BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahasa Jawa diajarkan kepada peserta

didik

utamanya

selain

melestarikan kebudayaan adalah mengajarkan tentang tata krama, sopan santun
dan budi pekerti yang adi luhung. Melalui pendidikan bahasa Jawa di sekolah,
diharapkan siswa dapat menerapkan kesopanan di dalam kehidupan keluarga dan
bermasyarakat. Pengajaran tentang etika sopan santun masyarakat Jawa
terintegrasikan di dalam materi ajar yang disampaikan oleh guru. Namun sejauh ini,
materi ajar yang digunakan oleh guru kurang memberikan inovasi, sehingga siswa
kurang tertarik untuk mempelajarinya. Hendaknya guru dapat melakukan inovasi
dengan mengambil materi pembelajaran yang lebih relevan diterapkan kepada
peserta didik. Inovasi sangat diperlukan dikarenakan pendidikan adalah upaya
untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti pada moral anak agar bisa selaras
dengan dunianya.
Pentingnya pengajaran tentang kesantunan dan unggah-ungguh disini,
dimaksudkan anak dalam mengungkapkan perasaan, memberi informasi, mengatur,
membujuk dan beretika dapat dilakukan dengan cara yang lebih sopan. Seperti yang
kita ketahui, sopan santun anak-anak dewasa ini kian menipis. Banyak ditemui
kasus-kasus yang

