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Abstrak 

Prinsip Sopan Santun oleh Geoffrey Leech adalah salah satu kaidah berkomunikasi yang digunakan 

untuk menciptakan kelancaran berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Prinsip ini juga bisa digunakan 

untuk menghindari ungkapan yang tidak sopan sehingga tuturan tersebut tidak melukai perasaan lawan 
tutur. Salah satu media yang diasumsikan terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Sopan Santun adalah 

komik Crayon Shinchan. Dalam penelitian ini, tuturan yang diasumsikan merupakan tuturan yang tidak 

sopan akan dianalisis menggunakan Prinsip Sopan Santun oleh Geoffrey Leech dan Teori Tindak Tutur 

oleh Searle. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan alasan mengapa tuturan-tuturan 

dalam komik “Crayon Shinchan” Volume 2 dinyatakan sebagai tuturan yang tidak sopan dan tujuan 

penutur mengatakan tuturan tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sebagai hasilnya, telah ditemukan 33 pelanggaran yang 

terdapat dalam komik tersebut. 

Kata Kunci: Shinchan, sopan santun, pelanggaran, tuturan, tujuan 

Abstract 

Politeness Principle by Geoffrey Leech is one of the communication‟s norm which is used to create a 

smooth communication between others. This principle also can be used to avoid an impolite expression 

so that the utterance doesn‟t harm the hearer‟s feeling. One of the media which is assumed to have some 

violations to the Politeness Principle is a comic called Crayon Shinchan. In this research, the utterances 

that have been assumed as an impolite one will be analyzed using Geoffrey Leech‟s Politeness Principle 

and Searle‟s Speech Act Theory. Those Pragmatic‟s theories will be used to describe the reason why 

those utterances in “Crayon Shinchan” Volume 2 are judged as an impolite utterance and also the 

intention of the speaker to say that utterances. It means that the analysis method which is used in this 

research is Descriptive Qualitative. As the result, there are 33 violations have been found in this comic. 

Keywords: Shinchan, politeness, violation, utterance, intention 

 

 

1. Pendahuluan 

Komik Jepang yang akrab disebut dengan 

manga sangat populer di Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan beredarnya 

berbagai macam jenis manga di 

Indonesia yang memiliki penggemar 

mulai dari anak-anak hingga dewasa. 

Salah satu manga yang cukup populer 

adalah manga Crayon Shinchan. Akan 

tetapi, dialog-dialog yang terdapat dalam 

komik ini sering dikatakan tidak sopan 

dan dianggap membawa pengaruh buruk 

terhadap anak-anak. Oleh karena itu, 

Crayon Shinchan sering dianggap para 

orang tua sebagai bacaan yang tidak 

cocok bagi anak-anak mereka. Ternyata 

keresahan ini tidak hanya terjadi di 

Indonesia saja, di Jepang pun kisah 

Shinchan telah membuat khawatir para 

orang tua. 
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Survey mengenai komik Crayon 

Shinchan pernah dilakukan di Jepang 

pada tahun 2010 oleh yayasan PTA 

(Parent Teacher Association) dengan 

judul 「見せたくない番組」 (Acara 

yang tidak ingin diperlihatkan)
1
. Hasil 

dari survey tersebut adalah persentase 

orang tua yang tidak ingin anaknya 

melihat Crayon Shinchan menduduki 

peringkat kedua. Tiga alasan yang 

memiliki persentase tertinggi menurut 

survey tersebut adalah karena isi cerita 

yang konyol 「内容がばかばかしい」, 

kata-kata yang kasar「言葉が乱暴であ

る」, serta sangat menyimpang dari akal 

sehat dan moral/ etika「常識やモラル

を極端に逸脱している」 . Dari hasil 

survey tersebut tampak bahwa para orang 

tua di Jepang mengkhawatirkan isi komik 

tersebut yang mengandung banyak 

ketidaksopanan tuturan. 

Kaidah-kaidah dalam berkomunikasi 

digunakan untuk memperlancar jalannya 

proses komunikasi dan maksud tuturan 

dipahami dengan baik oleh lawan tutur. 

