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ABSTRAK 

Norberta  Nastiti Utami: Tingkat Tutur dan Tindak Tutur Bahasa Prancis  dalam Film Paris  
Je t’aime. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2011. 

 Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud tingkat tutur  bahasa Prancis  
dalam  film Paris Je t’aime (PJT) , serta  mendeskripsikan  fungsi  tindak  tutur direktif, 
ekspresif dan komisif  yang terkait dengan  tingkat  tutur bahasa  Prancis  yang  terdapat  
pada   masing-masing film pendek  dalam  PJT. 
 Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif kualitatif.   Data  penelitian  berupa  
satuan  lingual  yang terdapat  pada sekuen-sekuen dialog  dari 14 film pendek,  yang  
terdapat  pada  PJT, yang  mengandung tingkat tutur dan fungsi tindak  tutur.  Sumber  data 
penelitian  adalah film PJT  yang terdiri  atas  16 film pendek.  Pengumpulan data  dilakukan  
dengan  metode  simak dan catat.  Instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  
peneliti  sendiri  dengan dibantu kartu data.  Keabsahan data diperoleh dengan  memenuhi  
kriteria kredibilitas, yang dilakukan  dengan  mencocokkan dengan  kamus, pengamatan 
berulang ulang  dan  diskusi  dengan teman sejawat.  Data dianalisis  dengan   metode  agih  
untuk  tahap  klasifikasi, dan  metode  padan  pragmatik untuk  tahap  penafsiran.   
 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa bentuk satuan lingual yang menunjukkan  
tingkat  tutur  dalam  film PJT meliputi  tataran leksiko sintaksis.  Pada tataran leksikon 
terdapat pronomina orang kedua vous  dan tu, leksikon argotik yang berupa verba, ajektiva, 
adverbia;  leksikon verlan yang berupa verba, ajektiva, nomina dan leksikon nominal  gros-
mots.   Tataran  sintaksis  meliputi  frasa  nominal dan  ajektival  argotik, frasa  nominal  
gros-mots  serta  klausa  sopan  dan  klausa tak sopan.  Sedangkan fungsi tindak tutur direktif  
meliputi (1) tindak tutur meminta, (2) tindak tutur bertanya, (3) tindak tutur memerintah, (4) 
tindak  tutur  melarang, (5) tindak tutur menyetujui,  dan (6) tindak tutur menasehati. Fungsi  
tindak tutur ekspresif meliputi (1)  tindak tutur mengucapkan salam, (2) tindak tutur  meminta 
maaf, (3) tindak tutur penyesalan, (4) tindak tutur  berterimakasih, (5) tindak tutur ucapan 
selamat dan (6) tindak tutur belarasa. Fungsi tindak tutur komisif meliputi (1) tindak  tutur  
menjanjikan  dan (2) tindak  tutur  menawarkan. 
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ABSTRACT 

Norberta  Nastiti Utami: Speech  Level and Speech Event  in French  Language in Film  
‘Paris Je t’aime’. Thesis. Yogyakarta: Graduate  School, State  University  of 
Yogyakarta. 2011.  

 This  research  aims  to describe   the form  of speech level  in French  language  and  
to describe  the   function  of   directive, expressive  and  comissive  speech  act  in the film  
‘Paris  Je t’aime’. 

 This  is a qualitative  study.  The data  involved  are  the linguistic  units  found in the 
dialogs  used  in 14 court films   which  contained  speech  level and  speech act.  The  data  
source  are  16 court films  found in  PJT. The  data  were  gathered  using  reading  and  
taking-note  methods.  The  research  instrument  were  human  instrument  and  data  cards.  
The  determination  of data  authencity  was performed  by imploying  the verification of 
dictionnary, intrarater  and interrater technique.  The  data  were  analyzed  by using  the agih  
method  and  similarity   method (padan) namely  pragmatic  methods.. 

 The  results  of the  research  show  that the form  of  speech  level  in Paris  je t’aime  
consists of  lexico syntaxis.  The  category  of lexicon  composed the second  person  
pronouns vous  and  tu, argotic lexicon, verlan (walikan) and  gros-mots (kata-kata kotor). 
The category  of syntax  consists of argotic phrases and  gros-mots,  klausa  sopan  and  
klausa  tak sopan.  The function of directive   speech act  consist  of request, questions, 
requirement, prohibition, permissiom  and advice.The function of expressive  speech act  
compose    greeting,  apologies, regrets, thanks, congratulation  and condolences. The  
comissive  functions  are  promises and  offers. 
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                                                                 BAB  I 

                                           PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah 

        Sejak lama wilayah negara Prancis dibagi menjadi dua bagian  oleh  sungai  

Loire  yang  mengalir dari  timur ke barat, menjadi  Prancis Utara  dan Prancis 

Selatan. Pembagian wilayah  teritorial  ini berdampak  pada munculnya 

perbedaan bahasa  antara  kedua wilayah tersebut.  Abad  pertengahan  

merupakan  saat pertama kali  dimunculkannya  perbedaan  cara  berbahasa  

antara  daerah  utara dan daerah selatan. Untuk  mengucapkan  kata ‘oui’ [wi]  

yang berarti  ‘ya’, di daerah  utara berubah  menjadi ‘oil’ sementara di daerah 

selatan menjadi ‘oc’, sehingga kata-kata tersebut diperguna kan  untuk  menamai  

bahasa Prancis yang ada di wilayah utara, menjadi    langue  d’Oil    dan  langue  

d’Oc  di  daerah selatan (Certa, 2001: 44-45).    

        Bahasa  Prancis  yang  dipelajari  sebagai  bahasa  asing  di beberapa negara  

termasuk Indonesia, merupakan  bahasa Prancis  standar  yang  merupakan buah  

dari proses  yang cukup  panjang. Negara  Prancis  yang menyatakan diri  

sebagai  negara unilinguisme ‘satu bahasa’ melalui sebuah konstitusi, pada 

praktiknya  masih menjalankan plurilinguisme  ‘multi bahasa’. Selain adanya  

bahasa  standar  yang secara  resmi  dipergunakan  pada situasi  formal,  di 

Prancis terutama di Paris dan di kota-kota pada  saat ini juga   terdapat  dua  

macam  bahasa vernakuler, yaitu  bahasa  yang dipergunakan sehari-hari  dalam 

lingkungan keluarga dan  bahasa yang dipakai  di antara  anak-anak muda. 

Ketaktunggalan  tuturan  dalam  situasi komunikasi dapat terjadi  pada  

masyarakat tutur  manapun, sebab  tuturan  dapat berlangsung  dengan  bentuk  
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yang   berbeda-beda. Situasi pemakaian bahasa Prancis di Haiti yang merupakan 

jajahan Prancis dapat menjadi contoh. Dalam menjalankan aktivitas keseharian, 

penduduk Haiti mempergunakan bahasa ‘Prancis kasar’ yang merupakan 

campuran antara bahasa Prancis dan bahasa asal penduduk asli. Sedangkan 

bahasa Prancis standard dipergunakan dalam situasi resmi seperti dalam 

pendidikan, pembicaraan politik dan sebagainya. Namun  bisa terjadi pilihan 

antara dua variasi tersebut dilatarbelakangi oleh gengsi atau prestise. Pemakaian 

dua variasi seperti tersebut dikenal dengan  diglosia, yaitu dua variasi dari satu 

bahasa  hidup berdampingan di dalam suatu masyarakat dan masing-masing 

mempunyai  peranan tertentu. 

Berbeda dengan keadaan tersebut,  bahasa Jawa  dan bahasa Jepang  

yang  masyarakat tuturnya masih  berorientasi  pada  strata  sosial,  mengenal 

variasi bahasa yang  pemakaiannya  ditentukan oleh kesantunan, yang disebut 

dengan  tingkat tutur. Tingkat tutur  merupakan variasi bahasa  yang  perbedaan- 

nya  ditentukan  oleh perbedaan  sikap   santun  yang  terdapat  di dalam  diri 

penutur  terhadap  lawan  tutur atau  mitra tutur (Pudjosudarmo, 1979: 3). Pihak 

yang kelas atau status sosialnya lebih rendah menggunakan tingkat bahasa yang 

lebih tinggi atau ‘krama’ ketika berinteraksi verbal dengan pihak yang satatus 

sosialnya lebih tinggi, sebaliknya  yang berstatus sosial lebih tinggi 

menggunakan  tingkat  bahasa  yang lebih rendah atau ‘ngoko’. Kerapian  dan  

kelengkapan  bentuk-bentuk kosakata  yang dimiliki  oleh sistem bahasa Jawa, 

memungkinkan setiap  anggota  kelompok  melakukan  pemilihan  dan 

mempergunakannya  sesuai  dengan  fungsi  dan situasi. 
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 Di sisi lain,  untuk menunjukkan  perbedaan  rasa  hormat kepada  mitra 

tutur dalam  kebanyakan  bahasa  yang  telah  diketahui,  dinyatakan  dengan  

pemakaian  pronomina  yang  berbeda-beda  atau dengan penggunaan sebutan 

titel, pangkat, gelar dan nama keluarga. Dalam  bahasa  Indonesia  terdapat  kata  

ganti  ‘kamu’, ’anda’, ’anda sekalian’  dan  ‘engkau’ untuk menyapa  lawan  

tutur. Sedangkan bagi  bahasa-bahasa di Eropa  yang  memiliki  sistem  kata  

ganti orang kedua  Tu ‘kamu’  dan Vous ‘anda’, seperti pada  bahasa Prancis, 

Itali dan Jerman (selanjutnya  disingkat  ‘T-V’), pemilihan  pronomina  tersebut  

dapat  menunjukkan  adanya  rasa hormat, keakraban  dan kesadaran  akan  

adanya adat istiadat. 

Tingkat tutur yang dilatarbelakangi oleh tingkat  status  sosial juga 

terjadi  di dalam masyarakat  bahasa Prancis. Praktek  pemakaian  pronomina  

persona kedua T-V yang  non resiprok di abad-abad  pertengahan sampai masa 

Revolusi Prancis,   merupakan  cerminan  adanya  pengaruh  status  sosial  

terhadap pemakaian  bahasa. Pemakaian  pronomina ini masih berlangsung 

sampai  sekarang,  hanya  saja terjadi  pergeseran makna.  Selain tercermin 

melalui  pemilihan pronomina, varian yang dilatarbelakangi  status   sosial  juga   

dapat  terlihat  pada variasi pemilihan  kata dan  tata  kalimat. 

Sejalan  dengan  konsep  tingkat  tutur  tersebut,  dalam  bahasa  Prancis  

terdapat  konsep  niveau  de  langue  yang  kurang  lebih memiliki  pemahaman  

sama  dengan  konsep  tingkat  tutur. Gerard  Tamine (1998: 120-121)  

menyatakan bahwa  konsep  niveau  de  langue  merupakan   pemakaian bahasa 

secara selektif  yang menyiratkan adanya hierarki pemakaian  bahasa,  yang 

terkait dengan norma  sosial dan  estetika. Sekurang-kurangnya terdapat 3 
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tingkat dalam bahasa Prancis, yaitu  une langue soutenu, une langue  courante  

dan  des  parler patois.  Une langue soutenu  merupakan  bentuk yang 

dipergunakan  di  kalangan  intelektual, une langue  courante  merupakan  

bentuk  yang  dalam  pemakaiannya cenderung      spontan,  tidak begitu 

mengikuti  aturan gramatikal  yang  ketat, sedangkan  parler  patois  adalah  

bentuk  dialek sosial daerah pinggiran, yang biasanya dipergunakan  masyarakat 

tertentu  dan  dalam konteks  sosiokultural tertentu, misalnya  para  petani  yang 

membicarakan kehidupan pedesaan (Larousse, 1973: 337). 

Keberadaan  niveau de langue  atau  tingkat tutur  dalam  bahasa Prancis  

ini kurang begitu  dikenal  dan dipahami oleh pembelajar  bahasa Prancis, 

kecuali  pada  pemakaian Tu dan Vous.  Hal ini  disebabkan  tidak adanya  

penjelasan secara  eksplisit  yang berkaitan dengan  bentuk-bentuk kebahasaan  

yang  mengindikasikan tingkat  tutur, demikian juga yang menyangkut  

pemakaiannya  dalam  komunikasi tidak  banyak dijelaskan. Selain itu,  

kurangnya sentuhan atau  kontak dengan  komunitas  orang Prancis yang 

memungkinkan adanya praktek-praktek pemakaian variasi bahasa Prancis, juga  

menjadi  penyebab  kurang dikenalnya  niveau de langue  atau tingkat tutur. 

Sejauh  ini bahasa Prancis yang dipelajari melalui buku-buku di ruang 

kelas adalah bahasa Prancis yang standard dan sudah dirancang sedemikian rupa 

untuk tujuan pembelajaran. Dengan demikian kurangnya  pemahaman  tentang  

niveau de langue  tidak   begitu dirasakan. Namun  kondisi  ideal  berbeda 

dengan  realitas  kehidupan  nyata. Di dalam komunikasi  sesungguhnya banyak 

muncul variasi  bahasa  yang pemakaiannya tergantung pada faktor sosial dan  

situasional. Kita tidak dapat meramalkan dan menentukan  dengan  siapa  kita  
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akan bertemu dan dengan  variasi  apa kita    akan berbicara.  Konteks  sosial 

budaya  masyarakat  Prancis yang sesungguhnya yang memungkinkan  

terjadinya pemakaian variasi bahasa  tidak  tersedia di Indonesia. Untuk 

mendapatkan situasi tersebut dengan tinggal di Prancis memerlukan dana yang 

besar. Sebagai langkah  alternatif untuk mendapatkan  gambaran   konteks  

sosial budaya  suatu   masyarakat, yang menjadi ajang bagi   penutur  bahasa 

dalam  menjalankan segala aktivitasnya  dengan  menggunakan  bahasa,   dapat  

dihadirkan  melalui sebuah  film.  

 Vanoye (2002: 156) mengaitkan film dengan kondisi kehidupan sosial 

masyarakat.  

Tout film parle, directement ou indirectement, de la société  dans laquelle il 
s’inscrit entant  que produit culture. Les représentations des catégorie sociales, 
des minorités, des faits historiques, des peurs et des périls économique, 
écologique, politiques varient en fonction du contexte social.  Semua  film, baik 
secara langsung maupun tidak langsung,  berbicara tentang  masyarakat tempat 
dimana film itu  dilahirkan sebagai sebuah  hasil budaya. Film merupakan  
representasi dari keadaan sosial, orang-orang minoritas, peristiwa-peristiwa 
bersejarah, rasa ketakutan, bahaya terkait dengan ekonomi, ekologi, politik yang 
beragam, dalam fungsi sosial. 
 
Pendapat  di atas tidak sepenuhnya dapat diterima, karena tidak semua genre 

film mereprentasikan keadaan sosial masyarakat. Sebagai  media,  sebuah film 

bertema sosial  dapat  merepresentasikan kehidupan sosial  suatu masyarakat 

yang  menjadi  konteks  pemakaian  bahasa,  yang  disertai  dengan  aspek  

gerak,  aspek  supra segmental,  yang meliputi  intonasi, ritme  dan  aksentuasi 

atau  tekanan  yang  menyertai tuturan. 

 Penelitian  tentang  tingkat tutur  bahasa Prancis ini  merupakan 

penelitian  pemakaian bahasa  yang mestinya perolehan  datanya berasal  dari  

masyarakat pemakai  bahasa Prancis dalam komunikasi sehari-hari. Minimnya 
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komunitas orang Prancis di Indonesia  khususnya di kota  Yogyakarta menjadi 

kendala  utama.  Sebagai usaha untuk mendapatkan situasi pemakaian bahasa 

Prancis dalam komunikasi sehari-hari dapat dilakukan melalui sebuah film, 

sebab melalui film dimungkinkan  untuk masuk dan melihat kegiatan  kehidupan 

sehari-hari dari sebuah budaya suatu masyarakat. Harus diakui bahwa  meski 

tingkat akurasinya  kurang karena  adanya  skenario, sebagai  sumber untuk 

memperoleh data penelitian terkait dengan  pemakaian bahasa  oleh satu 

masyarakat tertentu, film memberikan informasi  lebih lengkap  jika  

dibandingkan  dengan  media  tulis atau  cetak. 

Alasan  utama dipilihnya  film berbahasa Prancis  berjudul  Paris, je 

t’aime  yang  diproduksi  pada  th 2006 menjadi sumber data,  disebabkan  

adanya  situasi pemakaian bahasa  dalam kehidupan  sehari-hari yang  bervariasi 

seperti pembicaraan seorang anak dengan ibunya, pembicaraan antara pengasuh 

dengan majikannya dan sebagainya. Barang kali  film lain juga mengandung 

variasi bahasa, namun karena film tersebut merupakan kumpulan film pendek 

maka situasi pemakaian bahasanya lebih bervariasi. Film ini  merupakan  

kumpulan film yang  terdiri  dari  14 film pendek, yang masing-masing  

berdurasi  antara  10- 20 menit. Setiap  film  disutradarai oleh sutradara yang 

berbeda dan  berasal  dari berbagai negara, dengan mengambil setting 

masyarakat yang variatif, lokasi berbeda-beda di dalam kota Paris  yang 

merupakan persimpangan budaya dan  tempat bertemunya banyak  orang baik 

tua  maupun muda dari berbagai  bangsa. Dengan demikian sangat 

dimungkinkan adanya pemakaian berbagai variasi  bahasa  Perancis dalam 

komunikasi. 
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Pemakaian  variasi bahasa anak  muda  dapat dilihat dalam salah satu 

adegan  film yang  berjudul   Quais de Seine.  

 

 

                                                  
 

                              
                                                                                                
                                                       
                                                                         Gambar 1. 
                                                     Suasana di pinggir Sungai Seine (QS) 
                       Garçon I: Eh ! Téma  la  ficelle! Putain! Elle a un cul de ... ouf   

                            la  meuf. 
           Pemuda I: Eh , lihat talinya! Gila! Pantatnya... gila bener cewek    
                            itu. 
 
 Kata  téma, ouf   dan  meuf,  merupakan kosakata  argot  dan  verlant yang 

dipergunakan anak muda Prancis ketika berbicara dengan sesama anak muda 

dalam konteks tertentu.   

Hal  lain  yang  dapat  dilihat  dalam  film  tersebut terkait dengan   

adanya  perbedaan  cara  memberi salam yang dilakukan oleh  anak remaja  

terhadap  sebayanya  dan terhadap orang yang lebih  tua, begitu pula    

sebaliknya. 

                                                
                                                        
                                                                       Gambar 2. 
                                                      Di depan Masjid Besar Paris (QS) 
                               Zarka :  Salut!  Grand-père, c’est  le  garçon qui m’a aidée 
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                                            tout à l’heure. 
                                            Hai !    Kakek , ini  pemuda yang  menolongku  tadi. 
                              Grand-père : Bonjour 
                                                   Selamat siang                                        
                               François: Bonjour     ......       Ҫa  va mieux  tes mains? 
                                                Selamat  siang !  ... Gimana  sudah lebih  baik tanganmu? 
                               Zarka : Ҫa  va. 
                                            Sudah. 
                               Grand-père: C’est  très  gentil à vous  de l’avoir  aidée, hein. 
                                              Anda  ini baik sekali ya,  sudah  membantu dia.   
  

Ketika bertemu François,  Zarka  memberi  salam dengan  mengucapkan  Salut!  

‘Hai’, sedangkan kakeknya memberi  salam kepada François dengan 

mengucapkan  Bonjour! ‘selamat  siang’.   Selain itu dalam  percakapan  di atas 

terlihat pula  bahwa  antara  Zarka  dan François saling  menyapa  dengan  

sebutan  tu ‘kamu’, sedangkan  si kakek  dan  François  saling  menyapa dengan  

sebutan  vous ‘anda’. Melihat lebih jauh pada susunan  kalimat  yang ada pada 

tuturan  yang  dilontarkan  si kakek kepada  François,  C’est  très  gentil à vous  

de l’avoir  aidée,  dapat  dilihat  bahwa kalimat tersebut merupakan susunan  

kalimat bahasa  lisan. Apabila  ditilik  dari sisi pragmatik,  tuturan yang 

disampaikan oleh si kakek dapat dirasakan  tidak hanya sekedar   sebagai pujian, 

melainkan dapat  juga  ditangkap  sebagai  ucapan  terima  kasih.  

Pemilihan  bentuk-bentuk  lingustik    seperti terlihat  pada  penjelasan  

di atas  dalam kaitan dengan   pemakainya,  serta  pemakaian  tuturan  tertentu 

yang dipergunakan oleh penutur  untuk  mengungkapkan maksud tertentu, dapat  

dilihat  secara  pragmatis.  Susunan  kalimat,   pilihan  kata   dalam  tuturan dan 

cara penyampaiannya,  dapat  mempengaruhi  penafsiran  mitra  tutur  akan  

makna  suatu  tuturan.  

Di dalam  film  Paris  je t’aime   (PJT) juga tergambar situasi satu  sudut  

kota  Paris yang bernama  ‘Quartier  Latin’, yang  didatangi  oleh  banyak  
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orang  dari berbagai  negara, sehingga    pemakaian  lebih dari  satu  bahasa  

untuk  berkomunikasi sangat dimungkinkan. 

                   
 
                                        Gambar 3. 
                         Menawarkan  Minuman (QL) 

                       Receptionniste : Qu’est-ce que vous  prendrez ?  What do you want? 
                                                Anda  mau  minum  apa? Anda  menginginkan  apa? 
                       Homme    : Wine ? Or  are you drinking  something  else now? 
                                         Anggur? Atau  sekarang  kamu minum yang lain? 
                       Femme      : Non, still  Wine Red. 
                                           Tidak , tetap  anggur  merah                         
                       Receptionniste : Voilà,  voilà  la  liste ... May  I suggest  you   
                                          something? Madame  Richmond  loves  the  Graves. 
                                          Ini, ini daftarnya ... Boleh  saya  sarankan  sesuatu? 
                                           Madame Richmond  menyukai anggur  Graves. 
 

Dalam dialog terlihat  cara pelayan yang berbahasa  Prancis memperlakukan 

mitratuturnya   yang memiliki bahasa yang berbeda, sehingga terjadi  alih kode  

antara  bahasa Prancis  dan bahasa Inggris.   

         Pemakaian  bentuk  argot ataupun verlant di antara anak-anak muda; 

pemilihan kata ganti ‘vous’  dan ‘tu’  dalam  percakapan antara orang tua  dan 

anak muda atau  sebaliknya, atau antara anak muda dengan anak muda; 

pemakaian ungkapan permintaan dengan kalimat  panjang  dan pendek; serta 

adanya  pemakaian campur kode  dalam  percakapan; yang semuanya sangat 

didukung  oleh  konteks,  mengindikasikan adanya sikap  penutur  terhadap  

lawan  tutur  dalam  bertutur  atau  berkomunikasi secara  verbal. Adanya  

tingkat tutur  atau  niveau  de  langue   yang tergambar  melalui  adegan-adegan  
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dalam  Paris  je t’aime (PJT)  tersebut di atas  terjadi  dalam  kehidupan  

masyarakat Prancis yang sesungguhnya.  

        Menyimak   uraian di depan   terlihat  bahwa  fungsi  sebuah tuturan 

tidak dapat  dipisahkan   dari  kajian  konteks    yang  meling- kupinya. 

Komponen tutur sebagai  faktor-faktor  sosiosituasional  memberikan  konteks  

yang  melatarbelakangi    tuturan  dalam  film  Paris  Je  t’aime. Konsep bahasa  

memandang  setiap   bahasa  memiliki  kaidah  sintaksis  yang  mencerminkan  

penutur  bahasa  atas  fakta-fakta  bahasa  yang ada. Suatu  kalimat  dianggap  

tidak baik (ill-informed) bila tidak mematuhi kaidah  gramatikal  bahasa  yang 

ada, dan  sebaliknya   jika mematuhi   kaidah dianggap baik.  Sedangkan  

sosiolinguistik   memandang  bahwa  bentuk  analisa suatu tuturan  tidak terpaku   

dan tidak  melihat  dari   struktur    bahasa  atau  aspek intra  bahasa saja, yang 

dalam pandangan Chomsky  disebut   komponen  sintaksis.  Namun untuk  

sampai  pada  tahap  pemahaman perlu bantuan aspek luar bahasa, yakni aspek 

ekstra  lingual  yang dikenal dengan  akronim  SPEAKING.    

         Bahasa Prancis dikenal oleh para pembelajar Indonesia melalui proses 

pembelajaran secara formal  di sekolah atau ruang kuliah. Dengan demikian 

sebagai institusi tempat mencetak calon guru, Universitas Negeri Yogyakarta 

perlu menaruh perhatian kepada hal-hal yang terkait dengan pengajaran, 

khususnya pengajaran bahasa Prancis sebagai bahasa asing.   Selain komponen 

pembelajar, pengajar serta materi pembelajaran, komponen  fungsi, variasi serta  

sosiokultural yang lebih mengarah  pada unsur non-verbal juga merupakan 

komponen yang dominan dalam  pengajaran  bahasa asing dengan  pendekatan  

komunikatif.   
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Pemakaian  bahasa  dengan memperhatikan fungsi, variasi serta  latar 

belakang sosiokultural   seperti  yang tergambar  di atas    menjadi suatu  

masalah  tersendiri  bagi   pengajar  dan pembelajar  bahasa Prancis yang  berada 

di luar  Prancis. Beban  pengajar  bahasa  Prancis  menjadi semakin bertambah   

karena  selain  memahi latar belakang sosiokultural masyarakat  Prancis bagi 

dirinya sendiri, seorang  pengajar juga  harus  menyampaikannya kepada  para 

siswa.    Hal  ini  perlu diketahui  atau  diperkenalkan  kepada siswa  atau  

pembelajar, sebab pemahaman yang baik  akan budaya yang  terjadi  pada  

masyarakat Prancis, khususnya  yang terkait  dengan  pemakaian  bahasa  yang 

terjadi  dalam komunikasi antar anggota  masyarakat tersebut,  dapat   membantu  

menghindarkan kesalah- pahaman  dalam  berkomunikasi dan  meningkatkan  

pengetahuan  tentang  lintas  budaya.  

            B. Identifikasi  Masalah 

         Dari uraian  latar belakang  di atas  terdapat  beberapa  masalah  yang  

berkaitan dengan pemakaian   bahasa Prancis yang  dipengaruhi oleh  faktor  

sosial dan situasional   yang berupa  tingkat  tutur, yang  terdapat  pada  film  

Paris  je t’aime, yang  dapat diidentifikasikan  seperti berikut. 

1. Masalah  pertama  mengenai varian bahasa yang berupa tingkat  tutur  yang  

ada  dalam   film. Masalah timbul karena kurang dikuasainya   pemahaman 

tingkat  tutur bahasa  asing  akibat perbedaan  antara  tingkat  tutur  bahasa  

pembelajar (L1 ) dan  bahasa   yang dipelajari (L2). 

2. Adanya  pemakaian  satuan  kebahasaan lain selain  pronomina T/V yang  

juga  mengindikasikan  adanya  tingkat tutur.  Masalah kurangnya  sumber  

informasi tertulis yang membahas  tentang tingkat tutur  bahasa Prancis. 
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3. Untuk  melihat fungsi  pemakaian  varian  bahasa  yang berupa tingkat tutur  

diperlukan  konteks   tindak  tutur yang  ada  dalam  film  Paris je t’aime.   

4.  Masalah yang berkaitan dengan struktur sintaksis yang mengindikasikan  

tingkat  tutur tertentu.   Masalah  muncul karena kurangnya  pemahaman 

terhadap  perbedaan struktur  sintaksis bahasa Prancis. 

5. Masalah yang terkait dengan  konponen  sosiokultural  non-verbal yang 

menyertai  tuturan  dalam  Paris je t’aime. Masalah ini disebabkan oleh 

kurang tersedianya    exposure  tuturan asli dalam  pembelajaran  bahasa  

asing.  

