh, mau jo. Nanti kalo torang dirampok bagimana? Ngana brani molawan
tu rampok so? Hahaha..”.

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan MT terhadap Pn-II rendah, artinya Pn-II memiliki

tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada MT. Tingkat kekuasaan yang

dimiliki Pn-II menyebabkan dia dapat menolak MT dengan bentuk

penolakan tidak langsung dalam bentuk gurauan atau canda.

ii) Jarak hubungan antara Pn-II dan MT adalah positif 1 yaitu, keduanya

memiliki hubungan yang akrab atau familiar, sebab Pn -II mengenal dekat

MT sebagai seorang aktivis yang sering keluar -masuk ruangannya dengan

membawa proposal kegiatan. Hubungan yang familiar ini menyebabkan

Pn-II berani    menyatakan kalimat penolakannya dengan membuat

sebuah kelakar untuk menghindarkan MT dari kerugian muka.

iii) Pn-II tidak mengalami kerugian muka ( -1) sebab selain hubungan di antara

Pn-II dan MT yang cukup dekat, Pn-II berprediksi bahwa MT memahami

alasan Pn-II, tetapi MT mengalami kerugian muka sebab dia tidak

menyangka Pn-II akan menolak tawaran tersebut.
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2. Bentuk Penolakan Tidak Langsung Penutur BIDG pada Ranah Keluarga

Dalam penelitian, bentuk penolakan tidak langsung pada ranah keluarga

juga dipengaruhi oleh ketiga variabel yang berbeda -beda untuk setiap tuturan

penolakan. Ketiga variabel ini berperan dalam menghasilkan tuturan penolakan

pada ranah keluarga, seperti yang dijabarkan dalam bagan penolakan penutur

BIDG I berikut ini.

Bagan 4. Bentuk penolakan tidak langsung penutur BIDG I (Pn-I) pada ranah keluarga

Keterangan:

Berikut bentuk penolakan tidak langsung penutu r BIDG II pada ranah keluarga

yang dijabarkan dalam bagan di bawah ini:

Penolakan
Tidak
Langsung

PDR {Pn, MT}

P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

P(-1), P(+1)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(+1)

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

Tuturan
IB1

Tuturan
IB2

Tuturan
IB3

Tuturan
IB5

Tuturan
IB6

- alasan
- pen. di masa dpn/lmpau

- maaf
- alasan

- pen. di masa dpn/lmpau
- alasan
- berjanji

- alasan

- alternatif

Skala P:
-1 = lebih rendah
0 = setara

+1 = lebih tinggi

Skala D:
-1 = tidak dekat/

tidak familiar
+1 = dekat/ familiar

Skala R:
-1 = tidak terjadi kerugian muka
+1 = terjadi kerugian muka
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Keterangan:

Kedua bagan di atas menunjukan bagaimana bentuk -bentuk penolakan

tidak langsung yang disampaikan oleh penut ur BIDG I dan penutur BIDG II

dipengaruhi oleh ketiga jenis variabel sosial yang berbeda pada tiap tuturan

tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana ketiga variabel tersebut berperan,

berikut dipaparkan analisis kelima tuturan tersebut berdasarkan variabel -variabel

sosial dimaksud.

a. Analisis Tuturan Penolakan Tidak Langsung Penutur BIDG I pada
Ranah Keluarga

Untuk menjelaskan bagaimana ketiga variabel sosial tersebut beroperasi

dalam bentuk-bentuk tuturan penolakan oleh penutur BIDG I (Pn-I) pada ranah

keluarga, berikut:

Penolakan
Tidak
Langsung

PDR {Pn, MT}

P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

P(0), P(0)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(+1)

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

Tuturan
IIB1

Tuturan
IIB3

Tuturan
IIB4

Tuturan
IIB5

Tuturan
IIB6

- alasan

- berjanji
- alasan

- alasan
- jawaban tdk spesifik

- prinsip
- alasan

- prinsip

Bagan 5. Bentuk penolakan tidak langsung penutur BIDG II (Pn-II) pada ranah keluarga

