BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan
1. Hakikat Pragmatik
a. Pengertian Pragmatik
Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang
mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomuikasi dalam situasi
tertentu dan erat sekali kaitannya dengan tindak tuturan. Pragmatik
mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks yang tersirat dalam sturtur
bahasa. Menurut Stalnaker dalam Nadar (2013: 5):
“Pragmatics is the study of deixis (at least in part), implicature,
presupposition, speech acts and aspects of discourse structure”
(pragmatik adalah kajian antara lain mengenai deiksis, implikatur,
presuposisi, tindak tutur dan asmpek-aspek sturtur wacana).

Shahila, 2019: 144 menyampaikan bahwa pragmatik merupakan satu
bidang kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks. Perbedaan
antara semantik dan pragmatik ditandai dengan mengambilkan konteks
dalam menterjemah suatu isu bahasa. Tarigan sebagaimana dikutip dalam
Rahardi (2016: 17) menyatakan bahwa:
“Pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus,
terutama sekali memusatkan perhaian pada aneka ragam cara yang
merupakan wadah aneka konteks sosial. Pragmatik bukan saja menelaah
pengaruh-pengaruh fonem suprasemental, dialek, dan reister, tetapi justru
memandang performasi ujaran pertama-tama sebagai kegiatan sosial yan
ditata oleh aneka ragam konvensi sosial.”

Yuniarti, 2014: 228 menyampaikan bahwa pragmatik merupakan
cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur
bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai
pengacuan

tanda-tanda

bahasa

pada

hal-hal

“ekstralingual”

yang

dibicarakan. Ekawati, 2017: 7-8 menyebutkan empat definisi pragmatik,
yaitu:
1) Bidang yang mengkaji makna pembicara,
2) Bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya,
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3) Bidang yang melebihi kajian tentang makna yang dianjurkan, mengkaji
makna yang dikonunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara, dan
4) Bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak social yang
membatasi partisipan terlibat dalam percakapan tertentu.
Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mengkaji satuan bahasa
secara eksternal yaitu ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang
terikat konteks (Firtiyani, 2016: 54). Berdasarkan pengertian yang sudah
dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan salah
satu cabang ilmu linguistik dalam bidang kajian tentang hubungan antara
bahasa dan konteks. Dalam pragmatik juga membahas tentang apa saja yang
termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan mitra
tutur

serta

mengkaji

makna

yang

disampaikan

pembicara

saat

berkomunikasi.
b. Prinsip Kerjasama
Dalam berkomunikasi antara dua orang atau lebih terdapat tujuan di
dalam setiap tuturan yang disampaikan. Penutur mengungkapkan sebuah
tuturan dalam komunikasi dengan maksud untuk menyampaikan pesan pada
mitra tutur dan diharapkan mitra tutur dapat memahami apa yang hendak
disampaikan oleh penutur. Supaya mitra tutur dapat memahami apa yang
disampaikan penutur perlu adanya kerjasama antara keduanya. Menurut
Sulistyowati (2014) dalam penelitiannya, prinsip kerja sama mangatur apa
yang harus dilakukan oleh peserta percakapan (penutur dan petutur) agar
percakapan itu terdengar koheren. Penutur yang tidak memeberikan
kontribusi terhadap koherensi percakapan sama dengan tidak mengikuti
prinsip kerja sama.
Pengertian mengenai pembagian prinsip kerjasama relevan dengan
Ephratt (2012: 63) dalam jurnal internasional yaitu Language and

9

Communication : “We try harder”- Silence and Grice‟s cooperative
principle, maxims, and implicatures, menyebutkan:
“Grice breaks down the cooperative principle into four maxims:
quantity, quality, relation and manner. Quantity refers to the amount
of information expected by the speaker. Quality looks at the
speaker‟s efforts to make his contribution a truthful one. Relation
refers to relevance, and manner ensures the clarity of one‟s
utterances.”
Wijana (1996: 46) memiliki asumsi bahwa ada semacam prinsip
kerjasama yang harus dilakukan penutur dan mitra tutur agar komunikasi
berjalan lancar. Formulasi tentang prinsip umum dalam penggunaan bahasa
diajukan oleh Grice (1975: 45) dan istilah yang diberikan untuk prinsipprinsip tersebut adalah prinsip kerjasama (Nadar, 2013: 24). Menurut
Rahardi, 2010: 53-38 prinsip kerja sama terbagi atas submaksim yaitu
maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relasi, dan maksim cara.
1) Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity)
Penutur maupun mitra tutur dalam ssebuah penuturan hasruslah
memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangkaian
tujuan atau maksud pertuturan. Apabila penutur atau mitra tutur
menyampaikan informasi secara berlebihan, maka dikatakan mitra tutur
melakukan pelanggaran maksim kuantitas (Nadar, 2013: 24).
Contoh pelanggaran maksim kuantitas dalam dialog guru dan
murid, sebagai berikut:
Guru

: “Andre, bisakah untuk tidak ramai di kelas?”