C. Batasan  Masalah 

        Agar  memperoleh  hasil  yang mendalam  dan terfokus,  masalah   

dibatasi  pada  dua hal yang cukup mendasar, pertama  terkait  dengan wujud  

tingkat tutur  dalam bahasa  Prancis yang  tercermin melalui  film Paris, je 

t’aime  dan  fungsi      tindak  tutur   dalam  Paris  je t’aime.  Fungsi  tindak tutur  

dibatasi  pada  tindak  tutur  direktif, ekspresif  dan komisif, karena fungsi-fungsi  

tersebut  sering dipergunakan  dalam komunikasi.  

D. Rumusan  Masalah 

Permasalahan  di atas  dapat dirumuskan  seperti  berikut ini. 

1. Bagaimana  wujud   tingkat tutur  dalam bahasa Prancis  yang tercermin  

dalam  film  Paris, je t’aime? 

2. Bagaimanakah fungsi  tindak tutur direktif, ekspresif dan komisif  yang  

terkait  dengan tingkat  tutur    bahasa Prancis,  yang terdapat dalam 

masing-masing  film pendek  yang   terdapat  dalam  film   Paris  je 

t’aime? 
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E. Tujuan  Penelitian  

Penelitian  ini  bertujuan  untuk, 

1. mendeskripsikan wujud  atau bentuk tingkat tutur  bahasa  Prancis  

dalam  film  Paris, je t’aime. 

2. mendeskripsikan  fungsi  tindak  tutur  direktif, ekspresif  dan komisif  

bahasa  Prancis,  yang tercermin  dalam film  Paris, je t’aime. 

F. Manfaat  Penelitian 

           Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  secara  teoretis  

maupun  praktis. Secara  teoretis,  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan 

kontribusi teori dalam  kajian sosio-pragmatik, khususnya  kajian  tingkat  

tutur  dalam bahasa  Prancis. Secara  praktis,  bagi  pembelajar  bahasa  

Prancis,  kajian  tingkat tutur  bahasa  Prancis  dalam  film  Paris, je t’aime 

ini  akan memberikan  pengetahuan  langsung  akan adanya  fenomena  

tingkat tutur  dalam  bahasa  Prancis, guna  mengisi rumpang/ 

kekurangatersedianya  exposure tuturan  asli yang  memang diperlukan  

dalam  proses pembelajaran  bahasa asing.      
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                                                                   BAB  II 
    KAJIAN  PUSTAKA, HASIL  PENELITIAN  YANG    RELEVAN,  

             KERANGKA  PIKIR  DAN  PERTANYAAN  PENELITIAN 
 

A. Kajian  Teori 

         Fenomena  bahasa  selalu  bersangkutpaut dengan  fenomena  sosial. Orang  

dapat  berbahasa  bukan   karena  bawaan  sejak  lahir, tapi karena  proses  sosial. 

Yang termasuk  dalam fenomena  masyarakat  adalah  nilai-nilai ideologis, 

religius, kebudayaan  sebagai nilai-nilai sosial. Nilai-nilai ideologis ditemukan 

dalam nilai-nilai budaya dan nilai-nilai budaya  menemukan  ujudnya  dalam 

situasi  yang nampak  dalam bahasa. Jadi bahasa yang sedang  mengaktualisasikan  

dirinya,  mempresantasikan  sistem nilai  budaya  masyarakat yang  nampak  

dalam  ungkapan-ungkapannya secara  situasional,  berterima secara  sosial, 

budaya, religius dan ideologis.   

Bahasa   memiliki dua  sisi yaitu, bahasa sebagai sistem yang terdiri dari 

subsitem  dan  bahasa  yang sedang  menjalankan fungsinya dalam  

perwujudannya. Sebagai sistem  bahasa memiliki 3 jenjang yaitu  semantik,  

leksikogramatika (terdiri dari  leksikon dan gramatika yang meliputi morfologi 

dan sintaksis)  serta  fonologi.  Dalam realisasi bahasa berjenjang 6 yaitu teks, 

klausa/ kalimat, frasa/ kelompok kata, kata, morfem dan fonem. 

            Bahasa  sebagai  sistem  berada  dalam lingkungan  yang lebih besar yaitu  

masyarakat, sehingga  sebagai sistem dia  tidak otonom, karena  berada dalam 

lingkungan yang lebih besar. Dengan demikian aspek dimensi bahasa  harus  

bersinergi dengan aspek masyarakat.  
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1. Variasi  Bahasa 

Variasi bahasa  adalah keanekaragaman  bahasa yang pemakaiannya 

ditentukan oleh beberapa hal, antara lain dilihat  dari aspek pemakainya/ 

penuturnya dan  aspek pemakaiannya. 

a. Variasi  Bahasa  dari Aspek  Penuturnya 

Secara  umum yang dimaksud dengan pemakai bahasa  adalah para  

anggota  masyarakat  bahasa yang  sesungguhnya terdiri  atas kelompok-

kelompok sosial  yang memiliki  kesamaan fitur, dan sudah barang tentu ada  

fitur-fitur bahasa yang menandai kekhasan pengguna secara perseorangan. 

Ujaran yang dipahami  sekelompok penutur disebut dialek. Pemahaman 

ditentukan oleh verbal repertoire ujaran yang dipahami sama oleh beberapa 

kelompok penutur.  

Dengan demikian  dikenal  adanya  variasi  idiolek, dialek  geografis  dan 

dialek sosial. Indikator variasi  bahasa  yang terkait dengan  pemakainya bersifat  

kebiasaan. Kebiasaan   dalam  fonetik  fonologi, kosa kata dan  tata bahasa tapi 

tidak  dalam semantik.  Pada  dasarnya dialek menyatakan  hal sama  dengan cara 

berbeda.  Bagi  orang Prancis utara,  kata  lait ‘susu’ diucapkan  [l ɛ] dengan  

bunyi ‘e’ terbuka [ɛ], sementara  orang  Prancis selatan  mengucapkannya dengan  

‘e’ tertutup, sehingga  bunyinya menjadi [l e]. Demikian juga dalam praktek  

pemakaian kosa kata antara  orang tua dan anak muda.  Untuk menyatakan  hal  

yang sama, yaitu  ‘pesta’, orang tua  akan mengungkapkannya  dengan  kata  fête, 

sementara  anak muda mengungkapkannya  dengan  teuf. 
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b. Variasi  Bahasa  dari  Aspek  Pemakaiannya  

Berdasarkan pemakaiannya dikenal  adanya ragam yang dibedakan 

menurut dimensi  medan,  pelibat  dan  sarana  wacana. Sinergi dari ketiga  

subdimensi  tersebut membentuk  laras  bahasa  atau register, yaitu  ragam atau 

variasi bahasa  yang dibedakan menurut  bidang  yang menjadi pokok 

pembicaraan, menurut  mediumnya (tulis  atau lisan)  dan  menurut  cara (resmi 

atau santai dst.). Variasi bahasa yang didasarkan  atas  fungsi bertutur  ini sangat 

luas. Dalam register  dapat dikenal adanya jargon, argot, slank, prokem, 

colloquial dan tingkat tutur.   

   Dalam kehidupan  sehari-hari   pemakaian  bahasa tidak sekedar berfungsi 

untuk mengkomunikasikan suatu informasi, namun juga mencerminkan tingkat 

sosial, atau perbedaan  antara orang kota dan desa, antara anak dan orang tua, 

antara  orang tua dan anak muda. Varian  bahasa  yang dilatarbelakangi oleh 

tingkat status sosial  terdapat   pada  hampir setiap masyarakat bahasa, hanya  saja  

tingkat statusnya ada yang sederhana dan sedikit  jumlahnya,  namun ada juga 

yang  kompleks  dan  rumit.  Varian bahasa  yang didasarkan pada tingkat-tingkat 

sosial  ini disebut  tingkat tutur.        

2. Tingkat  Tutur                                                                                               

a. Pengertian  Tingkat Tutur   

      Tingkat  tutur  atau undha-usuk merupakan  varian  kode tutur  yang  

mencerminkan  anggapan penutur   tentang  relasinya  terhadap lawan tutur.   

Jika penutur beranggapan  bahwa  lawan tutur  harus  dihormati, maka  penutur  

akan menggunakan  tingkat tutur  hormat. Jika penutur  menganggap  bahwa  



35 
 

lawan tutur  orang  biasa  saja, maka  penutur  akan bertutur  dengan  varian 

yang  tak  hormat  (Poedjosoedarmo, 1979: 40). 

  Relasi antara  penutur  dan  mitratutur dalam berbahasa  menunjukkan  

adanya perbedaan  tingkat sosial  yang diwujudkan  dalam seleksi kata  dan  atau  

sistem  morfologi atau  sistem sintaksis tertentu.  Dalam  bahasa  Jawa  

umpamanya, pemilihan  kata  omah  dan  griyo  (= rumah); menyebut  mitra 

tutur  kowe atau sampeyan atau  penjenengan   menunjukkan sikap  atau 

kedudukan sosial  antara  penutur, mitra tutur dan  atau  orang yang dibicarakan. 

Aspek  berbahasa  seperti  ini disebut ‘tingkatan  berbahasa’, atau ‘undha-usuk’ 

atau ‘etiket berbahasa’.  Sistem  yang mendasarinya  disebut ‘sopan-santun 

berbahasa’. 

  Kerumitan  berbahasa  dan bersopan santun dalam bahasa Jawa  bukan  

hanya karena adanya pengurutan tingkat dalam ragam bahasa, namun juga 

karena bahasa Jawa itu sendiri mencerminkan pembagian masyarakat 

penuturnya dalam kelas-kelas sesuai  karakteristik masyarakatnya.  Semua  

bahasa memiliki sistem  sopan-santun, namun tingkat kompleksitasnya berbeda. 

Lazimnya  sistem sopan-santun diungkapkan dengan kata ganti orang, sistem 

sapaan, penggunaan gelar dan sebagainya.  

  Sejalan  dengan  pemahaman tentang  tingkat tutur  yang pada  dasarnya  

berbasis  asas  sopan santun, Wardhaugh   menyatakan  bahwa penyebutan  

nama (namely),   pemilihan  pronomina  kedua  T-V (bagi bahasa yang memiliki 

sistem ini), pemilihan sapaan   dan  penggunaan prinsip-prinsip kesopanan, 

mengindikasikan  adanya  hubungan  sosial tertentu antara  penutur dan lawan 

tutur (Wardaugh, 1986: 251). 
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b.  Tingkat  Tutur  Dalam Bahasa Prancis 

  Konsep  Niveau  de  langue dalam bahasa Perancis memiliki  pengertian  

mirip  dengan  tingkat  tutur. Di dalam  Kamus  Linguistik  Dictionnaire de 

Linguistique  disebutkan  bahwa  

La  notion  de niveau  de langue  est  donc  liée  à  la différenciation  sociale  en  
classe   ou  en  groupe  de  divers  type. Les  locuteurs  peuvent employer  
plusieurs  niveaux  différents selon les millieux   dans  lesquels  ils se trouvent. 
... Les  clivages  peuvent  être  seulement  d’ordre  lexicale (argot et  langue  
courante, vocabulaire  technique et langue  courante) ou d’ordre  phonétique, 
morphologique syntaxique et lexicale (Dubois, 1973: 337).  Pengertian  ‘niveau 
de langue’ terkait  dengan  perbedaan  sosial  dalam  kelas  atau berbagai  
kelompok. Penutur  dapat  mempergunakan beberapa tingkat tutur  berbeda  
tergantung  pada ligkungan dimana  berada... Pembagian  atau  pembedaan  
mungkin terjadi  pada  bidang  leksikal (antara argot  dan bahasa pada 
umumnya, vokabuler teknik  dan bahasa  yang umum dipergunakan) atau  pada  
tataran fonetik,  morfosintaksis  dan  morfologi leksikal. 

Mehdi  menyebutkan  bahwa niveau de langue  termasuk dalam 

variasion diaphasique, yaitu variasi bahasa  yang dilatarbelakangi oleh situasi 

komunikasi.  Lebih jauh dikatakan bahwa ada beberapa istilah untuk 

menyebutkan variasi ini, yaitu  registre  de langue, niveau de langue  dan  style 

de parole.  Secara  tradisional  les registres de langues dibedakan menjadi  

soutenu, courant atau standard, familier, argotique  dan vulgaire 

(http://www.umc.edu.dz/buc/buci/datum/theses /français/ Bendied.pdf) 

 Abbadie  dkk. (1994: 185) menyatakan bahwa niveau de langue  

berkaitan dengan  situasi  tutur  yang membutuhkan  pemilihan ungkapan-

ungkapan yang telah dipikirkan baik-baik sebelum dipergunakan. Secara lebih 

jauh ia mengemukakan perbedaan-perbedaan  yang  terkait dengan  aturan 

kebahasaan; 1) terkait dengan ranah temps ‘kala’  dan  modes  ‘modus’,  

pemakaian kala passé  simple cenderung diganti dengan passé  composé, 

sedangkan  pemakaian  modus  subjonctif  hanya dengan subjonctif présent  dan  
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passé; 2) adanya alternatif bentuk  untuk ungkapan-ungkapan yang terkait 

dengan ungkapan interogatif dan negatif. Je ne sais pas ‘saya tidak tahu’  

menjadi  je sais pas  atau  j’sais pas. Où habitez-vous ‘Anda tinggal dimana’  

menjadi vous habitez où? dan  bentuk ce n’est pas  vrai  ‘itu tidak benar’ 

menjadi c’est pas vrai. Pronomina tertentu  berubah bentuk, Il ne vient pas ‘Dia 

tidak  datang’  menjadi Y vient pas  dan Tu as compris  menjadi  T’as compris; 

3) adanya variasi-variasi leksikal  yang  terlihat  pada penjelasan berikut.  

                                Allons  nos  restaurer (bahasa baku) 

           Manger ‘makan’          Allons manger ( bahasa standar) 

                                                  Allons prendre quelque chose (bhs. familier) 

                                                  Allons bouffer (bahasa vulgar) 

                                                  vos heritiers (bahasa baku) 

            Enfants ‘anak’              vos enfants (bahasa standar) 

                                                 vos gosses, gamins (bahasa populer) 

                                                 les lardos, les montard (bahasa argot) 

 

                                               Veuillez-vous taire (permintaan sopan) 

           Taisez-vous                 Un peu de silence, s’il vous plaît (bhs. standar) 
          ‘Diamlah’                    Ferme-la! La boucle (bhs. familier) 

                                              Ta guelle ! (bhs. kasar) 

Di dalam La Variation Sociale en Français, Gadet (2003: 99)  

menyebutkan bahwa secara umum dalam  buku pelajaran  maupun buku 

tatabahasa,  niveau de langue dikelompokkan  menjadi  4 tingkat, yaitu: 

Tingkat  Sinonim yang dimungkinkan 

Soutenu recherché, soigné, élaboré, cultivé, tenu, 

controlé 

Standard standardisé, courant, commun, neutralisé, 

usuel 
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Familier relȃché, spontané, ordinaire 

Populaire vulgaire, argotique 

 

Pengungkapan  dan  pemakaian  tingkat tutur dalam bahasa Perancis 

tidak seeksplisit  tingkat  tutur  dalam  bahasa Jawa yang sudah tertata rapi, 

namun  demikian  keberadaannya tetap  dapat  dilihat dan dirasakan. Selain 

ditandai dengan pemakaian  pronomina orang kedua  dalam konteks  tertentu, 

adanya  tingkat tutur  bahasa Prancis juga  dapat dilihat  dalam  pemakaian  

vokabuler tertentu.   Seperti dinyatakan  oleh Niquet dan Devez (1990: 26 & 

29),  yang membedakan niveau de langue  dalam 3 tingkat yaitu familier, 

standard  dan soutenu. Untuk mengatakan situasi yang sama, kata-kata tertentu 

seperti  rȃler ‘mengomel’ hanya dapat ditemukan dalam komunikasi  antara  

orang-orang yang sudah dekat, sedangkan untuk  kata  objecter ‘merasa  

keberatan’ dipergunakan secara  santun dalam komunikasi formal. Selanjutnya  

Niquet  membuat  tabel vokabuler  seperti berikut, 

Familier Standard Soutenu  

paumer 

une gaffe 

costaud 

marrant 

boulot 

perdre 
Une maladresse   

fort 

amusan 

travail 

Égarer 

une brévu 

robuste 

plaisant 

labeur 

 

Kehilangan 

kecerobohan 

kuat, kekar 

lucu 

pekerjaan 

       

 Dari  penjelasan di atas terlihat bahwa  niveau de langue  dalam  bahasa 

Prancis  secara  umum dibedakan  menjadi  tiga yaitu,  niveau  soutenu   untuk 
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tingkat  sopan, niveau  standard untuk tingkat netral dan  niveau  familier  atau  

populaire  untuk tingkat yang kurang sopan.   

Selain itu, penggunaan pronomina V dan T juga dapat  menjadi indikasi 

atau penanda  adanya varian bahasa  yang dilatarbelakangi tingkat sosial yang 

berupa tingkat tutur. Secara rinci Brown (2003: 162) menjelaskan  tentang  

pronomina  tersebut dari sisi semantik  dan hubungannya dengan struktur sosial  

dan kelompok idiologi. Dia juga menjelaskan variasi  pemakaian  pronomina 

tersebut dengan  karakteristik  orang yang mempergunakannya. Dimensi  

solidaritas dapat diterapkan untuk semua orang. Hubungan solider dan yang 

tidak solider digambarkan seperti berikut: 

                                                        Tabel 1a. 
                 Pemakaian  Pronomina V dan T  Secara  Non- Resiprokal 
 
            Customer                         Officer                          Employer 

                        T  V      V                     T  V     V                      T  V        V 
             Waiter                            Soldier                          Employee 

            Parent                              Master                        Elder brother 

                       T        V                           T      T V                    T          T  V               
              Son                             Faithful servant             Yonger brother 

                                                                    Tabel 1b. 
                                    Pemakaian Pronomina  V dan T  Secara  Resiprokal 
 

                Customer                             Officer                     Employer 
 
                   V                                       V                                 V 
                Waiter                                Solder                       Employee 
 
                 Parent                                   Master                     Elder brother 
 
                   T                                          T                                 T     
                 Son                               Faithful servant           Younger brother 
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Pada tabel di atas dapat dilihat hubungan yang  semula tidak simetris (pada  

tabel 1a)  berubah menjadi hubungan  yang simetris (pada tabel 1b).   

Pemakaian  pronomina T-V secara non resiprokal atau tak simetris   

untuk menunjukkan  adanya hubungan yang  tidak sejajar dalam  kekuasaan, 

sedangkan  pemakaian V atau T secara  mutual antar anggota masyarakat 

tertentu menunjukkan kesejajaran.   Pemakaian pronomina T untuk  

menunjukkan adanya  keakraban  atau  kedekatan, sedangkan  pemakaian  

pronomina V untuk menggambarkan  adanya situasi  formal (Brown R., 2003: 

159). 

                                                     
                                       
                                                                       Gambar 4.  
                                                          Menyajikan Minuman (M) 
                                     Le  patron : Elie, tu  peux  nous  servir 2 verres de vin? 
                                                            Elie, bisa disajikan 2 gelas  anggur? 
 
  

                                                        
      
                                                                      Gambar 5. 
                                              Bersama  Pelanggan di Percetakan  (M)  

                Le  patron : D’accord .... Venez  avec  moi, on va faire quelque        
                                               chose  dans  l’attelier 
                                               Baiklah ... Mari  kita  lakukan  sesuatu  di bengkel   
                                      



41 
 

Di dalam  film yang  berjudul  ‘Le marais’  yang  berlatar belakang sebuah 

percetakan, ada  empat  orang  pelaku,  yaitu  pemilik percetakan,  pegawai  

yang bernama  Elie, dan 2 orang pelanggan yang terdiri  dari seorang wanita 

Amerika  dan  anak muda  bernama  Gaspard. Dalam   percakapan  dengan  Elie, 

pemilik percetakan  menyapanya  dengan T , tapi ketika  berbicara  dengan  

pelanggannya  ia  menyapa  dengan V. Pemakaian  pronomina T oleh  pemilik 

kepada pegawainya lebih untuk menunjukkan   adanya keakraban. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan adanya kenyataan si pemilik  tetap  menyebutkan  nama diri 

pegawainya. Penyebutan nama mitratutur menunjukkan keakraban dan 

menghilangkan keformalan.  

    Dalam bahasa Prancis, pemakaian pronomina T-V  berkembang dengan  

makna yang bervariasi. Di dalam keluarga yang  ada di  daerah pinggiran atau 

pedesaan, anak-anak menyapa orang yang lebih tua dengan V dan  dia  akan 

menerima  T. Dalam ‘Savoir Vivre  avec Les  Français’ , Grand-Clément (1996: 

10) menyatakan  bahwa sapaan  T  digunakan  antara    suami-isteri, adik kakak 

dan antara orang tua dan  anak dalam keluarga, sementara  sapaan V  

dipergunakan oleh anggota keluarga secara terbatas dalam keluarga  tertentu 

(keluarga borjuis/ priyayi). 

                    
                                Gambar 6. 
                      Berangkat  Sekolah (TE) 

                      Une  voix : Comment  tu t’appelles?  Ne regarde pas  tes  parents ... 
                                        Regarde  la  caméra !  Comment  tu t’appelles? 
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                                        Siapa  namamu ? Jangan  melihat orang tuamu .. 
                                        Lihat  kamera!  Siapa  namamu? 
                      Le petit garçon: Jean Claude 
                      Une voix : Jean Claude, comment ils se sont rencontrés tes parents? 
                                       Jean Claude, bagaimana orangtuamu bertemu? 
                      Jean Claude: Dans la prison. 
                                         Di penjara. 
                      Une voix : Dans la prison, raconte-moi cette histoire. 
                                       Di penjara, ayo ceritakan  padaku. 
 

Pada gambar 6, yang diambil dari film  ‘Tour Eiffel”, terdengar  suara  yang 

mengindikasikan suara orang dewasa menyapa  si anak yang belum dikenalnya 

dengan  sebutan  tu ‘kamu’. Sebutan tu kepada  anak kecil  seperti  ini  memang 

sudah menjadi suatu kewajaran  di Prancis. 

          Secara  umum  sapaan  V dipergunakan  untuk menyebut orang asing  atau 

orang  yang baru dikenal. Namun di kalangan anak muda (anak SMA  atau 

mahasiswa), sejak pertemuan pertama mereka saling menyapa dengan T.  

Apabila  terhadap orang asing  yang baru dikenal  dipergunakan  sapaan T, hal 

itu dianggap tidak sopan  dan untuk  hal tertentu dianggap merendahkan. Selain 

itu, tentu  ada  maksud atau  perasaan  tertentu  yang diinginkan  penutur 

terhadap  mitra tutur  seperti  tuturan  yang  ada  pada  adegan  berikut. 

                             
 
                                                Gambar 7. 
                                     Memberi  Pertolongan (PF)             

                                         Hasan : Comment tu t’appelles? 
                                                     Siapa  namamu?                                
                                         Sophie :   Sophie.                                   
                                        Hasan :  Je  voudrais  bien  te donner   ma  carte.... 
                                                     mais je n’en ai en ce moment. C’est dommage. 
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                                                     Sophie, tu prends  un café   avec moi? 
                                                     Allez ... Je peux te masser  les pieds 
                                                    Aku ingin memberimu kartu nama .... 
                                                    tapi  saat ini  aku sudah tak punya lagi. Sayang sekali. 
                                                    Sophie maukah  minum  kopi denganku? 
                                                    Ayolah ... Aku  boleh  memijit  kakimu? 
                                       Sophie: Pourquoi  je vous  laisserais  de masser les pieds? 
                                                    Kenapa  mesti  kubiarkan  anda  memijit  kakiku?  
 

Situasi tutur tersebut berlangsung di Place Des Fêtes, sambil menunggu mobil 

ambulan, seorang lelaki  berkulit hitam yang  mendapat tusukan  di perutnya  

dirawat oleh seorang paramedis. Dengan menahan  sakitnya Hasan mengigau 

dan berusaha merayu Sophie untuk diajak minum kopi. Dalam tuturannya ia 

menggunakan  pronomina T  untuk menyapa  lawan tuturnya, sementara  Sophie 

menyapa lelaki itu dengan V. Di sini terjadi  pemakaian T non resiprok. Jika 

dilihat dari sisi umur, barangkali  selisih antara keduanya tidak jauh berbeda, 

dilihat dari kedudukan sosialnya penutur tidak lebih tinggi dari lawan tuturnya 

yang berprofesi sebagai tenaga paramedis. Dengan demikian  pemakaian 

pronomina T oleh penutur  lebih menunjukkan usaha menjalin  kedekatan, 

sementara  lawan tutur  tetap mempergunakan V  untuk menjaga  

keprofesionalan.   

           Selain  pemakaian pronomina T dan V, pemakaian  kalimat yang panjang  

juga  mengindikasikan  adanya  aspek  kesopanan  jika dibandingkan  dengan  

bentuk kalimat pendek, seperti dalam  penjelasan berikut. 

(1)  La  Gare de   Lyon ?          
      Stasiun  Lyon ? 

(2)   Pour  aller  à  la Gare de Lyon, s’il vous  plaît? 
      Bisa minta tolong,  untuk   menuju  ke  stasiun  Lyon ? 
 

(3)  Pourriez-vous m’indiquer le chemin  pour me rendre à  la Gare de 
Lyon?  
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Dapatkah  anda  menunjukkan  jalan  untuk  pergi  ke stasiun  
Lyon ? 

Ketiga konstruksi  kalimat  di atas  memiliki maksud yang sama, yaitu untuk  

menanyakan arah menuju stasiun  ‘Gare  de Lyon’. Kalimat (1) digunakan  

dalam percakapan  lisan yang benar-benar mengandalkan  intonasi. Kalimat  (2) 

merupakan  ungkapan  bentuk  sopan yang dinyatakan dengan  adanya  

tambahan  s’il vous  plaît, sedangkan  kalimat (3) merupakan  ungkapan yang  

sangat sopan.  

Menurut  Vigner (dalam Wardaught, 1986: 271) formula kesopanan  

dalam  bahasa Prancis  dibentuk  melalui 3 komponen, yaitu  1) adanya  

komponen  mitigasi (mitigating  component) di bagian awal, yang bentuknya  

pendek  seperti  Pouvez-vous  ‘Dapatkah  anda’  atau  bentuk  panjang seperti 

Est-ce que vous voudriez bien ‘Apakah anda  berkenan’; 2) adanya  central   

request  atau  komponen permintaan dan 3) adanya komponen  bagian  akhir, 

yang berupa tambahan  seperti s’il vous plaît.  Dengan demikian  kita  dapatkan  

bentuk   Ø -  request  -  Ø,  Ø  - request -  final,  short mitigator -  request – final  

serta  long mitigator -  request -  final. 

          Selain  konstruksi seperti  tersebut di atas, Wardaugh  (1986: 258) juga  

menyebutkan  bahwa  sapaan dengan titel, nama kecil atau nama belakang yang 

merupakan   address  terms  juga  merupakan  unsur  yang mengindikasikan  

adanya  kesopanan.  Penyebutan  kepada  seseorang  dengan  ‘Doctor  Smith’  

terasa  lebih  dekat  dari pada  menyebutnya  dengan  Doctor  saja.  Untuk 

menjaga  kesopanan, dalam masyarakat  Prancis,  ungkapan pemberian  salam 

atau  ucapan  terima kasih harus  disertai  dengan  sebutan  ‘monsieur, madame  

atau nama diri’, sementara  dalam  masyarakat Inggris  cukup dengan  
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mengucapkan ‘good morning’ atau ‘thank you’  tanpa harus  menambahkan Sir  

atau  Mr. atau  nama diri. 

 Tingkat tutur  dalam bahasa Prancis lebih dapat dilihat  dalam  ranah 

sintaksis yang ditandai dengan  adanya  tambahan mitigating  component  yang 

merupakan  penanda  kesopanan.   