Jadi bisa dikatakan bahwa jika kaidah 

tersebut dilanggar oleh peserta tutur, 

maka hal tersebut akan menghambat 

jalannya proses komunikasi. Dalam hal 

ini, Prinsip Sopan Santun merupakan 

salah satu dari kaidah dalam 

berkomunikasi dan berperan cukup 

penting saat berinteraksi dengan orang 

lain. Kesalahan pada penerapannya bisa 

mengakibatkan ketersinggungan atau 

penghinaan terhadap lawan tutur. 

Pentingnya Prinsip Sopan Santun dalam 

berinteraksi inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti pelanggaran 

                                                           
1
 Shadan Houjin, Nihon PTA Zenkoku 

Kyougikai, Kodomo to Media ni Kansuru 
Ishiki Chousa: Chousa Kekka Houkokusho 
(Tokyo: Shadan Houjin, Nihon PTA 

Zenkoku Kyougikai, 2011) Halaman 58, 63. 

terhadap Prinsip Sopan Santun dengan 

penelitian yang berjudul “Analisis 

Pelanggaran Prinsip Sopan Santun dalam 

Komik Crayon Shinchan Volume 2 

Karya Yoshito Usui”. 

Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu 

pertama, untuk mengetahui bagaimana 

pelanggaran-pelanggaran maksim Prinsip 

Sopan Santun dan kedua, untuk 

mengetahui fungsi tindak tutur apa saja 

yang terdapat pada pelanggaran maksim-

maksim dari Prinsip Sopan Santun dalam 

manga Crayon Shinchan volume 2. 

Untuk mencapai tujuan penelitian 

tersebut, analisis hanya dibatasi pada 

tuturan yang diucapkan oleh tokoh 

Shinchan dalam komik Crayon Shinchan 

Volume 2. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Teori-teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan dicari dengan 

menggunakan studi pustaka, kemudian 

mengumpulkan data yang diasumsikan 

merupakan pelanggaran terhadap 

maksim-maksim Prinsip Sopan Santun 

dari sumber data. Setelah itu data-data 

tersebut dikumpulkan ke dalam lembar 

data dan dikategorisasikan sesuai dengan 

nama maksim-maksim yang dilanggar. 

Lalu setelah semua data telah terkumpul, 

data mulai dianalisis dan dideskripsikan 

dengan menggunakan teori yang sudah 

ada. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pragmatik. Pragmatik merupakan salah 

satu cabang dari ilmu Linguistik yang 

mengkaji tentang makna. Berbeda 

dengan Semantik yang mengkaji makna 

kalimat secara aslinya (makna dalam 

bahasa), Leech memberi batasan terhadap 

ilmu Pragmatik dengan mengungkapkan 
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bahwa Pragmatik adalah studi tentang 

makna dalam hubungannya dengan 

situasi-situasi ujar (speech situations) 

(Leech, 1993: 8). Mengenai situasi ujar, 

Leech juga merumuskan beberapa aspek 

dalam situasi ujar yang tiga diantaranya 

adalah yang menyapa (penyapa) atau 

yang disapa (pesapa), konteks dan tujuan 

dari sebuah tuturan. 

Aspek yang pertama dalam situasi ujar 

yaitu yang menyapa (penyapa) atau yang 

disapa (pesapa). Dalam aspek ini, Leech 

(1993: 19) menyatakan orang yang 

menyapa dengan n („penutur‟) dan orang 

yang disapa dengan t („petutur‟). 

Kemudian definisi konteks dalam 

Pragmatik adalah seluruh pengetahuan 

latar belakang (background knowledge) 

yang dipahami bersama oleh penutur dan 

lawan tutur. Sedangkan yang dimaksud 

dengan tujuan sebuah tuturan adalah 

berbagai bentuk tuturan yang diutarakan 

oleh penutur dilatarbelakangi oleh 

maksud dan tujuan tertentu. 

Fungsi Tindak Tutur. Teori yang juga 

digunakan untuk menganalisis data 

adalah Fungsi Tindak Tutur oleh Searle. 

