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ABSTRACT
This research was based on the problem of students’ of STKIP

Rokania Riau etiquette in communicate using Bahasa Indonesia in
industrial revolution 4.0, such as: did not state the identity clearly, often
gave information about the needs in partial that makes the communication
not effective, and used wrong slang words. The aim of this research was to
describe and interpret the scale of STKIP Rokania Riau students’
politeness while communicating Bahasa Indonesia in industrial revolution
4.0. This research used qualitative-descriptive analysis method. The data
was collected through observation and interview. The result of this
research showed that: (1) the scale of students’ politeness used in
declarative and imperative speech acts was equality scale that was caused
by their intimate relationship and (2) politeness scale that students used in
interrogative speech act was formality scale. In conclusion, scale of
politeness used by students in communicating in Bahasa Indonesia were
equality and formality scale. It showed that the social-distance
relationship influenced the form and strategy of STKIP Rokania Riau
student’s speech act when communicate in Bahasa Indonesia.
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PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam kompetensi pragmatik adalah

kesopanan. Kesopanan adalah “ekspresi tujuan penutur untuk

mengurangi ancaman yang ditimbulkan dalam tindakan ancaman satu

sama lain” (Mills, 2003, p.6). Penelitian kesopanan telah muncul dari

peneliti dalam paradigma post modern yang memberikan epistemologi

alternatif dan kerangka ontologi dalam melakukan penelitian kesopanan
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(Eelen 2001; Locher 2004, 2006; Locher dan Watts 2005; Mills 2003; Watts

2003, 2005). Peneliti Asia, dalam kritik mereka, menjelaskan bahwa

gagasan mengenai muka tidak bisa diaplikasikan dalam budaya kolektifis

(Gu, 1990; Mao, 1994; Matsumoto, 1988; Yu, 2001).

Pizziconi (2006) memberikan salah satu kunci debat mengenai

penelitian kesopanan sekarang, dimana “gagasan bermanfaat mengenai

kesopanan” dapat bertahan “ketika konstruksi dihilangkan dari sejarah

yang telah ada, spesifik sosial budaya, dan konsep interaksional negosiai

mengenai istilah (p.680). Kesopanan itu sendiri sebagai poin utama

penelitian telah berada dibawah ancaman dalam visi post modern dalam

penelitian kesopanan.

Agyekum (2010:77-97), dari University of Ghana, dalam Journal of

African Studies mendeskripsikan hasil penelitiannya tentang tindak tutur

ekspresif, khususnya berterima kasih pada masyarakat Akan di Afrika,

seperti: (1) berterima kasih setelah kelahiran anak, (2) berterima kasih

dalam kesempatan gembira: pesta pernikahan dan pernikahan, selamat

dari kecelakaan, prestasi, promosi, pewarisan, (3) kegiatan pemakaman,

(4) berterima kasih setelah perwasitan, (5) berterima kasih ironik

(berterima kasih secara tidak langsung), dan (6) berterima kasih di kuil.

Fungsi sosial, budaya, dan kondisi akan dipertimbangkan pada saat

tindak tutur berterima kasih dilakukan masyarakat Akan (Agyekum, 2010:

77).

Kubany, dkk. (1992) mengkaji tentang manifestasi marah. Pesan

“you” seperti you are hurting my feelings atau you are making me so mad

lebih menunjukkan emosi negatif yang kuat daripada pernyataan “I”

seperti I’m getting angry. Pemilihan strategi terkait dengan
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ketidaklangsungan menolak sebagai tingkat kesantunan pada realitasnya

sangat tergantung pada hubungan antara penutur dan lawan tutur (Al-

Kahtani, 2006). Menurut Felix-Brasdefer (2008), berdasarkan hasil

penelitiannya tentang persamaan dan perbedaan pola dan persepsi

menolak mahasiswa, perilaku tutur menolak berkaitan erat dengan

faktor sosial, seperti gender, usia, tingkat pendidikan, kekuasaan, dan

jarak sosial, di samping faktor budaya.