melibatkan guru dan murid, di mana murid telah

memperlakukan guru dengan kasar hingga berani melakukan tindak kekerasan
kepada guru. Selain itu, anak-anak kini sudah banyak yang kehilangan rasa
hormat kepada orang tua hingga dalam berperilaku jauh dari etika sopan santun
kepada orang tua. Hal ini salah satunya dikarenakan kurang maksimalnya guru
dalam mengajarkan kesopanan kepada peserta didik.
Kesantunan yang dapat digambarkan secara nyata adalah dengan kegiatan
bertutur, sehingga perlu adanya prinsip kesantunan yang harus dipahami antara
penutur dengan mitra tutur tanpa membedakan status sosial. Adapun kesantunan
berbahasa tidak hanya dalam situasi formal karena pada dasarnya prinsip
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kesantunan berbahasa tersebut merupakan kaidah berkomunikasi untuk
menjaga keseimbangan sosial, psikologis, dan keramahan hubungan antara
penutur dan mitra tutur.
Peneliti mengamati pentingnya etika sopan santun beserta unggah-ungguh
basa harus segera ditanamkan sejak dini, karena hal tersebut akan membentuk jati
diri menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Dengan mengutamakan sopan
santun, selain dapat saling menghormati satu sama lain juga dapat menghindarkan
seseorang dari kesalahpahaman yang akhirnya merugikan diri sendiri dan orang
lain. Orang yang tidak mengenal sopan santun maka hidupnya tidak akan tentram
dan dijauhi oleh orang-orang terdekatnya bahkan tidak disukai oleh orang banyak.
Salah satu materi pembelajaran dalam bahasa Jawa adalah wayang.
Wayang merupakan salah satu kesenian Jawa yang sampai sekarang masih banyak
diminati oleh masyarakat. Wayang menjadi salah satu hiburan yang paling
diminati masyarakat karena cerita-cerita yang disajikan selain menarik untuk
dinikmati juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang luhur. Menurut pendapat
Aidzid (2012:15) wayang bukan hanya pagelaran yang bersifat menghibur, tetapi
juga sarat akan nilai falsafah hidup. Ada juga sebagian masyarakat yang
menyimpulkan, adanya istilah wayang karena seni pertunjukkan ini menampilkan
gerak dan dialog yang dipentaskan hanya berwujud bayangan, dari alat
penerangan dibalik layar.
Pertunjukan wayang yang paling digemari oleh masyarakat salah satunya
adalah pagelaran wayang purwa atau umumnya masyarakat menyebutnya dengan
wayang kulit. Wayang kulit sebenarnya tidak hanya wayang purwa saja contoh
lainnya adalah wayang beber, akan tetapi masyarakat sudah mengidentikkan
wayang kulit adalah wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit ini menjadi sangat
digemari karena mempunyai bentuk yang unik serta cerita yang disajikan
merupakan gambaran lika-liku kehidupan masyarakat sehingga terlihat nyata
seolah-olah seperti hidup. Sulaksono (2016:153) menyatakan bahwa wayang
melambangkan sifat-sifat manusia ada yang baik, suka menolong, bijaksana,
pemarah, jahat, licik dan lain sebagainya. Hal ini menjadi kaca kepada penikmatnya
untuk memetik hikmah dari setiap lakon yang digelarkan oleh sang dhalang.
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Akan tetapi, wayang purwa dewasa ini kurang diminati oleh masyarakat
karena dalam pementasannya membutuhkan waktu yang relatif panjang yakni
semalam suntuk. Dalam kehidupan sosial masyarakat modern para penikmat
wayang terhalang waktu untuk dapat menikmati kesenian tradisional wayang kulit
karena kesibukan masyarakat yang bekerja di keesokan harinya. Dengan adanya
masalah ini maka seiring berjalannya waktu wayang akan berkurang peminatnya.
Dalam hal ini, Ki Jlitheng Suparman yang merupakan dalang wayang purwa
dan juga dalang dari Wayang Kampung Sebelah (WKS) mencoba memberikan
terobosan melalui pementasan wayang kulit yang disesuaikan dengan kehidupan
masyarakat pada masa kini, yakni dengan menggunakan wayang climen.
Wayang climen adalah seni pertunjukan wayang kulit yang latar, setting,
dan cerita berasal dari wayang purwa. Wayang purwa mempunyai sumber cerita
dari cerita Ramayana dan Mahabharata, maka wayang climen pun juga demikian.
Namun yang membedakan adalah, wayang climen menggunakan waktu yang relatif
lebih pendek, dan dapat dipentaskan di malam hari maupun di siang hari. Iringan
yang digunakan pun menggunakan iringan yang segar dan tidak monoton. Gamelan
yang digunakan juga relatif lebih sedikit menyesuaikan tempat dan dimana wayang
tersebut akan ditampilkan. Selain itu penggunaan bahasa dalam wayang climen
menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh penikmatnya namun juga
memperhatikan segi kesopanan dalam tutur katanya. Hal ini disampaikan agar
penonton lebih dapat menikmati serta mengerti lebih dalam tentang cerita atau
lakon Ramayana dan Mahabharata yang akan dipentaskan.
Wayang climen menggunakan tuturan yang lebih ringan dan dimaksudkan
agar masyarakat dapat lebih mengerti, maka percakapan yang timbul didalamnya
sangat menarik untuk dikaji dalam segi kesantunan dan kesopanannya. Dalam hal
ini, prinsip-prinsip tindak tutur harus sangat diperhatikan dalam menyampaikan
wacana percakapan, karena hal ini berkaitan dengan adat unggah-ungguh yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip
kerja sama, dan prinsip kesantunan. Prinsip-prinsip itu harus diikutsertakan atau
diimplementasikan dalam menentukan kalimat-kalimat yang akan disampaikan
dalam percakapan wayang climen.
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Adakah dialog-dialog dalam wayang climen yang melanggar prinsipprinsip percakapan, terutama prinsip kesantunan? Karena penggunaan bahasa yang
lebih ringan, maka kalimat dalam dialog rawan tidak memperhatikan kedudukan
sosial serta pemeliharaan hubungan sosial antar tokoh dalam wayang climen. halhal yang bersifat sosial, estetis, dan moral kadangkala dapat terabaikan.
Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Nomor :423.5/14995 tanggal 4 Juni 2013 tentang pelajaran muatan lokal (Bahasa
Jawa) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester genap, salah
satu yang menjadi kompetensi dasar adalah memahami isi teks cerita Mahabharata
(Bima Bungkus). Siswa dituntut untuk dapat menunjukan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif, dan proaktif dalam menggunakan bahasa Jawa melalui petikan teks crita
wayang. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
menganalisis salah satu lakon wayang yakni Semar Kelangan Wadhag dalam segi
kesantunan berbahasa untuk menunjang pembelajaran wayang beserta pendidikan
sopan-santun kepada siswa dan menjadi alternatif materi ajar di SMA.
Terkait penelitian tentang kesantunan, sudah terdapat beberapa penelitian
yang relevan. Salah satu penelitian oleh Zain (2018) berjudul “Penyimpangan
Prinsip Kerja sama dalam Naskah Bunga Rumah Makan Karya Utuy Tatang
Sontani”. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran dan prinsip kerja sama
yang terdapat yang terdapat dalam naskah drama Bunga Rumah Makan. Dikaji
dengan pendekatan Pragmatik dan implikasi terhadap materi pembelajaran. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi mengenai
implikatur wacana dalam naskah drama tersebut. Hasil dari penelitian ini naskah
drama Bunga Rumah Makan karya Utuy tatang Sontani terdapat prinsip kerja sama
yang dilanggar yakni maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan
maksim pelaksanaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang
kesantunan berbahasa dalam percakapan (dialog), ada dan tidaknya penyimpangan
yang karena adanya pelanggaran prinsip kerjasama yang terdiri dari implikatur
yang berbeda. Perbedaannya terletak pada objek dimana penelitian tersebut
menganalisis tentang naskah drama Bunga Rumah Makan karya Utuy Tatang
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Sontani sedangkan dalam penelitian ini menganalisis pementasan wayang climen
lakon Semar Kelangan Wadhag oleh Ki Jlitheng Suparman.
Penelitian

