BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Lokasi Penelitian
Penelitian yang berjudul “Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam
Naskah Rombong Karya Bagus Wahyu Setyawan dan Relevansinya Sebagai
Bahan Ajar di Sekolah Menengah Pertama” merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. pada penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di SMP Negeri 2
Surakarta. Sekolah tersebut beralamat di Jl. Apel No. 30, Jajar, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta. Dalam pengambilan data di sekolah tersebut guru
Bahasa Jawa dan beberapa siswa kelas IX menjadi subjek penelitian. SMP Negeri
2 Surakarta merupakan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 sebagai
pegangan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 tersebut terdapat KD yang sesuai
dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu menelaah naskah sandiwara.
SMP Negeri 2 Surakarta dalam penelitian ini menjadi sekolah yang digunakan
untuk mengambil data melalui wawancara terkait relevansi naskah drama
„Rombong‟ dengan materi pembelajaran menelaah naskah sandiwara. Selain SMP
Negeri 2 Surakarta, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli bahasa yaitu
Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum yang dalam melakukan penelitian berlokasikan
di ruang dosen di gedung E FKIP UNS.
2. Sinopsis Naskah Drama ‘Rombong’ Karya Bagus Wahyu Setyawan
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya sastra berwujud
naskah sandiwara Jawa yang berjudul Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan.
Naskah Rombong merupakan karya sastra yang selesai ditulis pada 26 Februari
2017 oleh salah satu mahasiswa lulusan Pendidikan Bahasa Jawa di UNS. Naskah
ini mengungsung tema kehidupan sosial. Tema yang sangat erat kaitannya dengan
kehidupan masyarakat saat ini. Cerita yang sudah pernah dipentaskan dalam
Penyutradaraan Pendidikan Bahasa Jawa UNS pada tahun 2017 di Teater Arena
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Taman Budaya Jawa Tengah. Berikut sinopsis naskah drama „Rombong‟ karya
Bagus Wahyu Setyawan:
Di suatu daerah hiduplah satu keluarga yang sangat sederhana. Keluarga
tersebut beranggotakan 4 orang yaitu Sarwono, Purwasih, Wulan dan Retna.
Keluarga Sarwono menjalani kehidupan yang sederhana dengan berjualan
makanan dalam rombong di teras depan rumah mereka. Sarwono dan Purwasih
hanya mengandalkan rombong tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
serta kebutuhan sekolah anak-anaknya. Setiap pagi menyapa. Sarwono dan
Purwasih sudah sibuk mempersiapkan dagangan yang akan dijual di rombongnya
pada hari itu. Mulai dari mempersiapkan sayur, gorengan, serta makanan mereka
lakukan bersama-sama dengan sangat bahagia. Retna merupakan salah satu anak
mereka yang sangat rajin membantu dikala mempersiapkan dagangan di pagi hari.
Retna masih duduk di bangku SMP dan memiliki prestasi yang membanggakan.
Sedangkan Wulan sudah kelas 3 SMA.
Sarwono dan Purwasih memiliki tetangga yang selalu menganggap remeh
keluarganya karena perbedaan status sosial. Bu Lastri merupakan istri Pak Rebo
yang selalu menyindir keluarga Sarwono dengan kata-kata yang sangat
menyakitkan. Keluarga Sarwono hanya bisa sabar dan tabah menerima sindiran
demi sendiran yang dilontarkan oleh Bu Lastri kepada keluarganya. Purwasih
yang setiap hari menerima sindiran demi sindiran hanya mampu diam tidak
membalas apa yang diucapkan oleh Bu Lastri karena tidak ada gunanya. Wulan
yang sudah kelas 3 SMA membutuhkan banyak biaya mengikuti kegiatan yang
diadakan oleh sekolah untuk persiapan ujian. Mulai dari biaya try out, ujian dan
kegiatan lainnya yang mengharuskan setiap siswa harus membayar untuk bisa
mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Hal tersebut membuat Sarwono dan
Purwasih pontang-panting mencari pinjaman uang, mulai dari meminjam ke sanak
saudara hingga ke rentenir. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil sama
sekali. Sarwono tidak mendapatkan pinjaman sama sekali. Belum selesai masalah
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biaya sekolah Wulan, sudah ada lagi masalah baru yaitu jatuh tempo pembayaran
hutang Sarwono kepada renternir. Para penagih hutang datang marah-marah serta
mengobrak-abrik rombong dan meminta uang beserta bunga pinjaman. Purwasih
belum bisa membayar hutan berserta bunganya karena belum memiliki uang dan
meminta tenggang waktu sampai nanti sore.
Belum selesai masalah dengan para penagih hutang, Purwasih dan
keluarganya dituduh mencuri perhiasan milik Bu Lastri. Bu Lastri menuduh
Purwasih mengambil perhiasan miliknya hingga menimbulkan keributan cukup
besar hingga para tetangga datang dan lurah ikut turun tangan. Tuduhan terus
dilontarkan Bu Lastri kepada Purwasih dengan perkataan yang tajam dan
menyangkut pautkan keluarga Purwasih yang sedang membutuhkan uang dengan
hilangnya perhiasannya tersebut. Bu Lastri yakin kalau yang mengambil semua
perhiasannya itu Sarwono dan keluarganya, akan tetapi Purwasih tetap
menyangkal tuduhan Bu Lastri tersebut. Tuduhan Bu Lastri kepada keluarga
Sarwono hanya membuat malu dirinya sendiri karena perhiasan tersebut bukan
hilang tetapi dijual oleh Pak Rebo atas permintaan Bu Lastri sendiri. Setelah
masalah perhiasan Bu Lastri selesai, para penagih hutang datang kembali ke
rumah Sarwono untuk menagih kembali uang yang dijanjikan akan ada disore
hari. Tetapi uang yang dijanjikan Purwasih ternyata belum ada dan membuat para
penagih hutang marah dan kembali mengobrak-abrik dagangan Purwasi dan
mengambil paksa rombong mereka sehingga Sarwono dan Purwasih kehilangan
satu-satunya rombong untuk usaha mereka. Setelah rombong dibawa paksa oleh
penagih hutang, datang warga yang memberitahukan bahwa anaknya Wulan
mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di Rumah Sakit. Sudah jatuh tertimpa
tangga.
3. Deskripsi Data Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Makna Pelanggaran
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari naskah Rombong
karya Bagus Wahyu Setyawan yang selesai ditulis pada Februari 2017. Penelitian
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ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan
para tokoh dalam dialog naskah Rombong dan mencari relevansinya untuk
digunakan sebagai bahan ajar menelaah naskah sandiwara siswa kelas IX SMP.
Data yang digunakan berupa naskah Rombong, hasil wawancara dengan guru
mata pelajaran bahasa Jawa, beberapa siswa kelas IX SMP, dan ahli bahasa.
Deskripsi data dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah
disebutkan dalam bab I yaitu bagaimana wujud pelanggaran prinsip kerjasama dan
makna pelanggaran dalam naskah Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan dan
bagaimana relevansi naskah Rombong dapat digunakan sebagai bahan ajar
menelaah naskah sandiwara siswa kelas IX SMP.
a. Deskripsi Data Adegan 1 Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Makna
Pelaggaran dalam Naskah Rombong
Pelanggaran prinsip kerjasama merupakan ketidak sesuaian respon yang
diberikan oleh lawan bicara (mitra tutur) disaat melakukan dialog atau
percakapan. Adapun data yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama
dalam naskah Rombong adegan 1 sebagai berikut:
Data (1)
Bu Lastri : “… Dhuwit sejuta ki apa kanjat yen nggo urip sesasi? …”
(… uang satu juta apa cukup untuk hidup satu bulan?..)
Pak Rebo : “… Wis aja ngresula bune. Ditrima apa eneke. Lha wong
gajiku ben sasi pancen semana.”
(… Sudah jangan mengeluh bu. Diterima apa adanya.
Memang gajiku setiap bulan segitu).
Percakapan data (1) menurut teori prinsip kerjasama dapat dikatakan
bahwa tuturan Pak Rebo melanggar maksim relevansi, yaitu informasi yang
diberikan tidak sesuai atau tidak relevan dengan yang dibutuhkan atas
pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lastri. Sementara itu, apabila tuturan Bu
Lastri “… dhuwit sejuta ki apa kenjat yen nggo urip sesasi?” kemudian Pak
Rebo menjawab dan menjelaskan “dicukup-cukupne bune” maka jawaban
tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan oleh tuturan Bu Lastri.
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Percakapan data (1) sudah melanggaran maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Pak Rebo tersebut adalah Pak Rebo
menyampaikan bahwa gaji setiap bulan yang diterimanya memang segitu dan
memberikan nasehat kepada Bu Lastri agar tidak mengeluh dan menerima apa
adanya dari hasil yang didapatkan oleh Pak Rebo.
b. Deskripsi Data Adegan 2 Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Makna
Pelaggaran dalam Naskah Rombong
Pelanggaran prinsip kerjasama merupakan ketidak sesuaian respon
yang diberikan oleh lawan bicara (mitra tutur) disaat melakukan dialog atau
percakapan. Adapun data yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama
dalam naskah Rombong adegan 2 sebagai berikut:
Data (2)
Sarwono : “Bu piye glepunge nggo gorengan wis mbok cepakne apa
durung?”
(Bu gimana tepung untuk menggoreng, sudah disiapkan apa
belum?)
Purwasih : “Lho pak wingi lepek turahane gorengan apa durung
diringkesi ta? Kok isih ana kene.”
(Lho pak kemarin sisa lapik gorengan apa belum diberesin?
Kok masih ada di sini)
Percakapan dalam data (2) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Purwasih melakukan pelanggaran maksim relevansi, yaitu
informasi yang diberikan tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan atas
pertanyaan Sarwono. Sementara itu, apabila tuturan Sarwono ditanggapi oleh
Purwasih “… uwis pak.” Maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Sarwono.
Percakapan data (2) sudah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Purwasih tersebut yaitu Purwasih
bertanya kepada Sarwono kenapa lepek bekas gorengan masih di sana dan
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tidak dibereskan ketika warung sudah tutup. Tidak dibereskan dan membiarkan
lepek gorengannya tetap di rombong.