Keykhayee (2013:352) menyampaikan pandangannya tentang

katidaksantunan yaitu sebuah area baru  penelitian  tentang  kejujuran

yang belum tampak banyak perhatian seperti pada lahan bidang kajian

kesantuan. Ketidaksantunan adalah sebagian dari interaksi sosial seperti

halnya kesantunan, kendatipun berbeda dari sisi pandang. Berdasarkan

tujuan penggunaannya, ketidaksantunan didefinisikan sebagai suatu

kegiatan berbahasa yang ditujukan untuk merusak hubungan antar

persona atau menyerang muka mitra tutur degan sengaja (Archer, 2008;

Bousfield, 2008; Culpeper, 1996; Limberg, 2009).

Skala kesantunan menurut Leech (1993) ada lima, yaitu: (1) skala

kerugian, (2) skala pilihan, (3) skala ketidaklangsungan yang menunjuk

kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah

tuturan, (4) skala keotoritasan menunjukkan kepada hubungan status

sosial antar penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam petuturan, dan

(5) skala jarak sosial menunjukkan kepada peringkat hubungan sosial

antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah petuturan.

Selain itu, skala kesantunan menurut Brown and Levinson terdiri atas

tiga hal, yaitu: (1) skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra

tutur banyak ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin,
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dan latar belakang sosial cultural, (2) skala peringkat status sosial antara

penutur dan mitra tutur atau seringkali disebut dengan peringkat

kekuasaan didasari pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra

tutur, dan (3) skala peringkat tindak tutur didasarkan atas kedudukan

relative tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainnya. Skala

kesantunan menurut Lakoff, yaitu: (1) skala formalitas dinyatakan agar

para peserta tutur dapat merasakan nyaman dan kerasan dalam kegiatan

bertutur, (2) skala ketidak tegasan atau seringkali disebut skala pilihan

menunjukkan bahwa penutur dan mitra tutur dapat saling merasakan

nyaman, dan (3) peringkat kesekawanan atau kesamaan menunjukkan

bahwa agar bersifat santun.

Prinsip kesantunan harus menjaga keseimbangan sosial dan

keramahan hubungan karenanya hanya dengan hubungn-hubungan

yang demikian dapat diharapkan kerjasama antara penutur dan petutur.

Menurut Brown dan Levinson (1987) sebelum bicara, orang akan terlebih

dahulu mempertimbangkan tingkat keterancaman muka pelaku tutur di

dalam situasi tutur tertentu. Tingkat keterancaman muka pelaku tutur

dihitung berdasarkan perbedaan tingkat kekuasaan antara penutur dan

petutur. Situasi tutur yang tingkat keterancaman muka tinggi adalah

situasi tutur dimana petutur lebih tinggi daripada penutur dan tingkat

solidaritas penutur rendah. Sebaliknya, situasi tutur yang tingkat

keterancaman muka rendah adalah situasi tutur yang kekuasaan petutur

lebih rendah daripada kekuasaan penutur dan solidaritas antara petutur

dan penutur tinggi.
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Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan khusus penelitian yang

dilakukan adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai skala

kesantunan berbahasa mahasiswa STKIP Rokania Provinsi Riau. Urgensi

penelitian ini adalah adanya kebutuhan dalam merekonstruksi skala

kesantunan berbahasa mahasiswa agar berkomunkasi secara efektif dan

santun dalam berkonsultasi dengan dosen dan sesama mahasiswa

lainnya. Selain itu, perlu mengembangkan materi ajar mengenai skala

kesantunan berbahasa mahasiswa ke dalam buku teks mata kuliah

pragmatik di STKIP Rokania Provinsi Riau. Oleh sebab itu, peneliti

penting melakukan pengkajian tentang “Rekonstruksi Skala Kesantunan

Berbahasa Mahasiswa STKIP Rokania Provinsi Riau.”