Istilah dalam bahasa Jepang dari masing-

masing fungsi tersebut sesuai dengan 

istilah dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Narande (2004, P11-14). Fungsi-

fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Asertif (Assertives/ Hyouji・表示 ), 

meliputi menyatakan, mengusulkan, 

membual, mengeluh, mengemukakan 

pendapat, melaporkan. 

2. Direktif (Directives/ Shiji・指示 ), 

meliputi memesan, memerintah, 

memohon, menuntut, memberi 

nasihat. 

3. Komisif (Commisives/ Koui no 

Kousoku・行為の拘束 ), meliputi 

menjanjikan, menawarkan, berkaul. 

4. Ekspresif (Expressives/ 

Hyoushutsu ・ ( 表 出 ), meliputi 

mengucapkan terima kasih, 

mengucapkan selamat, memberi 

maaf, mengecam, memuji, 

mengucapkan belasungkawa, dan 

sebagainya. 

5. Deklarasi (Declarations/ Sen’gen・
(宣言), meliputi mengundurkan diri, 

membaptis, memecat, memberi nama, 

menjatuhkan hukuman, 

mengucilkan/ membuang, 

mengangkat (pegawai), dan 

sebagainya. 

(Searle dalam Leech, 1993: 164-165) 

Prinsip Sopan Santun. Prinsip Sopan 

Santun dalam bahasa Jepang disebut 

dengan PORAITONESU no Gensoku ( ポ

ライトネスの原則)
2
. Leech (1993: 206) 

mengklasifikasikannya menjadi enam 

maksim. Istilah dalam bahasa Jepang dari 

keenam maksim tersebut sesuai dengan 

istilah dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Won (2005: 11). Keenam maksim 

beserta istilahnya dalam bahasa Jepang 

adalah sebagai berikut. 

1. Maksim Kearifan (Tact Maxim/ 

Kikubari no Gensoku・気配りの原
則), maksim ini menyebutkan bahwa 

n harus membuat kerugian orang lain 

sekecil mungkin dan keuntungan 

orang lain sebesar mungkin. 

2. Maksim Kedermawanan (Generosity 

Maxim/ Kandaisei no Gensoku・寛
大 性 の 原 則 ). Untuk menaati 

maksim ini, n harus membuat 

                                                           
2

 Won, Nikkan no Kotowari no Gengo 

Koudou no Taishou Kenkyuu: Politeness no 
Kanten kara (Ibaraki: Disertasi Bidang Sastra 
Program Doktor Universitas Tsukuba (belum 

diterbitkan), 2005), hlm. 11. 
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keuntungan diri sendiri sekecil 

mungkin dan kerugian diri sendiri 

sebesar mungkin. 

3. Maksim Pujian (Approbation 

Maxim/ Zenin no Gensoku・是認の
原則). Dalam maksim ini, n dituntut 

untuk mengecam orang lain sesedikit 

mungkin dan memuji orang lain 

sebanyak mungkin. 

4. Maksim Kerendahan Hati (Modesty 

Maxim/ Kenson no Gensoku・謙遜
の原則 ). Yang ditekankan dalam 

maksim ini adalah untuk memuji diri 

sendiri sesedikit mungkin dan 

mengecam diri sendiri sebanyak 

mungkin. 

5. Maksim Kesepakatan (Agreement 

Maxim/ Goui no Gensoku・合意の
原則 ). Dalam maksim ini, n harus 

berusaha agar ketaksepakatan antara 

diri sendiri dengan orang lain 

menjadi sesedikit mungkin dan 

kesepakatan dengan orang lain 

terjadi sebanyak mungkin. 

6. Maksim Simpati (Sympathy Maxim/ 

Kyoukan no Gensoku・共感の原則). 

Jika n ingin mematuhi maksim ini, 

maka n harus mengurangi rasa 

antipati dan meningkatkan rasa 

simpati antara diri sendiri dengan 

orang lain. 

 

Kalimat Imperatif dan Kalimat 

Larangan. Ada beberapa jenis kalimat 

yang erat hubungannya dengan 

kesopanan, dua diantaranya adalah 

kalimat Imperatif dan kalimat larangan. 

