BAB II
Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir
A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan
1. Hakikat Kesantunan Berbahasa
Pada subbab ini akan dibahas mengenai prinsip kesantunan yang
mencakup pengertian kesantunan berbahasa, kaidah kesantunan berbahasa,
prinsip-prinsip kesantunan berbahasa, ciri-ciri kesantunan berbahasa, dan
tujuan kesantunan berbahasa.
a. Pengertian Kesantunan Berbahasa
Kesantuanan berbahasa merupakan sebuah peraturan di dalam
percakapan yang mengatur penutur dan petutur untuk memperhatikan sopan
santun dalam berbahasa. Menurut pendapat Sulistyo (2013: 27) kesantunan
atau kesopanan adalah perlakuan suatu konsep yang tegas yang
berhubungan dengan tingkah laku sosial yang sopan yang terdapat di
budaya atau suatu masyarakat. Khususnya dalam bahasa, sopan santun atau
tatakrama berbahasa adalah menghargai dan menghormati pesapa.
Kesopansantunan dalam gaya berbahasa dimanifestasikan melalui kejelasan
dan kesingkatan kata. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sudaryat
(2009: 92) bahwa yang dimaksud kejelasan, adalah menyampaikan sesuatu
secara jelas atau afektif dalam segala aspek seperti struktur kata dan kalimat,
korespodensi dengan fakta yang diungkapkan, pengaturan secara logis,
penggunaan kiasan, dan perbandingan. Maksudnya adalah menyampaikan
sesuatu secara singkat dan efisien, meniadakan kata-kata yang bersinonim
longgar, menghindari tautologi, atau mengadakan repetisi yang tak perlu.
Kesantunan adalah tindak yang bersifat mengikat partisipan agar
tuturannya dapat dipahami oleh penutur maka harus memperhatikan kaidah
giliran berbicara (Prayitno, 2011: 32). Inti dari prinsip kesantunan pada
prinsipnya bertitik tolak pada prinsip kerjasama, yaitu apa yang akan dan
harus dikatakan secara benar, kapan harus mengatakannya,, dan bagaimana
harus mengatakannya.
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Senada dengan prinsip kesantunan yang telah dijelaskan di atas,
menurut Astari, Rusminto, dan Munaris. (2016: 02) dalam penelitiannya
menerangkan bahwa salah satu kerjasama yang baik dapat dilakukan dengan
perilaku santun dalam bertutur. Jika kesantunan bertutur dapat terjaga
dengan baik, maka tuturan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Adapun ciri-ciri kesantunan berbahasa Pranowo (dalam Chaer,
2010:62) mengemukakan bahwa ciri penanda kesantunan berbahasa
tercermin dari penggunaan kata-kata tertentu sebagai pilihan kata yang
diucapkan seseorang, diantaranya penggunaan pilihan kata: tolong, maaf,
terima kasih, berkenan, beliau, Bapak/Ibu. Kesantunan berbahasa tercermin
dari tata cara berkomunikasi baik secara verbal maupun berbahasa. Ketika
berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar
menyampaikan ide dan gagasan. Tatacara berkomunikasi haruslah sesuai
dengan aturan unggah-ungguh yang berlaku di daerah tersebut untuk
menghindari ketidaksopanan serta komunikasi kita dapat diterima dengan
baik.
Kesantunan berbahasa dipengaruhi oleh berbagai aspek. Pranowo
(2009: 76-82) menjelaskan bahwa faktor penentu kesantunan adalah segala
hal yang dapat mempengaruhi pemakaian bahasa menjadi santun atau tidak
santun. Faktor penentu kesantunan dalam bahasa verbal meliputi : (1)
intonasi, (2) nada bicara, (3) pilihan kata, dan (4) struktur kalimat.
Adapun kesantunan yang dipengaruhi oleh unsur nonverbal yaitu :
gerak-gerik anggota tubuh, kerlingan mata, gelengan kepala, acungan
tangan, tangan berkacak pinggang, dan sebagainya. Selain faktor
kebahasaan, ada aspek lain sebagai unsur penentu kesantunan berbahasa,
yaitu unsur non kebahasaan. Aspek penentu kesantunan pada unsur
nonkebahasaan meliputi : (1) pranata sosial budaya masyarakat, (2) pranata
adat, dan (3) sikap penutur.
Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan tindak tutur
haruslah memperhatikan etika kesopanan dan kesantunan agar pesan yang
disampaikan dapat tersampaikan dengan baik jelas. Struktur kata dan
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tingkah laku ketika melakukan tuturan harus dijaga sesuai dengan budaya
yang ada dalam masyarakat agar kerjasama dalam maksud tuturan dapat
diterima dan terhindar dari kesalahpahaman.
b. Kaidah Kesantunan Berbahasa
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai kaidah kesantunan
berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dari ilmu
pragmatik. Jika seseorang membahas mengenai kesantunan berbahasa,
berarti pula membicarakan pragmatik. Beberapa pakar yang membahas
mengenai kesantunan berbahasa adalah Lakoff (1972), Fraser (1978),
Brown dan Levinson (1978), dan Leech (1983). Teori mereka itu pada
dasarnya beranjak dari pengamatan yang sama, yaitu bahwa di dalam
komunikasi yang sebenarnya, penutur tidak selalu mematuhi Prinsip Kerja
Sama Grice, yang terdiri dari maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara
atau pelaksanaan itu (Nurjamily, 2015:05).
Seperti yang dikemukakan Lakoff (dalam Wijaya, 2020:03) bahwa,
terdapat 3 (tiga) ketentuan untuk dapat dipenuhinya kesantunan di dalam
kegiatan bertutur. Ketiga kaidah kesantunan itu yakni: (1) skala formalitas
(formality scale), (2) skala ketidakjelasan (hesitancy scale), dan (3) skala
kesamaan atau kesekawanan (equality scale). Setiap skala tersebut penting
sebagai acuan dalam berkomunikasi.
Penentuan peringkat kesantunan suatu tuturan dapat ditentukan
derajatnya dengan mempertimbangkan skala-skala kesantunan. Leech
(dalam Prayitno, 2011: 39) memaparkan skala-skala kesantunan yaitu: (1)
skala untung-rugi, yakni skala keuntungan atau kerugian tindakan bagi mitra
tutur; (2) skala kemanasukaan, yakni mengacu ada tuturan menurut jumlah
pilihan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur; (3) skala
ketaklangsungan, yakni mengacu pada tuturan menurut panjang jalan yang
menghubungkan tuturan yang satu dengan tuturan lain; (4) skala hakkewajiban, yakni bertolak dari tuturan menyiratkan hak atau lebih kepada
kewajiban; dan (5) skala jarak sosial, yakni derajat rasa hormat yang
terdapat pada situasi ujar tertentu sebagian besar bergantung pada beberapa
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faktor situasi yang relatif permanen, seperti: status, kedudukan, usia, dan
derajat keakraban.
c. Prinsip-prinsip Kesantunan Berbahasa
Prinsip kesantunan (kesopanan) menurut Leech (dalam Sulistyo,
2013: 27-29) dibagi menjadi enam maksim yakni:
1) Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim).
Maksim kebijaksanaan ini mengharuskan setiap penutur untuk
meminimalkan