Data (3)
Purwasih :“Lho pak wingi lepek turahane gorengan apa durung
diringkesi ta? Kok isih ana kene”.
(Lho pak lapik sisa gorengan apa belum diberesi? Kok masih
ada di sini?)
Sarwono : “Ana ngendi ta bune? Lha rumangsaku wingi wis tak
ringkesi kok, wong aku wingi kongkon Wulan …..”
(Ada di mana bune? Perasaan kemarin sudah diberesi,
kemarin aku nyuruh Wulan…)
Percakapan dalam data (3) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Sarwono telah melakukan pelanggaran maksim kuantitas,
yaitu informasi yang diberikan terlalu berlebihan serta tidak sesuai dengan
kebutuhan atas pernyataan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan Purwasih
ditanggapi oleh Sarwono “Rumangsaku uwis, wong wingi aku kongkon
Wulan..” Maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam
tuturan Purwasih.
Percakapan data (3) sudah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Sarwono tersebut yaitu Sarwono bertanya
kepada Purwasih ada di mana lapik yang dimaksud dan memberi tahu kalau
semalam Sarwono sudah meminta tolong Wulan untuk membereskan lapik
yang ada di rombong. Sarwono tidak mengecek kembali apakah lapik sudah
Wulan dibereskan atau belum.
Data (4)
Retna

: “….. Mbak Wulan sampun tangi pak?”
(… Mbak Wulan sudah bangun pak?)

Sarwono : “Durung ki ndhuk. Mbakmu kuwi pancen angel gugahane.
Mengko wae yen kowe mlebu tulung gugahen ya.”
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(Belum nak. Kakamu emang susah dibangunin. Nanti aja
kalau kamu masuk sekalian bangunin ya.)
Percakapan dalam data (4) menurut teori prinsip kerjasama
dapat dikatakan bahwa Sarwono telah melakukan pelanggaran maksim
kuantitas, yaitu informasi yang diberikan terlalu berlebihan dan tidak sesuai
dengan kebutuhan atas pernyataan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna
ditanggapi oleh Sarwono “Durung ki ndhuk. Tulung gugahen sisan ya ndhuk”
maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (4) sudah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Sarwono tersebut yaitu Sarwono
memberi tahukan kepada Retna bahwa kakaknya Wulan belum bangun.
Sarwono juga menjelaskan bahwa Wulan memang susah untuk dibangunkan
atau sekedar bangun pagi. Sarwono juga meminta tolong kepada Retna untuk
membangunkan Wulan ketika masuk rumah nanti agar tidak kesiangan
berangkat sekolah.
Data (5)
Sarwono : “. . . Hla yen jik ngono terus piye sesok yen wis duwe bojo,
rak ya dikrawu karo maratuwane. Hmmmm”
(… Lha kalau masih seperti ini terus, gimana besok kalau
udah punya suami, lha ya diamuk sama mertuanya. Hmmm)
Purwasih : “Halah apa lo pak sampeyan ki. Ya ben ta Wulan kaya
ngono, pancen cah enom rak ya wis biasa ta. Sesok yen
duwe bojo rak wis mari klakuane ngono kuwi. . “.
(Halah apa lo bapak ini. Ya biarin Wulan kaya gitu, emang
anak muda ya udah biasa. Besok kalau udah punya suami ya
sembuh sendiri)
Percakapan dalam data (5) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Purwasih telah melakukan pelanggaran maksim relevansi,
yaitu informasi yang diberikan tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan atas
pernyataan Sarwono. Sementara itu, apabila tuturan Sarwono ditanggapi oleh
Purwasih “halah yo ora ngunu mas. Jenenge wae cah enom, sok prayo mari
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dhewe” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan
Sarwono.
Percakapan data (5) sudah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Purwasih tersebut yaitu Purwasih
menyangkal atas tuturan Sarwono yang berpendapat bahwa kelak apabila
Wulan menikah tetap seperti itu akan terjadi pertengkaran dengan mertuanya.
Kelak Wulan pasti akan berubah seiring berjalannya waktu ketika dia sudah
menikah. Purwasih mewajarkan perlakuan Wulan saat ini karena memang
begitu kebanyakan anak muda jaman sekarang.
4. Deskripsi Data Adegan 3 Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Makna
Pelaggaran dalam Naskah Rombong
Pelanggaran prinsip kerjasama merupakan ketidak sesuaian respon yang
diberikan oleh lawan bicara (mitra tutur) disaat melakukan dialog atau
percakapan. Adapun data yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama dalam
naskah Rombong adegan 3 sebagai berikut:
Data (6)
Retna

:“Hla kok bareng-bareng men ta mbak? Mbok siji-siji wae,
mesakne ibuk yen durung kagungan arta”
(Lha kok bersamaan gitu mbak? Satu-satu dulu aja, kasihan
ibuk kalau belum punya uang)

:“Kowe ki cah cilik pancen durung ngerti, kowe ngono
sekolah SMP kelas 2. Durung akeh butuhmu, durung ana
tryout, durung ana ujian praktek…..”
(Kamu masih kecil emang belu tau, kamu masih SMP kelas
2. Belum banyak kebutuhanmu, belum ada try out, belum ada
ujian praktik..)
Percakapan dalam data (6) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Wulan

dikatakan bahwa Wulan telah melanggar maksim relevansi, yaitu memberikan
informasi yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam pernyataan
Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna ditanggapi oleh Wulan “lha yo
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pancene wis wayahe bayar kabeh” maka tanggapan tersebut sesuai dengan
yang dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (6) telah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Wulan yaitu Wulan tidak suka apabila
adiknya berbicara seperti itu karena Retna masih kecil yang kebutuhan
sekolahnya belum sebanyak Wulan. Apalagi sekarang Wulan sudah kelas 3
SMA jadi banyak kebutuhan dan kewajiban yang harus dibayar agar bisa
mengikuti ujian yang diadakan sekolah untuk menunjang nilai serta
memeprsiapkan ujian kelulusan kelak.
Data (7)
Retna