Skala P:
-1 = lebih rendah
0 = setara

+1 = lebih tinggi

Skala D:
-1 = tidak dekat/

tidak familiar
+1 = dekat/ familiar

Skala R:
-1 = tidak terjadi kerugian muka
+1 = terjadi kerugian muka
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1) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Ayah anda meminta anda untuk membawa mobilnya ke bengkel sebentar sore.
Tapi sore itu anda harus lembur sampai malam karena pekerjaan di kantor
menumpuk. Apa yang anda katakan kepada ayah anda?

(IB1) “Ti Papa somo pake capat tu oto? Kalo belum besok Sabtu saya nyanda mo ka
mana-mana. Kalo sebentar sore kayaknya saya tidak bisa soalnya banyak karja
di kantor hari ini. Mungkin malam baru pulang rumah”.
(“(Ti=mitigasi) Papa sudah mau pakai cepat mobil itu? Kalau belu m besok
Sabtu saya tidak akan ke mana-mana. Kalau sebentar sore kayaknya saya tidak
bisa soalnya banyak pekerjaan di kantor hari ini. Mungkin malam baru pulang
rumah”.)

Analisis:

i) MT adalah ayah dari Pn-I, artinya MT memiliki tingkat kekuasaan lebih

tinggi daripada Pn-I. Tingkat kekuasaan MT yang lebih tinggi ini

menyebabkan tuturan penolakan Pn-I dituturkan melalui bentuk penolakan

tidak langsung memberi alasan dan menerima mengerjakan permintaan

MT di masa depan agar tuturan tersebut tidak mengancam muka MT.

ii) Jarak hubungan antara Pn-I dan MT familiar, yaitu Pn-I dan MT memiliki

hubungan erat dalam suatu lingkungan keluarga yaitu hubungan ayah dan

anak. Hubungan yang familiar ini memberi sedikit celah kepada Pn -I

untuk mengungkapkan tuturan penolakan kepada MT dalam bentuk

penolakan tidak langsung.

iii) Tingkat kerugian muka Pn-I adalah tinggi, artinya Pn-I merasa berat untuk

menolak permintaan MT. Hal ini ditunjukan Pn -I dalam kalimat

pertanyaan “Ti Papa somo pake capat tu oto?” yang artinya “(Ti) Papa

sudah mau pakai secepatnya mobil itu?” Maksud dari pertanyaan ini

adalah Pn-I ingin mengetahui lebih dahulu apakah ayahnya sudah sangat

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

- alasan
- penerimaan di masa

depan/lmpau
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membutuhkan mobil tersebut, sebab jika iya, Pn -I kemungkinan besar Pn-I

tidak akan menolak permintaan MT tersebut. Sebaliknya, MT tidak

mengalami kerugian muka, sebab sebagai ayah, MT bisa memahami

maksud dan keinginan MT dalam tuturan penolakan tersebut, serta

memaklumi situasi Pn-I berusaha untuk memenuhi permintaan MT di

waktu yang lain.

2) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Seorang perempuan yang sebaya Ibu anda, yang selanjutnya dikenalkan Ibu
anda sebagai salah satu kerabat Ibu anda. Ibu tersebut adalah salah satu
pengurus PKK di Kelurahan. Ibu tersebut mengundang anda untuk menghadiri
kegiatan PKK di kantor Kelurahan pada hari Sabtu. An da tidak bisa
menghadiri kegiatan tersebut karena pada saat itu anda harus bekerja lembur
di kantor. Apa yang anda katakan kepada kerabat Ibu anda yang tidak familiar
dengan anda itu?