kerugian

bagi orang

lain,

atau

memaksimalkan

keuntungan orang lain. Maksim ini dilaksanakan dengan bentuk tuturan
impositif dan komisif. Bentuk tuturan impositif adalah bentuk tuturan
yang lazim digunakan untuk menyatakan perintah atau suruhan baik
secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam terjadinya tuturan,
penutur menyatakan perintah, janji, dan penawaran sedemikian rupa
sehingga menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan lawan
bicaranya.
Adapun bentuk tuturannya adalah:
(311) Arjuna : Lunga pirang-pirang candra, pirang-pirang sasi
ora nganggo pepoyan. Sira kakang diarep-arep
para anak- anakmu ora mung kepara para anakanakmu sing ngarep-arep ning bebrayan Karang
kadhempel. Padha goreh pikire padha goreh atine
merga lungane kakang Semar. Mula ayo kakang,
dina iki kakang Semar dakkanthi bali menyang
Karang Kadhempel aja ngasi dadi gorehing
anak-anakmu.
(311) Arjuna : Pergi berbulan-bulan tanpa pamit. Engkau kakak
yang diharapkan anak-anakmu, tidak hanya anakanakmu tetapi juga diharapkan oleh masyarakat
Karang Kadhempel. Semua merasakan bingung
hatinya karena perginya kakak Semar. Oleh
karena itu ayo kakak, hari ini kakak semar
kutemani pulang ke Karang Kadhempel,
jangan sampai membuat bingung anakanakmu.
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Konteks dan analisis:
Tuturan terjadi antara Arjuna dan Semar. Semar yang pergi berbulanbulan tanpa pamit diajak Arjuna untuk pulang agar tidak menjadi
resahnya anak-anak semar dan juga warga Karang Kadhempel. Tuturan
yang disampaikan Arjuna untuk menyuruh Semar kembali pulang
disampaikan dengan halus dan sopan serta mau menemaninya untuk
kembali pulang ke Karang Kadhempel. Tuturan “Hari ini kakak semar
kutemani pulang ke Karang Kadhempel, jangan sampai membuat
bingung anak- anakmu.” tentu lebih sopan daripada “ Pulanglah,
jangan membuat risau anak-anakmu.”.
2) Maksim Kemurahan atau Kedermawanan (Generosity Maxim).
Maksim kemurahan atau kedermawanan diutarakan dengan
tuturan komisif dan impositif. Dalam tuturan ini jelaslah bahwa tidak
hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu seseorang harus berlaku
sopan, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan, dan menyatakan
pendapat ia tetap diwajibkan berperilaku sopan. Secara singkat dalam
maksim ini memiliki arti meminimalkan keuntungan diri sendiri dan
memaksimalkan kerugian diri sendiri.
Contoh maksim kemurahan pada tuturan berikut ini:
(644). Semar : Ha mbok ya iki mumpung cedhak karo papan
hiburan aku karo ngenteni ndaraku, tulung aku
lipuren gegendhingan ngono apa sing kira-kira isa
dinikmati.
Semar : lebih baik yang ini mumpung dekat dengan
tempat hiburan, aku sambil menunggu juraganku,
tolong aku dihibur lagu-lagu gitu apa yang kirakira bisa dinikmati.
(645). Cangik : Eh nggih nek ngoten. Niki rak cedhak kaliyan
taman jurug coba ngga kula jak dolan mriku
wedangan kopi napa ngopi, ngeteh neng cedhak
taman jurug niku pancen rada nikmat kyai.
Cangik : Eh iya kalau begitu. Ini kan dekat dengan Taman
Jurug coba ayo saya ajak main kesana beli kopi
atau minuman, minum teh di dekat Taman Jurug itu
memang sedikit lebih nikmat kyai.
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Konteks dan analisis:
Tuturan terjadi antara Semar dan Cangik. Mereka berdua yang berada di
dekat

tempat hiburan, Semar meminta Cangik untuk menghiburnya

dengan lagu-lagu agar bisa menikmati suasana. Cangik kemudian
mengajak Semar untuk pergi ke Taman Jurug dan menawarkan kopi atau
minuman yang Semar inginkan. Dalam hal ini Semar yang hanya minta
dihibur dengan lagu-lagu saja, namun oleh Cangik dia juga diajak pergi
ke Taman Jurug dan dibelikan minuman-minuman yang Semar inginkan.
3) Maksim Penerimaan atau Penghargaan (Approbation Maxim).
Maksim penerimaan
menyampaikan

sesuatu

atau

yang

penghargaan

tidak

merugikan

prinsipnya
orang

adalah

lain

dan

memaksimalkan penghormatan kepada orang lain itu. Dalam maksim ini
dihindari adanya tuturan yang membuat lawan tutur merasakan
ketidaknyamanan dalam dialog.
Contoh maksim penerimaan atau pujian dapat dilihat pada tuturan
berikut:
(645). Cangik : Eh nggih nek ngoten. Niki rak cedhak kaliyan taman
jurug coba ngga kula jak dolan mriku wedangan
kopi napa ngopi, ngeteh neng cedhak taman jurug
niku pancen rada nikmat kyai.
Cangik : Eh iya kalau begitu. Ini kan dekat dengan Taman
Jurug coba ayo saya ajak main kesitu beli kopi atau
minuman, minum teh di dekat Taman Jurug itu
memang sedikit lebih nikmat kyai.
(646). Semar : Eh maturnuwun, Hee rada isa ngaso rasaku, rada
isa semeleh atiku.
Semar : Eh terimakasih, Hee agak bisa istirahat perasaanku,
agak bisa istirahat hatiku.
Konteks dan analisis:
Tuturan terjadi antara Cangik dan Semar, dimana Cangik akan mengajak
Semar ke Taman Jurug untuk dihibur dan dibelikan minuman-minuman
yang Semar inginkan. Semar yang mengetahui hal itu lantas memberikan
ucapan terimakasih kepada Cangik karena telah membuat hatinya
senang.
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4) Maksim Kerendahan Hati atau Kesederhanaan (Modesty Maxim).
Maksim kerendahan hati diungkapkan dengan kalimat ekspresifdan
asertif. Apabila maksim kemurahan berpusat pada orang lain, maksim
kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim ini mengharuskan
penutur meminimalkan penghormatan kepada dirinya sendiri, tetapi
sebaliknya harus merendahkan dirinya sendiri.
Maksim kerendahan hati, misalnya seseorang berkata demikian.
(125). Anoman

Anoman

: Wis ora papa bagong, rasah pekewuh, yen
pancen kowe seneng peken aku rapapa
Bagong.
: Sudah tidak apa-apa Bagong, tidak usah
malu jika memang kamu suka milikilah aku
tidak apa-apa Bagong.

Konteks dan analisis :
Bagong yang ketika itu meminjam celana Anoman namun tidak
dikembalikan setelahnya. Di pertemuan berikutnya Anoman berkata
kepada Bagong apabila Bagong memang suka maka milikilah celana itu.
5) Maksim Kecocokan atau Permufakatan (Agreement Maxim).
Maksim kecocokan diungkapkan dengan kalimat asertif. Maksim
ini menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan
kecocokan di antara mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di
antara mereka.
Maksim kecocokan misalnya dapat dilihat pada tuturan berikut:
(371). Drona
Drona
(372). Swatama
Swatama
(373). Drona
Drona
(374). Swatama
Swatama

: Pesen online wae. Delivery order.
: Pesan online saja. Pesan antar.
: Wo inggih
:Wo iya.
: Go-Food ya?
: Go-Food ya?
: Nuwun inggih.
: iya baiklah.