3.  Aspek-Aspek  Situasi  Tutur 

Tingkat tutur  dapat juga dilihat dalam ranah  pragmatig, sehingga 

konteks tutur  yang meliputi penutur, lawan tutur, pokok pembicaraan, tempat 

bicara, suasana bicara, tujuan  dan sebagainya  sangat  penting. Dalam  

pemakaian  bahasanya, setiap penutur  akan selalu memperhitungkan  kepada 

siapa  ia bicara, di mana, mengenai hal apa dan dalam suasana seperti apa. 

Dengan demikian   tempat bicara akan menentukan  cara  pemakaian bahasa  

penutur. Demikian  pula  pokok  pembicaraan dan situasi bicara  akan  

memberikan  warna  terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. 

Keseluruhan  peristiwa  pembicaraan  dengan segala faktor serta  peranan faktor-

faktor  itu di dalam peristiwa tersebut, dikenal  dengan  peristiwa tutur  atau  

speech event.  

Jika  peristiwa tutur (speech event) merupakan  gejala  sosial yang di 

dalamnya  terdapat interaksi antar penutur, dalam situasi tertentu dan tempat 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu,  maka  tindak tutur  atau speech act  

lebih cenderung sebagai gejala  individual,  bersifat  psikologis  dan ditentukan  

oleh kemampuan  bahasa  penutur  dalam  menghadapi  situasi  tertentu.  

Apabila  dalam peristiwa  tutur  orang menitikberatkan  kepada  tujuan  

peristiwanya,  maka  dalam  tindak tutur  orang  lebih memperhatikan  kepada 
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makna  atau arti tindak  (act) dalam  tuturan  itu.  Namun  peristiwa tutur dan 

tindak tutur  saling terkait,  dalam setiap peritiwa tutur  terdapat berbagai tindak 

tutur, sehingga  dapat dikatakan  bahwa  peristiwa tutur  pada hakekatnya  

merupakan serangkaian tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu  

tujuan. 

4.  Tindak Tutur, Jenis  dan Fungsinya 

       Tindak tutur     didefinisikan  menurut fungsi  psikologis dan sosial  di luar 

wacana  yang sedang terjadi. Tindak tutur mencakup  ekspresi situasi psikologis 

yang meliputi berterima kasih, memohon maaf, dan tindak sosial seperti 

mempengaruhi perilaku orang lain dengan mengingatkan, memerintah dan lain-

lain,  serta  membuat kontrak misalnya dengan  berjanji,  menamai.  

           Dalam  usaha untuk mengungkapkan diri,  orang  tidak hanya 

menghasilkan  tuturan  yang mengandung kata-kata  dan struktur-struktur 

gramatikal saja, tetapi mereka juga memperlihatkan tindakan-tindakan  melalui 

tindak tutur. Austin  membagi ujaran atau tuturan menjadi 3 jenis tindak yaitu 1) 

tindak lokusi yang merupakan dasar tindakan mengatakan sesuatu, 2) tindak 

ilokusi yang merupakan tindak-tindak tertentu yang menyertai tuturan serta 3) 

tindak perlokusi yang  merupakankan  pengaruh  dari  tindak lokusi  dan ilokusi  

pada  pendengar.  

           Tindak tutur  dapat diidentifikasi melalui  verba performatif  yang 

dinyatakan secara  eksplisit,  maupun melalui kekuatan ilokusi ujaran  yang  

dilihat  menurut  situasi mental partisipan,  dan menurut situasi interaksi yang 

dihasilkan oleh tindak tutur.  Selain  itu  karakteristik  umum  tindak  tutur  dapat 

dilihat pula  melalui struktur  umum urutan tindak tutur.  
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          Tidak ada  tindak tutur  yang  dilaksanakan secara terpisah, dan  tidak ada 

tindak tutur yang  mengikuti satu sama lain  dalam urutan arbitrer.  Konsep   

paling  penting  untuk  berhubungan  dengan tindak tutur adalah  adanya giliran, 

gerakan, pola tindak tutur.  Pada  saat  seorang  partisipan  berbicara  dalam 

percakapan, dikatakan  ‘dia  mengambil  giliran’. Sedangkan konsep gerakan  

untuk  menunjukkan fungsi  tindak tutur  untuk  meneruskan wacana. Orang  

dapat membedakan antara tindakan  memulai, berreaksi  dan melanjutkan  

tindakan.  Pola  tindak tutur yang penting  berupa pasangan berurutan  seperti  

tanya-jawab, usulan-pertimbangan, pembukaan-penutupan  percakapan. Untuk 

klasifikasi  tindak tutur  dijelaskan  berikut ini.  

a. Jenis Tindak  Tutur  Ilokusi 

          Secara sempit  yang dimaksud dengan  tindak tutur  adalah tindak  ilokusi. 

Tindak lokusi  merupakan  dasar tindakan  dalam ujaran, yang kemudian ada 

tindakan yang menyertai ujaran  tersebut yang disebut tindakan ilokusi. Tindak 

tutur ilokusi bertujuan  menghasilkan ujaran yang dikenal dengan  daya ilokusi 

ujaran. Dengan daya ilokusi, seorang penutur menyampaikan pesannya di dalam 

percakapan, yang kemudian dipahami  atau ditanggapi oleh lawan tutur. Daya 

ilokusi  ini biasanya diungkapkan  dengan sejumlah verba  peformatif.   

Berdasarkan tujuannya, tindak tutur ini dapat  dikelompokkan dalam 5 jenis 

yaitu,  deklaratif, representatif, ekspresif, direktif dan komisif. Searle (dalam 

Leech 1993: 164, 327 dan Ibrahim, 1993: 16) memerikan tindak tutur ilokusi 

komunikatif  menjadi  tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif  dan 

deklaratif. 
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1) Tindak Tutur Asertif  

           Tindak tutur  asertif atau representatif mengikat penuturnya kepada 

kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya pernyataan, penilaian suatu 

laporan, menunjukkan, menyebutkan dan sebagainya.     

2) Tindak  Tutur Direktif  

           Tindak tutur direktif  ialah tindak tutur  yang  dilakukan  penutur  dengan  

maksud agar mitra tutur melakukan  yang diujarkan. Dibedakan  menjadi 

memohon, bertanya, memerintah, melarang, memberi ijin dan menasehati. 

3) Tindak Tutur Komisif 

           Tindak tutur komisif adalah tindak tutur  yang mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan  apa yang disebutkan  di dalam ujarannya. Misalnya  

berjanji, bersumpah, mengancam, mengusulkan dan lain-lain 

4) Tindak Tutur Ekspresif 

           Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang menyangkut perasaan dan 

sikap untuk mengekpresikan dan mengungkapkan sikap psikologis penutur 

terhadap lawan tutur. Misalnya mengucapkan selamat, mengucapkan terima 

kasih, meminta maaf, mengucapkan pengharapan dan sebagainya.  Dalam tindak 

tutur ekspresif satu-satunya hal yang diarahkan oleh mitra tutur adalah,  mitra 

tutur percaya bahwa penutur  memiliki  perasaan  yang diekspresikan. Dengan 

demikian satu-satunya maksud ilokusi yang terkait dengan  tindak tutur ekspresif 

adalah,  mitra  tutur  memandang penutur  memiliki perasaan  yang  

diekspresikan. Dalam kasus  tindak tutur  rutin, ada anggapan bahwa  ujaran 

tersebut sebagai  pemenuhan  harapan sosial  yang  relevan ( Ibrahim, 1993: 43). 
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5) Tindak Tutur Deklaratif 

Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang menghubungkan  isi 

proposisi  dengan realitas yang sebenarnya, atau  dengan kata lain tindak tutur 

yang dilakukan si penutur dengan maksud  untuk menciptakan hal yang baru. 

Misalnya  memutuskan, menghukum, menetapkan, mengizinkan, melarang, 

membatalkan, memecat  dan  sebagainya.     

b. Fungsi  Tindak Tutur  Direktif, Komisif  dan Ekspresif 

  Pemilihan fungsi tindak  tutur direktif, komisif dan ekspresif untuk 

dibahas di dalam penelitian ini mempunyai  alasan  bahwa fungsi-fungsi yang 

ada  di dalam ketiganya sangat terkait dengan fungsi  situasi  psikologis. 

Misalnya untuk  mengungkapkan suatu  pertanyaan  atau  ungkapan  terimakasih 

dapat  dilakukan dengan banyak cara.    

Menurut Ibrahim (1993: 27-37) terdapat  beberapa fungsi tindak tutur 

direktif, yaitu meminta, bertanya, memerintah, melarang, menyetujui dan 

menasehati. Fungsi tindak tutur acknowledgments atau tindak tutur ekspresif  

meliputi, permintaan maaf,  ucapan terima kasih, ucapan selamat, ucapan salam, 

bela rasa, pengharapan, penerimaan  dan penolakan. Sedangkan fungsi tindak 

tutur komisif meliputi  berjanji  dan manawarkan. 

1)  Fungsi Tindak Tutur  Direktif  Meminta 

          Yang termasuk dalam  fungsi requestif  atau  meminta adalah  keinginan  

atau  harapan  penutur  yang diekspresikan, sehingga  hal itu   menjadi  alasan  

bagi mitra  tutur untuk bertindak. 
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2)   Fungsi   Tindak Tutur Direktif  Bertanya 

Fungsi  tuturan  bertanya merupakan  request  dalam kasus  yang khusus, 

dalam pengertian bahwa  apa  yang dimohon adalah  bahwa  mitra tutur  

memberikan  informasi tertentu kepada  penutur. 

3)   Fungsi   Tindak  Tutur  Direktif  Memerintah 

           Fungsi tuturan memerintah  berbeda dengan fungsi request  atau 

meminta. Di dalam fungsi memerintah penutur mempresumsi bahwa dia 

memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada mitratutur, serta tidak harus 

melibatkan ekspresi keinginan penutur  supaya  mitratutur bertindak dalam cara 

tertentu. 

4)   Fungsi  Tindak  Tutur Direktif   Melarang.  

          Fungsi  melarang atau membatasi  pada dasarnya merupakan perintah  

supaya mitratutur  tidak mengerjakan  sesuatu. 

5)   Fungsi   Tindak Tutur  Direktif  Menyetujui. 

     Fungsi  tuturan menyetujui adalah untuk mengabulkan permintaan izin  

yang sebelumnya  dibuat terhadap tindakan tertentu. oleh karena itu dalam 

permisif tampak bahwa penutur mempresumsi adanya permohonan terhadap 

izin. 

6)   Fungsi  Tindak  Tutur  Direktif  Menasehati. 

           Yang  termasuk  dalam fungsi tuturan  menasehati  adalah  nasehat  atau 

saran untuk melakukan hal yang baik yang merupakan kepentingan  mitra tutur. 
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7) Fungsi   Tindak Tutur  Ekspresif   Memintaan Maaf. 

 Yang  termasuk dalam fungsi tuturan permintaan maaf adalah permintaan 

maaf atas kesalahan atau kekeliruan  dan juga tuturan  permintaan maaf  sebagai 

simbol  kesopanan  ketika    bertanya  atau  meminta  ijin  melakukan sesuatu. 

8) Fungsi   Tindak Tutur  Ekspresif  Berterima Kasih. 

  Fungsi terima kasih  adalah ucapan syukur atau ucapan balas budi  setelah 

menerima kebaikan. Selain itu tuturan terima  kasih dapat juga digunakan 

sebagai bentuk sopan santun pada saat melakukan  suatu  penolakan.  

9) Fungsi   Tindak  Tutur  Ekspresif  Ucapan Salam. 

           Fungsi  tuturan  salam adalah pernyataan penghormatan atau ekspresi 

kesenangan karena bertemu   atau berpisah  dengan seseorang, yang meliputi 

salam pertemuan atau perpisahan. 

10) Fungsi  Tindak  Tutur  Ekspresif   Ucapan  Selamat. 

            Fungsi tuturan selamat  meliputi  pujian  dan ucapan  selamat  karena 

meraih sesuatu. 

11)  Fungsi  Tindak Tutur Ekspresif   Belarasa. 

          Yang termasuk dalam  tuturan belarasa  adalah pernyataan turut berduka 

cita, simpati, penyesalan  atau bersedih hati  karena suatu  hal (musibah atau  

sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan)  yang telah terjadi. 

12) Fungsi   Tindak  Tutur  Komisif  Menjanjikan. 

            Fungsi tuturan  promises ini merupakan tindakan mewajibkan seseorang  

termasuk di dalamnya  menjanjikan, membuat kontrak, mengakui,  bertaruh  dan 

mengundang. 

 



52 
 

13)  Fungsi  Tindak Tutur  Komisif  Menawarkan   

            Yang  termasuk dalam  tuturan tawaran adalah mengusulkan, 

menawarkan pengabdiannya  secara sukarela.  

5. Faktor   Pendorong  atau  Penentu  

a. Faktor Sosiosituasional 

           Selain  konteks  internal  yang memfokuskan  pada  lingkungan  

linguistik dalam  satu tuturan, terdapat  pula  konteks  eksternal  yang  mengacu  

pada  lingkungan  sosial  ketika  suatu  kalimat  dituturkan.  Komponen-

komponen  tersebut  harus  selalu  diperhatikan  dalam  mengkaji  setiap  

tuturan, karena  setiap  tuturan  selalu  terikat  pada  konteks  dan  situasi  yang  

melingkupinya. 

           Dalam  konsep pemikiran  Hymes, setiap  tindak tutur  wicara  yang 

dilakukan manusia  tidak  lepas  dari konteks  dan situasi dimana  dan  oleh siapa   

ujaran  itu disampaikan. Sehingga  konteks siapa  berbicara  apa, dalam hal apa 

ia bicara demikian, kemudian pada situasi  yang bagaimana  sebuah tuturan itu 

disampaikan telah mendapat  perhatian besar dari  Hymes. 

          Untuk  melihat  konteks  eksternal  yang berupa  lingkungan  situasi  dapat 

dilihat    melalui  delapan komponen  tutur yang  disingkat    SPEAKING, yang 

merupakan akronim dari  S: setting , P : participants,  E: ends , A: act  

sequences, K : keys , I : instru mentalities , N : norms  dan  G : genres. 

1)  Setting ( Latar) 

   Setting  ini  terdiri  atas  dua  hal  yaitu setting  dan  scene (Hymes, 41-

42). Setting mencakup  latar waktu  dan tempat terjadinya  suatu peristiwa  tutur, 

sedangkan scene  lebih merujuk  pada  suasana  psikologis  dari  suatu  peristiwa  
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tutur, apakah  suasananya  menyenangkan, menyedihkan,  serius,  santai atau  

formal.   

2) Participants  (Peserta tutur)      

           Menurut  Hymes ( 2003: 42)  partisipan  terdiri  atas  penutur  atau  

pengirim  pesan  dan  mitra tutur  atau  penerima  pesan, atau  dapat  juga  

ditambah  dengan  hadirin  yang  berada  di tempat  peristiwa  tutur  namun  

tidak  terlibat  dalam  pembicaraan. Dalam  setiap  situasi  ujaran, penutur  dan 

mitra  tutur  mutlak  diperlukan.  Komponen-komponen  yang berkaitan  dengan  

penutur  dan  mitra tutur  meliputi  usia,  latar belakang  sosial ekonomi, jenis 

kelamin, tingkat  keakraban.  

3) End   (Hasil) 

          Menurut  Hymes (2003: 42-43) ends meliputi  purpose-outcomes (hasil)  

dan  purpose-goals (tujuan). Goals  adalah  tujuan pertuturan  atau  tujuan  yang 

ingin  dicapai  dalam suatu  peristiwa  tutur. Dalam  hal ini  yang  paling penting 

adalah  rencana dan keinginan  participan  dalam bentuk peristiwa  tutur, dan 

bagaimana  penutur  mengungkapkannya.  Sementara  itu  outcomes  adalah  hasil  

yang  ingin dicapai  dari  aktifitas  komunikasi  yang dilakukan. 

4) Act  (Pesan/ amanat) 

         Suatu  peristiwa  dimana  seorang  pembicara  mempergunakan  

kesempatan  untuk  berbicara.   Hymes  membedakan   act  sequence  dalam  dua 

bagian, yaitu  message  form atau  bentuk  pesan  dan  message  content  atau  isi  

pesan  dalam  bentuk  kata-kata  dan pokok  percakapan (Hymes, 2003: 40-41). 

Message  form  berkaitan  dengan  bagaimana   suatu  hal  diucapkan  dan  juga 

merupakan  bagian  dari apa yang diucapkan .  Contoh berikut,  
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(4) Dia berdoa’Tuhan, mudah-mudahan saya lulus ujian 
        tesis’. 
 
(5) Dia memohon kepada Tuhan, mudah-mudahan dia  

  lulus ujian  tesis. 
 

Doa  yang berbunyi ‘Tuhan, mudah-mudahan  saya  lulus ujian tesis.’ pada  (4)  

adalah  contoh  bentuk  pesan  atau  amanat, sedangkan  (5)  merupakan  contoh  

isi amanat. 

5) Key  (Cara) 

           Key  adalah   nada, sikap  atau  gaya  dan semangat  yang ditimbulkan  

ketika  ujaran  tersebut  disampaikan. Nada  suara   dan  ragam  bahasa  yang  

digunakan dalam  menyampaikan  pendapat  dan  cara  mengemukakan  

pendapat tersebut. Selain  dari  itu  key  juga  ditandai  dengan  isyarat,  gerak,  

sikap  tubuh, cara  berpakaian, juga  musik yang mengiringi  (Hymes, 2003: 43). 

6) Instrumentalities  (Sarana) 

          Instrumentalities  dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu  channel  dan  

forms  of  speech.  Channel  atau  saluran  merupakan  cara  bagaimana 

hubungan  antara  para  peserta  dalam  tutur  dapat  terpelihara. Misalnya  

dengan  bahasa  tulis, bahasa  lisan  atau  sarana  lain  yang  digunakan  dalam  

menyampaikan  isi  dan  maksud  suatu  tuturan  (Hymes, 2003: 44). Forms  of  

speech atau  bentuk  tuturan  mengacu  pada  bahasa  apa  yang  digunakan  

dalam  suatu  peristiwa  tutur. Endang  Nurhayati menyebutkan  ada  3  hal  

yang berkaitan dengan  form of speech, yaitu  dialek, kode  dan  varian bahasa  

dan register (Endang Nurhayati, 2009:11). 
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7) Normes  (Norma) 

         Menurut  Hymes (2003: 44-45) normes  merujuk  pada  dua  hal  yaitu  

norm  of  interaction  dan  norm  of  interpretation. Yang dimaksud  dengan 

yang pertama  adalah  tingkah  laku  dan  kesopanan  yang  melekat  pada  

peristiwa  tutur  tersebut. Hal ini  berhubungan  dengan  strata  sosial  dan  

hubungan  sosial  pada  umumnya  dalam  suatu  masyarakat. Sedangkan  

normes  of  interpretation  merupakan penafsiran  yang  muncul  dari  mitra  

tutur  atas  tuturan  yang  diucapkan  penutur. 

8) Genres (Jenis) 

         Genre  merujuk  pada  kategori   suatu  tulisan misalnya  berupa  sajak,  

dialog, prosa, narasi  dan sebagainya. Dalam  Fim  Paris, je t’aime, genre  yang  

digunakan berupa  dialog  yang   didukung  oleh  situasi dan  terdapat juga  

narasi. 

b. Aspek Sopan Santun  dalam Bahasa 

Sistem  sopan-santun  berbahasa  dalam  masyarakat bahasa Jawa 

mengandung  makna yang dalam, lebih dari  sekedar  basa-basi hubungan sosial 

biasa. Karena  perbedaan  tingkat sosial antara penutur  dengan mitratutur  

diwujudkan dalam seleksi kata atau sistem morfologi tertentu.  Semua bahasa 

memiliki  mempunyai  system sopan-santun berbahasa namun berbeda dalam 

kompleksitasnya. Lazimnya sopan-santun berbahasa diungkapkan dengan  kata 

ganti, sistem sapaan, penggunaan gelar  dan sebagainya. Dalam  bahasa  Prancis 

aspek kesopanan  ditentukan  juga  oleh panjang-pendeknya  kalimat karena  

adanya unsur mitigating component. Semakin panjang suatu  kalimat  karena 

hadirnya unsur penghalus  tersebut, semakin sopan. 
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Dalam  berkomunikasi tidak jarang dijumpai bahwa satu ujaran tidak saja 

mengandung makna tertentu, malainkan juga memiliki daya dorong yang seolah 

memaksa orang lain melakukan tindakan tertentu sebagaimana diinginkan oleh 

penutur. Perbedaan antara makna dan daya dorong  yang dimaksud dapat dilihat  

pada ujaran berikut: 

(6) Sukarjo: Tarno, ketik surat ini. Cepat ya! 

(7) Tarno: Sejak pagi belum sarapan, pak. 

Jawaban  Tarno  sepintas tidak memenuhi aturan hubungan atau tidak relevan. 

Namun kedua belah pihak saling mengerti. Saling pengertian terhadap perangkat 

percakapan singkat ini dibantu oleh mekanisme pemahaman di luar makna 

harafiah. Ujaran Tarno mendapat makna baru setelah diintervensi oleh situasi 

lingkungan dan Sukarjo mengerti keengganan  bawahannya  itu. Percakapan 

terjadi antara dua orang yang tingkat sosial kemasyarakatannya  berbeda. 

Bawahan tidak  ingin bertindak dan bertutur  kasar dihadapan atasannya. Oleh 

karena itu ia seolah-olah menciptakan suatu mekanisme penyampaian penolakan  

dengan cara mengungkapkan pesannya secara tidak langsung.  Prinsip  

kesopanan di sini berfungsi  sebagai pencegah kekurang-harmonisan hubungan 

sosial dalam  berbahasa.  

 Ada  enam  aturan atau maksim yang mendasari  prinsip kesopan-

santunan. Keenam aturan  itu adalah kearifan, kedermawanan, pujian, 

kerendahan hati, kesepakatan dan simpati.  Aturan kearifan berpusat pada orang 

lain dengan membuat kerugian orang sekecil mungkin dan keuntungan sebesar 

mungkin, sedang kedermawanan berpusat pada diri penutur dengan  membuat  

keuntungan  untuk diri sendiri   sekecil mungkin, dan  kerugian untuk diri 
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sendiri  sebesar mungkin. Pujian dikaitkan dengan lawan tutur yang mendapat  

celaan  sesedikit  mungkin, dan  menerima pujian  sebanyak mungkin. 

Kerendahan hati menghendaki agar sesedikit mungkin memuji diri sendiri dan 

sebanyak mungkin mengecam diri sendiri. Aturan kesepakatan cenderung  

melebih-lebihkan  kesepakatan dengan orang lain  dan  mengurangi 

ketidaksepakatannya. Maksim simpati  menjelaskan  mengapa  ucapan selamat  

dan ucapan belasungkawa  adalah tindak ujar  yang sopan dan hormat, walaupun 

ucapan belasungkawa mengungkapkan keyakinan penutur yang bagi  mitra tutur 

merupakan  keyakinan  yang negatif.     

c.  Faktor    Sosiolinguistik di  Prancis 

1) Bahasa  Prancis  Standar.  

  Bahasa  Prancis yang dipergunakan saat ini  merupakan  buah dari 

proses  yang cukup  panjang. Negara  Prancis  menyatakan  diri  secara  resmi 

sebagai negara  ‘unilinguisme ‘satu bahasa’  yang dinyatakan  melalui  

Konstitusi,  artikel 2 dan  berbunyi ‘La langue  de la République  est  le  

français.’   Bahasa  negara  Republik Prancis  adalah  bahasa Prancis’ (Boyer, 

2001: 82). Dengan  demikian secara politis administratif bahasa Prancis 

merupakan  bahasa  nasional dan bahasa resmi. Namun  demikian praktik  

‘plurilinguisme’ ‘multi bahasa’ masih berlangsung juga baik  di dalam negara   

maupun  di luar negara Prancis, khususnya di daerah  DOM  dan TOM (wilayah 

pemerintahan  administratif  yang berada di luar Prancis). Adanya dialek breton, 

basque, catalan  dan  bahasa  occitane serta  belasan  lain  yang dipraktekkan  

tidak hanya  di Prancis  metropolitan  tapi di daerah DOM TOM,  dinyatakan  

oleh  la loi Deixonne. Selain  dialek-dialek tersebut  terdapat  juga  patois  yang  
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merupakan   dialek kelas bawah, dan dipergunakan di daerah-daerah  propinsi, 

sementara apa yang disebut  dengan  ‘bahasa  Prancis’  digunakan di  ibukota 

(Boyer, 2001: 57). 

       Bahasa  baku disebut  juga  bahasa  standard,  merupakan  ragam  bahasa  

yang biasanya  sudah  melewati proses  kodifikasi, yaitu tahap pembakuan  tata 

bahasa, ejaan dan kosa kata. Pembakuan  dicapai  melalui  penyusunan  kamus  

bahasa  tersebut. Secara  politis  bahasa  ini  berfungsi  sebagai  bahasa  resmi 

atau bahasa nasional   Tempat  yang menjadi  referen adanya  bahasa  Prancis 

standar atau bahasa Prancis  yang  Prancis, yaitu  bahasa  Prancis  yang  ada  di 

Paris  dan  Prancis  bagian utara. Sebab  wilayah  tersebut  secara  relatif  tidak  

terpengaruh oleh  bahasa dari negara-negara  sekitarnya, seperti  di wilayah  

barat dan di selatan  (Gadet, 2003: 80).    

      Gadet (2003, 9-12) menyatakan  bahwa  cara  bertutur  atau  berbahasa  

bervariasi  berdasarkan  waktu (diachronie), berdasarkan  karakteristik   sosial  

dari  penutur (diatopie  dan  diastratie)  dan  aktifitas  yang dilakukan 

(diaphasie). Ciri khas bahasa Prancis  yang  bersifat  lokal dapat terlihat  

misalnya pada orang-orang di pedesaan,  pada  orang-orang tua  dan  orang-

orang  yang kurang terpelajar. Ciri tersebut dapat dilihat melalui  contoh-contoh 

di bawah  ini.    

(8) J’ai  personne  vu .   
        ’Saya  tidak  melihat  seorangpun. 
 

 Struktur  ini  digunakan di Suisse  dan  seluruh  daerah  propinsi  di Prancis. 

Bentuk bahasa  yang   baku  memiliki  susunan  yang berbeda,  unsur  personne  

terletak di akhir  kalimat, sehingga  susunannya  menjadi    Je  n’ai vu  
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personne. Selain  itu  konstruksi  yang  bersifat  kedaerahan  juga  nampak  pada  

contoh  berikut. 

(9) Il  est  assez  grand  que  pour  manger  tout  seul.  
    ‘Dia  sudah  cukup  besar  untuk  bisa  makan   sendiri.’   

Struktur  kalimat ini  terdapat  di Belgia. Bentuk  standar  yang lazim  digunakan 

seharusnya tanpa  que, sehingga  menjadi  Il est assez  grand pour  manger  tout  

seul.    Demikian  juga  dengan  struktur  kalimat  berikut,                                                                                                          

                     (10) Ils  se  demandont  à  cause  qu’il  mouille    tout  
                             le   temps.                                                                      

                             ‘Mereka  bertanya-tanya  karena  setiap  saat  ia  selalu   
                              basah.’ 
 
Struktur  kalimat  di atas  terdapat  pada  bahasa Prancis  yang digunakan di 

Canada. Bentuk  standar  kalimat  tersebut seharusnya  Ils  se demandent  parce  

qu’il mouille  tout  le  temps.  Anak  kalimat  yang  menyatakan sebab  

dinyatakan dengan  konjungsi  parce que  dan  diikuti  konstruksi  S + V, 

sedangkan  pada kalimat (10) dinyatakan  dengan  preposisi  à cause de  yang 

mestinya diikuti  konstruksi  nominal,  bukan  S + V .   