(IB2) “Bolo maapu ko’u, soalnya watia olo okaraja to kantori dulahe boito. Jadi bolo
maapu, bukannya saya tidak mau menghargai undangan, tapi tugas saya sama
pentingnya dengan kegiatan kelurahan, bolo maapu ibu wa.. japoingo”.
(“Maaf saja (ko’u=mitigasi), soalnya saya juga ada pekerjaan kantor di hari itu .
Jadi maaf saja, bukannya saya tidak mau menghargai undangan, tapi tugas
saya sama pentingnya dengan kegiatan kelurahan, maaf saja ibu (wa=mitigasi)
jangan marah”.)

Analisis:

i) Pn-I memiliki tingkat kekuasaan yang lebih rendah daripada MT, dimana

MT adalah seorang ibu yang menjadi teman dari Ibunya. Oleh karena itu ,

Pn-I menggunakan bentuk penolakan permohonan maaf “ bolo maapu”

atau “mohon maaf” yang diulangi hinggai 3 kali dalam tuturannya.

P(-1), P(+1)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(+1)

- maaf
- alasan
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ii) Jarak hubungan di antara Pn-I dan MT adalah negatif 1 atau tidak familiar.

Pn-I kurang mengenal MT oleh sebab itu Pn -I menggunakan bentuk

tuturan penolakan tidak langsung dengan menyatakan permohonan maaf

sekaligus memberi alasan dengan harapan MT tidak mengalami FTA

akibat penolakan tersebut.

iii) Tingkat kerugian muka Pn-I adalah positif 1, artinya Pn-I mengalami FTA

pada saat mengungkapkan penolakannya, sebab MT adalah seorang Ibu

yang harus Pn-I hormati sebagaimana layaknya dia menghormati Ibunya

sendiri. Oleh sebab itu Pn-I terpaksa mengungkapkan penolakannya

kepada MT dengan memohon maaf da n memberi alasan. MT juga

mengalami kerugian muka akibat penolakan tersebut, sebab penolakan Pn -

I bisa dianggap menentang atau tidak menghargai undangan dari Kepala

Kelurahan atau Pak Lurah.

3) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Saudara sepupu anda mengajak anda mem ancing, tapi anda sudah terlanjur
berjanji kepada istri dan anak-anak anda untuk rekreasi ke tempat wisata. Apa
yang anda katakan kepadanya untuk menolak ajakannya?

(IB3) “Kiapa ngana baru bilang sekarang? Kita ley suka skali pigi uti, mar kita so
talanjur ba janji pa maitua deng anak-anak mo ba rekreasi di Lombongo.
Sabtu depan jo neh?”
(“Mengapa kau baru bilang sekarang? Aku juga suka sekali pergi/ikut
(uti=mitigasi), tapi aku sudah terlanjur berjanji pada istri dan anak -anak mau
berekreasi di Lombongo. Sabtu depan saja (neh=mitigasi)?”

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

- pen. di masa dpn/lmpau
- alasan
- berjanji
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Analisis:

i) Pn-I dan MT memiliki tingkat kekuasaan yang sederajat atau setara sebab

mereka adalah saudara sepupu yang sebaya. Hal ini terlihat dari tuturan

Pn-I yang menyebut MT dengan kata ganti orang kedua tunggal ‘ngana’

atau ‘kau’. Dalam budaya masyarakat Gorontalo, pemakaian kata ‘ngana’

ini hanya boleh dipakai pada MT yang sebaya dan pada MT yang tingkat

kekuasaannya lebih rendah. Tingkat kekuasaan yang sederajat ini

kemudian menjadi alasan bagi Pn -I untuk mengutarakan penolakannya

atas ajakan MT untuk memancing pada hari itu.