Konteks dan analisis:
Drona memutuskan untuk memesan makanan secara online dan
Swatama menyetujuinya. Kemudian Drona menanyakan lagi untuk
menegaskan bahwa mereka akan memesan makanan secara online, lalu
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Swatama menyetujuinya.
6) Maksim Kesimpatian (Sympathy Maxim)
Maksim kesimpatian diungkapkan dengan tuturan asertif. Maksim
kesimpatian

mengharuskan

penutur

dan

mitra

tutur

untuk

memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada
mitra tuturnya.
Contoh maksim kesimpatian sebagai berikut:
(169). Anoman : Yawis ya Gareng, Petruk lan Bagong. Yen pancen
kaya mangkono ndara-ndaramu dha kerepotan
wis ra perlu was sumelang. Aku kang bakal
saguh rerewang. Muga- muga wong atuwamu
bisa ketemu. Aku kang bakal saguh rerewang
nggoleki nganti sakbaline wong atuwamu Reng.
Anoman : Yasudah ya Gareng, Petruk dan Bagong. Jika
memang seperti itu juragan-juraganmu sedang
kerepotan, sudah tidak perlu kuatir. Aku yang
akan sanggup membantu. Semoga orang tuamu
bisa ketemu. Aku yang akan sanggup membantu
mencari sampai kembalinya orang tuamu Reng.
Konteks dan analisis :
Anoman mengetahui bahwa orang tua Gareng, Petruk dan
Bagong menghilang lalu ia iba dan menawarkan bantuan kepada mereka
dan sanggup membantu untuk mencarinya. Tentu dalam hal ini Anoman
memberikan rasa simpati kepada Gareng, Petruk dan Bagong yang
kehilangan orang tuanya.
d. Ciri-ciri Kesantunan Berbahasa
Pada subbab ini akan dibahas mengenai ciri-ciri kesantunan
berbahasa menurut para pakar sesuai dalam Pranowo (2009: 102-104).
1) Indikator Kesantunan menurut Grice (2000)
Santun atau tidaknya pemakaian bahasa dapat ditandai dengan beberapa
hal sebagai berikut.

a) Ketika berbicara harus mampu menjaga martabat mitra tutur agar
tidak merasa dipermalukan.
b) Ketika berkomunikasi tidak boleh mengatakan hal-hal yang kurang
baik mengenai diri mitra tutur atau orang atau barang yang ada
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kaitannya dengan mitra tutur.
c) Tidak boleh mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitratutur.
d) Tidak boleh menyatakan ketidaksetujuan dengan mitra tutur sehingga
mitra tutur merasa jatuh harga dirinya.
e) tidak boleh memuji diri sendiri atau membanggakan nasib baik atau
kelebihan diri sendiri.
2) Indikator kesantunan menurut Leech (1983)
Tuturan dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut.

a) Tuturan dapat memberikan keuntungan kepada mitra tutur (maksim
kebijaksanaan “tact maxim”)
b) Tuturan lebih baik menimbulkan kerugian pada penutur (maksim
kedermawanan “generosity maxim”)
c) Tuturan dapat memberikan pujian kepada mitra tutur (maksim pujian
“paise maxim”)
d) Tuturan tidak memuji diri sendiri (maksim kerendahan hati)
e) Tuturan dapat memberikan persetujuan kepada mitra tutur (maksim
kesetujuan “agreement maxim”)
f) Tuturan dapat mengungkapkan rasa simpati terhadap yang dialami
oleh mitra tutur (maksim simpati “sympathy maxim”)
g) Tuturan dapat mengungkapkan sebanyak-banyaknya rasa senang pada
mitra tutur (maksim pertimbangan “consideration maxim”)
3) Indikator kesantunan menurut Pranowo (2005)
Indikator lain diungkapkan oleh Pranowo (2005) bahwa agar komunikasi
dapat terasa santun, tuturan ditandai dengan hal-hal berikut.

a) Perhatikan suasana perasaan mitra tutur sehingga ketika bertutur dapat
membuat hati mitra tutur berkenan (angon rasa)
b) Pertemukan perasaan Anda dengan perasaan mitra tutur sehingga isi
komunikasi sama-sama diinginkan (adu rasa)
c) Jagalah agar tuturan dapat diterima oleh mitra tutur karena mitra tutur
sedang berkenan di hati (empan papan)
d) Jagalah agar tuturan memperlihatkan rasa ketidakmampuan penutur di
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hadapan mitra tutur (sifat rendah hati)
e) Jagalah agar tuturan selalu memperlihatkan bahwa mitra tutur
diposisikan pada tempat yang lebih tinggi (sikap hormat).
f) jagalah agar tuturan selalu memperlihatkan bahwa apa yang dikatakan
kepada mitra tutur juga dirasakan oleh penutur (sikaptepa selira).
Kesantunan berbahasa seseorang dapat diukur dengan beberapa jenis
skala kesantunan. Chaer (dalam Sari, 2018: 05) menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringkat kesantunan mulai dari
yang tidak santun sampai dengan yang paling santun. Pranowo (dalam
Sihotang, 2017:5) mengemukakan bahwa ciri penanda kesantunan
berbahasa tercermin dari penggunaan kata-kata tertentu sebagai pilihan kata
yang diucapkan seseorang, diantaranya penggunaan pilihan kata: tolong,
maaf, terima kasih, berkenan, beliau, Bapak atau Ibu.
e. Tujuan Kesantunan Berbahasa
Kesantunan merupakan kehalusan dan baik (budi bahasanya, tingkah
lakunya). Kesantunan juga dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan
tujuan mendekatkan jarak sosial antara para penuturnya. Tujuan utama
kesantunan berbahasa adalah memperlancar komunikasi. Oleh karena itu,
pemakaian bahasa yang sengaja dibelit-belitkan, yang tidak tepat sasaran
atau yang tidak menyatakan yang sebenarnya karena enggan kepada orang
yang lebih tua juga merupakan ketidaksantunan berbahasa (Mislikhah, 2020:
01).
Kesantunan di dalam aspek bahasa dapat dilihat pada pilihan kata,
nada, intonasi dan struktur kalimatnya. Pada tingkah laku, kesantunan dapat
dilihat pada ekspresi, sikap, dan gerak-gerik tubuh lainnya. Egoisme, dan
keinginan untuk menonjolkan diri sendiri harus dihindari dalam kesantunan.
Sesungguhnya,