Kalimat Imperatif, yang dalam bahasa 

Jepang disebut dengan Shiji (指示), yaitu 

bentuk kalimat verba untuk 

mengungkapkan perintah atau keharusan 

atau larangan melaksanakan perbuatan 

(Kridalaksana, 2001: 81). Kabaya, dkk 

(2009: 136) menjelaskannya sebagai 

ungkapan menyuruh orang lain untuk diri 

sendiri. Akan tetapi, kalimat ini mudah 

untuk menjadi kalimat yang tidak sopan 

karena lawan tutur harus melakukan 

sesuatu tanpa tahu alasan untuk 

melakukannya serta tidak memiliki hak 

dalam mengambil keputusan. Selain itu 

Kabaya, dkk (2009: 137) juga 

menyebutkan bahwa dalam kalimat 

Imperatif ini sangat penting untuk 

memperhatikan hubungan interpersonal 

antara orang yang menyuruh dan yang 

disuruh, misalnya antara guru dan murid, 

penjual dan pembeli, dan sebagainya. 

Jenis kalimat berikutnya adalah kalimat 

larangan. Kalimat ini sangat mudah untuk 

menjadi kalimat yang tidak sopan karena 

lawan tutur tidak bisa melakukan apapun, 

tidak memiliki hak untuk mengambil 

keputusan, serta tidak ada manfaat 

maupun keuntungan (Kabaya, dkk, 2009: 

137). Pada dasarnya, yang bisa 

mempergunakan kalimat larangan dalam 

masyarakat adalah orang yang berwenang 

dalam melakukan hal tersebut. Namun 

jika tidak ada, sebaiknya menggunakan 

kalimat perintah atau kalimat permintaan. 

Analisis Data 

Pelanggaran Terhadap Maksim 

Kearifan (Tact Maxim/ Kikubari no 

Gensoku・気配りの原則) dan Fungsi 

Tindak Tuturnya. Maksim Kearifan 

adalah maksim yang mengharuskan n 

(penutur) untuk membuat kerugian orang 

lain sekecil mungkin dan keuntungan 

orang lain sebesar mungkin. Akan tetapi 

tuturan Shinchan contoh berikut tidak 

sesuai dengan definisi dari maksim 

tersebut. 

  Gambar 1. Pelanggaran terhadap maksim kearifan 
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Shinchan ：夜遊びしないで、まっすぐ帰るのよ 

Yoshinaga Sensei ：るさいっ。サッサと帰れ 

Sensei ：よしなが先生．．．ご父兄の方が見てるのよ 

 (『クレヨンしんちゃん Vol. 2』, pp. 101) 

Shinchan : Jangan main sampai malam, ya 

Bu Guru Yoshinaga : Berisik, cepat pulang, sana!! 

Bu Guru : Bu Guru Yoshinaga... Dilihat para orang tua, lho 

(Crayon Shinchan Vol. 2, pp. 99) 

Analisis: 

Tuturan yang diucapkan oleh Shinchan, 

yaitu「夜遊びしないで、まっすぐ帰

るのよ」 (Jangan main sampai malam, 

ya) merupakan tuturan yang mengandung 

dua jenis kalimat, yaitu kalimat larangan 

dan kalimat Imperatif. Kalimat larangan 

terdapat pada 「夜遊びしないで」dan 

kalimat perintah atau Imperatif tampak 

pada tuturan 「まっすぐ帰るのよ」 

yang artinya adalah “langsung pulang, 

ya”
3

. Mengenai kalimat Imperatif, 

merupakan hal yang wajar jika orang 

yang menyuruh adalah guru dan yang 

disuruh adalah siswanya, bukan 

                                                           
3  Pada komik versi bahasa Indonesia, arti dari 

kalimat ini tidak dicantumkan. Yang dituliskan 

hanya arti dari kalimat 「夜遊びしないで」
yaitu “Jangan main sampai malam”. 

sebaliknya. Selain itu dalam kalimat 

larangan, seharusnya yang memiliki 

wewenang untuk melarang pulang malam 

adalah guru kepada siswanya. Oleh 

karena itu, tuturan tersebut adalah tuturan 

yang tidak sopan serta merupakan 

pelanggaran terhadap maksim Kearifan 

karena dalam tuturan tersebut n (penutur) 

meminta dan melarang t (lawan tutur) 

yang merupakan gurunya sendiri seakan-

akan kedudukan n lebih tinggi daripada t.  