ii) Pn-I dan MT memiliki hubungan yang dekat atau familiar, sebab sesuai

konteksnya Pn-I dan MT adalah mereka adalah dua orang yang terikat tali

kekeluargaan sebagai saudara sepupu . Keduanya merupakan dua orang

saudara sepupu yang cukup dekat yang terlihat dalam tuturan Pn-I

menolak tawaran MT “Kiapa ngana baru bilang sekarang?” atau

“Mengapa baru kau bilang sekarang?” Pertanyaan ini berarti bahwa jika

MT memberi tahu sebelumnya yaitu sebelum dia me mbuat rencana

berwisata dengan keluarganya, Pn -I bisa menerima tawaran MT dengan

menjadwalkan untuk berwisata pada hari yang lain. Selain itu kata ‘ngana’

juga menandakan hubungan mereka yang sebaya dan familiar.

iii) Tidak terjadi kerugian muka pada Pn -I maupun MT. Pn-I tidak terbebani

oleh tuturan penolakannya sebab Pn -I dan MT memiliki hubungan yang

dekat dan keduanya sama-sama memiliki hak untuk menentukan apa yang
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terbaik untuk Pn-I dan MT. MT juga bisa memahami maksud penolakan

yang dilakukan Pn-I.

4) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Anda sedang memperbaiki pintu pagar depan rumah. Suami dari adik kandung
anda (adik ipar) memberi saran kepada anda untuk mengganti pintu pagar
dengan yang baru. Anda merasa pintu pagarnya masih bisa digunakan hanya
perlu mengganti beberapa engselnya saja. Anda menolak saran adik ipar anda
tersebut, apa yang anda katakan kepadanya?

(IB5) “Iya memang pintunya somo ganti, tapi kita pe rencana mo ganti sekalian deng
pagar besok. Untuk sekarang baru dia pe engsel yang kita moganti, kan depe
pagar masih gaga, cuma engsel saja yang perlu diganti”.
(“Iya memang pintunya sudah mau diganti, tapi rencanaku mau ganti sekalian
dengan pagar besok. Untuk sekarang baru dia engsel nya yang kita mau ganti,
kan pagarnya masih bagus, cuma engsel saja yang perlu diganti”.)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan MT terhadap Pn -I rendah oleh karena itu Pn-I dapat

menolak MT tanpa beban. Dalam hal ini Pn -I lebih memilih tuturan

penolakan tidak langsung dengan menggunakan alasan.

ii) Jarak hubungan antara Pn-I dan MT adalah positif 1, artinya keduanya

memiliki hubungan yang dekat atau familiar, dimana MT adalah adik ipar

dari Pn-I. Jarak hubungan yang dekat ini juga membuat Pn -I bebas untuk

menolak saran MT.

iii) Pn-I tidak mengalami beban kerugian muka demikian pula dengan MT.

Pn-I tidak segan untuk menolak MT sebab tingkat kekuasaan Pn -I lebih

tinggi dari MT. Sedangkan muka MT tidak terancam sebab tuturan

P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

- alasan
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penolakan tersebut disampaikan dengan menggunakan alasan yang bisa

dipahami oleh MT.

5) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Putri anda kedatangan tamu di malam minggu. Teman putri anda tersebut
adalah anak dari salah satu sepupu istri anda yang kurang begitu anda kenal.
Teman putri anda tersebut meminta ijin kepada anda untuk mengajak putri
anda menonton di bioskop. Apa yang anda katakan ke pada teman putri anda
tersebut untuk menolak?

(IB6) “Ba nonton TV jo di rumah, malam minggu bagini biasa depe film bagus-
bagus”.
(“Menonton TV di rumah saja, malam minggu begini biasa filmnya bagus -
bagus”.)

Analisis:

i) Pn-I memiliki tingkat kekuasaan yan g lebih tinggi dari MT, dimana MT

adalah seorang teman dari anaknya yang umurnya sebaya dengan anaknya.

Pn-I memiliki hak untuk tidak memberi ijin dan menolak permohonan MT

untuk mengajak anaknya keluar rumah atau menonton film di Bioskop.