menghormati

orang

lain

merupakan

suatu

bentuk

penghormatan diri sendiri. Kegiatan komunikasi akan berlangsung secara
efektif apabila penutur dan lawan tutur menaati sejumlah aturan yang
terkandung dalam prinsip komunikasi sehingga kegiatan komunikasi dapat
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terhindar dari kesalahpahaman (Mustika, 2013: 04).
Bangsa Indonesia terdiri dari atas suku-suku bangsa yang memiliki
keragaman budaya, khususnya masyarakat Jawa. Kesantunan berbahasa dan
etika dalam masyarakat Jawa benar-benar bertemali dengan kebudayaan
masyarakat Jawa. Tingkatan basa terlihat jelas dan masih digunakan untuk
menghormati lawan bicara serta membuat kondusif sebuah komunikasi
sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penutur kepada mitra
tutur tersampaikan dengan jelas.
2. Pelanggaran Kesantunan Berbahasa
Pada subbab ini akan dibahas mengenai pengertian, faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya pelanggaran kesantunan berbahasa, dan wujud
pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa.
Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif dan memiliki peran
penting bagi manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan oleh
manusia untuk berinteraksi antar sesama dalam masyarakat karena manusia
hidup dalam masyarakat (Nisa, 2016: 01). Oleh karena itu, setiap manusia
harus dapat memahami maksud dan makna tuturan yang disampaikan oleh
lawan tuturnya agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik.
Dalam peristiwa berbahasa, pengungkapan maksud dan tujuan itu
berbeda-beda. Pengungkapan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan
santun adalah cara penutur untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra
tutur. Sopan dan santun adalah sebuah cara untuk memberi penghargaan atau
menghormati orang yang diajak bicara. Rosada (dalam Yayuk, 2019: 28)
menyatakan bahwa kesantunan berbahasa pada hakikatnya adalah etika dalam
bersosialisasi dalam masyarakat dengan menggunakan pemilihan kata yang
baik, serta memperhatikan dimana, kapan, kepada siapa, dan untuk tujuan apa
kita berbicara.
Namun dalam peristiwa tutur seringkali penutur atau lawan tutur tidak
menaati prinsip kesantunan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini penutur atau
lawan tutur seringkali melanggar prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam
tuturannya. Elvira, dkk (2017: 02) menjelaskan bahwa, pelanggaran prinsip
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kesantunan berbahasa maksudnya adalah peristiwa tindak tutur yang melanggar
atau tidak mengandung prinsip kesantunan yang disampaikan oleh Leech.
Teori tersebut dinamakan teori kesantunan kesantunan Leech. Dikatakan
melanggar prinsip kesantunan berbahasa apabila seorang penutur dan lawan
tutur sedang berkomunikasi dan tuturannya tidak mengandung maksim
kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim
kesederhanaan, maksim pemufakatan atau maksim kesimpatisan. Walaupun
ada beberapa yang terjadi dikarenakan hasil dari situasi yang terjadi saat
mereka bertutur.
Pelanggaran prinsip kesantunan merupakan suatu bentuk tuturan yang
tidak mematuhi prinsip kesantunan dalam pertuturan yang dilakukan oleh
penutur maupun mitra tutur, dengan melihat konteks sistuasi pada saat
berkomunikasi (Faridah, 2018: 42). Dalam hal ini konteks sangat
mempengaruhi dalam peristiwa tutur. Hal-hal yang melatar belakangi penutur
ataupun lawan tutur melakukan pelanggaran prinsip kesantunan atau tidak,
dapat dilihat melalui konteks situasi dalam percakapan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran prinsip
kesantunan berbahasa dalam peristiwa tutur adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan.
Lingkungan yang dimaksud adalah tempat mereka melakukan
peristiwa tutur. Peristiwa tutur tersebut terjadi di sekolah tentu berbeda
dengan peristiwa tutur yang terjadi di terminal ataupun di pasar. Lingkungan
disini melatarbelakangi situasi dan jenis profesi yang dipunyai oleh penutur
maupun lawan tutur.
b. Teknologi.
Teknologi memiliki peranan penting dalam perkembanganperadaban
manusia, tidak terkecuali bagi penutur maupun lawan tutur. Di masa
sekarang peran teknologi digunakan sebagai alat komunikasi dengan mitra
tutur yang belum tentu memiliki budaya yang sama.
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c. Perkembangan usia
Usia sangat mempengaruhi dalam melakukan peristiwa tutur.
Semakin manusia menginjak dewasa maka semakin banyak pula
pengalaman dan pengetahuan yang mendasari pelaku tuturan tersebut
berperilaku dalam melakukan tuturan.
Lestari dan Indiatmoko (2016: 160) menjelaskan bahwa, faktor-faktor
yang melatarbelakangi pelanggaran prinsip kerja sama, prinsip kesantunan dan
parameter pragmatik yakni faktor maksud/tujuan faktor situasi faktor heckler
dan faktor budaya.
Wujud pelanggaran kesantunan berbahasa dapat ditemukan dalam
percakapan sebagai berikut.
1) Pelanggaran Terhadap Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim).
(191) Bagong

: Rasah goleki wae yo,

(192) Petruk

: Lha ngopo?

(193) Bagong

: Lha timbang mumet.

Terjemahan:
(191) Bagong

: tidak usah di cari saja yuk,

(192) Petruk

: mengapa?

(193) Bagong

: daripada pusing.

Konteks dan Analisis:
Para punakawan sedang gelisah membahas ayahnya yang sedang
bepergian dan tidak ada yang tahu entah kemana kepergian sang ayah. Di
tengah perbincangan mereka tiba-tiba Bagong menuturkan kalimat tersebut
diatas. Bagong menyarankan untuk tidak usah mencari kemana kepergian
ayah mereka, yakni Semar. Idealnya sebagai seorang anak yang bijaksana,
Bagong turut serta mencari solusi atas permasalahan ini. Apa yang
dikatakan Bagong dalam percakapan ini melanggar maksim kebijaksanaan.
2) Pelanggaran

Terhadap

Maksim

Kemurahan

hati/

kedermawanan

(Generosity Maxim).
(314) Semar : Eh mangke riyin, Heh kula pancen sengaja kula boten gagas
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wong ajeng dha judeg ya karepmu ora judeg ya kono. Wong
anak-anak kula ditata ya angele ra jamak. Kawula Karang
Kadhempel kula tata sakniki nggih padha mawon. Nek wong
biyen ki karo wong tuwa dha wedi nyatane saiki sing jenenge
senior yunior niku pun boten enten. Nek biyen niku senior
dikhurmati yunior dha khurmat nduwe rasa wedi satemah
tata krama subasita isih padha dinggo, ning sakniki boten.
Racake yunior malah nyangklak karo senior yen dielikne
malah wani nek prelu malah nantang, lha niku. Mula
kahanane bubrah saking kula ati kula niku boten kuat
ngempet kula pancen lunga saking Karang Kadhempel kula
kepengin golek hiburan. Kula pengin hepi-hepi. …
Terjemahan :
(314) Semar : sebentar, saya memang sengaja, saya tidak memikirkan orang
mau pusing ya pusinglah kalian silakan. Anak-anak saya
semua susah diatur, masyarakat Karangkedhempel saya
nasehati juga sama susahnya. Kalau zaman dahulu kepada
orang tua itu segan, kalau sekarang yang namanya senior
junior sudah tidak berlaku lagi. Kalau dahulu senior dihormati
junior sehingga tatakrama terjalin sedemikian rupa, namun
sekarang tidak. Umumnya sekarang junior pada tidak
menghormati, kalau dikasih nasehat malah menantang. Itulah
yang menyebabkan hati saya tidak kuat untuk menahan
keadaan, sehingga saya pergi dari Karang kadhempel untuk
mencari hiburan. Saya ingin bersenang-senang....
Konteks dan Analisis:
Semar bertemu dengan Arjuna yang memintanya untuk kembali
pulang ke Karangkadhempel. Permintaan Arjuna ini ternyata ditolak oleh
Semar dan ia mengkisahkan yang menjadi alasan mengapa dia pergi dari
sana. Maksim yang dilanggar dalam perkataan Semar adalah maksim
kemurahan hati. Semar yang pada biasanya tampil sebagai seorang
pemomong

sejati dia

kemudian

memunculkan watak murka

dan

kekecewaannya terhadap para momongannya. Meskipun sikap semar yang
dicerminkan dari perkataannya ini adalah ungkapan kekesalannya, namun
sikap ini tetap merupakan cerminan (invers) dari kemurahan hati Semar
yang selalu memiliki sifat mengayomi.
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3) Pelanggaran

Terhadap

Maksim

Penerimaan

atau

penghargaan (Approbation Maxim)
(191) Bagong

: Rasah goleki wae yo,

(192) Petruk

: Lha ngopo?

(193) Bagong

: Lha timbang mumet.

(194) Petruk

: Ha trus?

(195) Bagong

: Urunan we.

(196) Petruk

: Urunan ngopo?

(197) Bagong

: Disewoni sisan.

(198) Petruk

: Anak kok kaya ngono.