          Semua  faktor  perbedaan  yang ada antara bahasa  baku dan yang tak 

baku bisa jadi merupakan  perbedaan diastratik. Bentuk-bentuk bahasa Prancis  

tertentu   digunakan  oleh  penutur  dari  golongan  tertentu,  misalnya golongan  

kurang  berpendidikan. Contoh lain  dalam  hal  adanya  e muet  atau  e  yang 

tidak diucapkan,  serta  tidak  adanya  ne  pada  bentuk  negatif   dan   bentuk  

kalimat  tanya  tak  langsung, yang  dapat dilihat  pada  contoh-contoh berikut.  

(11)  Je  sais  pas  qu’est-ce qu’il  veut.   

           ‘Saya  nggak  tahu  apa  yang  dia  inginkan’. 
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 Struktur  baku  yang  seharusnya,  memiliki   bentuk seperti  berikut   Je ne  sais  

pas  ce  qu’il  veut.’   Unsur  pertanyaan  qu’est-ce  que  berubah  menjadi  ce que  

dalam konstruksi  tak langsung. Di sisi lain  penggunaan bentuk tertentu   hanya  

terdapat  pada penutur  kalangan  atas  dalam  situasi yang teramati, seperti   

adanya  enchainement  pada kalimat (12)   dan  interogatif dengan  inversi pada  

contoh (13) berikut,              

(12)  Enterrer  r  en  secret  à  l’aube.                              
      ‘Pemakaman  secara  rahasia di pagi buta’ 
 

(13)  Notre  collaborateur  a-t-il déjà  effectué  une     démarche  
en ce  sens ? 

         ‘Sudahkah  partner  kita  melakukan  langkah    
           yang bermakna?’   

          Variasi  bahasa  secara  diafasik  atau  situasional  dapat dilihat  dari 

tindakan seorang   pengajar  yang  hampir selalu  mempergunakan  kanstruksi  

negatif sesuai  dengan  kaidah, yaitu  ne .. pas dalam  mengajar, namun  dia  

menghilangkan  unsur  ne  ketika berbicara  dalam situasi kekeluargaan.  

Demikian  juga  dua  model  pertanyaan  berbeda  yang dikemukakan seorang 

penutur  pada hari yang sama, kepada  lawan tutur  berbeda, menghasilkan  

bentuk tuturan berbeda:  

(14)  A  qui  en as-tu  parlé? 
                     ‘Kepada  siapakah  kamu telah membicarakan hal itu?’ 

(15)  Tu l’as  dit  à  qui ? 
                                              ‘Kamu  sudah  ngomongin itu ke siapa?’ 
  

         Adanya  perkembangan   masyarakat  Prancis  bisa  terlihat  melalui 

fenomena  urbanisasi  yang terjadi  di kota-kota besar.    Perkembangan  yang 

nyata   dapat  dilihat   melalui  evolusi  bahasa  dan  budaya  yang terjadi  

terutama di kota-kota besar .  Adanya  bahasa Prancis  dan  bahasa  imigran  

menyebabkan  timbulnya  berbagai  upaya  bagi  pendatang  maupun  penduduk  
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asli  untuk  berkomunikasi  dan  berbaur,  sehingga  muncullah  tuturan-tuturan  

urbain.  

         Penggunaan  bahasa  urbain  di kota-kota  menyatukan  kelompok-

kelompok  berdasarkan  usia  yang  sama  atau  kelompok  sosial  yang  sama,  

dan  membedakan  dirinya  dengan kelopok  lain.  Calvet (1994: 11)  dalam  

Français  des  banlieues, français  populaire?   mengatakan  bahwa  ada dua  

kecenderungan dalam  pemakaian  tuturan  urbain,  yang  pertama  pemakaian  

yang  cenderung memperlakukan  bahasa  sebagai  sarana  komunikasi, 

sedangkan  pemakaian  yang kedua  lebih  mengarah  pada  pemakaian bahasa  

sebagai  ciri  identitas  satu  kelompok. 

2) Le  français  populaire  ‘Bahasa  Prancis  Populer’. 

           Di samping  bahasa  Prancis standart  terdapat  bahasa  prancis  populer  

yang  memiliki  ciri  kebahasaan  tersendiri  dan  dipergunakan  oleh  lapisan  

masyarakat  yang  kurang menguntungkan. Istilah  populer sering 

dicampuradukkan  dengan  istilah ‘parlé’, familier,  regional namun  yang 

paling sering  dengan  langue  parlée. Langue  populaire  ini  juga  rancu  

dengan  varian  bahasa   Prancis  regional. Meskipun  terdapat   bahasa Prancis  

populer  yang ada  di Marseilles, Strasbourg, Belgia  dan Afrika  dengan  ciri-

ciri yang spesifik, bahasa  Prancis yang ada  di Paris  lah  yang  dimaksudkan  

dengan  le français   populaire.    

          Gadet (1992: 24-26) menyebutkan  ada  2 macam  difinisi  terkait  dengan  

bahasa Prancis  populer. Yang  pertama  difinisi secara sosiologi  yang dilihat  

dari  penuturnya,  dan  secara kebahasaan  yang  dilihat  dari  ciri-ciri 

kebahasaannya.   Bahasa  Prancis  populer, menurut  kamus Petit Robert, 
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merupakan  bahasa  yang  diciptakan  dan  dipergunakan  oleh  rakyat 

kebanyakan  dan  tidak  oleh  golongan  priyayi (bourgeois) dan golongan  

berpendidikan.  Dengan  demikian  penuturnya  adalah  orang-orang  tak 

berpendidikan, tak berbudaya, golongan  rendah, orang jalanan   dan  termasuk  

juga  orang  dari  daerah  pingiran.  

         Bahasa  Prancis  populer  merupakan   bahasa  Prancis  yang mengalami  

perubahan  bentuk  yang  meliputi  fonologi, gramatikal  dan  leksikal.   Ada 2  

bentuk stereotipe  bahasa Prancis  populer: (1)  bentuk  umum  dengan  variasi  

stilistik  dan  sosial, seperti  pemakaian  ne  dalam  bentuk  negatif,  serta  (2) 

bentuk  khusus, seperti  le  livre  à  ma  soeur  ‘buku  milik  saudara   

perempuanku’.  

         Bernstein (dalam  aleger@mrsh.unicaen.fr)  menyebut langue  

populaire’ bahasa  populer’  dengan  Langue  commune  dan  mendefinisikan  

sebagai   tipe  wacana  yang terdapat  dalam  kelompok  ‘populer’ atau  

masyarakat umum, yang berbeda  dengan  langue  formelle  dalam  hal 

pemakaian  kalimat, pemakaian unsur-unsur  gramatikal dan pemilihan 

vokabuler.  Pemakaian  kalimat  sederhana, pendek-pendek dan  terbatas  

merupakan  ciri langue  commune, sedangkan  kalimat yang kompleks, dengan 

penggunaan  kata sifat, adverbia  dan  pronomina yang lengkap  serta 

pengungkapan secara  logis, merupakan  ciri  langue formelle  yang biasa 

digunakan  oleh  kalangan atas (supérieure).  Ungkapan  untuk  meminta  

anaknya  agar  diam yang dilakukan oleh seorang ibu  dari  kalangan terhormat  

dan berpendidikan  akan   berbeda  dengan  yang dilakukan  oleh  ibu  dari 

kalangan  masyarakat biasa. Ungkapan   Cheri, il faudrait  que  tu  fasses  moins  
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de  bruit   ‘sayang, mestinya kamu jangan   berisik’    terasa  jauh  lebih  lembut  

dan  halus  daripada  ungkapan  Tais-toi   ‘diam kamu’. 

           Terdapat  perbedaan  dalam  bidang  pelafalan, morfologi,  tata kalimat  

dan  leksikon  antara   bahasa  Prancis  populair   dan  bahasa  Prancis  yang  

standard.  Untuk  bidang  pelafalan,  bahasa  Prancis  standard  memiliki  ciri  

khas  pada  intonasi  yang  lebih  terasa  datar  dan  monotone, tekanan  kata  

terletak  pada  suku kata  akhir   dari   grupe  de  souflle. Sebaliknya,  bahasa  

Prancis  populair  lebih  bersifat  ekspresif   yang  dinyatakan  dengan  pelafalan 

vokal  yang  lebih  kuat, dan tidak  ada  tekanan  pada  vokal  akhir,  tetapi  

pelafalan  yang  sedikit  lebih  panjang  dibagian  sebelum  suku kata  terakhir. 

           Bentuk  redundansi  terdapat  dalam  kalimat  seperti  dalam  contoh  

berikut  ini,    Mon  père,  il  travaille  pas  ‘Ayahku, ia  tidak  bekerja’. Subjek  

kalimat  tersebut  adalah  Mon  père , kata  kerjanya  (ne)  travaille  pas. 

Mestinya  susunan  kalimat  tersebut  sudah  gramatikal, tanpa  harus  ada  

tambahan  unsur  kata  ganti  il ‘dia’  yang  mengacu  pada  unsur  mon  père.  

Kehadiran  unsur  il  tersebut  tidak  mengubah  apapun  selain  menjadikan  

susunan  yang berlebihan  atau redundan.   

3) L’argot 

           L’argot  merupakan   variasi  bahasa  yang dipergunakan  oleh  

sekelompok  orang,  yang   keberadaannya  menunjukkan  bahwa  masyarakat  

terbagi  dalam  kelompok-kelompok  yang  masing-masing memiliki  cap  

tersendiri. Pada  esensinya,  argot  merupakan  bahasa  lisan, seandainya pun  

muncul  dalam  karya  sastra  sesungguhnya  dia  merupakan  bahasa  lisan. 

Variasi  ini  sudah  muncul  sejak  abad  14  dan  setiap  jaman  selalu  memiliki  
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cirinya  masing-masing.  Pada  awalnya  variasi  bahasa  ini  dikenal  sebagai  

bahasa  yang  muncul  dari  kreativitas  di balik penjara, kelompok  pengemis,  

pencuri  dan  orang-orang   jahat.   Munculnya  varian  ini  pada  mulanya  untuk  

merahasiakan   kegiatan    mereka dari  khalayak, supaya  tidak  ketahuan.  

           Sebagai  variasi  bahasa  Prancis  yang  sudah  muncul  sejak  lama, argot  

sudah memiliki  beberapa  kamus. Demikian  juga  dalam  hal  proses kreasi 

penentuan   makna  dan   prosedur    kreasi  dalam  pembentukannya,  argot  

memiliki  pegangan  atau  aturan. R. Lasch (dalam Calvet, 1994: 34) 

membedakan 4 cara untuk  memben- tuk   argot:  (1)  dengan  parafrase, 

misalnya  dengan  mengatakan  le  brillant   ‘sinar’  untuk  menyebut  le soleil  

‘matahari’; (2) meminjam  kata asing, (3) pemakaian  ungkapan  atau  kata  

kuno, (4) modifikasi  melalui  proses  metatisis. 

          Dalam  Comment  tu  tchatches!, Goudaillier (2001: 14)  mengatakan  

bahwa  praktek  pemakaian  argot  berlangsung sepanjang  waktu. Ia 

mengelompokkan  argot  menjadi  dua, yaitu  des  argots  metiers  ‘argot yang 

berdasarkan  pekerjaan’  dan  des  argots  sosiolinguistique ‘berdasarkan  sosial’. 

          Pembentukan  makna  dilakukan melalui ‘ proses  kreasi’. Sebagai  

contoh proses  penamaan  ‘uang’  dalam  variasi argotik, didasarkan  pada  

cetakan  awal adanya  persamaan   pemahaman  tentang  uang  sebagai  alat  

untuk  membeli  apa  yang  bisa       dimakan.   Sehingga  uang  dinamai  apa  

saja  yang  dapat  dimakan. Pada  masa  sulit terdapat  ekspresi  untuk  

menyatakan  orang  yang bekerja  mencari  uang, yaitu  gagner   son  pain  ( 

pain ‘roti’  yang merupakan  makanan  pokok  orang  prancis), dengan  begitu  

pengertiannya  sama  dengan  ‘memperoleh  sesuap  nasi’.  Ketika  situasi  
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ekonomi  sosial  membaik  ekspresi  menjadi  gagner  son  bifteck.  Bifteck 

merupakan  lauk  yang  terdiri  dari  daging,  dalam  konteks  ini  kata  tersebut 

dimaksud  untuk  memberikan  gambaran sesuatu  yang  lebih  berharga  dari  

pada  sekedar  roti. 

4) Le  verlan    ‘Bahasa  Walikan’ 

        Salah  satu  cara  untuk  menyamarkan  makna  dilakukan  dengan    

membuat buram  atau   tidak  jelas  bentuk  kata. Bahasa  Prancis  argotik   

mempergunakan dua  prosedur  penting  untuk  membentuknya, yaitu  dengan  

troncation ‘pemotongan’  dan  suffixation ‘penambahan  kata  tertentu’.  Selain  

dengan  cara  transformasi  terdapat  juga  pembentukan   dengan cara  

pembalikan  yang disebut  verlan. Bentuk  verlan  muncul  pertama kali dalam  

‘la  chanson  de  Renaud’  yang  berjudul  Laisse  béton ,yang  merupakan  

kebalikan  dari  ungkapan  laisse  tomber  ‘biarkan  saja/ jangan  hiraukan’. 

Variasi  bahasa ini  mula-mula  dipakai  oleh  sekelompok  remaja yang  hidup  

di wilayah  arrondisemen  14, daerah  Belleville  di  tahun  60 an. 

           Proses  pembentukannya  dilakukan  dengan  transformasi  yang  disebut  

verlanisation.  Ada  sejumlah  aturan  yang dipergunakan  untuk  

membentuknya. 1) Kata bersuku tunggal (monosilabik), suku  kata tertutup 

diubah  menjadi dua suku kata, misalnya  kata  punk  menjadi  punkue  dan  

dibalik  menjadi  keupon. Untuk  suku  kata  terbuka  fonemnya  dibalik,  

misalnya  fou menjadi  ouf,   toi  menjadi  ouate. 2) Kata  bersuku dua 

(dissyllabe), transformasi  terjadi  dalam  urutan suku kata, misalnya S1S2  

berubah  menjadi  S2S1, dalam  kata l’envers  menjadi  verlan, bonhomme  

menjadi  nombo  dan  taxi  menjadi  xita. 3) Kata bersuku tiga, ada  3  cara  



66 
 

transformasi , S1S2S3  menjadi  S2S3S1, misalnya  dengan  kata  cigarette  

berubah menjadi  garetsi. S1S2S3  menjadi  S3S2S1,  misalnya  kata calibre  

menjadi brelica   atau  portugais  menjadi  gaitupor. S1S2S3  menjadi  S3S1S2 , 

misalnya  kata  enculé  menjadi  léancu. 

5) Le  gros  mot  ‘ Kata-kata Kotor’.  

         Menurut  Kamus  dan  Ensiklopedi,  le  gros  mots  merupakan  ucapan-

ucapan  kasar  dan  kotor  yang  menyinggung  kehormatan  dan  membuat  malu  

karena  berkaitan  dengan  sesuatu  yang bersifat  seksual. Le  gros  mot  

didefinisikan  sesuai   benda  apa  yang diacu yang  bisa  jadi  berkaitan dengan  

alat  genital, hal  yang menjijikkan  atau  sesuai  dengan  penggunaannya  yang  

biasanya  dilakukan  oleh  golongan  kelas  sosial  rendah, vulgar dan  rakyat  

jelata.  Dalam   penggunaannya  secara  luas, les  gros  mots  atau   kata-kata 

kotor  memiliki  fungsi  untuk  menjadikan    benda-benda  yang  disebut  

menjadi  tidak  bernilai. 

         Di samping ketiga jenis tersebut  dikenal pula adanya  langue familière, 

yaitu  bahasa  yang  penggunaanya  menunjukkan adanya  hubungan  keakraban  

antar penutur, dan menolak  adanya sejumlah  hubungan seremonial  seperti 

yang dituntut dalam  langue soutenue  yang bersifat   formal  dan akademis. 

Pengertian  tentang langue  familière  ini hampir  sama  dengan  langue 

populaire . 

B. Penelitian  Yang Relevan 

         Tidak banyak ditemukan penelitian  tentang tingkat tutur. Penelitian  

tentang  tingkat  tutur  pernah dilakukan  oleh Eman  Suherman dalam tesis S2  

yang  berjudul Tingkat Tutur  Bahasa Jepang  Dan Bahasa Jawa  Sebuah 
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Analisis  Kontrastif.  Dalam  tulisannya, penulis  mendiskripsikan  aturan tingkat 

tutur baik dalam  sistem  bahasa  Jepang maupun  dalam bahasa  Jawa.  Melalui  

penelitian ini juga   diketahui bahwa  antara  Keego   yang merupakan  ragam  

sopan dalam tingkat tutur bahasa  jepang  dan unda usuk  dalam bahasa Jawa,  

memiliki  persamaan sekaligus perbedaan.  Persamaan  diantara  keduanya  

adalah  tingkat tutur  dalam kedua bahasa  tersebut memiliki  ragam  untuk diri  

sendiri  dan ragam untuk orang lain  dalam  rangka menghormati  lawan bicara  

atau  orang yang dibicarakan. Dalam karyanya  dia mengungkapkan  perbedaan 

dan  persamaan  tingkat tutur  yang  ada  dalam  kedua  bahasa  tersebut. 

Hasilnya  diketahui  bahwa  dalam tingkat tutur  bahasa  jepang  mengenal  

adanya  konsep  uchi  dan  soto , artinya  orang jepang akan memeperhatikan  

dengan siapa di bicara, siapa yang dibicarakan. Sedangkan dalam pemakaian 

tingkat  tutur  bahasa   Jawa,  hal  seperti tersebut  tidak dikenal. 

 Berbeda  dengan  penelitian  tersebut  di atas yang membandingkan 

antara tingkat tutur bahasa Jepang dan tingkat tutur bahasa Jawa  yang masing-

masing  sudah terkodifikasi dengan rapi,  penelitian  ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan  wujud  tingkat tutur dalam  bahasa Prancis yang  memang 

belum pernah  ada. Dan sudah barang tentu  hasil yang diperoleh  tidak akan 

serapi tingkat tutur dalam bahasa Jawa atau bahasa Jepang, karena sistem 

masyarakat pemakai bahasa Prancis bukanlah masyarakat yang masih 

mengedepankan  pembagian kelas-kelas  dalam masyarakat. 
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C. Kerangka  Pikir 

          Berdasarkan kajian teori yang telah disampaikan di atas, terlihat  bahwa  

bahasa  sebagai  suatu sistem, dalam  pemakaiannya tidak hanya ditentukan oleh 

faktor-faktor linguistik, namun juga oleh faktor nonlinguistik, yang berupa 

faktor  situasional dan  faktor sosial,  yang dapat digambarkan seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspresi-ekspresi yang merupakan perwujudan  dari varian bahasa,  

merupakan fenomena  masyarakat yang  nampak  dalam  ungkapan-ungkapan 

bahasa   secara  situasional,  dan berterima secara sosial. Ungkapan-ungkapan  

yang ada  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tingkat tutur.   Ungkapan-ungkapan  

yang ada  dalam  film PJT  yang  masuk dalam  klasifikasi  tingkat tutur, 

merupakan  varian bahasa yang mencerminkan  anggapan  penutur tentang 

relasinya  terhadap  mitratutur. Jika  penutur  beranggapan  bahwa  lawan tutur   

harus dihormati  maka penutur akan menggunakan tingkat tutur hormat. Jika 

penutur  menganggap  bahwa  lawan tutur  adalah orang biasa saja, maka 

penutur  akan  bertutur  dengan  varian  yang tak hormat. 

           Selanjutnya ekspresi-ekspresi yang merupakan  realisasi varian tingkat 

tutur yang terdapat di dalam dialog-dialog  film PJT, dipandang  sebagai  

SITUASI  PEMAKAIAN 
BAHASA Faktor-faktor situasional 

 
Ekspresi 

 
Kaidah-kaidah                     Norma-norma 
gramatikal                              pemakaian 

      Faktor-faktor  sosial 
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perilaku tindak  tutur  yang  memiliki   tujuan tertentu, misalnya  tujuan  

berterima kasih, menawarkan sesuatu  dan seterusnya.   Tindak  tutur   

bergantung  pada beberapa faktor, antara lain   faktor peserta tutur,  kepada siapa  

ia akan  menyampaikan tuturannya  dan dalam  situasi bagaimana tuturan itu  

disampaikan.   

          Untuk  menentukan  relasi antara penutur  dan lawan  tutur, teori  

SPEAKING  dari  Dell Hymes mampu  melihat  siapa yang berbicara, tempat  

bicara dan  suasana bicara, tujuan pembicaraan dan lain-lain.  

                                   Peristiwa  Tutur  (Speech Event)   

                                                                                                            

                                     Tindak tutur  (Speech Act)                                                 

                                                                                                          

                                                                                                           S 

                      Lokusi         Ilokusi         Perlokusi                              P 

                                                                                                           E 

                                                                                                           A 

               Direktif             Ekspresif               Komisif                       K 

1. Meminta           1. Meminta maaf     1. Berjanji                     I  

2. Bertanya           2. Ucapan terima     2. Menawarkan            N 

3. Memerintah           kasih                                                        G 

4. Melarang          3. Ucapan selamat                                          

5. Menyetujui       4. Ucapan  salam                                             

6. Menasehati       5. Bela rasa  

                         6.Pengharapan 
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D. Pertanyaan Penelitian 

          Berdasarkan  kerangka pikir di atas, pertanyaan penelitian dapat disusun 

sebagai berikut:  

1. Wujud tingkat tutur seperti  apa  yang terdapat  dalam Film Paris  Je  t’aime.  

Wujud tingkat tutur diperoleh berdasarkan model analisis yang unsur  

penentunya  berupa  unsur bahasa itu sendiri. Untuk mengetahui jenis tingkat 

tutur  bentuk hormat atau tidak hormat    diperoleh   melalui  analisis 

komponen tutur  SPEAKING dan prinsip-prinsip sopan santun. 

2. Fungsi tindak tutur  apa saja  yang  terdapat di dalam tuturan-tuturan   pada 

film Paris Je t’aime.  Model  analisis padan pragmatik dengan penentu unsur 

di luar bahasa  dan  reaksi mitratutur  menjadi dasar untuk melihat fungsi 

tindak tutur.  
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                                                     BAB  III     

                  METODE  PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian. 

          Berpijak  pada  permasalahan  dan tujuan   yang akan dicapai, penelitian  

ini termasuk  dalam  penelitian deskriptif  kualitatif. Hakekat penelitian  

kualitatif  berupaya  untuk  memahami atau menelusuri alasan-alasan maknawi 

suatu fenomena yang sedang diteliti, dalam penelitian ini berupa fenomena 

pemakaian bahasa Prancis dalam film Paris je t’aime. Penerapan metode  

deskriptif dilakukan dengan  memerikan  gejala-gejala  kebahasaan  secara  

cermat  berdasarkan fakta-fakta  kebahasaan  yang sebenarnya. Fakta-fakta  

tersebut   didapatkan  pada  kata, frase,  klausa, kalimat atau alinea, yang 

terdapat dalam dialog pada film   Paris , je t’aime   yang  merupakan  sumber  

data. 

B.  Data  dan  Sumber Data  Penelitian 

      Data  berbeda dengan  objek penelitian.  Sudaryanto (dalam  Mahsun, 

2005: 18) memberi  batasan  data  sebagai  bahan  penelitian, yaitu bahan jadi 

yang ada  karena  pemilihan  aneka macam  tuturan (bahan mentah). Sebagai 

bahan penelitian, maka di dalam data  terkandung objek  penelitian  dan unsur 

lain yang membentuk  data, yang disebut  konteks.   

     Yang  menjadi objek  dalam  penelitian  ini adalah tingkat tutur  bahasa 

Prancis, sedangkan  data  penelitian  berupa  satuan lingual dalam sekuen-sekuen 

percakapan    yang  mengandung  tingkat  tutur   yang terdapat  dalam  sumber  

data,   berupa  film  berbahasa  Prancis  dengan  judul  Paris  je t’aime  (PJT). 

Sumber  data  penelitian  berupa  16 film pendek berbahasa Prancis yang 
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terdapat pada  kumpulan  film berjudul  Paris Je t’aime. Namun karena  dua  

diantaranya  mempergunakan bahasa Inggris  dalam  dialognya, maka  hanya  14 

film yang  menjadi sumber data.  

C.  Teknik  dan  Instrumen  Pengumpulan  Data. 

          Tahap  penyediaaan  data  merupakan  langkah penting dalam proses 

penelitian, karena  pelaksanaan  analisis  data hanya  dimungkinkan  untuk 

dilakukan jika  data  yang akan dianalisis  telah tersedia. Data  yang  diperoleh  

berbentuk sekuen  percakapan  yang mengandung  variasi  tingkat tutur, yang 

mungkin  berujud  kata, frasa  atau  kelompok  kata  dan  klausa.   

          Metode  simak  digunakan untuk  penyediaan data  dalam  penelitian ini.  

Adapun yang dimaksud dengan metode simak adalah metode yang   diterapkan  

dengan  menyimak penggunaan  bahasa. Metode  ini  disejajarkan dengan  

metode  pengamatan  atau observasi  pada penelitian  sosial yang digunakan 

untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak (Mahsun, 2005: 93 

dan 242 ). Istilah  penyimakan  berkaitan dengan  penggunaan  bahasa  baik 

secara  lisan maupun tulis. 

           Dalam  pelaksanaannya, proses penyimakan  dilakukan  dengan  

menyimak  setiap percakapan yang ada  dalam  film Paris je t’aime. 

Penyimakan  dilakukan  secara berulang-ulang. Penyimakan  pada tahap  

pertama  dilakukan untuk  memperoleh  transkrip teks dalam bahasa  Prancis 

yang diperlukan dalam  proses  analisis.  

 Penyimakan  pada  tahap  selanjutnya  dilakukan   untuk  mengamati  

adanya  pemakaian  unsur-unsur  lingual  yang berupa  kata-kata, kelompok  

kata  ataupun kalimat  yang  disertai  dengan  gerakan  tubuh  ataupun  intonasi  
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tertentu,  dalam peristiwa tutur  tertentu,  yang  dapat  diindikasikan   sebagai   

ujud  tingkat tutur. 

           Pada  tahap  penyimakan  untuk  mendapatkan  data  yang akan diteliti,  

peneliti  secara  seksama melihat,  mendengarkan dan  menganalisis  tuturan-

tuturan   dalam film yang  mempresentasikan  situasi  pemakaian tingkat tutur. 

Tuturan  atau ujaran-ujaran  yang dianalisis  dibatasi  dengan sekuen-sekuen 

dialog  dalam  peristiwa turur.  Dengan  demikian  tidak semua  bagian  film 

dapat dijadikan  sumber data, sebab  ada  beberapa sub judul film yang  berupa  

monolog  dan  terdapat  beberapa  yang secara penuh dari awal sampai akhir    

dialog-dialognya   dilaksanakan  dalam  bahasa Inggris. 

        Tahap selanjutnya  berupa  tahap  pencatatan yang dilakukan dengan   

menuliskan  data  dalam  kartu  data  yang  berujud tabel  dengan  pembagian 

kolom  yang terdiri  dari  no, kode, (kalimat) data, terjemahan, konteks, jenis 

satuan lingual dan keterangan. Keterangan kode PJT = singkatan judul film ; 01 

= urutan sub judul film pendek ; 01 = sekuen yang  diambil dari salah  satu film 

tempat terdapatnya tingkat tutur; 1= kalimat no. 1. Kolom kalimat  merupakan 

kalimat-kalimat dalam dialog yang  mengandung  tingkat tutur. Kolom 

terjemahan merupakan terjemahan kalimat dalam  bahasa Indonesia. Kolom 

Kategori Satuan lingual  merupakan satuan  lingual yang  merupakan  ujud  

tingkat tutur, yang  memiliki nomor 1 untuk  satuan  lingual  berupa  kata, 

nomor  2 untuk frasa dan nomor  3 untuk satuan lingual berupa kalimat. Kolom  

konteks  merupakan konteks yang  melatarbelakangi tuturan  yang sama-sama 

dimiliki  oleh  penutur  dan mitratutur,  baik yang berupa  konteks  verbal 

maupun non verbal, yang dibangun  melalui penerapan unsur-unsur dalam teori  
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SPEAKING.  Kolom  keterangan  merupakan  penjelasan secara linguistik  

maupun  sosiolinguistik,  ujud tingkat tutur  yang  ada dalam  data. 