Fungsi Tindak Tutur yang terdapat dalam 

tuturan 「夜遊びしないで、まっすぐ

帰るのよ」(Jangan main sampai malam, 

ya) adalah fungsi Direktif. Hal ini 

dikarenakan tuturan tersebut ditujukan 

untuk “meminta” agar gurunya 

melakukan tindakan untuk tidak bermain 

sampai malam dan cepat pulang ke 



 
JAPANOLOGY, VOL. 1, NO. 1, SEPTEMBER 2012 – FEBRUARI 2013  : 55 - 65 

60 
 

rumah. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian dari fungsi Direktif (Searle 

dalam Leech, 1993: 164). 

Pelanggaran Terhadap Maksim 

Kedermawanan (Generosity Maxim/ 寛

大性の原則・Kandaisei no Gensoku) 

dan Fungsi Tindak Tuturnya. Maksim 

Kedermawanan berhubungan dengan 

Maksim Kearifan. Maksim Kearifan 

berkaitan dengan untung-rugi bagi orang 

lain, namun Maksim Kedermawanan 

lebih menekankan pada membuat 

keuntungan diri sendiri sekecil mungkin 

dan kerugian diri sendiri sebesar 

mungkin. Tuturan dari Shinchan berikut 

ini merupakan pelanggaran terhadap 

maksim tersebut. 

                     Gambar 2. Pelanggaran terhadap maksim kedermawanan 

Shinchan ：なんか飲みたい 

Mama Nene ：はいはい。牛乳でいいかしら 

Shinchan ：ホットでね 

Mama Nene ：はいはい、はいはい 

 (『クレヨンしんちゃん Vol. 2』, pp. 32) 

Shinchan : Aku haus 

Mama Nene : Iya, iya. Mau susu? 

Shinchan : Yang hangat, ya 

Mama Nene : Iya, iya, iya, iya. 

(Crayon Shinchan Vol. 2, pp. 30) 

Analisis: 

Pelanggaran terhadap maksim 

Kedermawanan dalam dialog tersebut 

terdapat pada tuturan Shinchan yaitu 

「ホットでね」 (Yang hangat, ya). 

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran 

karena tuturan tersebut bertujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri dan di sisi 

lain merupakan kerugian bagi orang lain. 

Yang dimaksud dengan menguntungkan 

diri sendiri dalam hal ini adalah Shinchan 

sedang merasa haus dan meminta Mama 

Nene untuk mengambilkannya minum. 

Lalu setelah Mama Nene menawarkan 

untuk mengambilkan susu, Shinchan juga 
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meminta agar susunya dihangatkan 

supaya lebih nikmat untuknya. Hal ini 

bertentangan dengan definisi maksim 

kedermawanan yaitu membuat 

keuntungan diri sendiri sekecil mungkin 

dan kerugian diri sendiri sebesar 

mungkin. 

 

Selain melanggar maksim kedermawanan, 

tuturan Shinchan yaitu 「ホットでね」
(Yang hangat, ya) juga melanggar 

maksim Kearifan. Jika dilihat dari 

kedudukan serta usia dari keduanya, 

Mama Nene memiliki kedudukan yang 

lebih tinggi karena berusia lebih tua dan 

merupakan ibu dari temannya. Selain itu 

dari segi hubungan, keduanya memiliki 

hubungan yang kurang akrab. Oleh 

karena itu, jika Shinchan meminta Mama 

Nene untuk melakukan sesuatu, 

seharusnya dia tidak menggunakan 

kalimat Imperatif tetapi kalimat dengan 

menggunakan permintaan tolong yang 

sopan atau cukup mengucapkan terima 

kasih karena pada tuturan sebelumnya t 

telah menawarkan minuman. 