(199) Bagong

: Wis sisan malah, matia sisan malah peneran.

(200) Petruk

: Anak kok kaya ngono ta kowe ki Gong!

Terjemahan:
(191) Bagong

: tidak usah di cari saja yuk,

(192) Petruk

: mengapa?

(193) Bagong

: daripada pusing.

(194) Petruk

: terus?

(195) Bagong

: iuran saja.

(196) Petruk

: iuran untuk apa?

(197) Bagong

: sekalian diperingati seribu hariannya.

(198) Petruk

: anak kok seperti itu.

(199) Bagong

: sudah sekalian meninggal, malah bagus.

(200) Petruk

: anak kok seperti itu kamu, Gong.

Konteks dan Analisis:
Konteks percakapan tersebut diatas adalah pada saat para anak-anak
Semar sedang membahas mengenai ayahnya yang hilang. Idealnya, Bagong
sebagai seorang anak harus memiliki rasa menghargai terhadap orang
tuanya. Seorang ayah yang hilang hendaknya dicari sampai ketemu,
sedangkan dalam percakapan ini Bagong justru mengutarakan pendapat
bahwa sang ayah sekalian diperingati seribu hariannya yang berarti ia
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menganggap bahwa ayahnya telah meninggal. Meskipun dalam percakapan
para Punakawan ini merupakan sebuah gurauan, namun tak sepantasnya
gurauan tersebut dilontarkan oleh seorang anak kepada ayahnya yang sedang
pergi entah kemana.
4) Pelanggaran Terhadap Maksim Kerendahan Hati atau Kesederhanaan
(Modesty Maxim).
(489) Karna : Keparat manuksmaning bejaji laknat, glelang- gleleng
kletheking jagad kapiwara. Aja ngoglengake sirahmu. Glo
Narpati Karna tandangana. Kramas simpangan ora mrapat
sirahmusembah ider-ideramu parat!
Terjemahan:
(489) Karna : Keparat dasar orang tidak berguna laknat! Congak sebagai
seorang di dunia kera. Jangan kamu menengadahkan
kepalamu. Bertandinglah denganku, ini aku Narpati Karna.
Aku tampar kalau tidak pecah kepalamu maka akan
kusembah kamu sembari mengelilingi semua daerah.
Konteks dan Analisis:
Kutipan kalimat yang dilontarkan oleh Karna tersebut dalam konteks
kemarahan yang sedang menantang Anoman. Karna adalah seorang ksatria
yang memiliki jabatan tinggi. Dia juga seorang putra titisan dewa Batara
Surya. Idealnya sebagai seorang ksatria dalam budaya Jawa adalah pantang
untuk melontarkan kata-kata kotor seperti pada kutipan tersebut diatas.
Terlebih lagi kata-kata tersebut dilontarkan dengan meremahkan dari lawan
bicaranya. Kalimat yang dituturkan Karna ini melanggar maksim
kerendahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang ksatria.
5) Pelanggaran Terhadap