                                                                    Tabel 2. 
                                    Model  Pencatatan  Data  Tingkat Tutur  Dalam  Film PJT 

       1.  Montmartre 

 

No. 

 

Kode 

 

Data 

 

Terjemahan 

 

Konteks 

Jenis 
satuan 
lingual 

 

Keterangan 

1 2 3 

1 PJT 

01.01 

1.Qu’est-ce 
que ..... 
qu’est-ce que 
... vous  
m’entendez? 

2.-Je vais  
vous 
allonger  
dans  ma  
voiture,  vous  
serez   mieux.  

 

‘Ada  apa ini ... 
ada  apa  ini ... 
anda  
mendengarku ? 

‘ Saya  akan  
membaringkan  
anda  dalam 
mobil,  anda   
akan merasa  
lebih  enak.’ 

 

-Seorang laki-laki 
pengendara  mobil, 
sedang duduk di 
dalam mobilnya  
sambil mengamati 
melalui kaca spion, 
orang yang lalu 
lalang di dekat 
mobilnya  yang 
diparkir di pinggir 
sebuah  jalan. 
Seorang  wanita 
pejalan kaki jatuh  
terkulai di dekat 
mobilnya. Ia ber 
sama beberapa 
orang menolong, 
dan mengangkat 
wanita  tersebut  ke 
dalam  mobilnya. 

V   Penggunaan  
unsur kata 
yang berupa  
kata ganti 
persona vous 
‘anda’ , 
dalam  
percakapan 
antar orang 
yang belum 
saling  
menge nal, 
menunjukkan  
adanya  jarak 
dan  bentuk 
hormat  antar  
partisipan. 

 

 

Keterangan jenis satuan lingual: 1 =  kata  
                                                                2 =  frase 
                                                                3 =  klausa 
             

Sebelum  dirangkum dalam  tabel, langkah penyusunan data dimulai  dengan  

penerapan semacam  sistem kartu data dalam  film  Paris  je t’aime, seperti  seperti  

berikut   ini. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

         Instrumen  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri, dengan  

kemampuan  dan  pengetahuan  tentang hal-hal yang berkaitan  dengan   

penelitian. Peneliti juga memiliki  latar belakang  pendidikan  sarjana  bahasa 

Prancis bertindak sebagai  perencana, pelaksana, pengambil data, penganalisis, 

penafsir  dan  sekaligus  pelapor hasil  penelitian.  

                                                     KARTU   DATA   

                                         

No. urut  : 3 
Kode :    PJT 01.03.5   
Data :  - Vous pouvez  couper  la  musique  s’il  vous   plaît ? 
           + Ah oui, .. voilà. 
Terjemahan : - Bisa  minta  tolong  dimatikan   musiknya?’ 
                      + Baik ...  sudah. 
Kategori  : -  kata  ganti  vous 
                   - klausa  s’il vous  plaît. 
Konteks :  percakapan  terjadi  di dalam mobil yang diparkir di 

pinggir  jalan. Seorang laki-laki  lajang  yang sedang mencari  

jodoh  duduk dalam  mobilnya. Seorang  wanita  pejalan  kaki  

jatuh  pingsan di dekat  mobilnya dan diangkatnya    . Ends , si 

wanita meminta  agar    suara  musik dimatikan, sehingga dapat  

berbicara  dengan lebih  jelas.   Act / pesan : berupa  permintaan   

yang  disampaikan dengan  menggunakan  kata  ganti ‘vous’. Key/ 

nada , kalimat disampaikan oleh si wanita  dengan  lembut  dan  

pelan.  Instrument/ alat, dengan  bahasa  lisan. Norma , ucapan 

dilakukan  oleh  si wanita  sambil  masih  tetap  rebahan,  si laki-

laki  duduk  di bagian kemudi  sambil menengok  ke belakang.   
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D. Keabsahan  Data 

          Untuk  memperoleh  derajad  kepercayaan  atau  kredibilitas  data,  

dilakukan  dengan  ketekunan pengamatan  yang dilakukan  dengan penyimakan 

berulang-ulang, untuk mendapatkan  kecermatan  dan  keakuratan  tentang  ciri-

ciri  dan unsur-unsur  serta makna  yang terkandung di dalam  situasi  yang  

sangat  relevan dengan  permasalahan  yang sedang  dicari. Setiap  penyimakan  

dilakukan  dengan  bantuan  alat  yang  berupa  kartu  data  dan tabel data yang  

sudah diberi  kode. Satuan-satuan  kebahasaan  yang  mengisyaratkan  sebagai 

satu  bentuk  variasi  bahasa, dicocokkan  dengan  kamus  Argot  dan  buku  

sumber  lain  yang  dapat  meyakinkan  keberadaannya.    

          Selain langkah-langkah tersebut, untuk menjaga  sikap  keterbukaan  dan  

kejujuran  ilmiah, dilakukan pula  pemeriksaan  terhadap  hasil sementara  oleh  

teman  sejawat  yang  terdiri  dari seorang native  yang  menguasai kebudayaan 

Prancis, dalam  bentuk  diskusi. Penjelasan  proses pelaksanaan  diskusi terdapat 

dalam lampiran.  

E. Teknik  Analisis  Data   

         Analisis  data  merupakan  upaya  yang dilakukan  untuk  

mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Setelah  data  terkumpul  dan 

dikualifikasikan, langkah  yang  ditempuh kemudian adalah  pendeskripsian  

dan  penafsiran. Pendeskripsian terkait dengan  tujuan penelitian yang pertama  

yaitu  mendeskripsikan ujud tingkat tutur  bahasa Prancis dalam  PJT . Untuk 

mendapatkan diskripsi dilakukan dengan bantuan  pengetahuan tentang  

kebahasaan, dan pengetahuan  tentang  sosiolinguistik.   
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       Dalam penerapannya,  untuk dapat mengidentifikasi bentuk  tingkat tutur 

yang ada dalam satu sekuen dialog, dipergunakan  Metode  Agih, yaitu  cara 

menganalisis  data bahasa  yang pelaksanaannya  dengan  menggunakan  unsur 

penentu  yang berupa unsur  bahasa  itu sendiri (Sudaryanto, 2001: 15). 

Kemudian dilanjutkan  dengan teknik dasar  yang berupa  teknik bagi unsur  

langsung (BUL)  dan  dan teknik lanjutan yang berupa  teknik  baca markah 

(Sudaryanto, 2001: 31). Misalnya  dalam konstuksi  kalimat berikut,   Je vais 

vous allonger  dans ma voiture ‘saya akan membaringkan anda di mobil’  

merupakan tranformasi  dari  kalimat Je  vais allonger vous  dans  ma voiture. 

Konstituen  langsung yang membentuk kalimat tersebut  ada 3, yaitu  grup 

nominal (GN) je, grup verbal (GV) vais  allonger vous dan grup preposisional 

(GP) dans  ma voiture. GV dapat diurai  lagi menjadi  V + GN , vais  allonger  

+ vous.  Dari konstituen ini dapat diketahui adanya unsur GN vous yang 

menduduki fungsi sebagai Objek langsung dari verba vais allonger.  Sedangkan  

GP terdiri  P(preposisi) + GN,  dans + ma voiture.  

           Selanjutnya dilakukan  penafsiran dengan bantuan pengetahuan 

sosiolinguistik dan  pengetahuan pragmatik khususnya terkait dengan prinsip 

sopan santun, dan komponen tutur SPEAKING  yang diperoleh  dengan bantuan 

gambar adegan  dalam  film. Tingkat tutur tidak berdiri sendiri, oleh sebab  itu 

analisis dilakukan dengan  menganalisis tuturan-tutran  dalam  percakapan.  

Gambar 8 berikut ini  sebagai contoh  analisis  ujud tingkat tutur  vous  yang 

menunjukkan   bentuk hormat yang diambil dari  data  PJT 01.01.1  dan  PJT 

01.01.2. 
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                                                                     Gambar 8. 
                                      Menolong  Pejalankaki yang Pingsan (Mm)  
                    Jeune homme: Qu’est-ce que ... qu’est-ce que.... vous m’entendez?  
                                          .....Je vais vous allonger  dans  ma voiture, vous 
                                            serez mieux. 
                                           Ada apa ini .... ada apa ini ... anda  mendengarku ? 
                                          ....Saya  akan  membaringkan anda dalam mobilku,   
                                            supaya anda  merasa  lebih  enak. 

Dalam adegan tersebut, kata ganti vous yang dipergunakan  merupakan bentuk 

pronomina  kedua yang bermakna tunggal. Pemakaian vous  bentuk tunggal  

menandakan  bentuk hormat atau  sopan, yang dipergunakan untuk menyapa  

lawan  tutur  yang  belum dikenal atau yang kita hormati karena kedudukannya  

atau  karena  usianya. Pemakaian bentuk tersebut didukung oleh 8 komponen 

tutur  SPEAKING.  Setting, di pinggir jalan; participan, seorang pemuda yang 

sedang duduk dalam mobil yang diparkir dan wanita muda pejalan kaki yang 

melintas di sebelah mobil; sebagai  end yaitu  pemuda  bermaksud  menolong 

wanita yang jatuh terkulai di dekat mobilnya;  act of sequence (bentuk ujaran)  

berupa pertanyaan dan pernyataan  dengan mempergunakan pronomina vous, 

untuk menanyakan  kejadian;  key,  pertanyaan  yang diucapkan dilakukan 

dengan nada sedikit  kebingungan; instrumentalities, berupa bahasa  lisan ; norm 

of interaction   mengacu pada norma dalam berinteraksi, tuturan-tuturan tersebut 

diucapkan oleh si pemuda  sambil melakukan pertolongan  kepada  lawan 

tuturnya; genre , (jenis kegiatannya/ wacana dalam bentuk apa atau bagaimana ) 

jenis kegiatannya  berupa dialog. 
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           Dari identifikasi  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pronomina vous  

dalam tuturan tersebut  merupakan sebutan untuk menghormati  orang yang baru 

dikenal. Hal ini didukung oleh  pernyataan  Grand-Clément (1996)  dan 

Wardough (1986: 271).  

          Metode  Padan  Pragmatik digunakan  dalam penelitian ini untuk  melihat 

fungsi tuturan. Metode  ini  menggunakan unsur-unsur  penentu di luar bahasa, 

misalnya penutur, topik  pembicaraan, mitratutur, tempat terjadinya tuturan dsb. 

Alat penentu metode  padan  ini  adalah    reaksi  mitratutur  sebagai akibat dari  

tuturan yang disampaikan oleh penutur. Teknik yang digunakan adalah daya 

pilah sebagai pembeda reaksi (Sudaryanto, 2001: 25). 

           Masih dengan  peristiwa tutur yang sama, dan  berdasarkan  analisis 

situasi SPEAKING  serta  bantuan gambar pada  gambar 8, diketahui bahwa  

tuturan dalam  adegan tersebut berfungsi  komisif.  Dalam  tuturan Je vais vous 

allonger dans  ma voiture, vous  serez  mieux  , penutur mengekspresikan  

maksudnya kepada mitra tutur  untuk  melakukan  sesuatu, yaitu  membaringkan 

mitra tutur dalam mobilnya, dan  ketika  penutur  mengucapkan tuturannya  

tersebut tidak ada penolakan dari mitra tutur.  Dalam tuturan tersebut dia 

melakukan tindak tutur berjanji, walaupun  dalam tuturan tersebut tidak terdapat  

verba performatif   yang  menyatakan berjanji.          
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                                                              BAB  IV 

                                    HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

A. Deskripsi  Hasil  Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  berupa deskripsi  ujud tingkat   tutur bahasa Prancis  

dan  deskripsi  fungsi tindak tutur  yang  melibatkan  keberadaan   tingkat tutur  

bahasa Prancis  dalam film Paris je t’aime.  

1. Wujud  Tingkat  Tutur 

          Tingkat tutur  yang didapatkan  meliputi tingkat  leksiko gramatika yang 

dapat dirinci ke dalam ranah atau tataran leksikon yang berupa kata ganti, 

leksikon argotik, verlant dan gros-mots; ranah morfologi  yang berujud frasa; 

serta ranah sintaksis yang berwujud  klausa  bersifat  penyopan maupun klausa 

tak sopan. Hal ini dapat  dilihat secara rinci pada  tabel 3 yang ada pada halaman 

sebelah.     

2. Fungsi  Tindak Tutur 

 Fungsi  tindak  tutur yang terdapat pada film PJT meliputi  fungsi direktif, 

fungsi ekspresif dan fungsi  komisif.  Fungsi direktif  meliputi fungsi meminta, 

bertanya, memerintah, melarang, menyetujui dan menasehati. Fungsi ekspresif 

meliputi fungsi tuturan salam, permintaan maaf, penyesalan, ucapan terimakasih, 

ucapan selamat dan tuturan bela rasa. Sedangkan Fungsi Komisif meliputi fungsi 

menjanjikan dan tawaran.  
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B.  Pembahasan  

Pembahasan  bentuk atau  wujud  tingkat  tutur   secara  berturut-turut  disajikan  

mulai  dari leksikal,  frasa  dan  klausa, diikuti   pembahasan  fungsi  tindak tutur  

yang  menjadi  tempat terdapatnya  tingkat tutur.  

1. Tingkat  Tutur  Dalam  Tataran  Leksikon  

a. Pronomina  Vous (V) 

        Pemilihan  pronomina  T-V dalam  tuturan  mencerminkan  pandangan  

penutur  terhadap  lawan tuturnya yang dapat mengungkap adanya rasa 

solidaritas, kekuasaan, jarak, penghormatan, kedekatan  atau yang lainnya. Kata  

ganti Vous  ‘anda’ dipergunakan untuk menyapa lawan  tutur  yang berjumlah 

jamak  ataupun untuk  lawan tutur  berjumlah tunggal. Pemakaian V  untuk 

menyapa  lawan tutur tunggal yang sering disebut dengan bentuk hormat,   

menginformasikan banyak hal  tentang pandangan penutur mengenai 

hubungannya  dengan  lawan tutur. Secara umum  pemakaian   kata ganti V 

secara berimbang dipakai untuk menyapa lawan tutur yang  belum dikenal atau 

tidak akrab.  Dalam konteks  sosial, pada  saat  individu-individu secara khusus  

menandai perbedaan-perbedaan antara status  sosial penutur  dan lawan tutur, 

penutur  yang lebih tinggi, lebih tua atau  lebih berkuasa akan cenderung 

menggunakan T kepada lawan tutur yang diajak bicara dengan status lebih 

rendah, lebih muda, dan lebih tidak berkuasa, dan selanjutnya  dia akan 

menerima V dari  lawan bicaranya. 

        Pemakaian  kata ganti V  untuk menyapa  lawan tutur yang belum  dikenal   

dapat  dilihat  dalam  situasi tutur  berikut.                           
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                                                Gambar 9. 
                                     . Di dalam  Mobil (Mm) 

            Jeune  femme:  Vous pouvez  couper  la  musique  s’il  vous   plaît?                        
                                     - Oui,... voila 
                                    Bisa minta tolong  dimatikan  musiknya.                                            
                                     -Baik ... sudah. 
 
Kutipan di atas merupakan  bagian dari percakapan yang dilakukan oleh dua 

orang dewasa yang belum saling mengenal. Tuturan disampaikan  oleh seorang  

perempuan pejalan kaki yang baru saja jatuh terkulai di samping sebuah mobil,  

kepada  seorang lelaki  yang  menolongnya. Merasa terganggu dan sadar 

suaranya pelan,  ia  meminta  lawan tuturnya  untuk mematikan  suara musik 

yang berasal dari  tape  mobil.        

           Konteks  tuturan  menunjukkan bahwa antara penutur dan lawan tutur 

belum saling kenal. Pada saat wanita yang melintas di samping mobilnya jatuh 

terkulai, lelaki pengemudi keluar dari mobilnya dan mendekati si wanita sambil 

mengatakan Qu’est-ce que ... qu’est-ce que ... vous m’entendez?  Je vais vous 

allonger dans  ma voiture... ‘Ada apa ... ada apa ...anda mendengarku?  Saya 

akan membaringkan anda dalam mobilku ...’.    Penanda tingkat tutur  pada  

tuturan tersebut ditunjukkan melalui  kata ganti bentuk  hormat V.   Selain  

pemakaian  kata  ganti tersebut,  penggunaan  mitigating  devices di akhir 

kalimat  juga  merupakan penanda  tingkat tutur. Mitigating devices  adalah   

unsur kebahasaan yang dipergunakan untuk     penghalus  tuturan.  Pernyataan  
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s’il vous  plait   ‘kalau  anda berkenan’  yang terletak  di akhir  tuturan  

berfungsi untuk lebih  memperhalus suatu tuntutan atau  permintaan. Selain  itu,  

dalam  tuturan  di atas terdapat   strategi  kesopanan  yang  dinyatakan  melalui  

bentuk   tak langsung, yaitu  adanya  perintah  yang dinyatakan  dengan  bentuk  

pertanyaan.  Hal  tersebut dapat kita bandingkan  dengan  bentuk perintah  yang  

disampaikan  secara  langsung  seperti berikut ini,  Coupez  la musique !  

‘matikan  musiknya’. Dengan  pemakaian perintah  secara langsung  tersebut 

dapat dirasakan  upaya  memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. 

Adanya  upaya menjaga jarak antara  penutur dengan lawan tutur dalam 

interaksi sosial  dapat dinyatakan  juga dengan pemakaian  pronomina V. 

           
                                                       Gambar 10. 
                                       Ana  di Tempat Kerja  (16e arrd)      

                                            La femme:   Anna, c’est vous? 
                                                              Anna, andakah  itu?                                                                                                  
                                             Anna :  Oui. 
                                                         Ya. 
                                           La femme : Anna, vous m’appelez dans l’après-midi  pour 
                                                            raconter ce qui  s’est passé la matinée.     

                                             ‘Anna, nanti  siang anda telepon  saya  untuk  
                                               menceritakan  apa  yang  sudah terjadi  ya.’     

                                           Anna: Oui. 
                                                     Ya. 
 

Percakapan di atas terjadi  di sebuah  apartemen  mewah yang berada di daerah 

elit, yang merupakan tempat tinggal wanita  kaya yang sibuk bekerja  di luar 

rumah dan memiliki seorang bayi.  Anna adalah wanita  muda  yang  tinggal 

jauh di pinggiran kota  dan bekerja menjadi  pengasuh bayi di rumah wanita 
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tersebut. Tidak adanya waktu yang cukup, membuat  wanita  kaya itu berbicara  

mengutara kan  maksudnya dengan nada memerintah dan  sedikit berteriak 

sambil  melakukan  kegiatan lain,  tanpa  menunjukkan wajahnya  kepada  Anna. 

Intonasi tuturan yang disampaikan oleh wanita kaya tersebut   sangat  tegas 

sehingga  Anna  hanya  mampu  merespon dengan  selalu mengiyakan. 

          Dari analisis  konteks tuturan  dapat diketahui adanya jarak  sosial antara  

wanita kaya dan Anna. Jarak sosial  ini diukur dengan kekuasaan atau otoritas 

yang dimiliki  penutur  atas mitra tuturnya. Ukuran  ini asimetris, artinya penutur 

yang memiliki otoritas atau kekuasaan dapat menggunakan bentuk  sapaan  

akrab kepada mitra tuturnya, tetapi  mitra tutur yang disapa akan menjawab 

dengan bentuk sapaan  hormat. Penanda  tingkat  tutur di dalam peristiwa tutur  

ini adalah pronomina V. Penutur yang memiliki otoritas  dapat menggunakan 

sapaan T kepada mitra tutur dan dia akan menerima V, namun  pada  prakteknya  

wanita  kaya  yang memiliki otoritas  menggunakan  V untuk menyapa mitra 

tuturnya.  

          Apabila  wanita  kaya  yang memiliki  kedudukan lebih tinggi yaitu  

sebagai majikan, mempergunakan bentuk yang dianggap kurang sopan, maka  ia 

dapat mempergunakan bentuk perintah, tanpa bentuk penghalus  dan 

mempergunakan  kata ganti T kepada  lawan tuturnya. Dengan  konstruksi  

perintah  dan  pemakaian pronomina T, maka  bentuk  tuturan  menjadi seperti 

berikut.  Anna, c’est toi ... Appelle-moi  dans l’après-midi  pour  raconter  ce qui 

s’est passé la matinée.   ‘Anna, kamukah  itu ...  Telpon  saya nanti siang  untuk 

melaporkan apa yang sudah terjadi.  Bandingkan  dengan  bentuk berikut yang 

dianggap lebih sopan  Anna, c’est vous ... Anna, vous m’appelez  dans l’après-
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midi pour  raconter ce qui s’est  passé  la matinée ‘Anna, andakah itu ...  Anna,  

nanti siang  Anda telepon saya  untuk  melaporkan apa yang sudah terjadi ya.  

           Pemakaian V oleh penutur kepada mitra tuturnya  yang memiliki status 

sosial lebih rendah, lebih muda dan lebih tidak berkuasa, dapat ditafsirkan 

sebagai upaya  menjaga  sikap tidak  akrab atau menjaga  jarak dari pada untuk 

menunjukkan adanya penghormatan. Hal  ini  didukung dari cara  bertuturnya  

yang dilakukan tanpa  menunjukkan wajah dan berteriak-teriak. Hal ini juga 

didukung  oleh  adanya bentuk  tindak tutur  yang  tidak  mentaati  prinsip 

kearifan. Pelanggaran  prinsip kearifan   ditunjukkan dengan pemaksaan  

kehendak  pada lawan tutur agar melakukan kehendaknya. Memang tuturan  

yang  disampaikan  oleh wanita  kaya tidak dinyatakan  dengan  bentuk  

imperatif yang jelas-jelas menyuruh,  tetapi di dalam tuturan  terkandung  

implikatur bahwa si  penutur   bermaksud agar  mitra tutur  menelponnya di 

siang hari untuk memberi laporan.  

  Pemakaian V untuk menunjukkan  etika  atau rasa segan  yang 

ditunjukkan  oleh mitratutur  terhadap  penutur  dapat  terjadi pada lingkungan 

tertentu, seperti di lingkungan  tempat kerja atau kampus. Konsistensi mitratutur 

untuk tetap mempergunakan  V untuk menyapa penutur yang berusia lebih tua, 

meskipun hubungan  antara penutur dan mitratutur sudah berlangsung lama dan 

akrab. Dengan  demikian ada kemiripan dengan pemakaian kata ganti penanda 

kesopanan seperti dalam bahasa Jawa. 
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b. Pronomina  Tu (T) 

          Kata  ganti Tu  ‘kamu’ dipergunakan untuk menyapa lawan  tutur  yang   

berjumlah tunggal. Pemilihan T untuk menyapa lawan tutur    menginformasikan 

banyak hal  tentang pandangan penutur mengenai hubungannya  dengan  lawan 

tutur. Pemakaian  T secara berimbang  atau resiprok  digunakan  untuk  menyapa 

lawan tutur yang sudah dikenal atau akrab.  Pemakaian pronomina T secara  

resiprok banyak digunakan  di antara  anak muda, dalam keluarga antara orang 

tua  dan anak  maupun antar  orang dewasa  yang menunjukkan keakraban.  

Dalam interaksi  sosial tertentu, pada  saat  individu-individu secara khusus  

menandai perbedaan-perbedaan antara status  sosial penutur  dan lawan tutur  

yang lebih tinggi, lebih tua atau  lebih berkuasa akan cenderung menggunakan T 

kepada lawan tutur yang diajak bicara dengan status lebih rendah, lebih muda, 

dan lebih tidak berkuasa, dan dia akan menerima V dari  lawan bicaranya. 

Pemakaian  T yang  menunjukkan  kedekatan   antar  anggota keluarga  

dapat dilihat dalam  situasi  tutur berikut  ini.   

                                
                                                  Gambar 11.  
                                   Pertemuan Ibu dan Anak (PV) 

                     Julien : Maman .. maman ... il y a un cow-boy  là-bas, je vais  le  voir,                                   
                              s’il  te plaît ... s’il  te  plaît.  
                              Mama .. mama .. ada cow-boy disana, aku  mau ketemu,  
                              ayolah  ma ...   tolonglah  ma. 
                 Maman: Non... non. Tu  ne  peux  pas  y  aller . 
                              Tidak ... Kamu nggak  boleh kesana. 
                 Julien: Pourquoi?Tien ...papa  t’appelle. Isis et papa t’attendent...                                                              

           Je peux  y  aller? 
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                             Kenapa?  Dengar tuh ... papa memanggilmu. Isis  dan  papa    
                             menunggumu ... Aku  boleh  pergi ke sana ya? 
 

Percakapan  di atas terjadi di sebuah tempat terbuka,  antara seorang ibu dan 

anak lelakinya  yang  akan  pergi  meninggalkannya untuk mengikuti cow-boy  

kesayangannya. Pemakaian pronomina T oleh  si ibu dalam  tuturan di atas 

diwujudkan  dalam  S(ubjek)  Tu  ne  peux  pas y aller ‘Kamu nggak boleh 

kesana’, unsur pronomina  Tu ‘Kamu’ menduduki fungsi  subjek dalam kalimat 

tersebut. Sementara pemakaian  pronomina T oleh si anak diwujudkan  dalam 

O(bjek). Fungsi  objek pada  klausa  s’il  te  plaît ‘jika itu menyenangkanmu’  

dan klausa Papa  t’appelle ‘Papa memanggilmu’ diisi oleh  pronomina T yang 

bentuknya  menjadi  te pada saat  menjadi  objek dari  verba  plaire  

‘menyenangkan’  dan  appeler ‘memanggil’. 

          Secara  kebetulan   pemakaian pronomina T sebagai  Subjek pada tuturan 

di atas, terdapat pada tuturan  si ibu kepada  anaknya  dan pemakaian T sebagai 

Objek  ada pada tuturan anak kepada ibunya. Namun tidak  ada  aturan  yang 

mengatur hal itu, karena pemakaian T dalam  hubungan  keluarga  dapat terjadi 

antara orang tua kepada anak dan sebaliknya dari anak kepada orang tua, dalam 

segala keadaan dan suasana.  Misalnya dalam  kalimat berikut yang diucapkan 

seorang anak kepada ibunya Tu me permets  de  sortir  avec mes copains ce 

soir? ‘Kamu mengijinkanku untuk pergi dengan teman-temanku nanti  malam?’  

            Penanda  tingkat  tutur  di dalam tuturan di atas berupa  pronomina T dan 

s’il te plaît. Pemakaian  pronomina  ini menunjukkan adanya keakraban atau 

kedekatan antara penutur  dan mitra tuturnya. Bagi kebanyakan  keluarga  

Prancis, pronomina T  ini   dipergunakan   untuk saling menyapa antar anggota 

keluarga, baik orang tua kepada anak,  anak kepada  orang tua maupun antar  
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asal dari saudara. Namun demikian masih  ada  keluarga-keluarga tertentu yang 

berasal dari kalangan  priyayi (bourgeois) menerapkan  aturan yang berbeda. 

Mereka  saling menyapa dengan  menggunakan  pronomina  bentuk hormat V, 

seperti yang dilakukan oleh Presiden Prancis Giscard d”Estain yang berasal  dari 

keluarga priyayi. Dia menyapa isterinya dengan Vous.  

          Ungkapan s’il te plaît  dalam tuturan menunjukkan adanya unsur rasa 

hormat  yang ditunjukkan penutur kepada lawan tuturnya. Pada situasi di atas, 

ungkapan tersebut diucapkan penutur  untuk meminta agar  mitra tuturnya 

melepaskan pelukannya.   