Fungsi Tindak Tutur dalam tuturan yang 

melanggar tersebut adalah fungsi Direktif. 

Fungsi ini tampak pada tuturan 「ホット

でね」(Yang hangat, ya) karena tuturan 

tersebut merupakan kalimat perintah atau 

Imperatif yang bertujuan untuk “meminta” 

agar t menyuguhkan susu yang masih 

hangat kepada n (penutur). 

 

Pelanggaran Terhadap Maksim Pujian 

(ApprobationMaxim/ 是 認 の 原則 ・
Zenin no Gensoku) dan Fungsi Tindak 

Tuturnya. Maksim pujian adalah 

maksim yang melarang untuk 

mengatakan hal-hal tidak menyenangkan 

mengenai orang lain. Atau dengan kata 

lain, n dituntut untuk mengecam orang 

lain sesedikit mungkin dan memuji orang 

lain sebanyak mungkin. Akan tetapi salah 

satu tuturan Shinchan dalam dialog 

tersebut merupakan ejekan bagi lawan 

tuturnya. 

           Gambar 3. Pelanggaran terhadap maksim pujian 

 

Shinchan ：あ、美人のママ 

Mama ：今さらおそーい！！なにが「美人のママ」よ、しらじらし

い！！ 

Shinchan ：じゃ、ケチの母ちゃん、シャボン玉買って 
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Mama ：あのね．．． 

 (『クレヨンしんちゃん Vol. 2』, pp. 19) 

Shinchan : Ah, mamaku yang cantik 

Mama : Sudah terlambat!! Apanya “mamaku yang cantik”!? Dasar!! 

Shinchan : Kalau begitu, mamaku yang pelit, belikan gelembung sabun, dong 

Mama : Kamu ini... 

(Crayon Shinchan Vol. 2, pp. 17) 

Analisis: 

Antara tuturan-tuturan pada dialog 

tersebut, yang merupakan pelanggaran 

terhadap maksim Pujian adalah tuturan 

Shinchan yaitu「 じゃ、ケチの母ちゃ

ん、シャボン玉買って」(Kalau begitu, 

mamaku yang pelit, belikan gelembung 

sabun, dong). Tuturan tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap maksim 

Pujian karena tuturan tersebut 

mengandung hal yang tidak 

menyenangkan bagi t (petutur/ lawan 

tutur). Hal yang tidak menyenangkan 

tersebut tampak pada nama panggilan 

yang ditujukan oleh n kepada t yaitu 

「ケチの母ちゃん」 (Mamaku yang 

pelit). 

 

Fungsi tindak tutur yang terdapat pada 

dialog tersebut adalah Direktif dan 

Ekspresif. Fungsi Ekspresif terdapat pada 

kata 「ケチの母ちゃん」 (Mamaku 

yang pelit). Kata tersebut termasuk dalam 

fungsi Ekspresif karena bertujuan untuk 

“mengejek” lawan tutur. Fungsi Direktif 

tampak pada tuturan 「シャボン玉買っ

て」 (Belikan gelembung sabun, dong) 

karena n mengharapkan agar t melakukan 

tindakan untuk membelikannya 

gelembung sabun. Fungsi Direktif yang 

terdapat dalam tuturan tersebut adalah 

“meminta”. 

 

Pelanggaran Terhadap Maksim 

Simpati (Sympathy Maxim/ 共感の原

則・Kyoukan no Gensoku) dan Fungsi 

Tindak Tuturnya. Maksim Simpati 

mengharuskan n untuk mengurangi rasa 

antipati dan meningkatkan rasa simpati 

antara diri sendiri dengan orang lain. 

Namun tuturan Shinchan dalam dialog 

tersebut tidak mencerminkan rasa 

simpatinya atas kemalangan lawan 

tuturnya. 
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Gambar 4. Pelanggaran terhadap maksim simpati 

Masao ：おかげでいっそういじめられるようになった 

Shinchan ：よかったなァ 

Kazama ：よくないっての 

 (『クレヨンしんちゃん Vol. 2』, pp. 103) 

Masao : Akibatnya, aku jadi lebih dijahili lagi... 