Andre

: “Lhoh katanya tadi saya disuruh melaporkan peristiwa Bu…,
kenapa sih dikit-dikit Andre, dikit-dikit Andre!”
Percakapan tersebut termasuk dalam pelanggaran maksim

kuantitas dikarenakan siswa berlewah (berlebihan dari kebutuhan lawan
tutur) dan melanggar kesantunan terhadap guru (Nugraheni, 2015: 118).
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2) Maksim Kualitas (Maxim of Quality)
Rahardi (2016: 55) menyampaikan bahwa penutur maupun mitra
tutur di dalam sebuah pertuturan haruslah mengatakan sesuatu yang
sebenarnya, sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Apabila
seseorang tidak berbicara sesuai dengan yang seharusnya, harus
dikatakan bahwa tuturan itu tidak sejalan dengan maksim kualitas
sebagaimana yang disampaikan H.P Grice (1975). Contoh pelanggaran
maksim kualitas dalam dialog antara pembeli dan pedagang di pasar,
sebagai berikut:
Konteks : Penjual buah (PJ) dan Pembeli (Pb) buah jeruk
Pb : “Bu jeruk sekilo pinten?” (Bu jeruk satu kilo berapa?)
Pj : “Kalih welas Bu.” (Dua belas Bu).
Pb : “Manis apa ora Pak?” (Manis atau tidak Pak?).
Pj : “Manis Bu.” (Manis Bu)
Pb : “Entuk diincipi?” (Boleh dicoba?)
Pj : “Angsal.” (Boleh)
Pb : “Lho kok kecut Pak.” (Lho kok masam Pak)
Dalam dialog di atas penjual tidak memberikan informasi yang
benar tentang rasa jeruk yang dijualnya (Astuti, 2014: 71).
3) Maksim Relasi/relevansi (Maximof Relation)
Wijaya (dalam Nugraheni, 2015: 113) maksim relevansi
mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang
relevan dengan masalah pembicaraan. Tuturan haruslah relevan dengan
sesuatu

yang

sedang

diperbincangkan

agar

seseorang

dapat

mempercayainya. Apabila tuturan tidak relevan dengan sesuatu yang
sedang diperbincangkan, maka tuturan tersebut dapat dikatakan
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pelanggaran maksim relasi. Salah satu contoh pelanggaran maksim
relevansi adalah sebagai berikut:
: “Namanya juga usaha,” kataku mengimbangi dengan senyum,

Alif

“eh, Da, dia itu siapa?”
Dida

: “Alah kalau cewek cantik aja. Traktir makan siang, baru aku
kasih tahu. Udah deh, bias ketemu lagi besok-besok” godanya
lagi. (Rantau I Muara, 2013: 88)
Pada percakapan tersebut terdapat pelanggaran maksim

relevansi yang dilakukan oleh penutur (Dida) karena tuturan penutur
beralih topik pembicaraan (Savitri, 2014: 7-8).
4) Maksim Cara (Maximof Manner)
Maksim ini mengharuskan setiap peserta tutur berbicara secara
langsung, tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan dan runtut
(Khotimah, 2018: 5). Dalam maksim ini penutur diwajibkan menafsirkan
kata-kata yang digunakan oleh mitra tutur afar sesuai dengan konteks.
c. Implikatur
Memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur, mitra tutur
harus selalu melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya (Nadar, 2009:
60). Nadar, 2009: 60-61 menyatakan bahwa :
“interprenting an utterance is ultimately a matter of guesswork, or
(to use a more dignified tern) hgypothesis formation”
(menginterpretasikan suatu tuturan sebenarnya merupakan usahausaha untuk menduga, yang dalam bahasa lain yang lebih terhormat
merupakan suatu pembentukan hipotesa).
Implikatur merupakan maksud, keinginan ataupun ungkapanungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur juga diartikan sebagai maksud
yang terembunyi di balik tuturan (Yuniarti, 2014: 229). Handayani, 2014: 2
mengatakan bahwa implikatur merupakan makna tambahan dari suatu
infomasi yang disampaikan.
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Nadar (2009: 62) membedakan implikatur menjadi dua macam,
yaitu implicated premises dan implicated conslusion. Implicated
premises harus dilakukan oleh pendengar yang harus diperoleh dari
ingatannya atau menyusunnya dengan mengembangkan rancanganrancangan asumsi yang diperoleh dari ingatannya “implicated premises
must be supplied by the hearer who must either retrieve them from
memory or construct them by developing assumption schemas retrieved
from memory.” Adapun implicated conclusion diperoleh dengan jalan
menyimpulkan dari keterangan tuturan dengan konteksnya “implicated
conclusions are deduced from the explicatures of the utterance and the
context.”
Menurut Cummings (2007: 21-23) implikatur-implikatur yang
bergantung