Maksim

Kecocokan

atau

Permufakatan

(Agreement Maxim)
(20) Gareng : Ha ya men! Lha wong ya bocah ora kenek diasi karo wong
tuwa. Kae cah murka kae, cah malak ya kaya bagong kae,
cah murka nggo apa nek ra dikamplengi.
Terjemahan:
(20) Gareng : biarlah saja ! anak muda tidak bisa dikasihani sama orang tua.
Itu orang murka itu, itu anak tukang meminta dengan
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memaksa, ya seperti Bagong itu, anak murka. Mau
bagaimana lagi kalau tidak dihajar saja.
Konteks dan Analisis:
Konteks percakapan ini adalah ketidakcocokan antara Bagong dan
Gareng. Permasalahan ini sebetulnya telah berusaha didamaikan oleh Petruk,
namun upaya perdamaikan itu tidak diterima oleh Gareng, sehingga dalam
komunikasi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap maksim
permufakatan seperti kalimat tersebut diatas yang diungkapkan oleh
Bagong.
6) Pelanggaran Terhadap Maksim Kesimpatian (Sympathy Maxim).
(3) Bagong : Alah wong tuwa ora kenek dikurmati kaya kowe, yo!
Leganing atiku, nagjak pirang dina! Leganing atiku!
Terjemahan:
(3) Bagong : Ah, orang tua tidak pantas dihormati seperti kamu! Dengan
senang hati,ayo kamu mau mengajak berapa hari, aku layani
dengan senang hati.
Kontek dan analisis.
Konteks kalimat tersebut ialah dilontarkan oleh Bagong yang tengah
bersengketa dengan kakaknya, yakni Gareng. Bagong menantang kakaknya
untuk berkelahi. Idealnya, Bagong sebagai seorang adik memiliki rasa
hormat kepada kakaknya, namun dalam komunikasi ini Bagong justru
meremehkan kakaknya, sehingga dalam dialog ini Bagong telah melanggar
maksim kesimpatian yang seharusnya dimiki seorang adik terhadap
kakaknya.
3. Hakikat Wayang Purwa
Pada subbab ini akan dibahas mengenai pengertian, asal-usul, sumber
cerita wayang purwa, perkembangan wayang purwa, dan pengembangan
wayang climen.
a. Pengertian wayang purwa
Wayang merupakan salah satu bentuk seni budaya klasik tradisional
bangsa Indonesia yang mengandung budi pekerti yang luhur. Proses
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perkembangan wayangpun telah berlangsung berabad-abad dengan tetap
mempertahankan nilai-nilai estetika dan ciri khas dari wayang itu sendiri.
Segala bentuk gambaran kehidupan manusia telah disajikan dalam pakeliran
wayang. Dalam hal ini, istilah wayang diambil untuk menunjukan sebuah
pertunjukan bayangan yang berasal dari gerak dan dialog boneka yang
terbuat dari kulit yang kemudian dikenal dengan wayang. Kata wayang,
hamayang pada waktu dulu berarti: mempertunjukkan bayangan. Lambat
laun menjadi pertunjukan bayang-bayang yang kemudian menjadi seni
pentas bayang-bayang atau wayang (Mulyono dalam Sulaksono, 2016:128).
Bayangan yang dimaksud adalah bayangan kehidupan atau
gambaran lika-liku hidup yang terjadi serta petuah-petuah yang diujarkan
secara tersembunyi dibalik pementasan. Semua cerita yang disampaikan
melalui wayang merupakan gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat dari
awal mula manusia lahir, bertambah usia, menghadapi suatu masalah,
menyelesaikan masalah, hingga manusia tersebut meninggal. Pergelaran
wayang senantiasa mengandung nilai hidup serta kehidupan luhur yang di
dalam setiap akhir cerita atau lakonnya selalu memenangkan kebaikan dan
mengalahkan kejahatan (Purwadi, 2016:63).
Adapun wayang memiliki ragam jenis yang cukup banyak salah
satunya adalah wayang purwa. Wayang purwa secara umum memang
dikenal masyarakat sebagai wayang kulit. Meskipun wayang kulit pun
memiliki ragam jenis yang berbeda-beda, namun yang dimaksudkan adalah
wayang kulit yang memiliki sumber cerita dari Ramayana dan Mahabharata.
Dr. G.A.J. Hazeau dalam Aizid (2012:20) menunjukkan keyakinannya
bahwa wayang merupakan pertunjukan asli Jawa. Perngertian wayang
dalam disertasi Dr.Hazeau itu adalah walulang inukir (kulit yang diukir)
yang dapat dilihat bayangannya pada kelir. Dengan demikian, wayang
yang dimaksudkannya tentunya wayang kulit seperti yang kita kenal
sekarang ini.
Lakon yang terdapat pada wayang sangat banyak. Hal ini terjadi
karena inovasi dan kreasi para dhalang dalam mengembangkan seni
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pertunjukan wayang kulit. Sulaksono (2016:128) menyatakan bahwa lakonlakon wayang purwa, yang semula hanya terbatas pada cerita pakem, yang
masih dengan ketat berinduk pada sumber ceritanya, misalnya Ramayana
dan Mahabarata, baik yang tertulis dalam bahasa Jawa Kuna, Jawa
Tengahan, maupun Jawa Baru, dalam masa-masa selanjutnya mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Maka lahirlah lakon-lakon gubahan baru
yang masih tetap menampilkan tokoh-tokoh utama wayang purwa tetapi
dengan garapan yang sangat bervariasi dan dikenal dengan istilah carangan.
Jumlah naskah sastra wayang yang dijumpai kini cukup banyak. Kenyataan
ini menunjukkan bahwa peminat dan perhatian masyarakat terhadap sastra
wayang masih cukup besar.
b. Asal-usul Wayang Purwa
Terdapat dua pendapat yang menyatakan tentang asal-usul wayang
purwa, yaitu berasal dari pulau Jawa dan bukan berasal/asli dari
Jawa/Indonesia. Satoto dalam Sulaksono (2016:128) menegaskan bahwa
tidak benar jika wayang berasal dari luar pulau Jawa. Wayang telah ada dan
dikenal oleh masyarakat Jawa sejak seputar tahun 700 caka atau 778
Masehi. Dalam hal ini yang belum pasti adalah kapan pagelaran wayang
kulit/purwa digelarkan oleh dhalang, kapan mulai menggunakan gamelan
slendro atau pelog, kapan wayang bersumber pada Mahabarata dan
Ramayana dan kapan wayang kulit/purwa dipergelarkan semalam suntuk.
Namun yang pasti wayang oleh orang Indonesia (Jawa) asli.
Adapun pendapat Satoto tersebut berdasarkan beberapa data, antara
lain adalah sebagai berikut:
1) Wayang ada sejak zaman Airlangga (980 caka atau 1028 masehi),
permulaan abad XI SM, dalam kerajaan Kediri sudah ada pertunjukan
bayang-bayang.
2) Pertunjukan bayang-bayang itu menggunakan boneka 74 dan kulit
(walulang inukir = kulit yang di ukir).
3) Bayang-bayang boneka tersebut diproyeksikan pada layar (kelir).
4) Orang yang mempertunjukan (sekarang dalang) melakukan peran tokoh-
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tokoh watak yang diwujudkan dalam bentuk boneka (wayang). dengan
kata lain, boneka-boneka wayang tersebut merupakan, manifestasi dari
karakter tokoh-tokoh.
5) Pertunjukan bayang-bayang telah begitu tua, sehingga empu Prapanca,
penulis Tantu Panggelaran memperkirakan asal mula pertunjukan
bayang-bayang ialah pada saat para dewa sedang turun kedunia.
6) Pertunjukan bayang-bayang kala itu telah populer karena merupakan
kegemaran dan telah mendarah daging dan akrab dengan masyarakat
pendukungnya.
7) Pertunjukan bayang-bayang kala itu sudah boleh menggunakan gamelan
(musik) sebagai pengiringnya (abad XII SM).
8) Komponen-komponen musik gamelan ialah saron, kemanak, tundung,
dan sebagainya.
9) Pergelaran wayang kulit/purwa telah merupakan hiburan rakyat, yang
sejak lama telah menjadi karya pentas secara berkelanjutan dan teratur
dipergelarkan di pulau Jawa (2012: 133).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wayang merupakan
kesenian tradisional asli masyarakat Jawa/Indonesia. Kesenian wayang
sudah ditemukan sejak zaman sebelum masehi hingga zaman kerajaankerajaan di tanah Jawa. Perkembangan pertunjukan wayang pun lambatlaun menggunakan instrumen gamelan sebagai musik pengiring dalam
pementasan wayang tersebut. Sejarah wayang yang panjang telah mendarah
daging menjadi bagian dan hiburan dari masyarakat.
c. Sumber Cerita Wayang Purwa
Sumber cerita pokok wayang purwa berasal dari kitab Ramayana
dan Mahabarata. Susetya (2007: 19) menuturkan bahwa meski sebenarnya
Kitab ‘Mahabharata’ berasal dari Hindia, tetapi nampaknya khasanah
kesenian wayang benar-benar menjamur di tanah air. Sebagaimana
diketahui, kesenian wayang bermula dari kesenian yang dikembangkan oleh
para Brahmana Hindu di Pulau Jawa pada abad IV M; yakni dengan
menggunakan daya tarik kedua kitab besar (Ramayana dan Mahabharata).
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Berikut gambaran dari bagaimana isi kedua kitab tersebut:
1) Ramayana
Kitab Ramayana dikarang oleh Empu Walmiki. Secara garis
besar, cerita Ramayana dibagi menjadi tujuh bagian kemudian digubah
dalam bentuk syair berjumlah 24.000 saloka. Bagian cerita dalam
Ramayana disebut dengan kanda, jadi masing-masing ceritanya diakhiri
dengan kata kanda.
2) Mahabarata
Kitab Mahabarata dikarang oleh empu Wiyasa. Cerita dalam
kisah disebut parwa, dan terdiri dari delapan belas bagian (sekitar
seratus ribu saloka) yang selanjutnya dikenal dengan Asta Dasa Parwa.
Wayang purwa berbeda dengan dengan wayang beber ataupun
wayang madya. Wayang purwa memiliki sumber cerita dari dua (2)
kitab, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Meskipun bersumber dari dua
(2) kitab ini namun seiring perkembangan zaman wayang pun semakin
berkembang melahirkan lakon-lakon baru yang masih mempunyai latar
belakang kisah Ramayana dan Mahabharata.
d. Perkembangan Wayang Purwa
Kehidupan wayang kulit purwa sebelum kemerdekaan erat
hubungannya dengan keraton. Pelatihan beserta pendidikan tentang wayang
kulit purwa di keraton ditandai dengan adanya Pasinaon Dhalang Surakarta
(Padhasuka), atas prakarsa Paku Buwana X (1923-1939). Berkat lulusan
Padhasuka maka pedhalangan gaya keraton atau Surakarta dapat
disebarluaskan oleh alumninya antara lain seperti Pujasumarta, yang lulus
dari Padhasuka tahun 1933, yang pementasannya sangat menghormati
kaidah-kaidah pedhalangan gaya keraton, sehingga membawa dampak
terhadap dalang-dalang lain dan menyebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah
dan Jawa timur (Kusbiyanto, 2015:591).
Penyebaran wayang kulit di berbagai belahan di nusantara inilah yang
membuat wayang kulit purwa harus beradaptasi agar dapat diterima di
masyarakat. Hiruk pikuk yang terjadi di masyarakat mewajibkan wayang
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untuk melakukan inovasi agar dapat bertahan dan relevan dari segi cerita
yang disampaikan hingga menarik minat dari masyarakat. Dalam hal ini
wayang menjadi penting di dalam kehidupan masyarakat, karena wayang
bukan sekedar tontonan melainkan juga mengandung tuntunan, orang Jawa
memaknai wayang sebagai “wewayangane ngaurip”, artinya bayangan
hidup manusia (Widyokusumo, 2017:50). Maka dari itu agar wayang dapat
bersinergi di dalam kehidupan masyarakat maka wayang juga harus
beradaptasi di dalam masyarakat dengan tanpa meninggalkan atau
mengganti intisari tokoh atau cerita dalam pewayangan tersebut.
Perkembangan seni pertunjukan wayang purwa mempunyai ragam
yang banyak. Perpaduan antara wayang kulit dengan wayang orang juga
sering ditunjukan dengan diperankannya tokoh wayang orang gareng,
Petruk ataupun Bagong di dalam pertunjukan wayang kulit. Meskipun
mengalami pro dan kontra namun sebagian masyarakat dapat menerima dan
menikmati pertunjukan tersebut. Gerakan-gerakan ini merupakan usaha dari
seniman pegiat wayang kulit purwa untuk menyajikan cara lain pertunjukan
wayang kulit. Kusbiyanto (2015:593) menjelaskan bahwa pada tahun 1990,
pertunjukan wayang kulit mengalami perubahan yang mendasar, yaitu
munculnya garapan wayang yang disajikan oleh dua sampai tiga dalang atau
wayang layar panjang yang menyajikan satu lakon tetapi dilakukan oleh tiga
dalang.
Pagelaran wayang kulit menjadi semakin glamour, spektakuler,
serba besar (gigantik) baik dari sisi jumlah dalang, penonton, nilai kontrak
bayaran, maupun atribut pementasannya itu sendiri (kelirnya berpuluh meter
panjangnya, pesindennya puluhan dengan bintang tamu pelawak-pelawak
terkenal atau pejabat-pejabat birokrat (Riyanto, 2011:08). Hal ini terjadi
karena kesenian wayang purwa bersifat dinamis dan setiap dhalang
melakukan inovasi demi menjaga eksistensi wayang kulit agar terjaga dan
tetap diminati oleh masyarakat.
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e. Pengembangan Wayang Climen
Wayang purwa terus mengalami perkembangan dalam segi
pementasannya. Hal ini dilakukan agar wayang dapat dekat dan selalu
diterima oleh masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman. Berangkat dari
hal inilah wayang purwa memunculkan pengembangan wayang purwa
dalam pementasan yang lebih sederhana dan merakyat yang kini disebut
dengan istilah wayang climen, yang merupakan anak dari wayang purwa.
Dalam pengembangan ini, wayang climen tidak merubah cerita-cerita
maupun membuat alur cerita yang menyimpang dari sumber cerita wayang.
Hal ini dilakukan agar cerita wayang tidak menyimpang ke hal-hal yang
kurang sesuai dengan adat-istiadat masyarakat Jawa.
Wayang Climen sendiri merupakan seni pertunjukan wayang kulit
yang latar, setting, dan cerita yang berasal dari wayang purwa. Namun yang
membedakan adalah, wayang climen lebih sederhana, menggunakan waktu
yang relatif pendek, dan dapat dipentaskan di malam hari maupun di siang
hari. Dari segi iringan pun menggunakan instrumen gamelan yang lebih
sedikit bersifat segar dan tidak monoton. Segi bahasa pun tak luput menjadi
perhatian wayang climen, karena dalam wayang climen bahasa yang
digunakan mudah dimengerti oleh penonton masa kini tanpa mengurangi
unggah-ungguh (rasa hormat) antar tokoh.
4. Hakikat Materi Ajar
Pada subbab ini akan dibahas mengenai pengertian materi ajar, jenis
dan macam-macam materi ajar, fungsi dan manfaat materi ajar, prinsip-prinsip
pengemasan materi ajar, dan kriteria pemilihan materi ajar yang baik.
a. Pengertian Materi Ajar
Pembelajaran di kelas tidak terlepas dari komponen-komponen di
yang terlibat didalamnya. Komponen-komponen tersebut adalah guru
sebagai pengajar, siswa, dan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh
guru. Materi atau bahan ajar merupakan sesuatu yang sangat berperan
penting dalam pembelajaran. Abidin (2013: 33) berpendapat bahwa bahan
ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar
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terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa
dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Mazgon
dan Stefanc (2012: 174) berpendapat bahwa materi ajar dipersiapkan untuk
digunakan dalam pembelajaran tertentu dan untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang sudah ditentukan seperti termuat dalam silabus. Dengan
kata lain, materi ajar merupakan salah satu sarana siswa dalam mencapai
kompetensi tertentu sesuai dalam tujuan pembelajaran.
b. Jenis dan macam-macam materi ajar
Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan
berbagai cara oleh beberapa ahli dan masing-masing ahli mempunyai
kustifikasi sendiri-sendiri pada saat mengelompokkannya. Heinich, dkk
(1996) mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam 5 kelompok besar, yaitu:
1) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display,
model;
2) Bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, filmstrips, overhead
transparancies, proyeksi komputer.
3) Bahan ajar audio, seperti kaset dan compact disc;
4) Bahan ajar video, seperti video dan film;
5) Bahan