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini

dilaksanakan di STKIP Rokania Provinsi Riau. Data yang menjadi korpus

dalam penelitan ini adalah tuturan mahasiswa STKIP Rokania Provinsi

Riau. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi

dan wawancara sebagai data awal. Teknik analisis data penelitian ini

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data,

penayjian, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Skala Kesantunan Berbahasa Indonesia Siswa berupa Tuturan
Deklaratif

Tuturan dalam kalimat deklaratif merupakan tuturan yang

bertujuan untuk memberikan suatu pernyataan yang tidak mengharapkan

adanya komentar dari mitra tutur. Chaer (2010) menyatakan bahwa ada

empat jenis tuturan deklaratif, yaitu: menyatakan atau menyampaikan

informasi faktual, menyatakan keputusan atau penilaian, menyatakan
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ucapan selamat atau ucapan duka, dan menyatakan perjanjian, peringatan

atau nasihat. Selanjutnya, paparan mengenai hasil analisis skala

kesantunan berbahasa Indonesia mahasiswa STKIP Rokania Provinsi Riau

berupa tuturan deklaratif, selengkapnya dapat dilihat dari uraian berikut

ini.

Dengan Pak Herwandi (1)

Tuturan di atas merupakan salah satu bentuk tuturan deklaratif

yang bertujuan untuk memberikan atau menyatakan informasi. Tuturan

tersebut disampaikan oleh salah seorang mahasiswa kepada temannya

yang sedang bertanya. Saat itu, seorang mahasiswa bertanya mengenai

dosen yang akan mengajar di sebuah kelas. Selanjutnya, jika dikaji

berdasarkan strategi yang digunakan penutur, maka dapat dipahami

strategi bertutur langsung atau tanpa basi-basi diterapkan dalam

perbincangan tersebut. Penutur menggunakan kata-kata langsung dalam

menyampaikan sebuah pernyataan informatif sehingga langsung

dipahami oleh mitra tutur. Selain itu, skala kesantunan yang digunakan

dalam tuturan deklaratif tersebut adalah skala formalitas.

Menurut Lakoof (1993), skala formalitas menunjukkan bahwa

penutur bertujuan menciptakan suasana nyaman dan kerasan kepada

mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Dengan kata lain,

tuturan di atas merupakan tuturan yang berada pada skala kesantunan

yang disebabkan oleh kondisi yang formal. Selain itu, penggunaan kata-

kata yang singkat atau pendek membuat pembicaraan akan semakin

terjalin. Walaupun tuturan tersebut berupa tuturan yang pendek, namun

tetap berada pada skala kesantunan jarak sosial sehingga masih terasa
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nyaman direspons oleh mitra tutur. Selanjutnya, terdapat contoh tuturan

deklaratif keputusan seperti di bawah ini:

Aku yang ngomong (2)

Tuturan di atas merupakan salah satu bentuk tuturan deklaratif

yang bertujuan untuk memberikan atau menyatakan keputusan. Tuturan

tersebut disampaikan oleh salah seorang mahasiswa kepada temannya

yang sedang memegang telepon genggam untuk menghubungi dosen

yang tidak datang. Saat itu, seorang mahasiswa menyatakan suatu

keputusan mengenai keputusannya untuk menghubungi atau menelepon

dosen yang tidak datang dalam perkuliahan. Selanjutnya, jika dikaji

berdasarkan strategi yang digunakan penutur, maka dapat dipahami

strategi bertutur langsung atau tanpa basi-basi diterapkan dalam

perbincangan tersebut.

Penutur menggunakan kata-kata langsung dalam menyampaikan

sebuah pernyataan sehingga langsung dipahami oleh mitra tutur. Selain

itu, skala kesantunan yang digunakan dalam tuturan deklaratif tersebut

adalah skala kesekawanan. Menurut Lakoff, skala kesekawanan

menunjukkan suatu usaha penutur agar terlihat santun dalam sebuah

pertuturan. Dengan kata lain, tuturan di atas merupakan tuturan yang

berada pada skla kesantunan yang disebabkan oleh pertemanan yang

telah akrab.

2. Skala Kesantunan Berbahasa Indonesia Siswa berupa Tuturan
Imperatif

Tuturan imperatif merupakan tuturan yang sering diujarkan

mahasiswa ketika bersosialisasi. Tuturan ini merupakan tuturan yang

bermaksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan

sesuatu yang diinginkan oleh penutur (Rahardi, 2005:79). Terdapat empat
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tipe tuturan imperatif Bahasa Indonesia yang sering dituturkan oleh

mahasiswa STKIP Rokania Provinsi Riau ketika berkomunikasi. Keempat

jenis tuturan imperatif tersebut, yaitu: (1) tuturan imperatif biasa, (2)

tuturan imperatif suruhan/ perintah, (3) tuturan imperatif permohonan/

permintaan, dan (4) tuturan imperatif pemberian izin.