: “Sugeng enjing bu, Mbak Ana sampun siap dereng? Badhe
kula ajak sareng nyegat bis.”
(Selamat pagi bu, Mbak Ana sudah siap belum? Mau saya
ajak nunggu bis bersama)

Bu Lastri : “Heh, Ana arep bareng bapake, kowe mangkato dhisik.”
(Heh, Ana sama bapaknya, kamu berangkat saja dulu.)
Percakapan dalam data (7) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Bu Lastri telak melanggar maksim relevansi, yaitu
memberikan informasi yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam
pernyataan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna ditanggapi oleh Bu
Lastri “Ana wis siap, tapi budhal karo bapake” maka tanggapan tersebut sesuai
dengan yang dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (7) telah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Bu Lastri yaitu Bu Lastri menyuruh
Retna untuk berangkat terlebih dulu karena tidak mau anaknya Ana berangkat
ke sekolah naik bis bersama Retna. Bu Lastri tidak suka apabila anaknya
bergaul dengan Retna dan memilih menyuruh Ana berangkat bersama
bapaknya.
Data (8)
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Pak Rebo : “Iki ki do ngopo? Esuk-esuk wis do iyik, jane ki enek apa to
bu?”
(Ini pada ngapain? Pagi-pagi udah berisik, sebenere ini ada
apa bu?)
Bu Lastri : “Ana iki lho pak, mosok arep mangkat bareng anake wong
kere kuwi. Yo aku ora oleh lah.”
(Ana ini lo pak, masak mau berangkat sama anaknya orang
kere itu. Ya aku tidak memperbolehkan.)
Percakapan dalam data (8) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan Bu Lastri telah melanggar maksim kuantitas yaitu memberikan
informasi secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atas tuturan
Pak Rebo. Sementara itu, apabila tuturan Pak Rebo ditanggapi oleh Bu Lastri
“Iki lo pak, mosok Ana arep mangkat bareng Retna” maka tanggapan tersebut
sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Pak Rebo.
Percakapan data (8) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Bu Lastri yaitu memberitahukan kepada
Pak Rebo bahwa Ana mau berangkat sekolah bersama Retna tetapi Bu Lastri
melarang karena tidak suka jika Ana berangkat dengan anak orang yang
miskin. Bu Lastri sangat tidak suka jika Ana bergaul dengan anak orang miskin
sehingga bu Lastri tidak mengijinkan Ana untuk berangkat bersama naik bis.
Data (9)
Pak Rebo : “(noleh) Apa ta bu?! Mbok rausah kaya ngono, mbok sing
prasaja wae. Ora ilok.”
(Apa ta bu?! Jangan kayak gitu, yang sederhana saja. Tidak
baik)
Bu Lastri : “Hloh ya nggih no mas. Garwane pegawai niku rak nggih
kudu tampil beda, boten kados bakul gorengan sing seben
dina dasteran ora tau dandan.”
(Loh lha iya dong mas. Istrinya pegawai itu ya harus tampil
beda, tidak seperti penjual gorengan yang setiap hari dasteran
tidak pernah berdandan)
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Percakapan dalam data (9) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan Bu Lastri telah melanggar maksim kuantitas, yaitu memberikan
informasi secara berlebihan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atas tuturan
Pak Rebo. Sementara itu, apabila tuturan Pak Rebo ditanggapi oleh Bu Lastri
“Inggih mas, ngapunten” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Pak Rebo.
Percakapan data (9) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang muncul dari tuturan Bu Lastri yaitu Bu Lastri membanggakan
pekerjaan suaminya yang seorang pegawai dengan gaji cukup tinggi sehingga
istrinya harus tampil berbeda dengan yang lain. Harus berdandan dan
menggunakan pakaian yang bagus dan secara tidak langsung menghina istri
seorang tukang gorengan yang setiap hari hanya memakai daster dan tidak
pernah berdandan.
Data (10)
Purwasih : “….. Weh ana mas Kanthong iki, kok njanur gunung esukesuk wis teka kene.”
(… Weh ada mas Kanthong ini, kok janur gunung pagi-pagi
udah sampai sini.)
Kanthong

:“Woooo…. hla belum tau dia. Kanthong menika rak
pengawal sekaligus ASPRI-ne Mas Sarwono ta mbak.”
(Wooo… lha belum tau dia. Kanthong itu pengawal sekaligus
ASPRInya Mas Sarwono mbak.)
Percakapan dalam data (10) menurut teori prinsip kerjasama dapat

dikatakan bahwa Kanthong melanggar maksim cara, yaitu memberikan
informasi tidak secara langsung dan kurang jelas sesuai dengan kebutuhan
atas tuturan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan Purwasih ditanggapi
oleh Kanthong “hla Kanthong menika asisnten pribadine mas Sarwono lo
mbak” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaskud dalam tuturan
Purwasih.
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Percakapan data (10) telah melanggar maksim cara. Implikatur
percakapan yang muncul dalam tuturan Kanthong yaitu dia ingin menjelaskan
bahwa dirinya adalah pengawal sekaligus asisten pribadi Sarwono. Kanthong
menyebut dirinya sendiri sebagai pengawal dan asisten pribadi Sarwono
tanpa diminta oleh Sarwono maupun Purwasih.
Data (11)
Purwasih : “…. Kanthong niku niyate sae lo, kok malah dipaido.”
(… Kanthong itu niatnya baik lo, kok malah disalahin.)
Kanthong : “… Siap dados JURKAM (nirokake orasine calon presiden
rikala kampanye). .....”
(… Siap jadi JURKAM (menirukan orasi calon presiden
ketika kampanye)… )
Percakapan dalam data (11) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Kanthong melanggar maksim cara, yaitu memberikan
informasi tidak secara langsung dan kurang jelas sesuai dengan kebutuhan
dalam tuturan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan Purwasih ditanggapi
oleh Kanthong “hla nggih to mba. Siap dados juru kampanye” maka tanggapan
tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Purwasih.
Percakapan data (11) telah melanggar maksim cara. Implikatur
percakapan yang muncul dalam tuturan Kanthong yaitu Kanthong siap untuk
menjadi juru kampanye untuk Sarwono. Kemudian menirukan orasi seorang
presiden yang sedang kampanye.
Data (12)
Sarwono : “… Kamangka si Wulan wis kelas telu, apa ora eman-eman
yen klakon ora isa melu ujian?!”
(…Walaupun si Wulan sudah kelas tiga, apa tidak kasihan
kalau tidak bisa ikut ujian?!)
Purwasih : “… Apaa.. rombong iki di dol wae ya mas, sapa ngerti asile
isa kena nggo bayar SPP ne Wulan lan nglunasi tanggungan
liyane.”
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(…. Apa… rombong ini dijual aja ya mas, siapa tau hasilnya
bisa buat bayar SPPnya Wulan dan melunasi tanggungan
lainnya.)
Percakapan dalam data (12) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Purwasih melanggar maksim relevansi, yaitu Purwasih
memberikan informasi yang tidak relevan dengan yang dibutuhkan dalam
tuturan Sarwono. Sementara itu, apabila tuturan Sarwono ditanggapi oleh
Purwasih “Yo eman-eman sakjane mas. Apa rombong iki didol wae ya mas?”
maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan
Sarwono.
Percakapan data (12) telah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang muncul dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih memberikan
saran kepada Sarwono untuk menjual rombong dagangannya. Uang hasil
menjual rombong dapat digunakan untuk membayar SPPnya Wulan agar bisa
mengikuti ujian yang diadakan oleh sekolah. Sisanya bisa digunakan untuk
melunasi hutang serta tangungan lainnya.
Data (13)
Mirah

:“Wonten napa ta mbak Asih kok anggone ngedoli sayur
ngembang kacang terus? Lagi ana masalah apa piye?”
(Kenapa ta mbak Asih kok