Tingkat kekuasaan ini mendorong Pn-I untuk menyatakan penolakan tidak

langsung kepada MT dengan tuturan pendek yaitu dengan memberi

alternatif.

ii) Jarak hubungan yang dimiliki Pn -I dan MT adalah tidak dekat atau tidak

familiar, sebab dalam konteksnya MT adalah seorang anak y ang menjadi

teman dari anak Pn-I yang baru dikenal Pn-I. Ketidakfamiliaran ini

menyebabkan Pn-I tidak menyetujui permintaan MT.

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

- alternatif
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iii) Tingkat kerugian muka yang terjadi pada Pn -I adalah negatif 1, artinya Pn-

I tidak mengalami FTA pada saat menyatakan penolakan t ersebut.

Sebaliknya, MT mengalami FTA yang diakibatkan oleh penolakan tidak

langsung yang disampaikan oleh Pn. Alternatif yang diberikan oleh Pn -I

dianggap MT sebagai ungkapan penolakan yang tidak sesuai dengan

keinginannya.

b. Analisis Tuturan Penolakan Tidak Langsung Penutur BIDG II pada
Ranah Keluarga

Berikut analisis tuturan penolakan oleh penutur BIDG II (Pn-II) pada

ranah keluarga ditinjau dari variabel sosial yang melatarbelakangi tuturan

penolakan tersebut:

1) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Kakak anda mengundang anda datang ke pertemuan perekrutan anggota
sebuah produk Multi Level Marketing (MLM) yang akan dilaksanakan di
rumahnya. Anda tidak ingin datang, karena selain tidak menyukai bisnis
seperti itu, anda tidak memiliki waktu untuk menjalankan bisnis te rsebut. Apa
yang anda katakan kepada kakak anda?

(IIB1) “Yah..kak… Ndak apa-apa kan kalo saya ndak datang? Saya mopigi deng
paitua ke rumah bosnya nanti malam. Jangan marah neh..”
(“Yah..kak… tidak apa-apa kan kalau saya tidak datang? Saya mau pergi
dengan suami ke rumah bosnya nanti malam. Jangan marah ( neh=mitigasi)..”)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan MT terhadap Pn -II tinggi yaitu positif 1. Tingkat

kekuasaan ini menyebabkan Pn-I harus menolak menggunakan tindak

P(-1), P(+1)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

- alasan
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tutur penolakan tidak langsung untuk menghi ndari ancaman muka yang

terjadi baik pada MT maupun pada Pn -II sendiri.

ii) Jarak hubungan antara Pn-II dan MT adalah familiar sebab mereka

memiliki hubungan kekerabatan kakak dan adik kandung. Hubungan

kekeluargaan yang dekat ini membuat Pn -II bisa menolak MT tetapi

dengan bentuk penolakan tidak langsung.

iii) Tingkat kerugian muka Pn-II dan MT adalah negatif 1 artinya keduanya

sama-sama tidak mengalami kerugian muka. Pn -II tidak memiliki beban

menolak MT sebab MT adalah kakak kandungnya, dan MT tidak marah

dengan penolakan Pn-II sebab MT memahami alasan tersebut sebagai

bentuk ketidaksudian Pn-II yang dinyatakan secara tidak langsung.

2) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Anda bermaksud untuk melaksanakan acara syukuran atas kepulangan Ibu
anda berUmroh di tanah suci Mekah. Sepupu anda menyarankan untuk
memesan katering di tempat langganannya, tetapi anda sudah terlanjur
memesan pada seorang teman di kantor anda yang juga punya usaha katering.
Anda menolak saran sepupu anda tersebut. Apa yang anda katakan
kepadanya?

(IIB3) “Oh iyo? Nanti lain kali jo wa, soalnya kita so terlanjur pesan katering di
teman kantor. Terima kasih atas infonya ya”.
“Oh ya? Nanti lain kali saja (wa=mitigasi), soalnya aku sudah terlanjur pesan
katering di teman kantor. Terima kasih atas infonya ya”.