Selanjutnya, hasil temuan menunjukkan bahwa keempat jenis

tuturan imperatif yang dituturkan oleh mahasiswa STKIP Rokania

Provinsi Riau bertujuan untuk memerintah atau meminta orang lain agar

apa melakukan apa yang disuruh oleh penutur. Beberapa contoh analisis

masing-masing jenis tuturan imperatif mahasiswa STKIP Rokania

Provinsi Riau yang akan dikaji berdasarkan skala kesantunan,

selengkapnya dapat dilihat dari paparan berikut ini.

Cepatlah pulang woi! (3)

Tuturan di atas, dituturkan oleh seorang mahasiswa ketika sedang

keluar dari kelas dan melanjutkan untuk duduk di depan sebuah pusat

informasi. Mahasiswa tersebut sedang melakukan perbincangan tentang

pengundian nomor arisan. Tuturan di atas merupakan jenis tuturan

imperatif yang biasa. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu:

dituturkan dengan intonasi yang keras dan tinggi pada awal kalimat

tuturan, menggunakan kata kerja dasar, dan menggunakan partikel “-lah”.

Berdasarkan tanda-tanda tersebut, dapat dijelaskan bahwa tuturan

tersebut merupakan tuturan perintah yang ditujukan oleh seseorang

mahasiswa kepada temannya karena mereka akan segera pergi ke suatu

tempat yang akan dituju. Tuturan tersebut merupakan suatu tuturan yang

biasa dituturkan oleh seseorang untuk member perintah. Hal tersebut

senada dengan pendapat Rahardi (2005:79) yang menyatakan bahwa
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dalam bahasa Indonesia, kalimat imperatif biasa lazimnya memiliki ciri-

ciri: (1) berintonasi keras, (2) didukung dengan kata kerja dasar, (3)

berpartikel pengeras –lah.

Selanjutnya, jika dikaji berdasarkan strategi yang digunakan

penutur, maka dapat dipahami bahwa hubungan jarak sosial yang dekat

dengan mitra tutur menyebabkan strategi bertutur langsung atau tanpa

basi-basi diterapkan dalam perbincangan tersebut. Penutur menggunakan

kata-kata langsung dalam menyampaikan keinginannya sehingga

langsung dipahami oleh mitra tutur. Selain itu, skala kesantunan yang

digunakan dalam tuturan imperatif tersebut adalah skala kesantunan

jarak sosial.

Menurut Leech (1993), skala jarak sosial menunjukkan kepada

peringkat hubungan sosial antara penutur dengan mitra tutur yang

terlibat dalam sebuah pertuturan. Dengan kata lain, tuturan di atas

merupakan tuturan yang berada pada skala kesantunan yang disebabkan

oleh skla jarak sosial. Walaupun tuturan tersebut berupa tuturan imperatif

biasa, namun tetap berada pada skala kesantunan jarak social sehingga

masih terasa nyaman direspons oleh mitra tutur. Selanjutnya, terdapat

contoh tuturan imperatif  suruhan/ perintah seperti di bawah ini:

Kau ucapkanlah selamat ulang tahun, sini! (4)

Tuturan di atas merupakan salah satu contoh tuturan imperatif

suruhan/ perintah. Tuturan tersebut dituturkan ketika beberapa orang

mahasiswa duduk-duduk sambil menunggu pertukaran jam kuliah. Topik

yang dibicarakan mengenai hari ulang tahun salah seorang temannya.

Kemudian salah seorang dari mereka mengingatkan tentang hari itu

merupakan hari ulang tahun temannya dan ia disuruh agar mengucapkan
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kata-kata selamat. Selain itu, kata Sini! merupakan kata suruhan/perintah

yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur

Selanjutnya, jika dikaji berdasarkan strategi yang digunakan

penutur, maka dapat dipahami bahwa hubungan jarak sosial yang dekat

dengan mitra tutur menyebabkan strategi bertutur langsung atau tanpa

basi-basi diterapkan dalam perbincangan tersebut. Penutur menggunakan

kata-kata langsung dalam menyampaikan keinginannya sehingga

langsung dipahami oleh mitra tutur. Selain itu, skala kesantunan yang

digunakan dalam tuturan imperatif tersebut adalah skala kesantunan

jarak sosial.