Purwasih : “Ora kok mbak. Aku iki mung kekeselen wae kok e.”
(Enggak kok mbak. Aku Cuma kecapekan saja kok.)
Percakapan dalam data (13) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Mirah melanggar maksim cara, yaitu memberikan informasi
tidak secara langsung dan kurang jelas sesuai dengan kebutuhan dalam
percakapan Purwasih dan Mirah. Sementara itu, apabila Mirah bertanya kepada
Purwasih dengan tuturan “wonten napa ta mbak Asih kok anggone ngedoli
sayur kok mbesengut terus? Lagi ana masalah apa piye?” maka pernyataan
Mirah tersebut dapat dimengerti dan informasi yang diberikan jelas.
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Percakapan data (13) telah melanggar maksim cara, implikatur
percakapan yang muncul dalam tuturan Mirah yaitu Mirah ingin menanyakan
kepada Purwasih tumben sekali ketika melayani sayur kenapa cemberut tidak
bersemangat berbeda dengan hari biasanya. Mirah bertanya apa Purwasih
sedang memiliki masalah sehingga tidak bersemangat ketika berjualan.
Data (14)
Mirah

: “….. Lagi ana masalah pa piye?”
(…. Lagi ada masalah apa gimana?)

Purwasih : “Ora kok mbak. Aku iki mung kekeselen wae kok.”
(Enggak kok mbak. Aku Cuma kecapekan saja kok.)
Percakapan dalam data (14) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Purwasih melanggar maksim kualitas, yaitu memberikan
informasi tidak sesui dengan kenyaataan yang sedang dialami atau sedang
terjadi. Sementara itu, apabila tuturan Mirah ditanggapi oleh Purwasih “Iyo
mbak. Iki lagi bingung piye arep bayar SPPne Wulan, dhuwit ngepas terus
tabungan yo wis entek” maka tuturan tersebut sesui dengan yang dimaksud
dalam tuturan Mirah.
Percakapan data (14) telah melanggar maksim kualitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih tidak ingin
orang lain tahu masalah yang sedang ia dan keluarganya hadapi. Memilih
untuk berbohong kepada orang lain supaya ia tidak dikasihani. Purwasih ingin
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi keluarganya sendiri tanpa
bantuan orang sekitarnya.
Data (15)
Sarwono

: “Bune, iki mau jane bar enek apa ta? Coba sampeyan
ngomonga menyang aku, …..”
(Bune, ini sebenarnya baru ada apa ta? Coba kamu cerita ke
aku…)
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Purwasih : “Anuuu… mas, niki wau ana wong kongkonane Pak Bari
mara rene nagih utang. Kamangka awake dhewe lagi ora
duwe dhuwit, ….”
(Anu.. mas, ini tadi ada orang suruhannya Pak Bari datang ke
sini nagih hutang. Tetapi kita lagi tidak punya uang..
Percakapan dalam data (15) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Purwasih melanggar maksim kuantitas, yaitu memberikan
informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
tuturan Sarwono. Sementara itu, apabila tuturan Sarwono ditanggapi oleh
Purwasih “Anu mas, niki wau ana wong kongkonane Pak Bari mara rene nagih
utang” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan
Sarwono
Percakapan data (15) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih memberitahu Sarwono
bahwa orang suruhan Pak Bari datang untuk menagih hutang yang dimiliki
oleh keluarganya. Karena sedang tidak memiliki uang sama sekali, jadi
Purwasih berkata jujur bahwasanya mereka sedang tidak memiliki uang sama
sekali.
Data (16)
Purwasih : “Iya mas, hla sampeyan mau menyang nggone Pakdhe Pono
piye mas? Entuk asil apa ora?”
(Iya mas, lha kamu tadi ke rumahe Pakde Pono gimana mas?
Dapet hasil apa enggak?)
Sarwono : “Hmm… sepurane bu, aku ora netuk asil. Pakdhe Pono ora
gelem menehi utangan maneh marang awake dhewe, …”
(Hmm.. maaf bu, aku enggak dapat hasil. Pakde Pono enggak
mau ngasih pinjeman utang lagi sama kita..)
Percakapan dalam data (16) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Sarwono melanggar maksim kuantitas, yaitu memberikan
infromasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
tuturan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan Purwasih ditanggapi oleh
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Sarwono “Sepurane bu, aku ora netuk asil” maka tanggapan tersebut sesuai
dengan apa yang dimaksudkan dalam tuturan Purwasih.
Percakapan data (16) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan dalam tuturan Sarwono yaitu Sarwono memberitahukan kepada
istrinya bahwa dia tidak mendapatkan hasil berupa pinjaman uang dari Pakdhe
Pono. Sarwono pulang dengan tanpa membawa uang yang hendak dipinjam
dari Pakdhe Pono. Pakdhe Pono tidak mau memberikan pinjaman lagi kepada
keluarga Sarwono karena sudah terlalu sering meminjam dan tak kunjung
dikembalikan.
5. Deskripsi Data Adegan 4 Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Makna
Pelanggaran dalam Naskah Rombong
Pelanggaran prinsip kerjasama merupakan ketidak sesuaian respon
yang diberikan oleh lawan bicara (mitra tutur) disaat melakukan dialog atau
percakapan. Adapun data yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama
dalam naskah Rombong adegan 4 sebagai berikut:
Data (17)
Wong 1 : “Eh… wong kuwi ngapa kok muring-muring ora nggenah. Wis
edan apa piye?”
(Eh.. orang itu kenapa kok marah-marah tidak jelas. Sudah gila
apa?)
Wong 2 : “Heeh ya. Bengak-bengok kaya neng alas. Ora ngerti pa piye yen
urip neng kampung ki akeh tangga teparo. …”
(Heeh ya. Teriak-teriak seperti di hutan. Tidak tau apa gimana
kalau hidup di kampung itu banyak tetangga sekitar..)
Percakapan dalam data (17) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Wong 2 melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Wong 2. Sementara itu, apabila tuturan Wong 1
ditanggapi oleh Wong 2 “iyo ya. Wis edan kayane makane bengak-bengok
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kaya ngunu” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam
tuturan Wong 1.
Percakapan data (17) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan dalam tuturan Wong 2 yaitu Wong 2 memperjelas pernyataan
dari Wong 1 bahwa orang itu sudah gila karena berteriak kencang seperti di
hutan. Orang itu marah-marah dan berteriak seakan sedang di hutan padahal
ia sekarang sedang berada di perkampungan yang banyak tetangga yang
tempat tinggalnya berdekatan. Jadi, apabila berteriak terlalu kencang dapat
mengganggu tetangga yang lainnya.
Data (18)
Wong 3

: “Eh.. mbak Asih, tanggane sampeyan niku kesambet napa?
Kok bengak-bengok kawit wau.”
(Eh.. Mbak Asih, tetanggamu itu kerasukan apa? Kok terikateriak dari tadi.)