selanjutnya

oleh

Pamungkas

(2019)

dengan

judul

“Penyimpangan Maksim Kesopanan sajrone Video Youtube Ludruk Sarip Tambak
Osa dening Akun @UPT.Audio Visual”. Dalam penelitian ini Yoga Pamungkas
meneliti penyimpangan maksim kesopanan di dalam video Youtube Ludruk Sarip
Tambak Osa oleh akun @UPT.Audio Visual. Video ini menarik untuk diteliti
karena didalamnya terdapat banyak wujud tuturan penyimpangan kesopanan yang
mengandung beraneka ragam implikatur. Penelitian ini termasuk dalam jenis
diskriptif kualitatif yang bersifat sinkronis. Data penelitian berupa kata, frasa, dan
klausa di dalam percakapan video Ludruk Sarip Tambak Osa. Teknik menyimak
dan mencatat digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis
dengan menyeleksi data yang bersifat menyimpang dari prinsip kesopanan. Hasil
analisis data diklasifikasikan berdasar bagian dari wujud penyimpangan maksim
kesopanan Leech. Kemudian dijelaskan dengan wujud kalimat yang dianalisis dari
wujud deskripsi. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis kesantunan
berbahasa tuturan dalam sebuah pementasan. Metode penelitian beserta
pengumpulan data juga menggunakan cara yang sama. Perbedaannya terletak
pada objek dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoga Pamungkas
menganalisis penyimpangan maksim kesopanan di dalam video Youtube Ludruk
Sarip Tambak Osa oleh akun @UPT. Audio Visual sedangkan dalam ini
menganalisis pementasan wayang climen lakon Semar Kelangan Wadhag oleh Ki
Jlitheng Suparman.
Penelitian selanjutnya

dilakukan oleh Mindarsih (2013)

