BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari pastilah memerlukan adanya komunikasi antara
satu orang dengan orang lain. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung
maupun dengan menggunakan perantara seperti mengirimkan pesan melalui ponsel.
Melakukan komunikasi sangat penting bagi seluruh makhluk hidup, tanpa adanya
komunikasi dapat menyebabkan ketidak pahaman serta tidak adanya obrolan antar
makhluk hidup. Dengan komunikasi, seseorang dapat mengutarakan apa yang ingin
disampaikan kepada orang lain sehingga dapat terjalin hubungan yang lebih baik.
Komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan
tanpa adanya ketegangan disaat melakukan perbincangan. Agar komunikasi yang
dilakukan berjalan dengan lancar haruslah ada kerja sama antara peserta tutur. Kerja
sama dalam komunikasi memudahkan peserta tutur untuk memahami maksud yang
disampaikan oleh peserta tutur lainnya. Kerja sama dalam komunikasi disebut juga
dengan prinsip kerja sama. Adanya kerja sama dalam komunikasi sangat
mempermudah dan membantu berjalannya komunikasi sesuai dengan yang
diinginkan. Akan tetapi, tidak jarang terjadi pelanggaran kerja sama dalam
komunikasi sehingga membuat peserta tutur tidak memahami maksud yang
disampaikan.
Pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi sering terjadi di
lingkungan masyarakat. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran
prinsip kerja sama dalam berkomunikasi dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun
lingkungan sekitar kita. Pelanggaran prinsip kerja sama tersebut dapat terjadi tanpa
disadari oleh peserta tutur ketika komunikasi berlangsung. Dalam lingkungan sekitar
kita dapat menjumpai pelaku pelanggaran prinsip kerja sama ketika berkomunikasi
dengan sangat mudah. Pada saat kita melakukan perbincangan dengan tetangga
sekitar rumah, tanpa disadari kita telah melakukan pelanggaran prinsip kerja sama
yang disebabkan karena memberikan respon yang tidak sesuai dengan yang sedang

1

2

dibicarakan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh mitra tutur. Hal tersebut
juga sering terjadi dalam lingkungan sekolah. Pada saat melakukan komunikasi
antara sesame guru, sesame siswa, atau antara guru dan siswa tanpa disadari juga
terdapat pelanggaran prinsip kerja sama di dalamnya. Pelanggaran prinsip kerja sama
yang dapat terjadi antara guru dengan siswa, misalnya ketika guru sedang
menjelaskan materi dan siswa menanyakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan
materi yang sedang dijelaskan oleh guru pada waktu itu. Hal tersebut dapat dikatakan
telah melanggar prinsip kerja sama dalam komunikasi. Di dalam berlangsungnya
pembelajaran tidak jarang terjadi pelanggaran tanpa disadari baik oleh siswa dan
guru. Tidak hanya dalam proses pembelajaran, pelanggaran prinsip kerja sama dapat
ditemukan dalam materi pembelajaran yang berupa percakapan dalam naskah drama
maupun dalam sebuah cerita. Pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat di dalam
naskah drama jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan pelanggaran prinsip
kerja sama dalam sebuah cerita. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya
ketidak sesuaian antara respon dan pembahasan. Pelanggaran naskah sandiwara yang
terdapat dalam materi pembelajaran memiliki maksud yang ingin disampaikan secara
tersirat oleh pemain, sehingga pembaca diharapkan bisa memahami maksud yang
ingin disampaikan tersebut.
Naskah drama adalah bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun
sedemikian rupa berdasarkan alur cerita (Karlina, 2017: 29). Naskah sendiri terdiri
dari beberapa babak. Dalam setiap babaknya penulis menuliskan permasalah yang
berbeda-beda namun saling terkait satu sama lain. Naskah yang ditulis oleh penulis
memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Hal ini dapat menjadi daya tarik
tersendiri untuk menarik seorang sutradara mementaskan naskah tersebut. Naskah
cerita yang dipentaskan dapat ditonton oleh semua kalangan usia, mulai dari yang
muda sampai yang sudah sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, di era milenial ini
sudah sangat sedikit peminat penonton untuk menonton pementasan sandiwara Jawa.
Mereka lebih memilih menonton film di bioskop atau menonton drama atau film
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secara online. Hal ini juga terjadi di kalangan pelajar milenial sekarang. Mereka
lebih tertarik menonton film atau drama yang pemainnya terlihat lebih muda
dibandingkan menonton pementasan sandiwara Jawa yang menurut mereka terlalu
ketinggal jaman.
Berdasarkan observasi terhadap proses pembelajaran mengenai menelaah
naskah sandiwara Jawa, kegiatan pembelajaran dirasa kurang menarik dan inovatif
karena bahan ajar yang digunakan kebanyakan hanya dari buku dan internet. Tanpa
disadari penulisan naskah, tata bahasa dan tata tulis di internet sumbernya tidak jelas
sehingga tidak bisa digunakan terus-menerus sebagai bahan ajar dalam pembelajaran.
Dengan penggunaan bahan ajar yang berbeda, diharapkan dapat menjadikan
pembelajaran bahasa Jawa terutama menelaah naskah sandiwara Jawa menjadi lebih
menarik, inovatif, dan tidak membosankan. Sehingga peserta didik dapat dengan
mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hasil penelitian yang penulis
lakukan yang berupa hasil analisis pelanggaran prinsip kerja sama dalam naskah
dapat dijadikan sebuah buku yang dapat digunakan sebagai pembelajaran yang
mengacu pada K.D menelaah naskah sandiwara Jawa, sehingga dapat mendukung
dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah Apriyani B.A.M,
dkk (2018) bahwa pelanggaran prinsip kerja sama Grice pada pembelajaran
khususnya kegiatan diskusi dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal yang dimaksud yaitu (1) tingkat kemampua berbicara yang berbeda,
(2) keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, dan (3) tingkat pemahaman
siswa terhadap topik diskusi.
Penelitian mengenai penyimpangan prinsip kerjasama sudah pernah
dilakukan oleh Setyowati (2014), dengan judul Analisis Penyimpangan Prinsip
Kerjasama dan Prinsip Kesopanan dalam Acara Dagelan Curanmor di YES Radio
Cilacap. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penyimpangan
prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan terdapat dalam tuturan tiga tokoh yang
diperankan oleh Samidi dalam acara Dagelan Curanmon. Penyimpangan yang terjadi
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antara lain penyimpangan prinsip kerjasama yaitu penyimpangan maksim kuantitas,
maksim kualitas, maksim relevansi, maksim pelaksanaan. Selain itu terdapat juga
penyimpangan prinsip kesantunan yaitu penyimpangan maksim kebijaksanaan,
maksim