Menurut Leech (1993), skala jarak sosial menunjukkan kepada

peringkat hubungan sosial antara penutur dengan mitra tutur yang

terlibat dalam sebuah pertuturan. Dengan kata lain, tuturan di atas

merupakan tuturan yang berada pada skala kesantunan yang disebabkan

oleh skala jarak sosial. Walaupun tuturan tersebut berupa tuturan

imperatif biasa, namun tetap berada pada skala kesantunan jarak sosial

sehingga masih terasa nyaman direspons oleh mitra tutur. Selanjutnya,

terdapat contoh tuturan imperatif  permohonan/ permintaan seperti di

bawah ini:

Kalau enggak masuk senin sampai kamis, izinkan ya!” (5)

Tuturan di atas merupakan contoh tuturan imperatif berupa

permohonan/permintaan. Tuturan dimaksudkan karena salah seorang

dari mahasiswa meminta kepada temannya untuk dapat menguruskan

izin tidak masuk pada perkuliahan dari hari Senin hingga Kamis.  Kata

Izinkan ya! merupakan kata permintaan/permohonan yang disampaikan

oleh penutur kepada temannya. Tuturan tersebut dituturkan dengan nada
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sedikit rendah sehingga dapat mempengaruhi mitra tutur untuk dapat

melakukan permohonan tersebut.

Selanjutnya, jika dikaji berdasarkan strategi yang digunakan

penutur, maka dapat dipahami bahwa strategi bertutur positif diterapkan

dalam perbincangan tersebut. Penutur menggunakan kata-kata dengan

cara meminimalkan paksaan dalam menyampaikan keinginannya

sehingga mitra tutur tidak merasa dipaksa untuk melakukannya. Selain

itu, skala kesantunan yang digunakan dalam tuturan imperatif tersebut

adalah skala kesantunan kesekawanan. Menurut Lakoff, skala

kesekawanan menunjukkan suatu usaha penutur agar terlihat santun

dalam sebuah pertuturan. Dengan kata lain, tuturan di atas merupakan

tuturan yang berada pada skla kesantunan yang disebabkan oleh

pertemanan yang telah akrab.

3. Skala Kesantunan Berbahasa Indonesia Siswa berupa Kalimat
Interogatif

Chaer (2010:85) menyatakan bahwa tuturan dengan fungsi

menanyakan dilakukan dalam bentuk kalimat bermodus interogatif. Ciri

utama kalimat interogatif dalam bahasa Indonesia adalah adanya intonasi

naik pada akhir kalimat. Kalau ada intonasi, meskipun kalimatnya tidak

lengkap, maka kalimat tersebut sudah sah sebagai kalimat interogatif atau

tuturan yang mengemban fungsi menanyakan. Dilihat dari jawaban yang

dikehendaki atau yang diberikan oleh lawan tutur, dibedakan tuturan

dengan fungsi menanyakan, seperti: (1) menanyakan meminta

pengakuan, (2) menanyakan meminta keterangan, (3) menanyakan

meminta alasan, (4) menanyakan meminta pendapat, dan (5) menanyakan

meminta kesungguhan. Selanjutnya, paparan mengenai hasil analisis

skala kesantunan berbahasa Indonesia mahasiswa STKIP Rokania
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Provinsi Riau berupa tuturan interogatif, selengkapnya dapat dilihat dari

uraian berikut ini.