pada

konteks

yakni

implikatur

percakapan,

sangat

memungkinkan dibatalkan oleh perubahan konteks melalui penambahan
informasi. Oleh karena itu implikatur-implikatur yang tergantung pada
bahasa yakni implikatur konvensional, lebih sulit dibatalkan oleh
perubahan konteks yang terjadi karena penambahan informasi. Beberapa
implikatur hanya dapat diperoleh melalui proses penalaran terhadap
konteks dan latar belakang yang sama (praanggapan) antara penutur dan
mitra tutur.
Menurut Wijana (2001: 219) kajian pragmatik harus memberikan
kepastian konteks agar semakin sempit atau terbatas kemungkinan
implikatur yang dapat ditimbulkan oleh sebuah tuturan Dari penjelasan
para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur merupakan
ungkapan, maksud, atau keinginan tersembunyi yang ingin disampaikan
oleh penutur kepada mitra dalam suatu tuturan ketika melakukan
komuniaksi atau percakapan.
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2. Hakikat Drama
a. Pengertian Drama
Kata drama berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang berarti
berbuat, berlaku, bertindak, atau bereaksi dan sebagainya (Harymawan,
1998: 1). Solihat (2017: 30) menyampaikan pengertian drama yang lebih
kompleks tentang drama meliputi:
1) Drama termasuk salah satu cabang seni sastra; 2) substansi drama
adalah konflik; 3) drama cenderung mementingkan dialog, gerak,
dan perbuatan; 4) drama adalah cerita yang biasa dipentaskan di atas
panggung; dan 5) drama membutuhkan ruang, waktu, dan penonton.
Menurut Nugroho (2018: 217) drama adalah salah satu genre sastra
yang hidup dalam dunia, yaitu seni sastra dan seni pertunjukan atau teater.
Orang yang menganggap drama sebagai seni pertunjukkan akan membuang
focus itu sebab perhatiannya harus dibagi rata dengan unsur lainnya.
Adapun menurut Milawati (2011: 72) drama adalah jenis sastra berupa
lakon yang ditulis dengan dialog-dialog yang memperhatikan unsur-unsur
dengan derak atau perbuatan yang akan dipentaskan. Jadi, drama adalah
salah satu bentuk karya sastra yang berupa dialog-dialog dengan tujuan
menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi
dengan gerak serta dialog yang dipentaskan dalam suatu pementasan.
b. Pengertian Naskah Drama
Asmaniah (2015:

220)

menyebutkan bahwa naskah drama

merupakan sebuah karangan tertulis yang berisikan sebuah cerita atau kisah
yang menggambarkan kehidupan serta watak pemain untuk kebutuhan satu
pegelaran atau pementasan drama. Naskah drama adalah salah satu genre
karya sastra yang sejajar dengan prosa dan puisi (Puspita, 2019: 73).
Berbeda dengan prosa maupun puisi, naskah drama memiliki bentuk sendiri
yaitu ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan
mempunyai kemungkinan dipentaskan (Anwar, 2018: 1). Naskah drama
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adalah bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun sedemikian rupa
berdasarkan alur cerita (Karlina, 2017: 29).
Naskah yang terperinci akan memudahkan untuk dipentaskan
dengan memperhatikan unsur pembangun dalam drama tersebut. Menurut
Karlina (2017: 29) struktur naskah drama adalah sebagai berikut; 1) Plot
atau kerangka cerita; 2) Penokohan dan perwatakan; 3) Dialog
(percakapan); 4) Setting/ landasan/ tempat kejadian; 5) Tema/nada dasar
cerita; 6) Amanat/ pesan pengarang; 7) Petunjuk teknis.
3. Hakikat Bahan Ajar
a. Pengertian Bahan Ajar
Bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi
materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang
secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan
(Nurdyansyah, 2018:41). Menurut Gazali (2016: 183)