Purwasih

:“Biasa mas. Tiyange nggih ngoten niku. Senengane
bengak-bengok…”
(Biasa mas. Orangnya memang seperti itu. Sukanya teriakteriak…)
Percakapan dalam data (18) menurut teori prinsip kerjasama dapat

dikatakan tuturan Purwasih melanggar maksim relevansi, yaitu memberikan
informasi secara tidak relevan dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
dalam tuturan Wong 3. Sementara itu, apabila tuturan Wong 3 ditanggapi oleh
Purwasih “Embuh mas aku yo ora ngerti. Senengane pancen ngunu kuwi”
maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Wong
3.
Percakapan data (18) telah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih menjelaskan bahwa sudah
biasa orang itu berteriak setiap hari. Sudah menjadi kebiasaan pula apabila
orang itu berteriak dan marah-marah setiap hari tanpa jelas penyebabnya.
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Purwasih sudah terbiasa dengan teriakan serta amarah tidak jelas dari
tetangganya tersebut.
Data (19)
Pak Lurah : “Napa leres sampeyan sing mendhet Mbak Asih?”
(Apa benar kamu yang mengambil Mbak Asih?)
Purwasih : “Boten, saestu Pak Lurah. Kula kalih Mas Sarwana boten
nyolong barange Bu Lastri. …”
(Tidak Pak Lurah. Saya dengan Mas Sarwana tidak
mengambil barangnya Bu Lastri..)
Percakapan dalam data (19) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Purwasih melanggar maksim kuantitas, yaitu memberikan
informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
tuturan Pak Lurah. Sementara itu, apabila tuturan Pak Lurah ditanggapi oleh
Purwasih “boten, saestu kula boten mundhut pak” maka tanggapan tersebut
sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Pak Lurah.
Percakapan data (19) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih menjelaskan bahwa ia
dan suaminya tidak mencuri barang Bu Lastri. Walaupun keluarga Purwasih
sedang membutuhkan banyak uang, Purwasih dan Sarwono tidak akan
melakukan hal memalukan dengan mencuri barang orang lain.
Data (20)
Pak Rebo : “Hloh… niki wonten napa kok rame-rame ngeten? Malah
wonten Pak Lurah barang.”
(Loh, ini ada apa kok ramai-ramai begini? Sampai ada Pak
Lurah juga.)
Bu Lastri : “Kae mas. Tanggane dhewe jebul maling. Iki mau aku
kelangan mas-masanku sing tak delehke dhipet. Kamangka
kuwi meh tak nggo nyumbang nggone Pak Giyatno sok
Minggu.”
(Itu mas. Ternyata tetangga kita itu maling. Tadi aku baru
kehilangan perhiasanku yang aku taruh lemari. Padahal itu
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mau aku pakai waktu kondangan di rumah Pak Giyatno besok
Minggu.)
Percakapan dalam data (20) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Bu Lastri melanggar maksim kuantitas, yaitu memberikan
informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan
dalam tuturan Pak Rebo. Sementara itu, apabila tuturan Pak Rebo ditanggapi
oleh Bu Lastri “Kae mas. Tanggane dhewe jebul maling. Iki mau aku
kelangan mas-masan sing tak delehke dhipet” maka tanggapan tersebut
sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Pak Rebo.
Percakapan data (20) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan dalam tuturan Bu Lastri yaitu Bu Lastri memberitahukan kepada
suaminya Pak Rebo bahwa tetangganya ternyata pencuri. Bu Lastri
kehilangan emasnya yang ditaruh di lemari dan menduga bahwa yang
mencuri semua emasnya adalah tetangganya. Padahal emas tersebut akan
digunakan oleh Bu Lastri untuk datang ke kondangan Pak Giyanto, tetapi
emas tersebut hilang terlebih dahulu sebelum sempat ia pakai untuk datang ke
kondangan.
Data (21)
Pak Rebo : “Mas-masan sing endi?”
(Perhiasan yang mana?)
Bu Lastri : “Sing ning cepuk kuwi. Kalung lan giwangku rak ya akeh
ta kae, kamangka yen diaji teka 10 jutanan…”
(Yang di kotak itu. Kalung dan antingku ya banyak ta,
semisal dijual sampai 10 jutaan…)
Percakapan dalam data (21) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Bu Lastri melanggar maksim kuantitas, yaitu memberikan
informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam
tuturan Pak Rebo. Sementara itu, apabila tuturan Pak Rebo ditanggapi oleh
Bu Lastri “sing ning cepuk kuwi lo mas” maka tanggapan tersebut sesuai
dengan yang dimaksud dalam tuturan Pak Rebo.
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Percakapan data (21) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan dalam tuturan Bu Lastri yaitu menjelaskan kepada Pak Rebo
emas yang hilang ditaruh di kotak yang ada di lemari. Bu Lastri menjelaskan
emas apa saja yang ada di dalam kotak tersebut. Mulai dari kalung dan anting
yang jumlahnya tidak sedikit dan apabila dijual bisa mencapai 10 juta lebih.
Perhiasaan yang hilang tersebut sangat berarti untuk Bu Lastri dalam
menunjang penampilannya dalam setiap acara.
6. Deskripsi Data Adegan 5 Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Makna
Pelanggaran dalam Naskah Rombong
Pelanggaran prinsip kerjasama merupakan ketidak sesuaian respon
yang diberikan oleh lawan bicara (mitra tutur) disaat melakukan dialog atau
percakapan. Adapun data yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama
dalam naskah Rombong adegan 5 sebagai berikut:

Data (22)
Retna
:“Buk, ibuk. Bapak niki wau tindak pundi kok dereng
kondur?”
(Buk, ibuk. Bapak tadi pergi kemana kok belum pulang?)

Purwasih

: “Kimau bapakmu tindak jare meh golek silihan dhuwit
ndhuk. Mau neng daleme Simbah Pono durung kasil…”
(Tadi bapakmu keluar, katanya mau cari pinjaman uang. Tadi
ke rumah Simbah Pono belum ada hasil)

Percakapan dalam data (22) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Purwasih telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan
yang dimaksud dalam tuturan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna
ditanggapi oleh Purwasih “kimau bapakmu tindak meh golek silihan dhuwit
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ndhuk” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaskud dalam tuturan
Retna.
Percakapan data (22) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan

yang

terdapat

dalam

tuturan

Purwasih

yaitu

Purwasih

memberitahukan kepada anaknya Retna bahwa bapaknya sedang keluar untuk
mencari pinjaman uang. Karena tadi ketika ke rumah mbah Pono belum
mendapatkan hasil pinjaman. Purwasih memberitahukan kepada anaknya
bahwa saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan
kakanya Wulan serta untuk membayar hutang yang sudah menumpuk.
Data (23)
Renta
: “Hloh.. kok saged buk? Niki kan rombonge bapak, kok saged
disuwun tiyang niku pripun?”
(Lah kok bisa buk? Inikan rombongnya bapak, kok bisa mau
diminta sama orang itu gimana?
: “Wis ora apa-apa ndhuk. Kuwi urusane bapak karo
ibuk..”
(Udah nggak apa-apa ndhuk. Itu urusan bapak sama ibuk)
Percakapan dalam data (23) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Purwasih

dikatakan bahwa tuturan Purwasih telah melanggar maksim kualitas, yaitu
memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam tuturan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna
ditanggapi oleh Purwasih “arep piye maneh ndhuk, utange bapak akeh yen ora
iso bayar yo rombonge dijaluk” maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (23) telah melanggar maksim kualitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih tidak ingin
anaknya tahu penyebab rombongnya akan diambil. Retna yang sangat ingin
tahu terpaksa Purwasih harus berbohong agar anaknya tidak memikirkan
permasalah yang orang tuanya hadapi saat ini. Purwasih ingin anaknya fokus
untuk sekolah tanpa ikut memikirkan masalah keluarganya.
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Data (24)
Purwasih : “Mbak Wulan yaw is maem?”
(Mbak Wulan juga udah makan?)
: “Sampun og, niki nembe dhateng kamar….”
(Sudah kok, ini lagi di kamar)
Percakapan dalam data (24) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Retna

dikatakan bahwa tuturan Retna telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dimaksudkan dalam tuturaan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan
Purwasih ditanggapi oleh Retna “sampun buk” maka tanggapan tersebut sesuai
dengan yang dimaksud dalam tuturan Purwasih.
Percakapan data (24) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Retna yaitu Retna memberitahukan
kepada ibunya Purwasih bahwa kakanya Wulan sudah makan. Retna juga
memberitahu bahwa sekarang Wulan sedang ada di kamarnya. Setelah makan
Wulan langsung masuk ke dalam kamarnya sebelum ibunya melihat
keberadaannya.
Data (25)
Purwasih : “La kowe ngombe apa Mbak Ana?”
(Lha kamu minum apa Mbak Ana?)
: “Kula teh anget mawon bu, kalih mang damelke mie rebus
nggih.”
(Saya teh anget saja bu, sekalian ibu buatin mie rebus ya)
Percakapan dalam data (25) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Ana

dikatakan bahwa tuturan Ana telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan Purwasih
ditanggapi oleh Ana “kula teh anget mawon bu”. Maka tanggapan tersebut
sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Purwasih.
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Percakapan data (25) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Ana yaitu Ana tidak hanya ingin
memesan minuman. Ia juga ingin memesan makanan yaitu mie rebus serta teh
anget untuk di makan di rombong Purwasih. Ana memesan makanan serta
minuman agar bisa lebih lama dan dapat mengobrol di sana.
Data (26)
Pak Rebo

:“… Piye sekolahe lancar ta? Aku wingi dikabari guru
SMPmu jare kowe arep maju lomba tingkat provinsi. “
(… Gimana sekolahnya lancarkan? Aku kemarin dikasih
kabar guru SMPmu katanya kamu mau maju lomba tingkat
provinsi.)