Hari apa ganti jam? (6)

Tuturan di atas merupakan contoh tuturan interogatif yang

mengandung fungsi bertanya untuk meminta suatu keterangan. Tuturan

tersebut disampaikan oleh mahasiswa kepada temannya perihal

pergantian jadwal perkuliahan. Penutur memastikan dan memerlukan

suatu keterangan yang lengkap mengenai pergantian jadwal perkuliahan

sehingga mengungkapkan suatu pertanyaan. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Chaer (2010) yang menyatakan bahwa tuturan dengan fungsi

menanyakan yang meminta keterangan akan benda atau hal yang

ditanyakan oleh seorang penutur kepada lawan tutur dilakukan dalam

bentuk kalimat bermodus interogatif. Dalam hal ini digunakan kata tanya

apa untuk menanyakan benda atau hal, digunakan kata tanya siapa untuk

menanyakan orang, digunakan kata tanya berapa untuk menanyakan

jumlah, digunakan kata tanya mana untuk menanyakan tempat, dan

digunakan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu.

Selanjutnya, jika dikaji berdasarkan strategi yang digunakan

penutur, maka dapat dipahami strategi bertutur langsung atau tanpa basi-

basi diterapkan dalam perbincangan tersebut. Penutur menggunakan

kata-kata singkat dalam menyampaikan sebuah pertanyaan sehingga

langsung dipahami oleh mitra tutur. Selain itu, skala kesantunan yang

digunakan dalam tuturan interogatif tersebut adalah skala formalitas.

Menurut Lakoof (1993), skala formalitas menunjukkan bahwa

penutur bertujuan menciptakan suasana nyaman dan kerasan kepada

mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Dengan kata lain,
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tuturan di atas merupakan tuturan yang berada pada skala kesantunan

yang disebabkan oleh kondisi yang formal. Selain itu, penggunaan kata-

kata yang singkat atau pendek membuat pembicaraan akan semakin

terjalin. Walaupun tuturan tersebut berupa tuturan yang pendek, namun

tetap berada pada skala kesantunan jarak sosial sehingga masih terasa

nyaman direspons oleh mitra tutur. Selanjutnya, terdapat contoh tuturan

interogatif meminta alasan seperti di bawah ini:

Kenapa emangnya? (7)

Tuturan di atas merupakan contoh tuturan interogatif yang

mengandung fungsi bertanya untuk meminta suatu alasan. Tuturan

tersebut disampaikan oleh mahasiswa kepada temannya perihal

pergantian pembaruan aplikasi pada telepon genggam. Penutur

memastikan dan memerlukan suatu alasan mengenai aplikais tersebut

perlu diperbaharui sehingga mengungkapkan suatu pertanyaan. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Chaer (2010) yang menyatakan bahwa

tuturan dengan fungsi menanyakan meminta alasan dilakukan dalam

kalimat bermodus interogatif serta digunakan kata tanya mengapa atau

kenapa.

Selanjutnya, jika dikaji berdasarkan strategi yang digunakan

penutur, maka dapat dipahami strategi bertutur langsung atau tanpa basi-

basi diterapkan dalam perbincangan tersebut. Penutur menggunakan

kata-kata singkat dalam menyampaikan sebuah pertanyaan sehingga

langsung dipahami oleh mitra tutur. Selain itu, skala kesantunan yang

digunakan dalam tuturan interogatif tersebut adalah skala formalitas.
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Menurut Lakoof (1993), skala formalitas menunjukkan bahwa

penutur bertujuan menciptakan suasana nyaman dan kerasan kepada

mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Dengan kata lain,

tuturan di atas merupakan tuturan yang berada pada skala kesantunan

yang disebabkan oleh kondisi yang formal. Selain itu, penggunaan kata-

kata yang singkat atau pendek membuat pembicaraan akan semakin

terjalin. Walaupun tuturan tersebut berupa tuturan yang pendek, namun

tetap berada pada skala kesantunan jarak sosial sehingga masih terasa

nyaman direspons oleh mitra tutur.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal, yaitu: (1)

skala kesantunan yang digunakan mahasiswa dalam tuturan deklaratif

dan imperatif adalah skala kesekawanan yang disebabkan oleh

pertemanan yang telah akrab dan (2) skala kesantunan yang digunakan

mahasiswa dalam tuturan interogatif adalah skala formalitas. Oleh sebab

itu, dapat dipahami bahwa skala kesantunan yang digunakan oleh

mahasiswa dalam berbahasa Indonesia adalah skala kesekawan dan

formalitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan jarak sosial ikut

mempengaruhi bentuk dan strategi bertutur mahasiswa STKIP Rokania

Riau dalam berbahasa Indonesia.
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