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Abstract 

Nowadays the globalization is growing so fast, almost everything cannot be escaped from its influence, for 

instance, technology. The sophisticated affected to communication  one of them is social media. WhatsApp is one 

of the social media which is a cross-platform messaging application that allows us to exchange messages without 

SMS charges. WhatsApp uses the same internet data plan for email, web browsing, and others (Wikipedia). With 

Whatsapp Messenger, we can have a conversation online in personal or group, sharing files, send photos and etc. 

In this situation, Whatsapp used as one of discussion online media by human being with any kind of background 

and social status. There are some rules and certain format when communicating via online, in this case is 

Whatsapp. We should pay attention when texting since the sentences do not have pause and intonation that can 

lead misunderstanding between the group members. Brown and Levinson (1978) politeness is about how a person 

keep his/her attitude. The method that we use in this research is qualitative descriptive. The data is taken from a 

conversation in Whatsapp group with various themes and contexts.  From this research, we found that there are 

some conversations in Whatsapp group which not applied politeness. 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini arus globalisasi berkembang begitu pesatnya hampir segala lini tidak lepas dari 

pengaruhnya salah satunya teknologi. Kecanggihan teknologi menjadikan manusia dalam 

berhubungan dengan pihak lain tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan pun dan 

dimana pun manusia dengan perangkat teknologi tersebut dapat menjalin hubungan, 

mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Teknologi 

komunikasi informasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Salah 

satu media yang digunakan yang digunakan dalam berkomunikasi adalah media 

sosialWhatsApp (WA) yakni media sosial  yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. 

Hal ini dikarenakan kepraktisannya. WA tidak hanya memiliki fitur percakapan antarpribadi, 

tetapi juga percakapan dalam grup, seperti grup organisasi, grup hobi, grup alumni, dan 

sebagainya. Dengan kemudahan inilah, pada perkembangannya WA juga dimanfaatkan 

sebagai salah satu tempat diskusi ruang maya yang dapat menjangkau seluruh kalangan 

dengan berbagai latar belakang anggota grup. Dalam berkomunikasi, penutur tidak hanya 

mengutamakan tersampaikannya suatu gagasan kepada lawan tutur, tetapi penutur juga harus 

memperhatikan prinsip kesantunan dalam mengungkapkan gagasannya tersebut. Kesantunan 

merupakan hal paling mendasar dalam terjalinnya komunikasi yang baik, terutama dalam 

bahasa tulis yang tidak memiliki fitur suprasegmental, seperti jeda dan intonasi, sehingga 

sangat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penutur dan petutur. Begitu pula 

pada bahasa yang digunakan dalam percakapan grup WA. Selain pemakaian tanda baca yang 
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benar, pemilihan kata-kata pun harus diperhatikan agar antara penutur dan petutur memiliki 

kesamaan kognisi sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Kesantunan berbahasa 

menjadi hal yang patut dibahas berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yang 

sudah mengabaikan kesantunan dalam berkomunikasi atau berbahasa. Hal ini terjadi sejak 

lahirnya masa reformasi yang ditandai dengan uforia kebebasan berpendapat dan berbicara 

oleh masyarakat Indonesia. Uforia kebebasan berpendapat terkadang menjadikan seseorang 

lalai dalam masalah kesantunan yang dapat kita lihat pada suasana unjuk rasa, aksi, acara 

diskusi, dan bahkan di ruang terhormat seperti dalam siding anggota dewan. Akibatnya, tak 

jarang kita melihat konflik antara dua kubu yang berseberangan  atau bahkan terjadi perang 

mulut seperti terjadi di ruang sidang DPR yang berujung anarkis.  Hal-hal tersebut sebetulnya 

dapat dihindari jika seseorang masih berpedoman pada prinsip-prinsip kesantunan.  

Penulis memilih kesantunan percakapan di group Whatsapp berdasarkan pertimbangan 

bahwa ragam bahasa yang kurang sopan kerap kali menjadi instrumen komunikasi dalam 

pergaulan masyarakat Indonesia. Baik kalangan yang berada pada lingkungan pendidikan 

atau yang berada di luar lingkup pendidikan. Hal ini menjadikan sebuah daya tarik tersendiri 

untuk diteliti serta digunakan sebagai acuan cara bertutur di dalam dunia maya khusunya 

percakapan di group WA agar kasus seperti paparan di atas tidak terulang kembali dan para 

pengguna media sosial serta seluruh pembaca umumnya untuk menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dalam bertutur di media sosial ataupun di dalam dunia nyata. 