ajar

(media)

Mediated Instruction

(CMI),

komputer,
Computer

misalnya
based

Computer

multimedia

atau

hypermedia.
c. Fungsi dan manfaat materi ajar
Materi ajar merupakan salah satu yang memiliki peranan sangat
penting dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahmat
(2013: 87) yang mengungkapkan bahwa bahan ajar sebagai salah satu
variabel pembelajaran merupakan alat belajar yang sangat penting. Oleh
karena itu, pemilihan materi ajar sesuai kondisi dan kompetensi siswa harus
diperhatikan

oleh

guru.

Bahan

ajar

harus

bisa

mengembangkan

keterampilan siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Selanjutnya, guru harus mempertimbangkan secara teliti dan rinci ketika
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memilih materi ajar yang akan digunakan dalam mengajar.
Iskandarwassid dan Sunendar (2011: 219–220) mempunyai haluan
untuk memilih bahan ajar harus memperhatikan hal berikut:
1) Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan kurikulum sehingga dapat
menunjang tercapainya tujuan intraksional.
2) Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan
perkembangan peserta didik pada umumnya.
3) Materi

pelajaran

hendaknya

terorganisasi

sistematik

dan

berkesinambungan.
4) Materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual
maupun konseptual. Materi pengajaran ditetapkan dengan merujuk pada
tujuan instruksional yang ingin dicapai.
5) Materi yang diberikan bermakna bagi para peserta didik dan merupakan
bahan yang betul-betul penting, baik dilihat dari tujuan- tujuan yang ingin
dicapai maupun fungsinya untuk mempelajari bahanberikutnya.
Mengacu pada rincian di atas maka sebelum memilih dan menentukan
materi ajar harus mengacu kepada kurikulum dan tujuan yang akan dicapai
dalam pembelajaran. Pemilihan bahan ajar hendaknya disesuaikan dengan
tingkat

pendidikan

dan

perkembangan

psikologis

siswa.