           Pemakaian  pronomina T  secara  tidak  simetris atau non resiprok 

mengindikasikan  adanya  maksud atau hubungan  tertentu  antara  penutur  

dengan  lawan  tutur, misalnya  adanya  maksud merendahkan, adanya rasa lebih 

dekat  atau akrab dan lainnya. 

                                       
                                                   Gambar 12. 
                                      Di Bar  untuk Tukar Uang (QER) 

                                     Liz: Je n’ai pas de liquide. On va en chercher  
                                      Tu sais où  on peut avoir un distributeur 
                                      Aku  tidak  punya  uang tunai. Kita  akan  cari dulu. 
                                      Kamu tahu dimana ada  ATM.   
                              Di dekat mesin ATM,             
                              Ken: Vous  n’avez pas de monnaie? 
                                       Anda  tidak punya  uang pas? 
                              Di bar 
                               Liz: Bonsoir. Qu’est-ce que tu veux?                                                  
                                      2 demi s’il vous  plaît ! 
                                      Selamat  malam.  Kamu mau  minum apa? 



91 
 

                                      Tolong  2 gelas bir. 
                               Ken: Vous faites  quoi  à Paris? 
                                        Di Paris  anda kerja apa?   
                               Liz : J’ai  un role dans un  film 
                                        Aku main di sebuah  film. 
                                Ken: Tu fais quoi dans ce film? 
                                        Je peux  le voir. 
                                         Kamu main sebagai  apa? 
                                         Aku  boleh  melihat?               
                                 Liz: Si  tu veux 
                                         Kalau kamu mau.   
 

Percakapan di atas  berlangsung antara seorang wanita dewasa berkebangsaan 

Amerika yang berprofesi sebagai  artis  dan seorang pria Prancis  yang menjadi 

pemasok obat-obat terlarang. Percakapan mula-mula berlangsung  di apartemen  

mewah tempat bertemunya  para artis, kemudian  di dekat  mesin ATM  dan  di 

bar  tempat mereka minum  sambil menukarkan  uang.   

           Penanda  tingkat  tutur  dalam  tuturan  ini  adalah  pronomina T  non 

resiprokal, yang  artinya  penutur  mempergunakan  T  kepada  mitra  tutur  dan  

menerima V dari mitra tuturnya. Dilihat  dari  latar  belakang  sosialnya,  

penutur,  dalam hal ini  Liz yang berprofesi sebagai  artis  memiliki  status   

lebih  tinggi  dari pada  mitra tuturnya. Oleh  sebab  itu    sejak  awal pertemuan  

dia  menyapa  mitra tuturnya  dengan T, di sisi  lain  Ken yang  berprofesi 

sebagai  pemasok obat-obat terlarang yang  menjadi mitra tuturnya  menyapanya  

dengan V. Jika  dilihat  dari  tingkat umur, tidak ada alasan  bagi Ken untuk  

mempergunakan V sebagai bentuk penghormatan kepada lawan tuturnya, karena 

mereka  relatif  sebaya. Alasan  kuat yang  melatarbelakangi pemilihan V 

tersebut terkait dengan  cara pandang penutur  terhadap mitra tutur,  dalam hal 

ini cara  pandang Ken  terhadap  Liz  yang  merupakan  pelanggan  baru dan  

belum dikenalnya  dengan  baik. 
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Kesadaran  untuk memakai V dalam berkomunikasi dengan mitra 

tuturnya  tidak berlangsung lama, sebab   ketika  berada di bar untuk 

menukarkan  uang  sambil minum bir,  Ken  berubah cara dalam menyapa mitra 

tuturnya. Dia menyapa dengan sapaan T dan hal ini dilakukan  tanpa ada 

persetujuan dengan mitra tuturnya lebih dahulu.  Pada umumnya   ketika 

berkomunikasi dengan  seseorang,  penutur  cenderung  menunggu mitra tutur  

dalam menentukan  pilihan  bentuk sapaan, apakah akan dipergunakan V atau T. 

Apabila inisiatif   pemilihan  bentuk sapaan  tertentu datang  dari penutur, ia  

akan meminta  persetujuan  kepada lawan tutur. Apabila  terjadi   perubahan 

pemakaian  sapaan  dari V ke T seperti dalam konteks tutur di atas, yang terjadi 

setelah  komunikasi berlangsung selama beberapa waktu,  tentu saja  

mengindikasikan  suatu  hal. 

Perubahan  pemakaian  pronomina  V  ke T  yang dilakukan dengan  

begitu  cepat terjadi di bar. Pada saat mengajukan pertanyaan yang pertama Ken  

menggunakan  pronomina V untuk menyapa si artis, Vous  faites quoi à Paris?  

‘Anda  bekerja apa di Paris?’ , namun pada pertanyaan yang kedua dia 

menggunakan pronomina T, Tu fais quoi  dans ce film? ‘Kamu berperan  

sebagai apa di film itu’.  Perubahan pemakaian pronomina  V ke T dapat 

dimaknai sebagai  suatu usaha  untuk    menjalin hubungan   yang lebih dekat  

dengan  mitra  tuturnya,  karena munculnya  rasa  ketertarikan yang dinyatakan 

dengan ujaran Je peux te voir ‘Aku boleh menemuimu’ dan dijawab oleh lawan 

tuturnya dengan Si tu veux .... Tu peux m’appeler ‘Kalau kamu mau ... Kamu 

bisa menelponku’ . Hal itu juga  didukung  oleh  bahasa  tubuh yang ditunjukkan  

oleh penutur  kepada mitra tuturnya  dan disertai dengan  peristiwa tukar 
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menukar  nomor telepon. Pada  saat  Liz  meminta Ken  untuk  menelponnya, 

Ken menjawab bahwa dia tidak  memiliki nomor telponnya dengan mengatakan 

Je n’ai pas ton numéro ‘Saya tidak punya nomormu’. Serta merta  Liz 

menuliskannya pada alas minum yang terbuat dari kertas  sambil  mengatakan  

On doit faire 001  parce que c’est un  téléphone  américain ‘  Harus mulai 

dengan 001  karena ini nomor telpon  amerika’. 

          Perubahan  pemakaian  pronomina  V  dan T  yang berlangsung  pada  

waktu bersamaan  dapat dilihat   dalam  konteks tutur  berikut  ini,  namun 

terjadinya perubahan  disebabkan oleh  penutur yang berhadapan dengan mitra 

tutur  lebih dari satu  dan berbeda dalam usia. 

                                       
                                                   Gambar 13. 
                                 Di depan Masjid Besar Paris (QS) 

                       Zarka :  Salut !   Grand-père, c’est le garçon  qui m’a  aidée  
                                     tout à l’heure. 
                                    Hai !   Kakek, ini  anak muda  yang menolongku tadi. 
                        François :  Bonjour !  
                                       Selamat siang!                                                             
                        Grand-père: Bonjour! 
                                        Selamat siang! 
                        François :  Je ne m’attendais pas à te voir ici!                                                 
                                        Ҫa  va  mieux  tes  mains? 
                                        Aku tidak  mengira melihatmu disini ! 
                                        Gimana tanganmu, sudah lebih baikan? 
                        Grand-père : C’est très gentil à  vous de l’avoir aidée, hein. 

                      Anda memang baik sekali ya, sudah mau menolongnya. 
 

Tuturan   antara  Zarka, kakek  Zarka  dan François  ini  berlangsung  di jalan 

dekat  sebuah  masjid di kota Paris. Zarka  dan kakeknya  yang baru saja keluar 
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dari masjid  bertemu dengan François, pemuda yang telah menolong  Zarka pada 

waktu dia  jatuh.   

Dari konteks tuturan diketahui bahwa  penutur  sudah mengenal salah 

satu dari mitratuturnya. Penanda  tingkat tutur dalam  tuturan ini adalah  

pronomina T, pronomina V, pemakaian  ungkapan salam salut dan bonjour. 

Pemilihan pronomina T oleh penutur untuk menyapa lawan tutur yang belum 

lama dikenal dan berusia sebaya,  menggambarkan  dunia anak muda  yang  

mudah  menjadi  akrab  satu dengan yang lain  dalam suasana tidak formal. 

Selain itu pronomina T juga  menyiratkan  adanya kesetaraan di antara mereka. 

Dalam beberapa buku dikatakan bahwa  anak muda lebih mudah untuk  se 

tutoyer ‘saling menyapa  dengan  kamu’, salah satunya Denuelle (1999: 31) 

mengatakan  la jeunesse  tutoie  très  vite  mais le ‘vous’ doit  rester  le norme 

auprès  des  personnes qu’on  ne connaît pas ‘anak muda  dengan cepatnya 

saling menyapa kamu tetapi  pemakaian vous  ‘anda’   harus tetap  merupakan 

norma untuk  menyapa orang yang belum dikenal’. Dengan  demikian bagi anak 

muda yang baru kenal atau tidak akrab tidak tertutup kemungkinan saling 

menyapa dengan  V.    

Adanya  suasana akrab  didukung pula oleh  pemakaian  bentuk sapaan  

‘salut’ ‘hai’(ucapan salam)  yang biasa dipergunakan oleh anak-anak muda  atau  

hanya oleh  mereka yang sudah  akrab. Di saat yang sama ketika   penutur  

berhadapan dengan lawan tutur yang berusia  lebih  tua dan belum dikenal, ia 

menggunakan ungkapan  bonjour untuk  memberi salam. Jika dibandingkan 

dengan ungkapan salam yang ia sampaikan  kepada  mitra tutur  yang berusia 

sebaya, ungkapan  bonjour  tersebut  lebih  formal  dari  pada  ungkapan  salut. 
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Ungkapan  salut  merupakan  ungkapan salam secara familier yang  

dipergunakan  untuk  saling  menyapa antar anak muda,  atau mereka yang 

sudah saling mengenal dengan  akrab baik  pada  saat  bertemu  maupun pada  

saat  berpisah. Bila dipergunakan  pada  akhir percakapan atau saat  akhir 

perjumpaan, ungkapan tersebut bermakna ‘bye’.  Sementara  itu  ungkapan 

bonjour  tidak mungkin diucapkan pada akhir perjumpaan. 

           Denuell (1999: 143) menyebutkan bahwa  anak-anak sejak dini sudah 

diperkenalkan aturan dalam berhubungan dengan orang dewasa  atau yang lebih 

tua. Mereka belajar menyapa V pada orang yang belum dikenal, mengucapkan 

salam dengan  bonjour madame  ‘selamat pagi/siang Ibu’ bonjour monsieur 

‘selamat pagi/ siang Bapak’ , atau  memberi  salam  dengan  salut ‘hai’  atau  

dengan  ucapan  bonjour  ‘selamat siang /pagi’  saja tanpa tambahan Pak  atau  

Bu.    

           Pada  tuturan  di atas  juga  terlihat  bahwa pronomina V dipergunakan  

oleh  lawan tutur  yang berusia lebih  tua dari  penutur.  Pemakaian  pronomina 

bentuk  hormat tersebut  menunjukkan  adanya  penghargaan kepada  orang  

yang baru dikenal  meskipun berusia  lebih  muda, dan bukan sebagai upaya  

menjaga  jarak. Hal ini didukung oleh pemakaian  sebutan  mon garçon ‘anakku’ 

oleh kakek Zarka dan ditujukan kepada François pada  saat mereka berjalan 

bersama. 
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                                                            Gambar 14. 
                                                  Meninggalkan  masjid (QS) 

                      Grand-père: On s’en va par là, vous venez  avec nous ? 
                                        Vous  êtes  étudiant? 
                                        Kami mau jalan ke sana, anda mau jalan bareng kami? 
                                        Anda  mahasiswa? 
                    François:  Oui, en histoire 
                                       Ya, jurusan Sejarah. 
                  Grand-père: C’est  très  bien mon garçon. C’est  très  important de   
                                       connaître  son histoire. Ma Zarka à moi, elle  veut  être                                                
                                       journaliste, au journal  Le Monde, hein. Elle  veut parler 
                                       de  la France, mais  de  sa  France  à elle.    Inch Allah! 
                                       Itu  bagus sekali anakku. Penting sekali  mengenal  
                                       sejarah. Cucuku  Zarka, dia ingin menjadi  jurnalis di  
                                       surat kabar Le Monde. Dia ingin  bicara tentang Prancis  
                                       dengan  caranya sendiri.  Insya Allah !    

Sebutan mon garçon ini menunjukkan  rasa kedekatan  antara penutur 

dengan mitra  tuturnya. Wardaugh (1986: 260) menyebutkan  bahwa  

penyebutkan  nama  depan (firs name), nama  panggilan (nick name) 

menunjukkan  adanya hubungan  kedekatan antara penutur dan mitra tuturnya.       

Selain  untuk tujuan mengakrabkan diri kepada lawan tutur  seperti 

diuraikan di atas, pemakaian T untuk merendahkan lawan tutur  dapat dilihat 

dalam  konteks  tuturan  berikut. 

                                                                                                                           
                                                                   Gambar 15. 
                                                   Di stasiun metro Tuillerie (T) 
                             Le jeune  homme: Qu’est-ce que  tu  regardes   connard?                                                  
                                                  Je te parle ... qu’est-ce que tu regardes connard ? 
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                                                  Apa  lihat-lihat goblok? 
                                                  Aku  bicara ke kamu ... apa lihat-lihat goblok ? 
 

Tuturan   di atas  disampaikan  oleh  seorang pemuda yang sedang berduaan 

dengan kekasihnya dan ditujukan kepada seorang turis Amerika yang berumur 

lebih tua darinya. Mereka  sedang  menunggu metro  di stasiun Tuilerie dan  

berada pada sisi yang  berseberangan. Lelaki Amerika itu sedang membaca buku 

petunjuk perjalanan yang menyarankan untuk menghindarkan pandangan 

langsung ke mata orang lain. Secara  kebetulan  pandangan  lelaki Amerika jatuh 

ke mereka dan  terjadilah  adu  pandang. Merasa tidak suka dengan  keadaan 

tersebut  pemuda itu berteriak-teriak kepada  lawan tuturnya dari sisi seberang.  

Penanda  tingkat  tutur  pada   tuturan di atas  berupa  pronomina T  dan  

kata-kata  kotor  connard  yang berarti ‘goblok’.  Dari analisis situasi  diketahui 

bahwa mereka tidak saling  mengenal, dengan  demikian  sapaan  T yang 

dipergunakan oleh penutur  kepada mitra  tuturnya  yang  berusia  lebih tua  dan 

merupakan  orang  asing tidak pada tempatnya. Sapaan V  pada orang dewasa  

yang belum dikenal  sudah menjadi  norma  yang tak tertulis  bagi orang 

Perancis, sedangkan  sapaan  T  biasanya  ditujukan  pada anak-anak. Demikian  

juga  antar  anak muda  di kalangan mahasiswa  atau anak SMA, mereka  saling  

menyapa dengan T sejak perjumpaan  pertama.  Mengacu pada  kebiasaan  

tersebut, sapaan T kepada     lawan tutur  berusia  dewasa  yang  tak  dikenal  

dapat  dianggap sebagai  sikap  merendahkan. Apalagi  pemakaian  pronomina 

tersebut disertai  dengan  penggunaan  kata-kata kotor.    

Pemakaian  T yang menunjukkan  kedekatan  atau keakraban antara 

penutur yang secara sosial  lebih  tinggi statusnya, lebih tua umurnya dan lebih 
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memiliki otoritas dari pada lawan tuturnya  dapat dilihat dalam konteks tuturan  

berikut ini. 

                                                                        
                                                 Gambar 16.  
                                     Suasana di percetakan (M) 
                   Le patron :  Elie, tu  peux  nous  servir  2 verres de vin? 

                                                 Elie, bisa disajikan  dua gelas  anggur untuk  kami? 
 

Tuturan di atas  berlangsung di sebuah  percetakan  dan disampaikan oleh  

pemilik percetakan  kepada salah seorang karyawannya  yang bernama Elie. 

Pada  saat menerima dua orang tamu dia meminta kepada Elie untuk menyajikan 

dua gelas anggur. 

    Penanda    tingkat  tutur pada  tuturan di atas ditandai dengan penggunaan  

pronomina T, pemakaian  nama diri dan unsur tu peux.  Ditinjau dari  status 

sosial terdapat  jarak sosial antara  penutur dan lawan tutur. Penutur, dalam hal 

ini si pemilik percetakan,  memiliki status lebih tinggi dari mitra tuturnya dan 

bila dipandang dari segi umur serta kekuasaan, penutur berusia lebih tua  dan 

lebih memiliki kekuasaan  dari pada mitra tuturnya.   Dari situasi tersebut  sudah 

pada  tempatnya  jika  ia  menyapa lawan tuturnya  dengan  sapaan  akrab T  dan 

menerima  sapaan hormat V. Namun sayang di dalam film yang berjudul  Le  

Marais ini tidak  terdapat  tuturan yang dilontarkan oleh Elie  sebagai pegawai, 

kepada majikannya yang dapat  memberikan  gambaran  hubungan strata sosial. 

Hal ini dikarenakan  Elie lebih sering berbicara dengan  bahasa Inggris.     
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Penggunaan sapaan T pada tuturan di atas berfungsi untuk menunjukkan 

adanya superioritas. Namun demikian dapat   dirasakan juga adanya  unsur  

keakraban . Hal ini  dapat dijelaskan dengan  adanya  bentuk  lingual  Tu  peux  

‘kamu dapat ’ yang  menyatakan  permintaan kepada  lawan tutur, apa lagi 

permintaan tersebut dinyatakan  dengan  pertanyaan sehingga menjadi  

‘dapatkah kamu’.     

Apabila  penutur yang merasa  memiliki  otoritas  lebih tinggi  dari mitra 

tuturnya,  bermaksud  menunjukkan  adanya  strata  lebih rendah  kepada Elie 

pegawainya,  maka pemakaian  unsur  Tu  peux   ‘kamu dapat’  tidak  tepat. 

Pemakaian  Peux  yang berasal dari verba  Pouvoir  memiliki nilai tertentu, 

sebab   pemakaian verba  tersebut  sebagai  ‘semie auxiliaire’ atau   ‘kata kerja 

bantu’  memiliki  nilai   modalitas  yang  menunjukkan  cara  pandang  atau 

sikap  penutur. Dalam  hal ini   nilai yang  terekspresikan  adalah  nilai  

kesopanan (Delatour Y., 2004: 101). Bandingkan  dengan situsi  tutur  yang 

terdapat  pada  gambar  10, yang memiliki  latar belakang  hubungan sosial  

yang hampir sama  yaitu  hubungan antara  atasan dan bawahan. 

Lain halnya jika penutur ingin  menunjukkan superioritasnya, maka ia 

dapat mempergunakan  bentuk  perintah  untuk  menyatakan  maksudnya. 

Dengan  konstruksi perintah,  kalimat yang diperoleh menjadi seperti berikut , 

Elie,  sers nous deux verres de vin !   ‘Elie, sajikan 2 gelas anggur untuk  kami’. 

Konstruksi  kalimat  tersebut lebih menunjukkan adanya superioritas 

dibandingkan dengan konstruksi berikut yang  terasa  lebih baik  dan sopan 

untuk menyatakan satu permintaan, Elie, tu peux nous servir 2 verres de vin? 

‘Elie, dapatkah  kamu sajikan dua gelas anggur untuk kami?  



100 
 

Adanya  penanda  keakraban  dinyatakan pula dengan  penyebutan  nama 

diri ‘Elie’. Seperti  dikatakan  oleh Wardaugh  bahwa  penggunaan  nama depan 

atau  nama panggilan  dapat dianggap sebagai  upaya  untuk menjalin  keakraban   

(Wardaugh, 1986: 260). 

c. Leksikon  Argotik 

Bahasa  argot  adalah variasi bahasa Prancis yang dipergunakan untuk  

menunjukkan  keberadaan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Secara 

garis besar pembentukan argot dibedakan berdasarkan metier atau ‘pekerjaan’ , 

dan argot yang diciptakan untuk menunjukkan keberadaan satu kelompok 

tertentu. Ada  dua hal yang melatar belakangi  pemakaiannya. Alasan  yang 

pertama, pemakaian argot untuk menunjukkan  identitas  diri, dan pemakaian 

yang kedua  untuk  komunikasi. Pemakaian  argot  dapat dilihat pada situasi 

tutur  berikut ini. 

                              
                                                                   Gambar 17.  
                                        Memberi pertolongan  di pinggir  Seine (QS) 

       Zarka: Bah...T’es encore plus sage pour ça  que pour draguer les filles. 
                  Bah ... ternyata  kamu  masih  lebih baik melakukan ini dari 
                   pada mengganggu  cewek-cewek. 

                   François: Ah non,mais moi je fais pas ça. C’est mes pottes qui   
                                déconnent. 

                    Ah  bukan aku  yang  melakukan  itu. Teman-temanku 
                    yang  ngomong tak karuan. 
                      
Konteks tuturan di atas  terjadi di pinggir sungai Seine. Pada waktu itu Zarka 

yang sudah lama duduk tidak jauh dari François dan teman-temannya dan 

mengamati apa yang mereka lakukan, bermaksud pergi ke mesjid, namun dia 
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tersandung dan jatuh. François datang untuk memberi  pertolongan dan  mereka 

bercakap-cakap. Setelah berterima kasih, Zarka  menyampaikan penilaiannya  

atas apa yang  yang  telah dilakukan François dan teman-temannya.    Bahasa  

yang mereka pergunakan  adalah bahasa yang  sering  dipergunakan anak muda, 

yaitu variasi  argot yang dapat  dilihat dari adanya kata  mes pottes ‘teman-

temanku’  dan  déconner ‘ngoceh gak karuan’. Selain itu, walaupun baru ketemu  

mereka saling menyapa dengan  tu ‘kamu’.  

Penanda  tingkat tutur dalam tuturan di atas adalah  variasi argot  mes 

pottes, deconner  serta  pronomina  tu. Dari  analisis  situasi tuturan  dan bantuan 

gambar di atas  dapat diketahui bahwa Zarka dan François merupakan anak-anak 

muda Perancis  yang belum saling mengenal sebelumnya, namun demikian 

mereka langsung saling menyapa dengan tu,  seperti  kebiasaan yang dilakukan  

anak muda Perancis pada umumnya. Dalam percakapan mereka terdapat 

beberapa leksikon   yang menurut Caraded  dalam Dictionnaire du Français 

Argotique et Populair  termasuk dalam vokabuler  argot, yaitu   potte  dan 

déconner. Leksikon  potte  yang bermakna ‘sahabat setia’  hanya dipergunakan  

dalam kalangan anak muda, sedangkan dalam pemakaian bahasa   secara umum, 

untuk mengungkapkan makna yang sama  dipergunakan  kata  meilleur ami  atau 

camarade (Caraded, 1998: 171 dan Winarsih Arifin, 1991:812). Demikian  juga  

dengan  kata  déconner  yang menurut  Caraded (1998: 72) merupakan  kata tak 

senonoh bermakna ‘berbicara tak karuan’, ‘menjelekkan orang’ dan ‘berkata 

bohong’, hanya dipergunakan pada kalangan  anak muda. Dalam  konteks di atas  

leksik déconner tersebut  bermakna  ‘berbicara/ngoceh  tak karuan’.  Bahasa 
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Prancis standard  tidak  mengenal  leksikon tersebut. Untuk  mengungkapkan  

hal yang sama, orang Prancis cenderung mempergunakan  kata  déraisonner.       

d. Leksikon   Verlan   

Verlan  adalah  bahasa walikan yang dibentuk dengan  membalik  cara 

membacanya dari belakang ke depan atau  dari kanan ke kiri,  kemudian  

dituliskan. Sebagai contoh leksikon  fête  yang berarti  ‘pesta’ dibaca [f ε t], 

setelah mengalami proses pembalikan berubah menjadi teuf [t œ f]. Pemakaian 

variasi  bahasa ini ditujukan  untuk menyamarkan  tuturan supaya tidak 

diketahui oleh pihak   lain. Pemakaian  verlan  dapat dilihat  pada  situasi tutur  

berikut ini. 

                                                                           

                                                                       Gambar 18.                          
                                                           Menggoda pejalankaki (QS)            
                                      Jeune  homme : Eh ... Téma  la ficelle!  Putain .... 
                                                            Elle  a un cul  de ...  ouf  la meuf ! 
                                                           Eh ... Lihat  talinya! Gila .... 
                                                          Pantatnya ... gila  bener  cewek  itu! 
 

Konteks  menggambarkan tiga anak muda  sedang  bersantai di pinggir sungai 

Seine sambil mengganggu  gadis-gadis  yang lewat di dekat mereka. Salah satu 

gadis yang mereka goda berpakaian sedikit aneh sehingga  menarik perhatian 

mereka. Bagian  atas dari celana dalam yang berwarna menyolok menyembul 

keluar melebihi batas celana panjangnya, sehingga  dari jauh sudah kelihatan. 

Bahasa yang mereka  pergunakan benar-benar  mencerminkan jiwa anak muda. 
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 Penanda tingkat tutur yang  dipergunakan dalam tuturan di atas  berupa  

variasi  verlan téma, ouf  dan meuf , serta bahasa kotor atau gros-mots seperti  

putain dan  un cul de. Menurut  Goudaillier (2001: 273) leksikon  téma  [t e m a]  

merupakan kebalikan dari verba infinitif argot mater [m a t e]  yang  bermakna 

‘melihat’.Variasi verlan terjadi melalui proses pembalikan, sehingga verba 

infinitif mater  yang diucapkan  [m a t e] berubah  menjadi  téma  dan diucapkan 

[t e m a]. Di dalam bahasa Prancis  standard leksikon tersebut berpadanan 

dengan  regarder. Demikian pula dengan  leksikon  ouf [u f] dan  meuf [m œ f]  

yang  merupakan  bentuk  verlan monosilabik dari  fou [f u]   dan  femme [f a m] 

(Goudaillier, 2001: 211 dan 196) . Leksikon  fou  bermakna  ‘gila’  dan femme  

bermakna  ‘wanita’. Di dalam bahasa  Prancis  standard  kedua leksikon tersebut  

dipergunakan   dengan  makna yang sama. 

Berdasarkan  analisis situasi  dapat diketahui bahwa pemakaian  variasi 

verlan sebagai  penanda tingkat tutur  muncul  dalam tuturan  karena lingkungan 

peserta tutur   yang  semuanya anak muda  dan  dalam situasi  non formal. 

Calvet (1994: 63)  menegaskan  bahwa  variasi kebahasaan  ini merupakan ciri 

identitas kelompok anak muda di daerah pinggiran. Kelompok yang  

beranggotakan anak-anak yang putus sekolah, yang dicampakkan dari 

masyarakat, pencopet dan penjahat kecil; mereka ingin menunjukkan cirinya 

yang berbeda dan pemberontakannya  melalui musik rap yang  kata-katanya  

merupakan kata-kata verlan. Akhirnya mereka membentuk budayanya sendiri, 

yang dapat dilihat dari cara mereka berpakaian (sepatu kets, topi besbal, celana 

gombrong), cara berbicara dengan  verlan dan  bermusik  dengan warna  musik 

rap.     
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e. Leksikon  Gros-mots  atau  Kata-kata Kotor 

Le  gros  mots  merupakan  ucapan-ucapan  kasar  dan  kotor  yang  

menyinggung  kehormatan  dan  membuat  malu,  karena  berkaitan  dengan  

sesuatu  yang bersifat  seksual atau  berkaitan dengan  alat  genital atau  hal  

yang menjijikkan. Variasi ini  biasanya  dipergunakan  oleh anak muda, 

golongan  kelas  sosial  rendah, vulgar dan  rakyat  jelata.  Dalam   

penggunaannya  secara  luas  les  gros  mots  atau   kata-kata kotor  memiliki  

fungsi  untuk mengumpat, mengolok-olok,  merendahkan  atau menjadikan    

benda-benda  yang  disebut  menjadi  tidak  bernilai. 