Shinchan : Syukurlah 

Kazama : Kasihan sekali 

(Crayon Shinchan Vol. 2, pp. 101) 

Analisis: 

Konteks dari dialog di atas adalah saat 

Masao berada di kelas dengan luka lebam 

di mukanya karena telah lebih dijahili 

lagi oleh anak SD yang nakal. Tuturan 

yang melanggar maksim Simpati juga 

dilakukan oleh Shinchan melalui tuturan 

「よかったなァ」 (Syukurlah) sebagai 

reaksi atas tuturan yang diucapkan oleh 

Masao tentang dirinya yang telah dijahili. 

Tuturan yang diucapkan Shinchan bisa 

memiliki arti bahwa dia bersyukur atas 

kemalangan yang menimpa Masao. Oleh 

karena itu, tuturan tersebut termasuk 

tuturan yang tidak sopan. Tuturan yang 

seharusnya diucapkan oleh Shinchan 

adalah tuturan yang menunjukkan empati 

atau rasa kasihan atas kejadian buruk 

yang telah dialami. Selain itu, bisa juga 

menggunakan tuturan-tuturan yang 

bertujuan untuk menyemangati Masao 

sehingga dia tidak bersedih lagi. 

Fungsi Tindak Tutur dari tuturan yang 

diucapkan oleh Shinchan adalah fungsi 

Ekspresif. Tuturan tersebut berfungsi 

untuk “mengejek” karena Shinchan 

menggunakan ucapan selamat saat 

melihat kesusahan temannya. 

 Hasil Penelitian. Hasil dari penelitian 

ini adalah ditemukannya 33 tuturan yang 

melanggar empat maksim dari Prinsip 

Sopan Santun, yaitu Maksim Kearifan, 

Maksim Kedermawanan, Maksim Pujian 

dan Maksim Simpati. Pelanggaran 

maksim yang tidak terdapat dalam komik 
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ini adalah pelanggaran terhadap Maksim 

Kerendahan Hati dan Maksim 

Kesepakatan. Kemudian fungsi Tindak 

Tutur yang terdapat dalam pelanggaran 

tersebut adalah fungsi Asertif, Direktif, 

dan Ekspresif. Dua fungsi yang lain yaitu 

fungsi Komisif dan Deklarasi tidak 

terdapat dalam pelanggaran maksim-

maksim Prinsip Sopan Santun dari komik 

Crayon Shinchan Volume 2.  

Berikut ini adalah tabel frekuensi dari 

tuturan Shinchan dalam komik Crayon 

Shinchan Volume 2 yang melanggar 

maksim-maksim Prinsip Sopan Santun. 

                    Tabel 1. Pelanggaran Maksim Prinsip Sopan Santun 

No 
Pelanggaran 

Maksim PS 

Jml. 

Data 

Fungsi Tindak Tutur 

Asertif Direktif Komisif Ekspresif Deklarasi 

1 
Maksim 
Kearifan 

6 2 5 - - - 

2 
Maksim 

Kedermawan-
an 

1 - 1 - - - 

3 Maksim Pujian 20 6 1 - 15 - 

4 
Maksim 

Kerendahan 
Hati 

- - - - - - 

5 
Maksim 

Kesepakatan 
- - - - - - 

6 
Maksim 
Simpati 

7 3   4  

 

Sesuai dengan penjelasan tersebut, 

pelanggaran maksim terbanyak adalah 

pelanggaran terhadap maksim Pujian 

dengan jumlah 20 data, sedangkan fungsi 

Tindak Tutur terbanyak adalah Ekspresif 

yang berfungsi untuk “mengejek” dengan 

jumlah 19 data. Jadi bisa disimpulkan 

bahwa dalam komik Crayon Shinchan 

Volume 2 karya Yoshito Usui banyak 

mengandung kalimat ejekan dan kalimat 

tidak sopan lainnya yang dilakukan oleh 

tokoh Shinchan walaupun dikisahkan dia 

masih berusia lima tahun. Apabila yang 

membaca komik ini adalah anak-anak, 

maka resikonya adalah anak tersebut 

berpotensi untuk meniru apa yang 

dikatakan oleh Shinchan. Hal ini 

membuktikan adanya relevansi antara 

banyaknya tuturan tidak sopan yang 

tampak dari analisis pelanggaran Prinsip 

Sopan Santun dalam komik ini dengan 

terjadinya banyak kontroversi mengenai 

komik ini, baik di Indonesia maupun di 

Jepang. 