Analisis:

i) Pn-II dan MT memiliki tingkat kekuasaan yang sama atau setara, dalam

konteks ini mereka berdua adalah saudara sepupu yang sebaya. Tingkat

P(0), P(0)
D(+1), D(+1)
R(+1), R(-1)

- berjanji
- alasan
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kekuasaan ini menyebabkan Pn-II dapat menolak MT dengan bentuk

penolakan tidak langsung memberi alasan dan memberi janji.

ii) Jarak hubungan di antara Pn-II dan MT adalah dekat atau familiar, sebab

mereka terikat hubungan kekeluargaan yaitu saudara sepupu. Hubungan

tersebut menyebabkan Pn-II menolak MT dengan memberi janji dan

memberi alasan ketidaksanggupan Pn -II menerima saran dari MT.

iii) Beban kerugian muka yang terjadi pada Pn -II adalah +1 artinya Pn-II

mengalami kerugian muka ketika menolak saran tersebut, sebab Pn -II

tidak menyangka MT akan memberi saran itu yang terlihat dalam kalimat

menunjukan keterkejutan Pn-II “Oh ya?”. Sebaliknya, MT tidak

mengalami kerugian muka atau tidak mendapat beban sebab MT bisa

memahami alasan tersebut, dimana Pn-II pun tidak mungkin membatalkan

pesanan katering pada teman di kantornya hanya untuk menerima saran

MT.

3) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Sepupu anda yaitu anak tante anda datang bersama seseorang yang katanya
adalah saudara sepupunya dari pihak ayahnya. Yogyakarta. Orang tersebut
baru saja menyelesaikan pendidikan S2nya di Yogyakarta. Orang tersebut
kemudian mengundang anda pada acara syukuran di rumahnya. Anda merasa
baru mengenalnya dan menolak undangan itu. Apa yang anda katakan
kepadanya?

(IIB4) “Gitu ya? Tapi ndak janji neh, soalnya besok malam tu ada undangan juga”.
(“Gitu ya? Tapi tidak janji (neh=mitigasi), soalnya besok malam itu ada
undangan juga”.)

P(0), P(0)
D(-1), D(-1)
R(+1), R(+1)

- alasan
- jawaban tdk spesifik
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Analisis:

i) Tingkat kekuasaan di antara Pn -II dan MT adalah nol atau sederajat

sehingga Pn-II dapat menolak MT dengan penolakan yang tidak langsung

dengan memberi alasan dan jawaban yang tidak spesifik .

ii) Jarak hubungan di antara Pn-II dan MT adalah negatif 1 atau tidak

familiar. Dalam konteks, Pn-II baru mengenal MT. MT hanyalah seorang

kerabat jauh yaitu kerabat dari saudara sepupunya . Demikian pula MT

yang baru mengenal Pn-II ketika datang bersama sepupunya berkunjung

ke rumah Pn-II. Hubungan Pn-II dan MT yang tidak familiar

menyebabkan percakapan menjadi sedikit kaku sehingga Pn -II menjawab

undangan MT dengan jawaban yang cukup singkat dan tidak spesifik.

iii) Tingkat kerugian muka yang dialami oleh Pn -II tinggi sebab Pn-II merasa

bingung apakah harus menerima atau menolak orang yang belum

dikenalnya secara dekat. Hal ini terlihat dalam kalimat “Gitu ya?” pada

awal kalimatnya. MT mengalami kerugian muka juga sebab jawaban Pn-II

yang membingungkan atau tidak secara spesifik menerima atau menolak

undangannya tersebut.

4) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Seorang pedagang pakaian keliling membawa barang dagangannya ke rumah
anda. Anak bersama anda berniat membeli dan melihat -lihat baju-baju
tersebut. Anak anda memperlihatkan sebuah baju kepada anda dan
menyarankan agar anda mau membelinya. Anda merasa bahwa baju tersebut

P(+1), P(-1)
D(+1), D(+1)
R(-1), R(-1)

- prinsip
- alasan
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tidak cocok untuk anda. Anda menolak saran anak anda. Apa yang anda
katakan kepadanya?