Pada tuturan yang ada dalam situasi tutur  gambar 15  yang  berlangsung 

di stasiun ‘Tuilleries’ terdapat   leksikon  connard yang berarti ‘goblok’. 

Demikian juga  pada tuturan yang ada  dalam situasi tutur  gambar  18  terdapat  

leksikon  putain  dan  un cul de  yang berarti  ‘pelacur’  dan ‘pantat’.   Leksikon   

connard   tidak mungkin dipergunakan di kalangan  kelas sosial tinggi, demikian  

juga dengan  putain dan  un cul de.  

Pada  situasi tuturan gambar  15, penutur  merasa  terusik dengan  

pandangan mata  turis Amerika, sehingga  meluncurlah kata  connard   yang 

sangat  mengejutkan  bagi lawan tuturnya  setelah dia tahu makna kata tersebut. 

Kata-kata tersebut  hanya  digunakan  oleh  kalangan  tertentu, kalangan  anak 

muda  atau  golongan  bawah  untuk  mengumpat. Demikian juga dengan  kata  

putain  yang  secara  leksikal  bermakna  ‘pelacur’.  Dalam  pemakaian  yang 

ada di gambar 18,  leksikon tersebut  sudah  bergeser  maknanya. Makna yang 

muncul dalam  konteks  tersebut  tidak lagi  sebagai ‘pelacur’  yang 
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sesunguhnya, namun  lebih sebagai  upaya  mengutarakan  rasa  keheranan   

yang kurang lebih  sejajar  dengan  kata ‘gila’. 

2. Tingkat Tutur dalam Tataran Sintaksis  Berwujud Frasa   

          Tingkat  tutur  berupa  frasa  merupakan  bentuk tingkat tutur yang  terdiri 

dari dua  unsur  kebahasaan atau lebih, yang dalam bahasa Prancis disebut 

dengan Group de nom.  Kedua  bagian itu berupa determinan diikuti oleh 

nomina. Determinan dapat berupa artikel baik artikel defini maupun indefini, 

adjektif demonstratif maupun adjektif posesif dan dapat juga diikuti preposisi.   

Misalnya   satuan lingual  la nana  yang terdiri  dari  artikel defini  la  dan  

nomina nana; un truc terdiri dari artikel indefinit un dan nomina truc; tes pottes 

yang terdiri dari  adjektif posesif tes  dan  nomina pottes.  

                                                                
                                                         Gambar  19.  
                                  Berbincang-bincang di Percetakan (M) 

                               Gaspard :  T’as l’air mystique comme  garçon..                                    
                                              ... Il y a un truc très spécial qui se degage  de  toi. 

                                  Sebagai cowok kamu  nampak misterius,  
                                 ... ada sesuatu  yang begitu khusus  tersembunyi di  
                                  dirimu.  
                                                  
Situasi  di atas  berlangsung di dalam percetakan  dan  merupakan tuturan  antara 

dua  anak muda  yang baru  bertemu. Penanda tingkat tutur di dalam  tuturan di 

atas berupa  frasa  argotik un truc  dan  struktur  kalimat  tak lengkap T’as l’air. 

          Leksikon  un truc ‘sesuatu’ merupakan  leksikon yang termasuk dalam 

bahasa familier atau  populer  yang dipergunakan   pada  kalangan orang 
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kebanyakan  dan dalam situasi  tidak formal. Di dalam  bahasa  standard  

ditemukan  kata  une chose  yang memiliki makna sama  dengan  un truc.   

Sruktur  kalimat   tak lengkap ini termasuk pada unsur klausa  tak sopan yang 

banyak dilakukan  dalam bahasa  lisan. 

          Demikian juga  konstruksi  un cul  de... yang terdapat pada  situasi tutur  

gambar  18, terdiri dari artikel indefini un, nomina cul dan preposisi  de  

merupakan  bahasa  populer yang  bermakna  ‘pantat’. Di dalam bahasa  yang  

standard, orang Prancis   akan mempergunakan  kata  fesse. Selain  itu di dalam 

film pendek yang berjudul  Port de Choiny  terdapat  tuturan  Au boulot ‘ayo 

kerja’, juga merupakan  groupe de nom  yang terdiri dari artikel kontrakte au dan  

nomina  argotik  boulot. 

           3. Tingkat  Tutur   dalam  Tataran Sintaksis  Berwujud  Klausa.  

          Klausa  adalah  satuan  gramatikal berupa kelompok kata   yang sekurang-

kurangnya  terdiri  dari subjek  dan  predikat  dan mempunyai  potensi untuk  

menjadi kalimat. Beberapa  konstruksi  klausa  yang dalam tuturan berfungsi  

sebagai  unsur  penyopan antara lain  Je suis désolé, S’il vous plaît, S’il te plaît, 

Excusez-moi, Vous  pouvez ... s’il vous plaît dan  Ça me ferait  vraiment  plaisir . 

Selain  klausa-klausa tersebut, terdapat juga konstruksi klausa tak  lengkap dan 

klausa yang menunjukkan adanya alih kode.  Dikatakan tak lengkap karena ada 

beberapa  unsur penyusun   klausa  yang  seharusnya ada  namun tidak  

dihadirkan. Penghilangan  unsur tersebut sebagian  besar  terjadi  pada  kalimat  

negatif  yang terdiri  dari  unsur  ne ... pas,  namun   pada  prakteknya  unsur  ne 

banyak   dihilangkan  dan  dianggap sebagai  bentuk  tak sopan. 
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a. Klausa   Sopan   

  Bentuk  penyopan dalam bahasa Prancis dapat dinyatakan melalui  

hadirnya  komponen   initial  mitigating  yang berbentuk panjang  maupun 

pendek  Pouvez-vous  atau  Est-ce que  vous  voudriez  bien;  serta Excusez-moi , 

Je vous en prie atau Je t’en prie serta Pardon;  unsur utama  untuk menyatakan  

permintaan atau perintah  dan  komponen  akhir  s’il vous plaît  atau  s’il te plaît.  

Penggunaan  unsur-unsur  tersebut dapat  dilihat  dalam tuturan-tuturan  berikut  

ini.                        

                                                            
                                                               Gambar 20. 
                                 Meminta pertolongan pada teman sejawat (PF)  
                        Sophie : Excusez-moi, vous voulez bien me chercher 2 cafés s’il vous   
                                      plaît? 
                                     Maafkan saya, dapatkah  anda  mencarikan dua  cangkir  kopi  
                                     untuk saya? 
                        L’homme: Qu’est  ce- que tu fais? T’es folle? 
                                       Ngapain  kamu ?   Kamu gila ya? 
 

Tuturan  di atas terjadi di sebuah  tempat terbuka,  pada saat  seorang para medis 

perempuan berkulit hitam, meminta  teman sejawatnya yang baru saja tiba untuk 

membelikan  dua cangkir kopi, demi memenuhi permintaan  dari  orang yang 

menjadi korban penusukan. Dengan  nada tidak percaya  karena  situasinya  

tidak tepat, dia  mengajukan pertanyaan  seperti di atas.  

              Penanda  tingkat tutur  pada tuturan di atas  adalah  pemakaian  

pronomina  vous dan tu, pemakaian  unsur mitigasi (mitigating devices) Excusez-

moi di bagian awal, vous voulez  dan  s’il vous plaît  di bagian  akhir.  Dari 
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analisis  situasi  diketahui  bahwa  antara penutur  dan lawan tutur   tidak  saling  

mengenal sebelumnya dan penutur datang lebih dulu dari pada lawan tutur  yang 

dimintai pertolongan. Karena  belum mengenal  dengan  baik  penutur menyapa 

mitra tuturnya  dengan vous  sebagai bentuk  hormat.  Demikian juga  ketika  dia  

meminta  tolong kepada lawan  tuturnya, dipergunakanlah  cara  yang  sangat 

sopan. Mula-mula dipergunakan ungkapan  permohonan  maaf  ‘Excusez-moi’ 

yang   sesungguhnya bukan untuk  menyatakan kesalahan  melainkan lebih 

sebagai bentuk kesopanan. Kemudian pertanyaan   vous  voulez  dipergunakan 

untuk   mengetahui   kesediaan  lawan  tutur  untuk melakukan  permintaan,  dan 

selanjutnya  permintaan  diakhiri  dengan  s’il vous  plaît  yang berfungsi untuk 

lebih memperhalus suatu  permintaan  atau  perintah. Pemakaian unsur-unsur 

tersebut    akan menimbulkan efek  berbeda   bila dibandingkan dengan  

permintaan  yang  disampaikan  tanpa adanya  unsur  penghalus. 

              Adanya  unsur  penyopan  juga dapat dilihat  pada situasi tutur  gambar 

7. Di dalam  tuturan  tersebut   penutur  mempergunakan  sapaan T kepada 

mitratuturnya, namun   ia  tetap menaruh  hormat pada mitratuturnya  itu. Hal ini  

dapat dilihat  dari  adanya  pemakaian  mitigating devices   je t’en prie  ‘jika 

kamu berkenan’  pada saat penutur  mengajak atau meminta  untuk minum kopi 

bersama  mitratuturnya ... Je t’en prie, prends  un café  avec  moi ‘jika  kamu  

berkenan, ayo minum kopi bersamaku’.   

Hal  ini  dapat  dibandingkan dengan  permintaan atau perintah  yang 

dilakukan  tanpa  adanya  unsur  penghalus  atau  mitigating  devices  seperti 

pada  peristiwa tutur  berikut. 
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                                             Gambar 21. 
                                        Meminta  api (M). 
                              Elie:  ....  Du  feu? 

                                                               ...  punya  api?    
                                                     Gaspard:  Du  feu. 
                                                                     Ini  api.  
 

Di dalam  peristiwa tutur  di atas antara penutur  dan lawan  tutur  belum  pernah 

saling mengenal, namun  hal ini  tidak  menghalangi mereka untuk berbicara  

lebih akrab dan  santai. Tuturan  dalam peristiwa tutur  di atas sama sekali tidak 

mengandung unsur  mitigasi. Dari  situasi dapat ditangkap  bahwa  tuturan  yang 

ada  merupakan bentuk  permintaan, namun dalam strukturnya sama sekali tidak 

terdapat verba yang menyatakan permintaan, yang  ada hanya  nomina  feu  yang 

berarti  api. Unsur  permintaan  dapat  dilihat melalui  gestur  dari  pelaku  tindak 

tutur.   

  Pemakaian  unsur kesopanan  dapat juga terlihat di dalam percakapan 

bentuk akrab yang dilakukan antara penutur dan mitra tutur dengan saling  

menyapa  tu seperti  dalam peristiwa tutur berikut. 

                                          
                                                         Gambar 22. 
                                              Memberi nomer telpon (M).                                 
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                    Gaspard : Tiens, je te  laisse  mon  numéro  et   je vais  dire    
                               que  ça  me ferait  vraiment   plaisir  de  parler  avec  toi. 
                               Si tu m’appelles  on peut parler  plus  sérieusement  et  
                               plus longtemps. 
                               Ini   nomor telponku  dan  akan sangat menyenangkan     
                               kalau bisa ngobrol denganmu. Jika kamu menelponku 
                               kita bisa ngobrol lebih serius  dan lebih lama. 

Penanda  tingkat tutur  pada tuturan di atas  berupa pronomina  T  dan  klausa  

ça me ferait vraiment plaisir de parler avec toi. Pemakaian T dalam tuturan  

mengindikasikan  keakraban dalam komunikasi  antara penutur dan mitra tutur 

yang  masih sama-sama muda  dan  baru saja kenal. Sedangkan klausa ça me 

ferait vraiment  plaisir de parler avec toi ‘akan  sangat menyenangkan kalau 

bisa ngobrol denganmu’  merupakan  unsur penyopan  yang berfungsi untuk  

mengungkapkan harapan  atau  keinginan serta  penghargaan pada lawan 

bicara. Unsur  penyopan dalam klausa ini ditandai juga dengan pemakaian  

‘mode conditionnel’ pada verba faire ‘melakukan’, sehingga bentuknya 

menjadi ‘ferait’.  Mode atau modus adalah kategori gramatikal yang berkaitan 

dengan kehendak si pembicara terhadap ujarannya, yang dinyatakan melalui  

verba.  Delatour (2004: 141-142) menyatakan bahwa mode conditionnel 

présent dapat digunakan untuk menyatakan harapan dan kesopanan. Terkait 

dengan  isi tuturan, unsur penyopan tersebut digunakan  oleh  penutur  dalam  

usahanya  mendapatkan  simpati dan respon positif dari  mitra  tutur  untuk 

menghubunginya. 

Terjadinya  alih kode di dalam  peristiwa tutur  berikut  ini  lebih  

berfungsi sebagai  suatu  upaya  untuk   mempermudah  komunikasi antara 

penutur  dan mitra tutur   dan upaya  penutur  menghormati lawan tuturnya. Hal 

ini  dapat dikaitkan dengan reputasi  orang Prancis  yang terkenal  sangat 
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mengagungkan  bahasanya (terutama pada generasi tua), sehingga mereka agak 

susah untuk dapat menerima dan  mempergunakan bahasa bangsa lain.   

                                               
                                                 Gambar 23. 
                                   Menawarkan  minuman (QL) 
  Serveur : Bonsoir, je vous en prie. Venez....                                     
                  Qu’est-ce que vous prendrez? What do you want? 

                        Voilà, voilà la liste ... 
                             Selamat  malam. Silahkan. Mari  sebelah sini.... 
                        Anda  mau minum apa? Anda  mengingin kan apa 
                         Ini, ini  daftarnya ...  
 
Percakapan  di atas  terjadi di sebuah  restauran mewah yang ada di daerah elit  

Quartier Latin. Percakapan berlangsung  antara  pemilik  dan  dua orang 

tamunya yang berkebangsaan  Amerika. Pada  saat  memberi salam  dan 

mempersilahkan  tamunya,  penutur  memper- gunakan  bahasa Prancis, namun  

begitu mengetahui tamunya  berbahasa Inggris   penutur  segera berganti  

dengan bahasa  Inggris. 

  Penanda tingkat tutur  pada percakapan di atas  adalah  ucapan salam 

bonsoir, pronomina vous  dan  pemakaian  bahasa Inggris. Di dalam  peristiwa  

tutur  ini  pemakaian  bahasa Inggris diperlakukan sebagai penanda tingkat 

tutur, sebab apa yang dilakukan  penutur dipandang  sebagai suatu cara 

menghormati lawan  tuturnya  yang  berkebangsaan Amerika. Pada  awalnya  

penutur  mengajukan pertanyaan  dengan bahasa  Prancis  Qu’est-ce que  vous  

prendrez ‘Anda mau minum apa’,   namun  setelah  mitra tuturnya  berbicara  

dalam bahasa  Inggris  penuturpun  kembali  mengajukan  pertanyaannya  
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dalam  bahasa Inggris  What do you want . Langkah  yang dilakukan penutur  

untuk beralih kode dari bahasa Prancis  ke bahasa Inggris,  selain  bertujuan 

untuk  memperlancar  komunikasi  juga  untuk menghormati  mitra tuturnya, 

karena  mereka adalah  tamu pelanggan.   

  Alih kode  juga  terjadi  pada konteks  tutur pada gambar 16. Pada saat 

Zarka, kakeknya dan François akan berpisah mereka  tidak mengucapkan 

salam perpisahan au revoir seperti ucapan yang layaknya diucapkan orang-

orang Prancis, tetapi mereka  saling mengucapkan  Inch Allah  yang 

merupakan  bahasa Arab.  Ungkapan yang biasa digunakan oleh orang muslim 

tersebut sekarang sudah menjadi vokabuler umum bagi orang Prancis. Dalam 

konteks tuturan pada gambar 14 terlihat dengan jelas bahwa  Zarka  dan 

kakeknya  adalah  imigran  yang memeluk  agama islam 

b.  Klausa  Tak  Sopan    

Sesungguhnya yang dimaksud  dengan istilah  unsur yang mengurangi 

kesopanan hanya sebagai penyeimbang istilah unsur penyopan. Wujudnya 

berupa  klausa  yang  salah satu unsurnya  tidak hadir  dalam konstruksi namun 

ketidak hadirannya tidak merubah makna keseluruhan, dan  klausa tidak 

lengkap  ini dipergunakan dalam situasi  lisan dan tak formal.  

Sebagian  besar   klausa  tak lengkap dalam bahasa  Prancis  terjadi  pada  

bentuk  negatif. Untuk menegatifkan suatu  kalimat   dinyatakan  dengan  

menambahkan unsur ne pas  yang mengapit verba. Biasanya ketidaklengkapan 

itu  disebabkan  oleh ketidak- hadiran unsur ne di dalam klausa..  Selain  itu  

klausa tak lengkap disebabkan juga oleh penghilangan  vokal  u pada pronomina  

Tu  pada saat  diikuti  oleh  verba être  dan avoir.  Peristiwa penghilangan 



113 
 

bagian-bagian dalam  klausa ini terjadi pada bahasa lisan dikalangan anak-anak 

muda seperti  terjadi pada peristiwa tutur yang ada pada gambar 17 dan 19. 

  Dalam  situasi tutur yang terjadi pada  gambar 17, terdapat  klausa  T’es  

encore plus  sage  pour ça ....  dan  pada  gambar  19 T’as  l’air mystique  

comme garçon. Pada  klausa  yang  pertama  terjadi  penghilangan  vokal u dari 

tu demikian juga  yang  terjadi  pada  klausa  kedua. Menurut  aturan,  peristiwa 

penghilangan bunyi vokal  yang disebut dengan  élision  hanya terjadi pada 

bunyi  e dan i  dan  itupun  terjadi  pada  bentuk kata  sangat  terbatas, misalnya 

dengan  e  pada  pronomina  je, te, se, me  dan  pada  que dan  ne,  serta  i  pada 

si, misalnya si + il  menjadi s’il, que + elle menjadi qu’elle ,  tetapi  aturan ini 

tidak berlaku untuk pronomina tu. Apabila dikembalikan  pada  klausa  yang  

lengkap  dan standard  susunannya menjadi  demikian  Tu es encore  plus  sage  

pour ça...  dan  Tu as  l’air  mystique  comme  garçon. 

          Penjelasan tentang ketidaklengkapan  karena  penghilangan unsur  ne  

pada  bentuk negatif  dapat dilihat    pada situasi tutur  yang  ada di gambar  17.  

Konstruksi  ...  mais  moi  je  fais pas ça ..., merupakan  konstruksi  yang tidak 

lengkap.  Ketidakhadiran  unsur  negatif  ne  yang seharusnya  berpasangan 

dengan  pas   sama  sekali  tidak mengubah   makna  kalimat. Dalam  bahasa 

Prancis  populair, dinyatakan   bahwa  kehadiran  unsur  pas  saja   sudah  cukup 

menyatakan  bentuk  negatif.  Tidak  ada  penutur  yang selalu mempergunakan 

ne  dan tidak ada  penutur  yang selalu  menghilangkan  ne dalam tuturannya. 

Variasi  pemakaiannya  tergantung  dari  penutur  dan situasi (Gadet, 1992: 78). 

Apabila  dikembalikan  dalam konstruksi  yang  lengkap  akan diperoleh  

susunan  seperti  berikut ... mais  moi  je  ne fais  pas ça. 
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           4. Fungsi  Tindak Tutur 

Tingkat tutur  memiliki  ciri tuturan tertentu,  terdiri dari kata-kata yang 

berupa sapaan  terhadap lawan tutur  dengan  kata ganti tertentu, maupun   

penggunaan kata-kata  atau ekspresi   tertentu. Pemakian  tingkat tutur  ini  

dapat  berfungsi  untuk  menghormati  mitratuturnya  maupun  sebagai  alat 

komunikasi  antar  penutur  yang berstatus  sama  atau  untuk  keakraban. Di 

samping fungsi  tersebut  fungsi  lain   seperti  memberi  salam, meminta atau  

menyuruh, berterima kasih  terlihat pula dalam  pemakaian tingkat tutur.  

a.  Fungsi  Tindak Tutur Direktif  Meminta 

   Tuturan  meminta termasuk dalam  tindak tutur direktif. Fungsi tuturan 

meminta merupakan keinginan  atau harapan penutur  sebagai alasan bagi 

mitratutur  untuk  bertindak, yang meliputi  meminta dan memohon. Fungsi 

tuturan meminta dapat dilihat pada situasi tutur  yang terdapat  pada  gambar 9, 

11 dan 16. Di dalam ketiga situasi tutur  tersebut  terdapat  verba  pouvoir  

‘dapat’,  Vous  pouvez couper  la musique s’il vous plaît  Tolong, Anda dapat 

mematikan musiknya’, Je  peux y aller ? ‘Aku boleh pergi kesana?’  dan  Elie, 

tu peux  nous  servir 2 verres  de vin? ‘Elie, bisa sajikan 2 gelas anggur untuk 

kami?’.  Kata  kerja pouvoir  ini merupakan  kata  kerja semi auxiliaire  atau 

kata kerja bantu yang berfungsi  untuk  memperhalus  permintaan.  

     Pada  gambar 9, tuturan  permintaan Vous pouvez couper la musique s’il 

vous plaît  ditanggapi  oleh  mitratutur  dengan tindakan mematikan musik.  

Tuturan permintaan Je peux y aller? yang diucapkan oleh penutur  pada 

gambar 11, ditanggapi oleh mitratutur  dengan  tindakan  berupa  

dilepaskannya penutur  dari pelukannya. Demikian juga  dengan  tuturan  Elie, 
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tu peux  nous  servir  2 verres de vin? ditanggapi oleh  Elie, sebagai mitratutur, 

dengan  menyajikan  minuman. Tuturan permintaan   Je peux  y aller? dan  

Ellie, tu peux nous servir 2 verres de vin? , dinyatakan  dengan  bentuk   

kalimat  tanya  atau interrogatif.  Bentuk  ini  yang dikatakan sebagai  bentuk 

tindak  tutur  tak  langsung.  Sedangkan permintaan yang  tidak disertai  dengan  

bentuk penghalus  seperti verba  pouvoir  dapat dilihat  pada 1 dan 18. Pada 

situasi tersebut pemuda  I meminta  temannya dengan  menggunakan  verba  

verlan Téma  la ficelle ... ‘Lihat  talinya ...’. Dalam  hal ini situasi tuturan ini 

tidak  dapat  dimasukkan  ke dalam  fungsi memerintah  meskipun  bentuk 

kalimat yang dipergunakan  adalah kalimat imperatif.  Alasan  ini didukung 

oleh  situasi  peserta tutur  yang masing-masing memliki kedudukan yang 

sama,  tidak  ada presumsi bahwa  penutur  memiliki kewenangan  lebih dari 

mitratuturnya.  

    Demikian  juga  pada  situasi  tuturan gambar  17. Pada situasi tersebut 

François akan memotret Zarka, dia meminta  dengan  mengatakan  Attends , je 

vais te  monter. Tu me fais  un petit sourire!  ‘Tunggu, akan saya tunjukkan. 

Kamu senyum sedikit!’   

b.  Fungsi  Tindak Tutur Direktif  Bertanya 

    Fungsi  tuturan  bertanya merupakan  request atau permohonan  dalam 

kasus  yang khusus, dalam pengertian bahwa  apa  yang dimohon adalah  

bahwa  mitra tutur  memberikan  informasi tertentu kepada  penutur.  Tuturan  

bertanya yang diungkapkan oleh masing-masing penutur dalam situasi tuturan 

pada gambar 6, 7, 13, 14, 29 dan 32  mendapat  reaksi dari  mitratuturnya. Pada  

gambar 6 dan 7, tuturan bertanya  Comment tu t’appelles? ‘Siapa namamu?’  
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diajukan untuk mendapat informasi tentang nama. Sedangkan  tuturan 

pertanyaan pada  gambar 13   Ҫa va mieux tes mains? ‘Gimana tanganmu, 

sudah lebih baik?’, diajukan  penutur  untuk mengetahui  kondisi  mitratutur 

yang sudah ditolongnya. Tuturan  pertanyaan pada  gambar  14, 29 dan 32, 

masing-masing dimaksudkan untuk mendapat informasi  tentang  profesi 

mitratutur  Vous êtes étudiant? ‘Anda mahasiswa?’, alamat seseorang  Dis 

donc, tu sais  pas où c’est? ‘Sebentar, kamu tahu nggak dimana  ini?’ dan 

informasi tempat  yang  menjadi tujuan mitratutur Tu vas où? ‘Kamu mau 

kemana?’. Tuturan pertanyaan  tersebut  mendapat reaksi  dari  mitratutur  

sesuai dengan yang diharapkan oleh penutur. 

c. Fungsi  Tindak Tutur Direktif Memerintah 

   Fungsi tuturan memerintah  berbeda dengan fungsi request  atau 

meminta. Di dalam fungsi memerintah penutur mempresumsi bahwa dia 

memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada mitratutur.   Fungsi tuturan  

memerintah  dapat  dilihat dengan  jelas pada situasi tuturan  gambar 6, yang 

menggambarkan  adanya dominasi penutur yang  berusia  dewasa  kepada  

mitratuturnya yang masih berusia  anak-anak, dengan  menyuruhnya  melihat  

ke kamera  Regarde  la caméra!   

                                           
                                                               Gambar 24. 

                                       Bercakap-cakap dengan  majikan (M). 
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                          Le  patron: Que se passait-il? 
                                            Apa yang terjadi? 
                          Elie: I’m not sure, Christian. He gives me this  monsieur. 
                                        Saya tidak yakin. Dia  memberiku ini pak. 
                          Le patron: ... le numéro de téléphone. 
                                           .... nomor  telepon. 
                          Elie : I don’t know what he was saying ... 
                                         Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan .. 
                          Le patron:  Téléphone-lui! Tu ...  

                                              Telponlah dia! ... 
 
Dalam tuturan  perintah  Téléphone-lui!   yang terdapat  pada situasi tuturan  

gambar 24,  dapat dilihat  adanya  presumsi  bahwa penutur  memiliki 

kewenangan  yang lebih tinggi dari mitratuturnya. Elie adalah karyawan yang 

bekerja di percetakan  milik Christian. 

d.   Fungsi  Tindak Tutur  Direktif  Melarang 

          Fungsi  melarang atau membatasi  pada dasarnya merupakan perintah  

supaya mitratutur  tidak mengerjakan  sesuatu. Pada situasi tutur gambar 6 dan  

11 terdapat  tuturan yang berfungsi  melarang. Tuturan  Ne regarde  pas  tes  

parents ‘Jangan melihat  ke orangtuamu’  merupakan  larangan dari  penutur  

yang ditujukan pada mitratutur  agar tidak melihat ke arah orangtuanya. 

Demikian  juga tuturan  Non ..tu ne peux  pas  y aller ‘Tidak .. kamu tidak boleh 

pergi kesana’ pada  gambar 11  merupakan  larangan yang disampaikan  penutur  

kepada  mitratuturnya. 

e. Fungsi  Tindak Tutur  Diektif  Menyetujui 

          Fungsi  tuturan menyetujui adalah untuk mengabulkan permintaan izin  

yang sebelumnya  dibuat terhadap tindakan tertentu, oleh karena itu dalam  

tuturan permisif tampak bahwa penutur mempresumsi adanya permohonan  izin.   
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                                                           Gambar 25. 
                                     Menolong membetulkan kerudung (QS) 
                                François: Ҫa  va? 
                                                Bagaimana? 
                                 Zarka: Ҫa va. Merci. Ils m’ont lancé un sale regard. 
                                             Ngak apa-apa.Trimakasih. Mereka melihatku   
                                             dengan pandangan menyebalkan. 
                               François: Je suis désolé. 
                                              Maaf ya.         

                                          Zarka: C’est pas grave.                      
                                                      Nggak apa-apa.    

                              François: Je  peux t’aider? 
                                             Boleh kubantu? 
                              Zarka: Ouais, s’il  te plaît. 
                                             Ya, boleh. 