: “Nggih pak. Pangestune mawon. Kula kala wingi bibar
angsal juaran I lomba matematika….”
(Iya pak. Doanya saja. Saya kemarin baru dapat juara I lomba
matematika…)
Percakapan dalam data (26) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Retna

dikatan bahwa tuturan Retna telah melanggar maksim kuantitas yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Pak Rebo. Sementara itu, apabila tuturan Pak Rebo
ditanggapi oleh Retna “nggih pak. Pangestune mawon kagem lomba”. Maka
tanggapan Retna tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tuturan Pak
Rebo.
Percakapan data (26) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Retna yaitu Retna meminta doa
kepada Pak Rebo terkait lomba tingkat provinsi yang akan diikutinya nanti.
Selain meminta doa, Retna juga memberitahukan kepada Pak Rebo bahwa ia
baru saja mendapatkan juara 1 lomba matematika. Retna memberitahukan
kabar baik tersebut karena lomba tingkat provinsi yang akan diikutinya adalah
lomba matematika. Berkat mendapatkan juara 1 tersebut, Retna dapat maju
hingga tingkat provinsi.
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Data (27)
Retna : “… Wah, Mbak Ana pinter fisika ta? Mbok aku diajari sinau
mbak.”
(… Wah Mbak Ana pintar fisika ya? Aku diajarin belajar
mbak.)
: “Dolano nyak omah dhik, sinau bareng aku. Wulan yo
diajak rapopo kok,…”
(Maino ke rumah dek, belajar sama aku. Wulan diajak
sekalian nggak apa-apa kok…)
Percakapan dalam data (27) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Ana

dikatakan bahwa tuturan Ana telah melanggar maksim relevansi, yaitu
memberikan informasi secara tidak relevan dan tidak sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna ditanggapi
oleh Ana “iyo dhek, dolano nyang omah mengko sinau bareng”. Maka
tanggapan tersebut sesui dengan yang dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (27) telah melanggar maksim kualitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Ana yaitu meminta Retna agar main
ke rumah. Main ke rumah sekalian untuk belajar bersama agar mempermudah
Ana untuk mengajari Retna terkait pelajaran fisika. Ana juga meminta Retna
agar mengajak Wulan untuk belajar bersama juga. Supaya mempermudah dan
bisa saling membantu dalam beberapa pelajaran.
Data (28)
Retna : “… Mau ketoke sih turah ta sanguine. Mosok wis nyuwun
maneh?”
(… Tadi kelihatane masih sisah uang jajannya. Masak udah
minta lagi?)
Wulan : “Alah… kowe cah cilik iyik wae. Yen ra ngerti apa-apa ki
rasah nyaru wuwus.”
(Alah… kamu masih bocah kecil. Kalau enggak tau apa apa
itu nggak usah ikutan nimbrung obrolan)
Percakapan dalam data (28) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Wulan telah melanggar maksim relevansi, yaitu
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memberikan informasi secara tidak relevan dan tidak sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna ditanggapi
oleh Wulan “alah, wong dhuwite entek yo aku jaluk maneh ta”. Maka
tanggapan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (28) telah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Wulan yaitu Wulan tidak suka apabila
adiknya mecampuri urusannya. Menurutnya Retna masih kecil jadi tidak tahu
apa-apa tentang apa yang dibutuhkannya. Wulan tidak suka apabila adiknya itu
terlalu ikut campur dan selalu nimbrung dalam obrolannya bersama ibunya.
Data (29)
Retna : “… Mau ketoke sih turah ta sanguine. Mosok wis nyuwun
maneh?”
(… Tadi kelihatane masih sisah uang jajannya. Masak udah
minta lagi?)
Wulan : “Alah… kowe cah cilik iyik wae. Yen ra ngerti apa-apa ki
rasah nyaru wuwus.”
(Alah… kamu masih bocah kecil. Kalau enggak tau apa apa
itu nggak usah ningbrung obrolan.)
Percakapan dalam data (29) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Wulan telah melanggar maksim cara, yaitu
memberikan informasi secara tidak langsung serta tidak sesuai dengan yang
dimaksud dalam tuturan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna ditanggapi
oleh Wulan “yen ora ngerti ora usah melu ngomong”. Maka tanggapan
tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam tuturan Retna.
Percakapan data (29) telah melanggar maksim cara. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Wulan yaitu Wulan tidak suka apabila
adiknya mecampuri urusannya. Menurutnya Retna masih kecil jadi tidak tahu
apa-apa tentang apa yang dibutuhkannya. Wulan tidak suka apabila adiknya itu
terlalu ikut campur dan selalu nimbrung dalam obrolannya bersama ibunya.
Data (30)
Purwasih : “Hla tikete pira ndhuk regane?”
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(Lha tiketnya harganya berapa ndhuk?)
: “Tikete 35 ewu. Kalih maeme nggih sekitar 50 ewu buk.”
(Tiketnya 35 ribu. Sama makannya ya sekitar 50 ribu buk.)
Percakapan dalam data (30) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Wulan

dikatakan bahwa tuturan Wulan telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan serta tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan dalam tuturan Purwasih. Sementara itu, apabila tuturan Purwasih
ditanggapi oleh Wulan “tikete 35 ewu buk”. Maka tanggapan Wulan tersebut
sesuai dengan apa yang dimaksud dalam tuturan Purwasih.
Percakapan data (30) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Wulan yaitu Wulan meminta uang
lebih untuk pegangan setelah menonton film. Sisa uang untuk membayar tiket
bioskop digunakan Wulan untuk makan setelah menonton. Kalau Wulan
membawa uang pas, setelah menonton dia tidak bisa membeli makan dan
membayar ongkos kendaraan.

Data (31)
Retna : “Hla kok larang men mbak? Kamangka tiket ketoprak wae, gur
5 ewu. Mosok nonton film nganti semono regane?”
(Lha kok mahal banget mbak? Tiket ketoprak aja Cuma
5ribu. Masak nonton film sampai segitu harganya?)
Wulan : “Iki bocah siji dikandhani kok ngeyel eram. Kowe ki jik bayi
wingi sore ngerti apa…”
(Bocah satu ini dikasih tau kok ngeyel banget. Kamu ini
masih bayi kemarin sore tau apa…)
Percakapan dalam data (31) menutur teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Wulan telah melanggar maksim relevansi, yaitu
memberikan informasi secara tidak relevan dan tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Retna. Sementara itu, apabila tuturan Retna
ditanggapi oleh Wulan “hla pancen semono regane, ojo mbok padhake