 

METODOLOGI 

Sarana manusia untuk belajar dengan dunia luar melalui komunikasi. Sentuhan lingkungan 

global yang berbasis media berpengaruh terhadap proses berkomunikasi. Hubungan dan 

keahlian sosial dalam komunikasi berubah dari tatap muka menuju hubungan dunia maya. 

Mempermudah tanpa mempermasalahkan di mana jarak mereka berada. Komunikasi 

hiperpersonal atau hyperpersonal communication menunjukkan akivitas sosial lewat jejaring 

sosial lebih memikat daripada secara langsung (Walther 1996). Keintiman antarpersonal lebih 

terjalin. Komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan 

tidak hanya secara lisan, tetapi juga tulisan untuk memperkaya sebuah pesan (Hybels dan 

Weafer II 1992). Membangun upaya komunikasi dalam sebuah kelompok diperlukan agar 

terjalin kualitas hubungan antarindividu yang baik dan memudahkan terjalinnya kerja sama. 

Argiris (1994) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana seseorang, 

kelompok, atau organisasi (sender) mengirimkan informasi pada orang lain, kelompok, atau 

organisasi (receiver). Meskipun sering melakukan komunikasi sering kali mengabaikan cara 

berkomunikasi yang baik dan benar. Dalam proses tersebut terdapat distorsi atau gangguan 

terutama media yang digunakan. Gangguan akan menghambat dan mengurangi kemampuan 

dalam komunikasi sehingga menimbulkan prasangka.  Situasi juga dapat mempengaruhi 

jalannya komunikasi karena situasi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang berkomunikasi 

sehingga pada waktu berkomunikasi dengan pihak lain tidak hanya harus mempertimbangkan 

isi dan cara penyampaian atau bahasa yang digunakan, tetapi juga situasi ketika komunikasi 

akan disampaikan. Jika penafsiran berbeda maka menimbulkan penafsiran salah dan maksud 

tidak tercapai.  

Bentuk komunikasi tertinggi adalah komunikasi empatik yang memiliki makna melakukan 
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komunikasi untuk mengerti, memahami karakter dan maksud dan peran orang lain yang 

menerima pesan (Knutson 2003). Dalam hal ini, kebaikan dan sopan santun seperti halnya 

kemampuan diperlukan untuk memenuhi komitmen yang disampaikan sehingga menjelaskan 

harapan dalam suatu komunikasi untuk menghindari terjadinya harapan yang bertentangan 

atau berbeda dengan peran dan tujuan komunikasi.  

Komunikasi tidak sebatas menyampaikan informasi, tetapi lebih lanjut dapat menimbulkan 

pembentukan pendapat dan sikap (Uchyana 1993:27) bahkan dapat membentuk pendapat 

umum atau public opinion. Dengan demikian, komunikasi tidak sekedar menyampaikan 

informasi, tetapi juga menggambarkan pikiran, ide, dan sikap sebagaimana diungkapkan 

Williem & Wayne 

(Uchyana 1990:6) bahwa "Communication is process by which information is exchanged 

between or among individuals through a common system of symbols, signs, and behavior". 

Komunikasi berhubungan dengan sikap yang mengaarah pada kesantunan. Kersantunan 

merupakan manifestasi dari nilai, kemampuan, dan kapasitas moral yang merupakan karakter 

mengandung nilai-nilai yang baik. Sehingga tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik dan 

menerapkannya sehingga berdampak positif terhadap lingkungan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik yang 

digunakan adalah teknik simak bebas lihat cakap. Data diambil dari percakapan grup 

Whatsapp dengan berbagai latar belakang topik. Teks percakapan kemudian dianalisis 

dengan mengaitkannya pada konteks yang menjadi latar percakapan tersebut. Konteks 

diambil tidak hanya sewaktu yaitu saat percakapan berlangsung saja. Namun, konteks 

diambil dari jangka waktu tertentu. Pengambilan konteks yang jangka waktu yang lebih luas 

ini ditujukan agar peneliti mendapat gambaran bagaimana kedekatan sosial partisipan-

partisipan yang terlibat dalam percakapan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Ketidaksantunan dalam WA yang sering ditemukan dalam percakapan di grup WA 

adalah left grup. Left grup sering dikaitkan dengan bermacam – macam alasan. “ah bikin 

sakit hati omongannya, aku left aja”, “kok grupnya sepi banget ya. Buat apa ada grup 

mending left aja.” “parah parah, chat aku nggak ada yang respon”, “bahas apaan sih ini, kok 

males ya baca, left aja deh.”, dan masih banyak lagi. Left grup ini didasari hanya karena 

emosi sesaat dan ini bisa memunculkan provokasi kepada anggota lain dan mengubah rasa 

dari awalnya akrab menjadi canggung atau malah memutus tali silaturahmi sebuah komunitas 

atau kelompok didalam grup. 