Tuturan  menyetujui pada situasi tuturan  gambar 25, disampaikan oleh penutur 

dengan mengatakan  Ouais, s’il te  plaît ‘Ya, boleh (silahkan)’. Tuturan tersebut 

muncul karena sebelumnya mitratutur meminta ijin untuk menolong 

membetulkan kerudungnya dengan  mengatakan  Je peux t’aider? ‘Aku boleh 

membantumu?’.    

   Pada  situasi tutur  gambar 12 terdapat  percakapan  yang  menunjukkan  

adanya  tuturan  menyetujui,  yang dinyatakan  oleh penutur  dengan  

mengatakan   Si tu veux ‘kalau  kamu mau’.  Munculnya  tuturan  ini  sebagai  

tanggapan  atas  permintaan mitra tutur  yang minta ijin untuk  datang  ke lokasi  

tempat penutur bekerja, dengan mengatakan Je peux le voir? ‘Aku boleh 

melihatnya?’. 
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f. Fungsi  Tindak Tutur Direktif  Menasehati 

          Yang  termasuk  dalam fungsi tuturan  menasehati  adalah  nasehat  atau 

saran untuk melakukan hal yang baik yang merupakan kepentingan  mitra tutur. 

Menyarankan dan mengingatkan termasuk  dalam  tuturan ini. 

  

                  

                                                        Gambar 26. 
                                             Transaksi narkoba (QER). 
                                     Ken:  Attention, il  est  fort! 
                                               Hati-hati,  yang ini keras!  
                                     Liz:  A  plus  tard! 
                                              Sampai nanti! 

 Situasi tuturan di atas berlangsung saat terjadi transaksi narkoba  antara Ken, 

penjual obat terlarang, dengan pelanggannya yang bernama Liz. Tuturan yang 

disampaikan penutur lebih bersifat memperingatkan kepada mitratuturnya yang 

menjadi pelanggannya. Tuturan Attention, il est fort ‘Hati-hati  yang ini keras’  

ini dia sampaikan demi kebaikan mitratuturnya agar berhati-hati dalam  

mengkonsumsi obat tersebut. Fungsi tuturan menasehati  dalam situasi tuturan 

berikut  ini, tidak jauh beda dengan situasi di atas. 
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                                                          Gambar 27. 
                                                 Permintaan  terakhir (PF). 
                              Hasan: Quelque chose a dû me piquer..... 
                                          Il faut  être  prudent  dans  ce  quartier comme ça...     
                                          Aku  tertusuk   ....  
                                          Harus  berhati-hati di daerah seperti ini... 

Penutur yang mendapat tusukan benda tajam dari seseorang,  menyampaikan 

nasehatnya secara lebih keras kepada mitratuturnya dengan menggunakan  kata  

‘harus’ il faut.  Nasehat  ini lebih  tepat  masuk dalam  peringatan.  Tindak  tutur 

yang berfungsi peringatan  juga  dapat dilihat  dalam situasi  tuturan berikut  ini, 

namun  tuturan yang disampaikan merupakan   variasi   argot.                                 

                       

                                                                     Gambar 28. 
                                                          Mengantar narkoba (QER) 

                                 Liz: Où  est Ken? 
                                         Mana  Ken? 
                               Garçon: Il y a une autre  livraison, un client important. 
                               .... fais gaffe, c’est très  fort ... vous connaissez. 
                               Mengantar ke tempat lain, ada pelanggan penting. 
                                ... awas  ini keras sekali ... anda  tahu. 

Kata  gaffe  memiliki  arti ‘kekhilafan yang konyol’ atau ‘kebodohan’, ungkapan  

fais gaffe merupakan ungkapan  peringatan untuk tidak melakukan  kebodohan  
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atau  kekhilafan, yang dalam  bahasa  Prancis standar  sejajar dengan ungkapan  

fais  attention ‘berhati-hati’ atau ‘awas’. 

g. Fungsi  Tindak Tutur   Ekspresif Memberi  Salam 

         Tuturan salam termasuk dalam tindak tutur  ekspresif. Fungsi  tuturan  

salam merupakan  pernyataan  penghormatan  atau ekspresi  kesenangan karena  

bertemu atau  berpisah dengan  seseorang, yang meliputi salam pertemuan  atau 

perpisahan. Pada  gambar  13, konteks  tuturan terjadi di depan Mesjid  Besar  

Paris. Pertemuan yang terjadi antara  François, Zarka dan Kakeknya diawali 

dengan  ucapan  salam antara Zarka dan François  yang berusia sebaya, dengan  

ucapan ‘salut’. Namun ketika menyapa kakek Zarka, François mengucapkan 

salam yang berbeda, dia mengucapkan salam ‘bonjour’. Ucapan salam ‘salut’  

juga dipergunakan  oleh orang yang lebih tua  kepada anak-anak muda, seperti  

pada konteks tutur berikut  ini.   

                             

                                     Gambar 29. 
                              Bertanya alamat (PCh). 

                         L’homme:  Salut  les  sketteurs ! Salut  les  jeunes !  Dis  donc , 
                                        tu  sais  pas où  c’est? 

                      Hai  sketeur! Hai  anak muda! Sebentar, kamu tahu 
                      nggak  dimana  alamat  ini? 
 

Pada  saat mencari suatu alamat, seorang lelaki berusia setengah  baya melintas 

di dekat sekelompok  anak muda yang  sedang  bermain skate board. Ia memberi 

salam  kepada  mereka dengan  ucapan ‘salut’.   
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           Selain  untuk ucapan salam pada saat pertemuan, fungsi tuturan salam 

juga meliputi  salam perpisahan yang disampaikan pada saat mereka akan saling 

meninggalkan. Banyak  ungkapan salam perpisahan  yang ada dalam sistem  

bahasa Prancis. Ungkapan  salam perpisahan yang lazim diucapkan pada 

keadaan normal  adalah  au revoir. Dalam keadaan tertentu jika dalam waktu 

dekat  mereka akan segera  bertemu lagi diucapkan à bientȏt  atau à tout de 

suite. Namun seiring dengan  banyaknya imigran yang datang ke Prancis berasal 

dari Afrika dan merupakan negara  Islam, sekarang ini muncul  ungkapan  baru  

sebagai  salam perpisahan  yang  khas,  yaitu  Inch Allah.  Leksikon  ini  

sekarang  sudah  menjadi  leksikon  salam perpisahan  yang diucapkan  secara 

umum oleh orang-orang Prancis. 

h. Fungsi  Tindak Tutur  Ekspresif   Memintaan Maaf 

  Fungsi ini termasuk dalam  tindak tutur ekspresif untuk menyatakan  

permintaan maaf  atas kesalahan atau kekeliruan,  dan juga  menyatakan 

permintaan maaf sebagai simbol kesopanan ketika bertanya atau meminta  ijin 

melakukan sesuatu. Tindak tutur yang berfungsi  sebagai permintaan maaf  atas 

kesalahan yang dilakukan tidak  banyak ditemukan di dalam PJT, sebaliknya 

yang banyak ditemukan adalah  ungkapan permintaan maaf sebagai simbol 

kesopanan  yang terlihat  pada  konteks  tuturan  pada  gambar  20. Seorang  

petugas  medis  meminta  tolong kepada temannya  yang   baru saja datang  

untuk  mencarikan  dua  cangkir  kopi. Ia  memulai  tuturannya dengan  Excusez-

moi ‘Maafkan saya’. Dari  konteks  tuturan diketahui  bahwa  pernyataan  ini  

lebih  merupakan  pernyataan  untuk  kesopanan  dari pada  untuk   menyatakan 

kesalahan. Demikian juga situasi tuturan  pada  gambar 30.   
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                                                               Gambar 30. 
                                             Kembali bertanya alamat (PCh). 

                                   Un homme: Excusez-moi madame .... 
                                            Maaf  Ibu ........... 
                                           Pardon,vous connaissez ce salon de 
                                           coiffure ... vous connaissez? 
                                           Maaf permisi, anda  tahu  salon ini ...anda tahu? 
 
Permintaan  maaf  untuk sopan santun  dinyatakan  dengan  Excusez-moi 

‘Maafkan saya’,  Pardon ‘Maaf’, Je suis  désolé(e) ‘Saya menyesal’. Permintaan 

maaf  yang sesungguhnya dapat  dilihat dalam situasi tutur berikut ini. 

                      
                                                              Gambar 31. 
                                                          Salah sangka (PF)        
                               Hasan : Excusez-moi, je me suis  trompé 
                                             Maafkan saya,  saya keliru. 

Hasan  mengira  wanita yang disapanya  adalah gadis yang dijumpainya  di 

lantai  parkiran, karena  mereka memiliki dandanan  yang sama. Di dalam situasi 

ini pemakaian  tuturan  Excusez-moi ‘maafkan saya’  benar-benar merupakan 

tuturan  meminta  maaf atas  kekeliruan yang  sudah dilakukan oleh penutur 

kepada mitratuturnya. 

i. Fungsi   Tindak Tutur Ekspresif  Penyesalan     

  Fungsi  tuturan penyesalan ini berkaitan erat  dengan pernyataan 

permintaan  maaf, karena sudah melakukan kekeliruan atau  karena melupakan 
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sesuatu. Namun pernyataan penyesalan ini juga sering diucapkan  dalam kondisi 

dimana penutur tidak dapat memenuhi harapan mitra tuturnya. 

                      

                                                           Gambar 32.  
                                            Pertemuan  bapak dan anak (PM). 
 
           Claire: Tu me demandes  de te faire  la confiance, mais tu fais   
                        n’import quoi.  You’re  smoking  et alors the clove ... 
                       Kamu memintaku untuk mempercayaimu, tapi kamu  
                       berlaku semaumu. Kamu merokok dan itu bau cengkeh 
           Père:  The clove.           
                       Cengkeh ini. 
           Claire: Your breath  
                         Nafasmu 

           Père:  Claire , wait...wait, I’m sorry ...attends ..I’m sorry.. 
                     Je suis...je suis desolé... 
                    Claire, tunggu ...tunggu, aku  minta maaf ... tunggu ...aku 
                     minta maaf. Aku ... aku  menyesal... 
         Claire: Je suis dé..so..lé.. (Claire membetulkan pengucapan yang 
                    dilakukan ayahnya)  
          Père:  All right .. je suis ..I’m sorry about being late, I’m sorry 
                    about  the cigarette  ... I promise ... please  trust me 
                    Baiklah ... aku ...aku minta maaf karena keterlambatanku,  
                    aku minta maaf untuk masalah rokok ... Aku janji ... tolong 

                                 percayalah padaku. 
 
Dalam tuturan yang terjadi antara seorang ayah yang berkebangsaan Amerika 

dan putrinya di sebuah jalan di Paris, terdapat ungkapan baik dalam bahasa 

Inggris maupun Prancis yang menyatakan penyesesalan, yaitu  I’m sorry  dan  Je 

susi désolé. Ungkapan-ungkapan  tersebut  lebih  merupakan  ungkapan  

penyesalan,  karena  mitra tutur merasa  tidak dapat memenuhi harapan  dari  

penutur. 
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j.  Fungsi  Tindak  Tutur Ekspresif  Berterimakasih 

Fungsi tuturan terima kasih merupakan ungkapan ucapan syukur atau 

ucapan balas budi setelah menerima  kebaikan. Selain itu tuturan  terima kasih 

dapat juga digunakan sebagai bentuk sopan santun pada saat melakukan 

penolakan.   

                   

                                                    Gambar 33. 
                       Zarka: (il) faut que j’y aille.         
                                Aku  harus  pergi. 

                                François: Tu vas où? 
                                           Kamu mau kemana? 

             Zarka: à la mosquée.  Tu peux m’aider?  
                         Et au fait, merci de m’avoir  aidé 
                         ke mesjid. Bisa bantu saya? 
                         Ngomong-ngomong, trimakasih sudah 
                         membantuku. 
             François: de rien. 
                          sama-sama 

Tuturan  merci de  m’avoir  aidé ‘trimakasih  sudah membantuku’  diucapkan 

oleh Zarka yang   sudah  ditolong oleh  François, mitratuturnya. Ucapan trima 

kasih disampaikan oleh Zarka atas kebaikan yang  diberikan mitratuturnya untuk 

beberapa  peristiwa, yaitu pada  saat  dia jatuh, saat  mengenakan  hizab  dan saat 

memakaikan tas. Ungkapan   trimakasih  tersebut merupakan   ungkapan  balas 

budi, yang ditanggapi  oleh mitratutur  dengan  tuturan  de rien ‘sama-sama’.  

          Fungsi  ungkapan  trimakasih dalam situasi  tuturan berikut ini  tidak  

diungkapkan secara  langsung, namun dari  tuturan  yang disampaikan oleh 
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penutur dan mitratutur  serta  konteks  terjadinya, dapat diindikasikan adanya  

fungsi tersebut. Tuturan C’est  très gentil à vous  de l’avoir aidée, hein .. ‘ Anda 

sungguh baik hati sudah mau membantunya’  yang disampaikan oleh kakek 

Zarka kepada  mitratuturnya,  pada situasi tutur yang ada pada gambar 2 dan 13,  

merupakan ungkapan trimakasih si kakek pada penolong cucunya. Sedangkan 

ucapan  merci ‘trimakasih’ yang merupakan penolakan tidak diketemukan dalam 

PJT. 

k.  Fungsi  Tindak Tutur Ekspresif  Ucapan  Selamat 

           Fungsi tuturan selamat  meliputi  pujian  dan ucapan  selamat  karena 

meraih sesuatu. Tuturan  selamat yang berupa pujian ini disampaikan  penutur  

kepada  mitratutur  karena pertolongan yang telah diberikan. Tuturan ini  dapat 

ditemukan pada  situasi gambar 13. Ungkapan C’est très  gentil  à vous  de 

l’avoir  aidée  ‘Anda sungguh baik hati  sudah menolongnya’, merupakan 

tuturan pujian. Tuturan pujian juga  dapat dilihat pada situasi tutur gambar 14. 

Kakek Zarka  memuji pilihan bidang studi François  dengan  mengatakan  C’est  

très  bien  mon garçon.  C’est  très  important de connaître  son histoire.  ‘Bagus 

sekali  itu  nak. Sangat  penting  untuk  mengenal sejarah’. Dalam situasi  tuturan  

berikut  ini dapat dilihat  adanya tuturan pujian  atas  sikap mitratutur  yang telah  

memberi pertolongan  kepada penutur.  

                          
                                                 Gambar 34.  
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                                     Di dalam mobil (Mm) 

                             La femme : Merci. 
                                              Trimakasih 
                            L’homme : De rien 
                                             Sama-sama 
                           La femme: Vous êtes  resté  calme. 
                                            Anda  terlihat  tetap tenang. 
                          L’homme: Oui, parce qu’en fait, j’ai mon brevet de secouriste.  
                                         Si vous étiez vraiment  restée évanouie .... alors-là 
                                         je vous  aurais  fait une PLS. 
                                 ‘Ya, karena sesungguhnya  saya anggota penolong. 
                                  Seandainya  anda tetap  pingsan ... maka  saya  akan  
                                   melakukan  teknik  PLS. 

Dari  dukungan  situasi  tuturan, tuturan  Vous êtes  resté  calme ‘Anda terlihat 

tetap tenang’  dapat  diklasifikasikan  sebagai  pujian yang datang dari penutur  

atas  sikap yang ditunjukkan oleh mitratuturnya. 

l. Fungsi  Tindak Tutur  Belarasa 

         Yang termasuk dalam  tuturan belarasa  adalah pernyataan turut berduka 

cita, simpati, penyesalan  atau bersedih hati  karena suatu  hal   yang telah 

terjadi. 

                                  
                                                    Gambar 35.  
                                Membantu mengenakan kerudung (QS) 
         François : Oui. Mais t’as des supers beaux cheveux,  pourquoi t’es   
                         obligée de les cacher sous ce truc? 
                        Ya. Rambutmu bagus sekali, kenapa kamu  harus 
                          menutupnya  dengan benda itu? 
          Zarka:  Ah, mais personne  ne m’oblige, c’est moi qui l’ai voulu. 
                      Ah, tapi  tak ada seorangpun yang memaksaku, aku sendiri  
                       yang menginginkannya. 
        François: C’est dommage, parce que tu es  vachement  jolie. 
                         Sayang  sekali, karena  kamu cantik banget. 
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Tuturan belarasa yang ada dalam situasi ini berupa tuturan penyesalan yang 

disampaikan penutur kepada mitratutur. Penyesalan nya  disampaikan  karena  

menurutnya  rambut yang bagus tidak harus ditutupi, dan  penyesalan tersebut  

diungkapkan dengan  c’est dommage  ‘sayang sekali’. Ungkapan  penyesalan 

juga dapat dilihat pada situasi tutur pada gambar 7. Ungkapan yang sama C’est 

dommage   disampaikan  oleh penutur  yang ingin  memberikan kartu nama 

kepada mitratuturnya, tetapi ternyata sudah tidak  ada lagi. 

m.  Fungsi  Tindak Tutur Komisif   Menjanjikan 

Fungsi tuturan  promises ini merupakan tindakan mewajibkan seseorang  

termasuk di dalamnya  menjanjikan, membuat kontrak, mengakui,  bertaruh  dan 

mengundang. 

                                      
                                                          Gambar 36. 
                                                      Di percetakan (M) 
                    La femme: This colour 
                                      Warna  ini. 
                    Gaspard: Ce qui est important c’est  le rouge 
                                   Yang penting  warna merah 
                    Le patron: D’accord 
                                     Baiklah 
                    La femme: It is blood red ...this is a blood.. 
                                      what kind of blood , Gaspard? 
                                      Ini merah darah ... ini warna darah 
                                      warna darah yang seperti apa  Gaspard? 
                    Gaspard: Le rouge sang ... I think ... 
                                   Saya kira warna merah darah  
                    Le patron: D’accord ... Venez avec moi.  
                                     On va faire  quelque chose dans l’atelier.     
                                     Baiklah ... mari ikut saya (ke  studio). 
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                                     Akan kita  lakukan sesuatu disana. 

Situasi tutur di atas terjadi di sebuah percetakan. Dua orang  pelanggan yang 

datang  sedang  membahas  pilihan warna merah seperti apa yang akan 

dipergunakan. Akhirnya pemilik percetakan  mengajak   pelanggannya  untuk  

melakukan  sesuatu agar diperoleh warna  yang sesuai. Pada kejadian ini 

terkandung  pengertian  bahwa, pemilik percetakan   dapat  memberikan pilihan  

warna  dengan mewajibkan  pelanggannya  untuk mengerjakan sesuatu  

bersamanya. Hal ini dapat  dikategorikan  sebagai  janji pemilik percetakan 

sebagai penutur, kepada mitratuturnya, dengan  mengatakan  Venez  avec moi ... 

On va faire  quelque chose  dans l’atelier ‘Mari  ikut saya (ke studio) ...  Akan 

kita lakukan sesuatu disana’.  Memang  dalam  peristiwa tutur ini tidak  ada  

ungkapan  secara eksplisit yang menyatakan janji, namun dari konteks dapat  

ditangkap adanya  janji.  

Tuturan  promised  juga dapat dilihat dalam situasi tutur  pada gambar 

23. Pada situasi tersebut  penutur menjajikan sesuatu, yaitu  ngobrol lebih serius 

dan lebih lama dengan mitratuturnya. Hal ini dapat dilakukan  dengan 

mewajibkan mitratuturnya untuk melakukan sesuatu, yaitu menelponnya. Si tu 

m’appelles  on peut parler  plus  sérieusement  et  plus longtemps ‘ Kalau kamu 

menelponku kita bisa ngobrol lebih serius dan lebih lama’. 

n.   Fungsi  Tindak Tutur Menawarkan   

Yang termasuk dalam tuturan tawaran adalah mengusulkan, menawarkan 

pengabdiannya  secara sukarela. Dalam situasi tuturan berikut  terkandung  

adanya tawaran. 
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                                                           Gambar 37. 
                                                      Ada  janji  (Mm). 
La femme:  J’ai rendez-vous  avec mon  tabacologue  
                    Saya  punya janji dengan  dokter ahli paru-paru 
L’homme: Tabalogue ...tabacologue? 
                  Ahli paru-paru ? 
La femme: Tabacologue, bientôt. 
                   Ya ahli paru-paru, segera.  
L’homme: Bientôt, je peux vous conduire. 
                 Segera, saya bisa mengantar anda. 
La femme: Mais vous savez pas  où c’est, ça  risque d’être  
                   très  embouteillé là-bas. 
                 Tapi  anda tidak tahu dimana itu, disana  bisa kena macet. 
L’homme: Ah mais, ce n’est grave pas du tout,  je me faufile. 
                 Ce n’est pas grave ... de toute  façon, je vous attendr ...ai  
                  Ah itu  sama sekali bukan  masalah, saya bisa menyelinap. 
                 Tidak masalah ... dengan begitu saya akan menunggu anda 

Tawaran  secara sukarela  datang  dari laki-laki penolong  yang  diungkapkannya 

dengan  Je peux vous conduire  ‘Saya  bisa mengantar  anda’. Tawaran tersebut 

muncul sebagai  reaksi dari pernyataan penutur yang  mengatakan  ada janji 

dengan  dokternya. Namun   penutur menanggapi tawaran tersebut   dengan   

penolakkan secara  halus,  dengan memberi  alasan bahwa disana  ada 

kemungkinan  jalanan  macet. 

Pada  situasi  tuturan gambar  7  juga terdapat  tuturan  tawaran  yang 

disampaikan penutur  kepada mitratuturnya. Hasan  yang sedang  dirawat oleh  

seorang paramedis perempuan, menawarkan diri untuk memijat kaki 

mitratuturnya  dengan  mengatakan  Je peux te  masser  les  pieds ? ‘Bolehkah  
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aku memijat kakimu’. Namun   karena tidak ada alasan untuk melakukan hal itu, 

tawaran tersebut ditolak oleh mitratuturnya dengan  mengatakan  Pourquoi  je 

vous  laiserais  me  masser  les pieds  ‘mengapa  mesti kubiarkan anda  memijat  

kakiku’. 
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                                                             BAB  V 

SIMPULAN  DAN   SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan  kajian  tingkat tutur dan fungsi  tindak tutur  dalam  film 

PJT, dapatlah disimpulkan bahwa pada  dasarnya di dalam bahasa Prancis  

terdapat variasi  bahasa  yang berupa  Tingkat Tutur.  Perwujudan Tingkat Tutur  

tersebut  meliputi tataran  leksikon  dan tataran sintaksis. Selain  itu  terdapat 

peristiwa alih kode  dalam percakapan yang  dapat diindikasikan  juga sebagai 

bentuk tingkat tutur. Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dikemukakan  pada  

bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa  kesimpulan  seperti   berikut  ini. 

1. Dalam  Film Paris Je t’aime (PJT) ditemukan adanya tingkat tutur bahasa  

Prancis yang dikelompokkan  dalam tataran  leksikon dan tataran sintaksis 

yang meliputi frasa dan klausa. Tingkat tutur dalam bentuk kata  lebih banyak 

jika dibandingkan dengan kelompok kata dan klausa. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar komunikasi  dilakukan dengan  tingkat tutur   tidak hormat, 

sebab untuk komunikasi bentuk hormat  dinyatakan melalui pemakaian 

kalimat panjang.      

2. Fungsi Tindak Tutur  yang terdapat dalam PJT  meliputi fungsi tindak tutur  

direktif, fungsi tindak  tutur  ekspresif dan fungsi tindak  tutur komisif. 

Fungsi tindak  tutur  direktif meliputi  fungsi meminta, bertanya, memerintah, 

melarang, menyetujui, dan menasehati. Sedangkan fungsi tindak tutur  

ekspresif meliputi fungsi  tuturan salam, permintaan  maaf, penyesalan , 

terimakasih, ucapan selamat  dan fungsi belarasa. Fungsi tindak tutur komisif  

meliputi fungsi tuturan berjanji  dan menawarkan. 
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Tingkat tutur yang berwujud leksikon  paling banyak ditemukan berupa leksikon 

pronomina V dan T. Pemakaian pronomina tersebut bervariasi dan dapat 

dikelompokkan  seperti berikut.  

1. Pemakaian pronomina V  secara  mutual  atau  resiprok  untuk  perjumpaan 

pertama  dengan orang yang baru dikenal,  untuk menjaga  jarak dan untuk  

menghormati  mitratutur. 

2. Pemakaian pronomina T secara  resiprok  untuk menunjukkan  keakraban, 

kesetaraan antara penutur dan mitratutur. 

3. Pemakaian  T non resiprokal untuk  menunjukkan adanya  otoritas atau 

superioritas.  

Leksikon yang lain berupa leksikon  argotik yang meliputi verba, ajektiva dan 

adverbia; leksikon  verlan yang meliputi verba, nomina dan ajektiva  dan 

leksikon nominal  gros-mots. Sedangkan tingkat  tutur  pada tataran sintaksis 

berwujud frasa meliputi argotik dan frasa gros-mots.Tingkat tutur yang 

berwujud  klausa  dapat dikelompokkan menjadi klausa  sopan  dan  klausa tak  

sopan. Bentuk klausa  sopan    Je suis désolé ,S’il vous plaît, S’il te plaît, 

Excusez-moi.., Vous pouvez ... s’il vous plaît, Ҫa  me ferait  vraiment plaisir . 

Sedangkan  klausa yang  menunjukkan  situasi tak sopan  berupa penghilangan   

sebagian  unsur gramatikal seperti berikut, C’est  pas grave, Je fais  pas  ça, 

Vous savez pas où  c’est, Dis donc dan  Fais gaffe.  
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B. Implikasi. 

Dalam  beberapa  buku  metode pengajaran bahasa Prancis  dapat  

ditemukan  bagian yang menjelaskan  tentang pemakaian  kata ganti T dan V  

yang dikaitkan  dengan  sikap santun penutur  terhadap lawantutur dalam bahasa 

Prancis. Penjelasan singkat tentang   variasi bahasa (bahasa  sopan  atau  bahasa  

familier)  terdapat juga  dalam  beberapa buku metode. Demikian  juga dengan  

film Paris  je t’aime  yang mengandung unsur-unsur  tingkat tutur, dapat dipakai 

sebagai materi untuk menjelaskan adanya sikap  sopan dalam berbahasa  dan 

masih tetap mendapat perhatian.  

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa, 

maupun pengajar atau siapapun yang belajar bahasa Prancis, sehingga  dapat 

lebih cermat dan  berhati-hati dalam  memilih kosa kata, kata ganti dan struktur 

kalimat dengan lebih baik ketika  berkomunikasi.   Khusus  bagi pengajar bahasa 

Prancis, tulisan ini dapat dijadikan  tambahan pengetahuan pada saat 

mengajarkan bahasa Prancis, yang memang  tidak dapat dilepaskan  dari budaya  

Prancis. 

C. Keterbatasan Penelitian. 

Hasil penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan. Penelitian hanya  

mengkaji bentuk tingkat tutur  dan  fungsi  tindak tutur. Fungsi  tindak tutur 

yang  dianalisis  hanya terbatas  pada  fungsi direktif, komisif  dan ekspresif. 

Masih  ada fungsi lain yang tidak dianalisi  dalam penelitian  ini. Penelitian  ini  

juga  kurang  dalam pembahasan  masalah yang terkait dengan  unsur  prosodi / 

intonasi  dan gestur  atau  gerak tubuh  yang dapat  membantu  dalam  

mengindikasi adanya  tingkat tutur. 
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D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan terkait dengan  tingkat tutur  bahasa  Prancis, sebagai berikut.  

1. Belajar  bahasa tidak  hanya sekedar  mengenal  sistem  bahasa dan   segala  

aturannya,  namun perlu  juga  mengenal latar belakang budaya  dan sopan 

santun yang terkait dengan  tata kehidupan  masyarakatnya. 

2.  Untuk  meningkatkan  kemampuannya dalam  memahami  budaya  dari  

bahasa yang dipelajari, dalam hal ini  bahasa Prancis, mahasiswa  perlu   

melihat  film  yang dapat  menunjukkan  kehidupan  sosial  masyarakat  

Prancis dan  pemakaian bahasa  Prancis  dalam situasi sesungguhnya.  
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