54

kethoprak”. Maka tanggapan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan
dalam tuturan Retna.
Percakapan data (31) telah melanggar maksim relevansi. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Wulan yaitu Wulan tidak suka adiknya
selalu ikut campur dalam urusannya. Wulan marah karena Retna selalu ngeyel
dan berlagak tahu tentang apa yang dilakukan Wulan. Wulan menganggap
adiknya masih kecil jadi tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, sehingga dia
sok tahu tentang kehidupan luar.
Data (32)
Purwasih : “Wis-wis aja kaya ngono karo adhine. Ora apik. Anu Lan,
yen nonton film e diundur sesok apa ora iso?...”
(Udah-udah jangan kaya gitu sama adiknya. Enggak baik.
Anu Lan, kalau nonton filmnya diundur besok apa enggak
bisa? …)
Wulan : “Ibuk ki pripun ta. Jenenge nonton film, mpun tuku tikete nggih
boten saged diundur. Kula mpun janjian kalih kanca-kanca
lih…”
(Ibuk ini gimana ta. Namanya nonton film, sudah beli
tiketnya ya ngga bisa ditunda. Aku udah janjian sama tementemen loh…)
Percakapan dalam data (32) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Wulan telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesui dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Purwasih. Sementara itu, apabilan tuturan Purwasih
ditanggapi oleh Wulan “ibuk pripun ta. Jenenge nonton film, mpun tuku tikete
nggih boten saged diundur”. Maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Purwasih.
Percakapan data (32) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Wulan yaitu Wulan menjelaskan
kepada ibunya bahwa tiketnya sudah dibeli sehingga menonton filmnya tidak
bisa diundur dilain hari. Wulan sudah membuat janji dengan teman-temannya
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untuk menonton dan tiketnya sudah dibeli, jadi dia harus tetap berangkat.
Wulan ingin segera berangkat karena takut akan telat dan filmnya sudah
diputar.
Data (33)
Ana

: “Inggih niki bu,kula taksih pesen mie rebus, ibu nggih
badhe ngersakake pripun?”
(Iya ini bu, aku masih pesan mie rebus, ibu juga mau?)

Bu Lastri : “Rak, ibu ora ameh mangan ning warung kono, marai
weteng loro mengko.”
(Engga, ibu ngga mau makan di warung sana, bisa buat sakit
perut nanti)
Percakapan dalam data (33) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa Bu Lastri telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Ana. Sementara itu, apabila tuturan Ana ditanggapi
oleh Bu Lastri “wis ora”. Maka tanggapan Bu Lastri tersebut sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam tuturan Ana.
Percakapan data (33) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Bu Lastri yaitu Bu Lastri tidak mau
makan di Warung Purwasih karena dia takut kalau makan di sana akan
membuatnya sakit. Bu Lastri menggap makanan yang ada di warung Purwasih
tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit.
7. Deskripsi Data Pelanggaran Prinsip Kerjasama Adegan 6 dan Makna
Pelanggaran dalam Naskah Rombong
Pelanggaran prinsip kerjasama merupakan ketidak sesuaian respon
yang diberikan oleh lawan bicara (mitra tutur) disaat melakukan dialog atau
percakapan. Adapun data yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama
dalam naskah Rombong adegan 6 sebagai berikut:
Data (34)
Penagih : “…. Janjine mau esuk, sore wis enek dhuwite? Sakniki pundi?
Kula jaluk dhuwite?!”
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(… Janjinya tadi pagi, sore udah ada uangnya? Sekarang
mana? Aku minta uangnya?!)
Purwasih : “…. Nyuwun pangapunten bapake niki wau dereng wangsul
taksih pados ampilan arta.”
(… mohon maaf bapaknya ini belum pulang masih cari
pinjaman uang)
Percakapan dalam data (34) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Purwasih telah melanggar maksim kualitas, yaitu
memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan serta tidak sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam tuturan Penagih. Sementara itu, apabila tuturan
Penagih ditanggapi oleh Purwasih “nyuwun pangapunten, dereng wonten”.
Maka tanggapan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tuturan
Penagih.
Percakapan data (34) telah melanggar maksim kualitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih memberi
tahu kepada para penagih bhwa suaminya belum pulang. Suaminya masih
keluar untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk membayar hutang
dan membayar sekolah Wulan. Purwasih meminta maaf karena suaminya
belum ada di rumah saat ini.
Data (35)
Penagih : “… Apa?!! Isih durung ana?! Esuk mau semaya yen dhuwite
bakal ana wayah sore. Ning saiki nyatane piye?!...”
(… apa?!! Masih belum ada? Tadi pagi bilang kalau uangnya
sore ada. Tapi sekarang kenyataannya gimana?..)
Purwasih : “… Saestu pak, niki kula dereng gadhah arta. Pangapunten
sangeet… kula nyuwun kalodhangan sepindhah malih…”
(… Benaar pak, ini saya belum punya uang. Mohon maaf
sekali… saya minta kelonggaran sekali lagi…)
Percakapan dalam data (35) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Purwasih telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
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dibutuhkan dalam tuturan Penagih. Sementara itu, apabila tuturan Penagih
ditanggapi oleh Purwasih “nggih pak, ngapunten kula dereng gadhah arta”.
Maka tanggapan Purwasih tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
tuturan Penagih.
Percakapan data (35) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Purwasih yaitu Purwasih benar-benar
belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Ia meminta kelonggaran
sekali lagi untuk mencari pinjaman untuk membayar hutangnya kepada
mereka. Purwasih memohon agar dapat diberikan kelonggaran untuk melunasi
semua hutant-hutangnya.
Data (36)
Sarwono : “Hloh.. niki enten napa kok omah kula diobrak-abrik? Salah
kula lan bojo kula napa?!”
(Hloh.. ini ada apa kok rumah saya diberantakin? Salah saya
dan istri saya apa?!)
: “… salahmu merga kowe ora bisa nyaur lan nglunasi
utangmu!!! Bojomu mau semaya yen sore bakal nglunasi
utange. Ning nyatane ora ana..”
(…salahmu karena kamu nggak bisa bayar dan melunasi
hutangmu!! Istrimu tadi janji sore akan melunasi hutangnya.
Tapi kenyataannya enggak ada…)
Percakapan dalam data (36) menurut teori prinsip kerjasama dapat

Penagih

dikatakan bahwa tuturan Penagih telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Sarwono. Sementara itu, apabila tuturan Sarwono
ditanggapi oleh Penagih “salahmu merga kowe ora bisa nyaur lan nglunasi
utangmu”. Maka tanggapan Penagih tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan
dalam tuturan Sarwono.
Percakapan data (36) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Penagih yaitu Penagih menyalahkan
Sarwono karena tidak dapat membayar dan melunasi hutangnya yang sudah
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menumpuk selama ini. Tadi pagi Purwasih sudah berjanji akan melunasi
hutangnya ketika sore hari. Akan tetapi uang untuk melunasi hutang yang
dijanjikan belum ada sampai sore hari. Sehingga Penagih mengobrak-abrik
rombong dagangannya.
Data (37)
Sarwono : “Ana apa Yo? Gawat apa? Coba kandhaa sing cetha.”
(Ada apa Yo? Gawat apa? Coba bicara yang jelas)
Kang Karyo : “Anakmu… anakmu Si Wulan kang.”
(Anakmu… Anakmu Si Wulan mas)
Percakapan dalam data (36) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Kang Karyo telah melanggar maksim cara, yaitu
memberikan informasi yang kurang jelas dan tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan dalam tuturan Sarwono. Sementara itu, apabila tuturan Sarwono
ditanggapi oleh Kang Karyo “kae kang, anakmu Wulan kenek musibah”. Maka
tanggapan Kang Karyo tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tuturan
Sarwono.
Percakapan data (36) telah melanggar maksim cara. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Kang Karyo yaitu Kang Karyo ingin
memberitahu kabar kepada Sarwono tentang anaknya Wulan. Akan tetapi Kang
Karyo tidak jelas ingin memberitahukan kepada Sarwono apa karena berbicara
secara terbata-bata.
Data (38)
Sarwono

: “Anakku Wulan ngapa Yo? Gage ngomongga?”
(Anakku Wulan kenapa Yo? Cepet ngomong?)