 Tidak adanya tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan salah satu anggota juga 

merupakan tindak ketidaksantunan menurut Levinson. Hal ini dikarenakan penutur atau 

anggota yang bertanya tersebut dianggap seperti tidak ada atau tidak menjadi bagian dari 

grup tersebut. Oleh karena itu, tidak adanya tanggapan sama sekali dari anggota lainnya di 

dalam grup mengakibatkan wajah negatif penutur atau penanya. Kebutuhan orang lain untuk 

dihargai diabaikan begitu saja. 

Setiap anggota yang ada di grup WA tentu memiliki pemikiran dan pemahaman berbeda 

mengenai suatu bahasan atau tanggapan. Hal ini yang sering menjadi perselisihan. Pengirim 

harus mengerti kaidah etika kesantunan, tentu perlu pemilihan bahasa yang sopan dan 
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nyaman untuk dibaca, hal - hal seperti itu tentu berbeda respon daripada menulis ala kadarnya 

dalam penyampaian suatu hal. Saat pengirim menuliskan secara santun, pasti akan 

meminimalisir fenomena - fenomena yang sering dihadapi didalam grup. Penggunaan bahasa, 

pemilihan kata-kata yang baik, sadar konteks, serta sadar akan kebutuhan orang lain untuk 

dihargai merupakan kunci komunikasi. Khusus pada bahasa tulis, seperti WA, penggunaan 

tanda baca dan penggunaan huruf yang tepat (tidak besar-kecil atau besar semua) juga harus 

diperhatikan. Berikutnya mengingat tujuan awal pembentukan grup WA itu untuk apa, untuk 

berdiskusi, untuk saling mengingatkan, untuk menjaga tali silaturahmi, atau bahkan bersama 

– sama membangun rencana yang baik dan positif kedepannya. Selanjutnya WA merupakan 

sarana komunikasi yang memiliki jangkauan meluas, semisal pengirim menuliskan sebuah 

informasi atau kata - kata bijak, saat si pembaca menyukai dan menyetujui apa yang ditulis 

oleh si pengirim, maka pembaca akan menyebar luaskan dengan teman - teman lain, sehingga 

dampak baik-buruk yang ditimbulkannya pun akan luas pula. Jika bahasa sudah tertata maka 

tidak menutup kemungkinan cara berpikir kita pun akan tertata. 

  Berkomunikasi bukanlah menyampaikan informasi semata, melainkan upaya 

untuk menjalin hubungan sosial di masyarakat, memudahkan berkoordinasi antar anggota. 

Dalam berkomunikasi yang perlu diperhatikan bukan hanya isi, tetapi juga cara. Dalam 

bahasa tulis dan ruang maya dengan pelibat tutur yang banyak dan latar belakang yang luas, 

kesantunan merupakan cara sekaligus prinsip yang paling penting dalam komunikasi yang 

baik. Bahasa yang santun mencerminkan karakter santun penuturnya. Menjadi anggota yang 

dapat menanggapi atau merespon dengan baik, karena jika ingin dihargai maka mulailah 

untuk menghargai orang lain, tentu ini termasuk dalam kaidah kesantunan. Pikiran positif 

diperlukan sebagai anggota grup, berprasangka baik dapat membantu mengoptimalkan emosi 

dan tetap santun dalam grup.  

 

KESIMPULAN 

Berkomunikasi bukanlah menyampaikan informasi semata, melainkan upaya untuk menjalin 

hubungan sosial di masyarakat. Dalam berkomunikasi yang perlu diperhatikan bukan hanya 

isi, tetapi juga cara. Dalam bahasa tulis dan ruang maya dengan pelibat tutur yang banyak dan 

latar belakang yang luas, kesantunan merupakan cara sekaligus prinsip yang paling penting 

dalam komunikasi yang baik. Bahasa yang santun mencerminkan karakter santun penuturnya. 

Cara berutur di dunia maya khususnya grup Whatsapp perlu diperhatikan mengingat latar 

belakang antar anggota yang berbeda. Karena kesalahan berkomunikasi dapat menimbulkan 

kesenjangan dalam grup. Harapannya para anggota untuk menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam bertutur di media sosial ataupun di dalam dunia nyata. 
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