Hal

ini

dimaksudkan supaya siswa mampu dengan mudah menerima materi ajar
sesuai dengan tingkat perkembangannya. Begitu juga dalam memahami isi
teks cerita Mahabharata, pemilihan cerita wayang yang akan digunakan
sebagai materi ajar harus disesuaikan dengan kelayakan cerita ditinjau dari
segi bahasa, cerita, dan amanat yang terdapat dalam lakon wayang tersebut.
Dalam hal ini Rahmanto (2005: 26 – 27) berpendapat bahwa salah
satu prinsip penting dalam pengajaran sastra adalah pemilihan bahan ajar
yang disesuaikan dengan kemampuan siswanya pada suatu tahapan
pengajaran tertentu. Wayang merupakan drama boneka tradisional termasuk
ke dalam genre sastra, maka pembelajaran wayang juga termasuk ke dalam
pembelajaran sastra. Oleh karena itu, dituntut ketelitian dan kreativitas guru
dalam pemilihan cerita wayang yang akan dijadikan materi ajar. Ketepatan
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dalam pemilihan materi ajar dalam hal ini lakon wayang akan menentukan
keberhasilan tujuan pembelajaran di sekolah.
4) Prinsip-prinsip Pengemasan Materi ajar
Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bahan ajar yang
tersedia, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan
efisien (Rahayuningtyas, 2013: 31). Pembelajaran yang efektif diartikan
sebagai pembelajaran yang mampu membawa siswa mencapai tujuan
pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan.
Aunurrahman (dalam Suhadati, 2010: 10), menjelaskan bahwa
prinsip pemilihan bahan ajar yaitu: “Prinsip relevansi, prinsip konsistensi,
dan prinsip kecukupan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya
relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar
kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang
diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi
pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan.
2) Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus
dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga
harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus
dikuasai siswa adalah mendeskripsikan pengertian, menganalisis peranan,
menunjukkan sikap, menganalisis upaya, maka materi yang harus
diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar tersebut.
3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup
memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang
diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu
banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar
kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan
membuang-buang

waktu

dan

tenaga

yang

tidak

perlu

untuk

mempelajarinya.
Uraian diatas dapat peniliti simpulkan selain memperhatikan jenis
materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip
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konsistensi, dan prinsip kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan
cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman
materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak
materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran,
sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep
yang terkandung di dalamnya haus dipelajari/dikuasai oleh siswa.
5) Kriteria Pemilihan Materi Ajar yang Baik
Pemilihan materi ajar harus mempertimbangkan atau memperhatikan
kriteria-kriteria pemilihan bahan ajar. Hal ini dikarenakan materi ajar yang
dipilih untuk diajarkan pada satu pihak dan harus dipelajari peserta didik di
baik pihak harus berupa materi ajar yang mendorong tercapainya tujuan
pembelajaran, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Romansyah
(2016: 60) dalam hal ini menguraikan tahap-tahap pemilihan bahan ajar
sebagai berikut:
1) Penentuan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi
dan kompetensi dasar.
Pemilihan bahan ajar harus didahului dengan penentuan aspekaspek

perilaku

yang

terdapat

dalam

standar

kompetensi

dan

kompetensi dasar. Aspek-aspek perilaku tersebut perlu ditentukan karena
setiap aspek perilaku yang terdapat dalam dua tujuan tersebut
membutuhkan jenis bahan ajar yang berbeda. Hal ini akan menunjang
pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Aspek- aspek
perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar
dapat berupa aspek kognitif, psikomotorik, atau aspek afektif. Bahan
pembelajaran aspek kognitif meliputi empat jenis, yaitu : fakta, prinsip,
konsep, dan prosedur.
2) Penentuan pemilihan bahan ajar sesuai dengan aspek-aspek perilaku yang
terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Beranjak dari aspek-aspek perilaku yang terdapat pada standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan, selanjutnya
dilakukan penentuan atau pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan
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aspek-aspek perilaku yang terdapat pada kedua tujuan pembelajaran
tersebut. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik
perlu diklasifikasikan apakah termasuk ke dalam aspek kognitif, aspek
psikomotorik, atau aspek afektif. Jika termasuk dalam aspek kognitif,
apakah berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Dengan demikian
seorang pendidik mendapatkankemudahan dalam pengajarannya.
Untuk memperjelas uraian diatas, dibawah ini penulis uraikan
tentang jenis-jenis bahan ajar beserta contoh-contohnya.
a) Bahan pembelajaran jenis fakta antara lain dapat berupa nama benda,
nama orang, nama tempat, lambang dan sebagainya.
b) bahan pembelajaran jenis konsep antara lain dapat berupa hakekat,
definisi, rangkuman isi, dan sebagainya.
c) bahan pembelajaran jenis prinsip antara lain dapat berupa rumus,
paradigma, dalil dan sebagainya.
d) bahan pembelajaran jenis prosedur antara lain dapat berupa langkahlangkah kegiatan yang sistematis, seperti langkah-langkah menulis
karangan eksposisi yang baik, langkah-langkah menulis cerpen, dan
sebagainya.
e) bahan pembelajaran aspek motorik antara lain dapat berupa jenis
keterampilan berpidato, keterampilan membaca puisi dan sebagainya.
f) bahan pembelajaran aspek afektif antara lain dapat berupa pemberian
penilaian, penghargaan, pemberian respon, dan sebagainya.
B. Kerangka Berpikir
Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur
bahasa yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di dalam komunikasi. Ada dua
hal penting dari pengertian pragmatik, yaitu penggunaan bahasa sebagai fungsi
bahasa, dan konteks yang merupakan unsur di luar bahasa yang membangun
tuturan. Agar pesan dan maksud dari penutur dapat tersampaikan dengan baik,
maka dalam melakukan komunikasi tentunya bahasa dan konteks pembicaraan
harus saling terkait. Tidaklah mungkin apabila komunikasi dapat terjadi apabila
penutur dan mitra tutur tidak mempunyai latar belakang bahasa dan konteks
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pembicaraan yang sama.
Dalam

menyampaikan

maksud

pembicaraan

sering

kali

terjadi

pelanggaran-pelanggaran yang melanggar prinsip kesantunan. Tentunya hal ini
dikhawatirkan menimbulkan reaksi yang kurang nyaman bagi mitra tutur.
Ketika menyampaikan maksud dan tujuan hendaklah memperhatikan tentang
prinsip-prinsip kesantunan agar pesan dapat tersampaikan secara jelas dan sopan
agar terhindar dari konflik antara penutur dan mitra tutur. Sesuai dengan adatistiadat masyarakat Jawa, dalam bertutur kata maupun melakukan sesuatu
haruslah sesuai dengan unggah-ungguh etika yang baik. Pemilihan cerita wayang
selain mengacu pada Kompetensi dasar Siswa kelas X memahami isi teks cerita
Mahabharata, diharapkan melalui penelitian ini siswa juga memahami bagaimana
memahami konteks tuturan secara baik dan benar. Wayang Climen yang
merupakan inovasi baru dari pementasan wayang purwa mempunyai salah satu
ciri dialog yang ringan dan bahasanya mudah diterima oleh penonton. Dialog
yang terjadi dalam cerita wayang ini sangat beragam, mulai dari perbincangan
antara kawula muda dengan tetua, dari raja kepada bawahannya, dan dialog
antardewa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mempelajari dialog
yang sesuai dengan prinsip kesantunan berbahasa.
Selain itu, cerita wayang memberikan kesenangan dan manfaat bagi
penontonnya khususnya masyarakat Jawa. Wayang kulit sendiri memiliki nilainilai budi pekerti yang luhur yang patut dijadikan pelajaran hidup dan diteladani.
Dalam penelitian ini, pementasan wayang climen “Semar Kelangan Wadhag”
merupakan objek kajan yang dipilih sebagai bahan kajian. Selain menelaah nilainilai kesantunan yang terkandung dalam tuturan pada cerita tersebut, penelitian ini
juga bertujuan untuk menunjukkan penggunaan cerita wayang sebagai bahan ajar
memahami isiteks cerita Mahabharata dalam kurikulum 2013 (revisi/terbaru) mata
pelajaran bahasa Jawa di kelas X. Secara rinci kerangka berpikir dalam penelitian
dapat dijabarkan Gambar 1 berikut ini.
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Relevansi sebagai Materi Ajar Memahami Isi Teks
CeritaMahabharata di SMA

Gambar 1.Kerangka Berpikir Penelitian