(IIB5) “Ti mama tidak suka pake baju yang bagini nou, soalnya ti mama pe badan
besar, sedangkan baju ini cuma cocok buat orang -orang yang kurus”.
(“(Ti=mitigasi) mama tidak suka pakai baju yang begini ( nou=panggilan
sayang terhadap seorang perempuan), soalnya ( ti=mitigasi) badannya mama
besar, sedangkan baju ini cuma cocok buat orang -orang yang kurus”.)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan Pn-II terhadap MT adalah tinggi sebab, Pn -II adalah

Ibu dari MT. Pn-II dapat menolak Pn-II tanpa sungkan kepada MT.

ii) Jarak hubungan Pn-II dan MT adalah familiar, dimana Pn -II dan MT

terikat dalam hubungan kekeluarg aan yang sangat dekat yaitu antara Ibu

dan anak. Hubungan yang dekat ini memberi kesempatan kepada Pn -II

untuk menolak MT dan menggunakan bentuk penolakan prinsip.

iii) Tingkat kerugian muka yang dialami oleh Pn -II adalah negatif 1, yaitu Pn-

II tidak memiliki beban moril dalam menolak saran MT. Begitu juga

dengan MT, MT tidak merasa keberatan dengan penolakan Pn -II karena

dia mengerti bahwa Ibunya atau Pn -II lebih tahu apa yang terbaik buat

Ibunya. Malah MT merasa senang bisa memiliki pengetahuan cara

memilih baju yang baik lewat penjelasan Pn -II.

5) PDR{Pn,MT} =

Situasi:

Anda sedang membuat roti bakar ketika adik anda datang bersama temannya
yang baru kali ini anda melihatnya. Adik anda mengatakan bahwa temannya
tersebut masih memiliki hubungan keluarga kere na memiliki marga yang
sama. Setelah ditanyakan pada adik teman anda tersebut ternyata dia memang

P(+1), P(-1)
D(-1), D(-1)
R(-1), R(+1)

- prinsip
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masih kerabat dari pihak ayah. Teman adik anda itu, melihat anda sedang
membuat roti bakar, menyarankan agar rotinya ditaruh keju. Tapi anda
menolak karena anda kurang menyukai keju. Apa yang anda katakan pada
teman adik anda untuk menolak sarannya itu?

(IIB5) “Masak sih? Depe rasa asin-asin bagitu, nyanda enak. Dari dulu kita ndak
suka keju”.
(“Masak sih? Rasanya asin-asin begitu, tidak enak. Dari dulu aku tidak suka
keju”.)

Analisis:

i) Tingkat kekuasaan Pn-II terhadap MT adalah positif 1 atau tinggi. Hal ini

menyebabkan Pn-II dapat menolak Pn-II tanpa beban, artinya MT

bukanlah orang yang harus dia segani.

ii) Jarak hubungan di antara Pn-II dan MT adalah negatif 1 artinya Pn-II tidak

familiar dengan MT, sebab Pn-II baru mengenal MT sebagai teman dari

adiknya. Jadi keduanya baru terlibat percakapan pada saat tuturan

penolakan terjadi. Oleh sebab itu, Pn -II dapat menolak MT dengan

memberi pernyataan prinsip yang di pegang oleh Pn-II bahwa dia tidak

menyukai yang namanya keju.

iii) Tingkat kerugian muka yang dialami oleh Pn -II adalah negatif 1, artinya

tidak terjadi FTA pada Pn-II. Hal ini disebabkan oleh tingkat kekuasaan

Pn-II yang lebih tinggi daripada MT dan hubungan m ereka yang tidak

familiar. Jadi tuturan Pn-II yang menolak dengan prinsip menurut Pn -II

adalah hal yang wajar dia lakukan. Sebaliknya MT mengalami FTA sebab

sarannya ternyata tidak cocok dengan keinginan Pn -II.
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3. Perbedaan Realisasi Tindak Tutur Penolakan oleh Penutur BIDG

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa responden atau penutur

BIDG yang terpilih dalam penelitian ber jumlah dua orang, yaitu penutur BIDG I

(responden laki-laki) dan penutur BIDG II (responden perempuan). Oleh karena

itu, pada subbab ini, peneliti berinisiatif untuk menjelaskan secara sekilas

perbedaan realisasi tindak tutur penolakan yang disampaikan oleh kedua penutur

BIDG tersebut.