kemurahan,

maksim

penerimaan,

maksim

kerendahatian,

maksim

kecocokan, dan maksim kesimpatian. Walaupun kajian dalam penelitian tersebut
hamper sama yaitu penyimpangan/pelanggaran prinsip kerjasama, akan tetapi objek
penelitiannya berbeda, yaitu antara percakapan dalam acara dagelan curanmor di
YES Radio Cilacap, dan naskah sandiwara Jawa.
Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Lestari &
Indiatmoko (2016) dengan judul Pelanggaran Prinsip Percakapan dan Parameter
Pragmatik dalam Wacana Stand Up Comedy Dodit Mulyanto. Dari penelitian
tersebut, Lestari & Bambang menyimpulkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama
dalam wacana stand up comedy tetap harus dibatasi agar pesan dan pengetahuan baru
yang terdapat dalam wacana stand up comedy dapat tersampaikan kepada penonton.
Walaupun kajian yang terdapat dalam penelitian tersebut hampir sama yaitu
pelanggaran prinsip kerjasama akan tetapi objek penelitiannya berbeda, yaitu antara
percakapan dalam wacana stand up comedy dan naskah sandiwara Jawa.
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti
menentukan untuk menganalisis prinsip kerjasama dalam naskah sandiwara Jawa
pada naskah Rombong untuk bahan ajar menelaah naskah sandiwara Jawa karena
penelitian seperti ini belum ada sebelumnya. Maka dari itu peneliti mengambil judul
“Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Naskah Rombong Karya Bagus
Wahyu Setyawan dan Relevansinya Sebagai Bahan Ajar di Sekolah Menengah
Pertama.”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah
dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah wujud pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan para tokoh
dalam naskah “Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan?
2. Bagaimanakah maksud pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan para tokoh
dalam naskah “Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan?
3. Bagaimanakah wujud pelanggaran prinsip kerjasama dan maksud pelanggaran
dalam naskah “Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan sebagai relevansi bahan
ajar di Sekolah Menengah Pertama?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian
ini sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan wujud pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan
para tokoh dalam naskah “Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan.
2. Untuk mendeskripsikan maksud pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan
para tokoh dalam naskah “Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan.
3. Untuk mendeskripsikan wujud pelanggaran prinsip kerjasama dan maksud
pelanggaran dalan naskah “Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan sebagai
relevansi bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik
secara teoretis maupun praktis.
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai
prinsip kerjasama serta pelanggarannya yang terdapat dalam karya sastra
khususnya naskah Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan.

6

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti Lain
1) Dapat

menambah

pengetahuan

mengenai

prinsip

kerjasama

serta

pelanggarannya dalam sebuah naskah sandiwara.
2) Dengan pengetahuan tersebut dapat mengapresiasi dalam bidang bahasa
serta seni pertunjukan Jawa yang berupa pertunjukan sandiwara.
b. Bagi Pembaca
1) Dapat menambah pengetahuan tentang naskah sandiwara Jawa.
2) Dapat menambah wawasan mengenai makna sebuah dialog dalam sebuah
naskah pertunjukan.
3) Dapat menambah pengetahuan mengenai pelanggaran prinsip kerjasama
yang terdapat dalam naskah sandiwara “Rombong”.
c. Bagi Siswa dan Sekolah
1) Dapat mengembangkan pengetahuan mengenai naskah sandiwara Jawa.
2) Dapat menambah pengetahuan mengenai makna tersirat yang terdapat
dalam sebuah dialog pada naskah sandiwara.
3) Dapat menambah referensi untuk bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama
yaitu pada Kompetensi Dasar (KD) naskah sandiwara Jawa.