bahan ajar

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis
maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan
siswa untuk belajar. Jadi, bahan ajar adalah sarana dalam pembelajaran yang
memuat materi ajar, metode pembelajaran baik yang berupa teks maupun
alat pendukung yang dapat mempermudah peserta didik dalam mengikuti
proses pembelajaran.
b. Dasar Pemilihan Bahan Ajar
Bahan ajar bukanlah sesuatu yang sederhana, maka dari itu tidak
mudah dalam menemukan bahan ajar yang sesuai, khususnya media novel
untuk bahan ajar Sekolah Menengah Atas sederajat. Maka dari itu pemilihan
bahan ajar guna ketercapaiannya tujuan pembelajaran guru perlu memahami
strategi dan pemilihan materi yang sesuai. Kusuma (2016: 38) merumuskan
kriteria pemilihan bahan ajar, sebagai berikut:
Pertama, materi atau bahan pelajaran harus relevan terhadap tujuan
intruksional yang harus dicapai, yaitu dari segi isi maupun
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pemerolehan jenis perilaku yang dituntut dari siswa di ranah
kognitif, afektif, atau psikomotorik; kedua, materi atau bahan
pelajaran harus sesuai dengan taraf kesulitannya dengan kemampuan
siswa untuk menerima dan mengolah bahan itu; ketiga, materi atau
bahan pelajaran harus dapat menunjang motivasi siswa, antara lain
karena relevan dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa, sejauh
hal itu mungkin (keadaan siswa yang aktual); keempat, materi atau
bahan pelajaran harus membantu untuk melibatkan diri secara aktif,
baik dalam berfikir sendiri maupun dengan melakukan berbagai
kegiatan ; kelima materi atau bahan pelajaran harus sesuai dengan
prosedur didaktis yang diikuti. Misalnya, materi pelajaran akan lain
guru menggunakan bentuk ceramah, dibandingkan dengan pelajaran
bentuk diskusi kelompok; dan ketujuh materi atau bahan pelajaran
harus sesuai dengan media pelajaran yang tersedia.
c. Langkah-langkah Memilih Bahan Ajar yang Baik
Kusuma (2016: 38) menyatakan bahwa langkah-langkah memilih
bahan ajar agar pas dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran meliputi
lima langkah pokok antara lain:
1. Tentukan tujuan
2. Pelajari bidang bahan ajar
3. Buat rincian jenis bahan ajar
4. Tentukan apakah bahan ajar dapat digunakan untuk memotivasi
5. Pilih bentuk bahan ajar yang tepat dan lakukan penilaian. Adapun
beberapa kriteria penilaian sebagai berikut:
Pertama, kesesuaian tujuan dengan tujuan-tujuan pengajaran; kedua
ketepatan penggunaan bahasa pada tingkat pengetahuan dan pengertian
peserta didik; ketiga ketepatan cara penyajian; keempat contoh-contoh yang
ditarik dengan tepat dari lapangan yang sesungguhnya; kelima latihanlatihan yang memadai dan berdasarkan tujuan; dan keenam aspek-aspek
fisik (misalnya ukuran bahan ajar, jenis ukuran yang digunakan, kualitas
percetakan, penjilidan, dan harga).
d. Manfaat Bahan Ajar

16

Kusuma (2016: 40) memaparkan bahwa manfaat bahan ajar dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu kegunaan bagi pendidik dan kegunaan
bagi peserta didik. Adapun penjelasan manfaat keduanya, sebagai berikut:
1) Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
2) Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah
angka/ kredit pendidik;
3) Menambah penghasilan bagi pendidik;
4) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik;
5) Peserta didik lebih banyak mendapat kesempatan belajar mandiri dengan
bimbingan pendidik;
6) Peserta didik memperoleh kemudahan dalam mempelajari setiap
kompetensi yang harus dicapai.
B. Kerangka Berfikir
Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan dalam mengkaji naskah
drama berawal dari pencarian karya sastra yang berbentuk naskah drama. Naskah
drama yang digunakan adalah naskah yang disesuaikan dengan satuan pendidikan
yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah mendapatkan naskah yang dicari,
peneliti menggunakan teori-teori dari para ahli. Selain teori drama, peneliti
menggunakan teori pendidikan. Hal itu dikarenakan dalam penelitian ini
dimaksudkan dapat menambah materi drama di dalam pembelajaran bahasa Jawa.
Penelitian ini mengkaji pelanggaran prinsip kerjasama yang terdiri dari
pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim
relevansi, dan pelanggaran maksim cara. Setelah proses penelitian selesai, maka
dapat disimpulkan ada

tidaknya relevansi kajian pelanggaran prinsip kerjasama

naskah drama terhadap pembelajaran bahasa Jawa.
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Jika digambarkan, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Karya Sastra

Naskah Sandiwara
Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama

Maksim
Kuantitas

Maksim
Kualitas

Maksim
Relevansi

Relevansi sebagai bahan ajar
di Sekolah Menengah Pertama

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Maksim
Cara