Eckert dan Ginet (2003:35) menyatakan bahwa esensi alamiah yang

dimiliki oleh laki-laki adalah kuat, berani, agresif, penggerak atau pendorong

seks, tenang, rasional, langsung, kompetitif, praktis, dan kasar. Sebaliknya

perempuan memiliki esensi alamiah seperti lemah, penakut, pasif, penggerak

hubungan, emosional, kurang rasional, tidak langsung, kooperat if,

memelihara/mengasuh, dan lembut. Dalam data yang dikumpulkan, dari dua belas

tuturan yang disampaikan penutur BIDG I pada ranah kerja dan ranah keluarga,

hampir semua tuturan atau sembilan tuturan menunjukan sikap yang berani yaitu

pada tuturan IA1, IA2, IA3, IA5, IA6, IB3, IB4, IB5, dan IB6.

Pada tuturan IA2 (lihat korpus data), Pn-I menggunakan bentuk penolakan

memberi alternatif “Boleh sejam lagi saya ke sana?” merupakan bentuk realisasi

dari sifat laki-laki yang berani dalam menolak dengan member i pernyataan

alternatif dalam bentuk pertanyaan bahwa Pn-I hanya bisa memenuhi keinginan

atau  permintaan MT dalam waktu satu jam kemudian. Dalam hal ini Pn-I berani

menolak MT yang memiliki jabatan struktural yang lebih tinggi darinya.

Selanjutnya, Pn-I juga mengemukakan alasan yang dianggap rasional yaitu dia
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harus melayani tamu pimpinannya atau atasan langsung (Kepala Biro AUK). Pn -I

juga berfikir secara praktis bahwa dia harus mementingkan kewajibannya

terhadap atasan langsungnya daripada memenuhi permi ntaan Kepala Biro

Akademik yang bukan atasan langsungnya.

Berbeda dengan penutur BIDG I, tuturan yang disampaikan oleh penutur

BIDG II menunjukan sikap terbalik , yaitu penakut (lebih tepatnya: segan atau

sungkan) dan kooperatif. Pn-II lebih suka menggunakan bentuk tuturan penolakan

berjanji dan menerima permintaan MT di masa depan. Pada tuturan IIA 2 terlihat

bahwaPn-II lebih penakut dan kooperatif. Hal ini terealisasi dalam tuturan

penolakan tidak langsung Pn-II yang memberi janji kepada MT yang memiliki

tingkat kekuasaan lebih tinggi yaitu seorang dosen senior laki -laki yang harus

dihormati dan disegani Pn-II. Pn-II takut menolak sehingga Pn-II berusaha

membuat janji kepada MT “Nanti bantuan studi anak Bapak akan saya sisihkan”,

serta bersikap kooperatif dengan membuat pernyataan penerimaan di masa depan ,

yaitu “Sebaiknya Bapak datang lagi besok, kalau besok mungkin bisa, sebab

besok saya akan minta pencairan cek lagi sama PR II”.

Selain pada tuturan IIA2, realisasi tuturan penolakan yang menunjukan

esensi alamiah penutur perempuan terdapat pula pada tuturan IIA1, IIA4, IIA5,

IIB1, IIB2, IIB3, dan IIB4. Hal ini berarti bahwa hampir semua tuturan yang

disampaikan oleh penutur BIDG II merupakan realisasi dari esensi yang

dimilikinya sebagai seorang perempuan.