4. Simpulan 

Berdasarkan analisis terhadap tuturan-

tuturan yang melanggar Prinsip Sopan 

Santun dalam komik Crayon Shinchan 

Volume 2, penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut. Pertama, bentuk 

pelanggaran terhadap maksim-maksim 

dari Prinsip Sopan Santun (PS) oleh 

Geoffrey Leech dalam komik Crayon 

Shinchan Volume 2 yaitu berupa kalimat 

yang berfungsi untuk mengejek, meminta, 

mengeluh, mengemukakan pendapat, 

memerintah, menyatakan dan membual. 

Kedua, melalui analisis terhadap 

pelanggaran maksim-maksim Prinsip 
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Sopan Santun pada komik ini, watak dari 

tokoh Shinchan juga bisa diketahui. 

Watak tersebut antara lain suka mengejek 

orang lain, menyalahkan orang lain atas 

apa yang dilakukannya sendiri, suka 

memerintah orang yang lebih tua, serta 

sering tidak bersimpati atas kemalangan 

yang menimpa orang lain. Dari hal 

tersebut bisa disimpulkan bahwa komik 

ini memang tidak cocok sebagai bacaan 

bagi anak-anak karena dikhawatirkan 

mereka akan meniru apa yang ditangkap 

dari tuturan-tuturan dalam komik ini. 

Oleh karena itu, dapat dipahami alasan 

mengapa penerbit PT Elex Media 

Komputindo memberi label “R” atau 

komik remaja untuk komik ini. 

Ketiga, sebagian besar tuturan tokoh 

Shinchan yang merupakan pelanggaran 

terhadap Prinsip Sopan Santun 

merupakan tuturan yang seharusnya 

diucapkan oleh orang yang lebih tua 

kepada orang yang lebih muda. 

Daftar Pustaka 

Buku 

Kabaya, Hiroshi, Donkyu Kim dan 

Miyoshi Takagi. 2009. Keigo 

Hyougen Handbook. Tokyo: 

Taishukan. 

Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus 

Linguistik. Edisi Ketiga. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-Prinsip 

Pragmatik. Edisi Pertama. Jakarta: 

Universitas Indonesia Press. 

Usui, Yoshito. 1992. Crayon Shinchan: 

Volume 2. Tokyo: Futabasha. 

               . 2011. Crayon Shinchan: 

Volume 2. Jakarta: Elex Media 

Komputindo. 

Jurnal 

Shadan Houjin, Nihon PTA Zenkoku 

Kyougikai. 2011. “Kodomo to Media 

ni Kansuru Ishiki Chousa: Chousa 

Kekka Houkokusho”. Halaman 58, 

63. Hasil survey pada www.nippon-

pta.or.jp, diakses 27 Mei 2012. 

Skripsi/ Tesis/ Disertasi 

Narande, Jos. 2004. “Nihongo ni okeru 

Hatsuwa Koui no Kotowari no 

Strategy ni tsuite”, Tesis pada 

Magister Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Indonesia, Bandung 

(belum diterbitkan). 

Won, Jin. 2005. “Nikkan no Kotowari no 

Gengo Koudou no Taishou 

Kenkyuu: Politeness no Kanten 

kara”, Disertasi Bidang Sastra 

Program Doktor Universitas 

Tsukuba, Ibaraki, Jepang (belum 

diterbitkan). 

Kamus 

Matsuura, Kenji. 2005. Kamus Jepang-

Indonesia. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Taniguchi, Goro. 2003. Kamus Standar 

Bahasa Indonesia-Jepang. Jakarta: 

Dian Rakyat. 

 