berjudul

“Kesantunan dalam Naskah Drama Komedi Saduran Karya Anton Chekov”.
Naskah drama saduran seringkali menyimpang dari aturan-aturan berkomunikasi
yang digariskanoleh prinsip-prinsip pragmatik, baik yang bersifat tekstual maupun
interpersonal. Drama komedi mungkin secara jelas tidak mengindahkan kaidah
kesantunan, tetapi sebenarnya tidak sopan sebagai salah satu perwujudan dari
interferensi resioprokal sebagai salah satu cara yang utama di dalam penciptaan
humor atau komedi, di samping repetisi dan permutasi. Penelitian ini untuk
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menganalisis bagaimana bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan
yang terdapat dalam drama komedi saduran karya Anton Chekov dan faktor
penentu kesantunan apa sajakah yang terdapat dalam drama komedi saduran karya
Anton Chekov. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan pragmatik serta pendekatan deskriptif kualitatif. data dalam penelitian
ini berupa penggalan wacana drama komedi saduran yang diduga mengandung
bidang kesantunan, adapun teknik pengumpulan data yaitu simak dan catat.
Persamaan pada penelitian ini adalah menganalisis bentuk pematuhan dan
pelanggaran prinsip kesantunan beserta bentuknya. Penelitian yang dilakukan juga
dengan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan metode pengumpulan data
simak dan catat. Perbedaannya yaitu pada objek dimana dalam penelitian yang
dilakukan oleh Mindarsih menganalisis kesantunan dalam naskah drama komedi
saduran karya Anton Chekov, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis
pementasan wayang climen lakon Semar Kelangan Wadhag oleh Ki Jlitheng
Suparman.
Berdasar uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian
kualitatif dengan judul “Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Pementasan
Wayang Climen Lakon Semar Kelangan Wadhag dan Relevansinya sebagai Materi
Ajar Memahami Isi Teks Cerita Mahabharata di SMA.” Pembelajaran bahasa Jawa
kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester genap mempunyai salah
satu standar kompetensi mampu memahami isi teks cerita Mahabharata. Mengacu
pada hal tersebut maka penelitian ini mempunyai relevansi untuk dijadikan sebagai
materi/bahan ajar kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana wujud kesantunan bahasa dalam lakon Semar Kelangan Wadhag
dalam Pementasan Wayang Climen Oleh Ki Jlitheng Suparman?
2. Bagaimana wujud pelanggaran kesantunan bahasa dalam lakon Semar
Kelangan Wadhag dalam Pementasan Wayang Climen Ki Jlitheng Suparman?
3. Bagaimana relevansi hasil analisis kesantunan bahasa lakon Semar Kelangan
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Wadhag dalam Pementasan Wayang Climen Ki Jlitheng Suparman sebagai
alternatif materi ajar memahami isi teks cerita mahabharata kelas X semester
genap?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan:
1. Bentuk kesantunan bahasa dalam lakon Semar Kelangan Wadhag dalam
Pementasan Wayang Climen .
2. Bentuk pelanggaran kesantunan bahasa dalam lakon Semar Kelangan Wadhag
dalam Pementasan Wayang Climen.
3. Relevansi hasil analisis kesantunan bahasa dalam lakon Semar Kelangan
Wadhag dalam Pementasan Wayang Climen sebagai bahan ajar memahami isi
teks cerita mahabharata kelas X semester genap.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan
manfaat praktis.
1. Manfaat teoretis
Penelitian

ini diharapkan

dapat

menambah

atau

memperkaya

pengetahuan ilmu pragmatik, khususnya yang berkaitan dengan kajian prinsip
kesantunan bahasa.
2. Manfaat praktis
a. Bagi guru
1) Memberikan informasi dan gambaran mengenai kesantunan dalam
tuturan cerita wayang, khususnya lakon Semar Kelangan Wadhag
sehingga dapat mengetahui bentuk kesantunan yang dapat diterapkan
dalam pembelajaran.
2) Memberikan sumbangan materi dan contoh data mengenai bentuk
kesantunan, prinsip kesantunan, dan pelanggaran kesantunan berbahasa.
Dalam hal ini dapat digunakan sebagai tambahan materi ajar bagi guru
atau pengajar, khususnya mata pelajaran Bahasa Jawa kelas X (semester
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genap) dengan kompetensi memahami isi teks cerita mahabharata.
3) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan
kreativitas guru dalam menyampaikan materi ajar yang lebih baik dan
berkualitas

dengan

menggunakan

media

yang

sesuai

dengan

perkembangan zaman.
b. Bagi siswa
Memberikan pengetahuan kepada

siswa

tentang

kesantunan

berbahasa dalam cerita wayang, serta bagaimana penggunaan bahasa yang
santun pada kegiatan bertutur baik dalam lingkungan formal maupun
informal.
c. Bagi peniliti lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang
berminat untuk melakukan penelitian lanjut mengenai kajian pragmatik.
Pada hal ini kajian kesantunan berbahasa terhadap cerita wayang yang
sampai saat inimasih kurang mendapat perhatian dari para peneliti.