Kang Karyo : “Anakmu Wulan kecelakaan, iki mau aku ngerti neng
ndalan dheweke lagi boncengan karo wong lanang, arep
menggok terus ketabrak mobil saka mburine. Saiki….”
(Anakmu Wulan kecelakaan, tadi aku tahu di jalan dia
boncengan sama lelaki, mau belok terus tertabrak mobil
dari belakangnya. Sekarang…)
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Percakapan dalam data (38) menurut teori prinsip kerjasama dapat
dikatakan bahwa tuturan Kang Karyo telah melanggar maksim kuantitas, yaitu
memberikan informasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam tuturan Sarwono. Semnatar itu, apabila tuturan Sarwono
ditanggapi oleh Kang Karyo “anakmu Wulan kecelakaan kang”. Maka
tanggapan Kang Karyo tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan Sarwono.
Percakapan data (38) telah melanggar maksim kuantitas. Implikatur
percakapan yang terdapat dalam tuturan Kang Karyo yaitu Kang Karyo
memberikan kabar kepada Sarwono bahwa anaknya Wulan mengalami
kecelakaan. Kang Karyo tadi melihat kejadian kecelakaan yang dialami oleh
Wulan. Ia melihat wulan sedang berboncengan dengan seorang lelaki dan
ditabrak mobil dari belakang ketika mereka ingin menyebrang. Kecelakaan
tidak dapat dihindari sehingga membuat Wulan dan lelaki tersebut terjatuh.

B. Pembahasan
Berdasarkan analisis data penelitian yang sudah dikumpulkan, diidentifikasi,
dan dikelompokkan banyak ditemukan contoh pelanggarn prinsip kerjasama dalam
naskah Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan. Contoh-contoh tersebut dapat
dikelompokkan menjadi empat klarifikasi pelanggaran prinsip kerjasama yang
meliputi pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran
maksim relevansi, dan pelanggaran maksim cara.
1. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Naskah Rombong Karya
Bagus Wahyu Setyawan
Bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dalam naskah Rombong Karya
Bagus Wahyu Setyawan dikelompokkan dalam empat klasifikasi berdasarkan
pelanggaran maksim yang lakukan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh
Tiarina (2009: 62-70) dapat diuraikan ke dalam empat maksim yaitu maksim
kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan (relevansi), dan maksim cara.
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Adapun rincian data pelanggaran maksim yang telah ditemukan seperti berikut
ini:
Tabel 4.1 Jumlah data pelanggaran prinsip kerjasama dalam naskah Rombong
No Bentuk Pelanggaran Maksim

Jumlah Data

Persentase

1

Maksim Kuantitas

19

51%

2

Maksim Kualitas

3

8%

3

Maksim Hubungan (relevansi)

10

27%

4

Maksim Cara

5

14%

Total

100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data yang paling banyak ditemukan
yaitu pelanggaran maksim kuantitas yang jumlahnya sebanyak 19 data, serta data
yang paling sedikit ditemukan yaitu pelanggaran maksim kualitas yang jumlahnya
sebanyak 3 data saja.
a. Pelanggaran Maksim Kuantitas
Dari data yang telah peneliti temukan pada naskah Rombong karya
Bagus Wahyu Setyawan, peneliti menemukan pelanggaran prinsip kerjasama
berupa pelanggaran maksim kuantitas sebanyak 19 data. Akan tetapi dalam
pembahasan peneliti hanya menjelaskan beberapa data yang dianggap lebih
menjelaskan pelanggaran maksim kuantitas. Berikut data pelanggaran maksim
kuantitas yang telah ditemukan oleh peneliti:
Tabel 4.2 Daftar data pelanggaran maksim kuantitas naskah Rombong
karya Bagus Wahyu Setyawan
Data

No.

Adegan

Data

Ke-

4

2

Retna : “….. Mbak Wulan sampun tangi pak?”
(… Mbak Wulan sudah bangun pak?)
Sarwono : “Durung ki ndhuk. Mbakmu kuwi pancen
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angel gugahane. Mengko wae yen kowe mlebu
tulung gugahen ya.”
(Belum nak. Kakamu emang susah dibangunin. Nanti
aja kalau kamu masuk sekalian bangunin ya.)
Pak Rebo : “Iki ki do ngopo? Esuk-esuk wis do iyik,
jane ki enek apa to bu?”
(Ini pada ngapain? Pagi-pagi udah berisik, sebenere
ini ada apa bu?)
8

3

15

3

17

4

Bu Lastri : “Ana iki lho pak, mosok arep mangkat
bareng anake wong kere kuwi. Yo aku ora oleh lah.”
(Ana ini lo pak, masak mau berangkat sama anaknya
orang kere itu. Ya aku tidak memperbolehkan.)
Sarwono : “Bune, iki mau jane bar enek apa ta?
Coba sampeyan ngomonga menyang aku, …..”
(Bune, ini sebenarnya baru ada apa ta? Coba kamu
cerita ke aku…)
: “Anuuu… mas, niki wau ana wong

Purwasih

kongkonane Pak Bari mara rene nagih utang.
Kamangka awake dhewe lagi ora duwe dhuwit, ….”
(Anu.. mas, ini tadi ada orang suruhannya Pak Bari
datang ke sini nagih hutang. Tetapi kita lagi tidak
punya uang.
Wong 1

: “Eh… wong kuwi ngapa kok muring-

muring ora nggenah. Wis edan apa piye?”
(Eh.. orang itu kenapa kok marah-marah tidak jelas.
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Sudah gila apa?)
Wong 2 : “Heeh ya. Bengak-bengok kaya neng alas.
Ora ngerti pa piye yen urip neng kampung ki akeh
tangga teparo. …”
(Heeh ya. Teriak-teriak seperti di hutan. Tidak tau apa
gimana kalau hidup di kampung itu banyak tetangga
sekitar..)
Pak Rebo : “Mas-masan sing endi?”
(Perhiasan yang mana?)

Bu Lastri

: “Sing ning cepuk kuwi. Kalung lan

giwangku rak ya akeh ta kae, kamangka yen diaji

21

4

22

5

37

6

teka 10 jutanan…”
(Yang di kotak itu. Kalung dan antingku ya banyak ta,
semisal dijual sampai 10 jutaan…)

Retna

:“Buk, ibuk. Bapak niki wau tindak

pundi kok dereng kondur?”
(Buk, ibuk. Bapak tadi pergi kemana kok belum
pulang?)
Purwasih : “Kimau bapakmu tindak jare meh golek
silihan dhuwit ndhuk. Mau neng daleme Simbah
Pono durung kasil…”
(Tadi bapakmu keluar, katanya mau cari pinjaman
uang. Tadi ke rumah Simbah Pono belum ada hasil)
Sarwono

: “Anakku Wulan ngapa Yo? Gage
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ngomongga?”
(Anakku Wulan kenapa Yo? Cepet ngomong?)
Kang Karyo : “Anakmu Wulan kecelakaan, iki mau
aku ngerti neng ndalan dheweke lagi boncengan
karo wong lanang, arep menggok terus ketabrak
mobil saka mburine. Saiki….”
(Anakmu Wulan kecelakaan, tadi aku tahu di jalan dia
boncengan sama lelaki, mau belok terus tertabrak
mobil dari belakangnya. Sekarang…)
Pada data dalam contoh kalimat di atas semua telah melakukan
pelanggaran prinsip kerjasama dalam klasifikasi pelanggaran maksim
kuantitas. Bentuk pelanggaran tersebut berupa memberikan informasi secara
berlebihan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Tuturan
yang melanggar maksim tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
si penutur.
Salah satu contoh pelanggaran maksim kuantitas yaitu pada data (21)
yang terdapat dalam adegan ke- 4. Pada percakapan yang terjadi antara Pak
Rebo dan Bu Lastri terjadi pelanggaran maksim kuantitas yaitu Bu Lastri
memberikan infromasi secara berlebihan kepada Pak Rebo. Dalam dialog
tersebut Pak Rebo hanya menanyakan mas-masan mana yang dimaksud oleh
Bu Lastri, akan tetapi Bu Lastri tidak hanya menjelaskan mas-masan yang
dimaksud tetapi menjelaskan pula jenis mas-masannya dan menyebutkan
jumlah uang yang didapatkan apabila menjual mas tersebut. Hal tersebut
menjadi alasan utama Bu Lastri dikatakan melakukan pelanggaran maksim
kuantitas.
Pada data (27) adegan ke- 6, dialog antara Sarwono dan Kang Karyo
terdapat pelanggaran maksim kuantitas yaitu Kang Karyo memberikan

64

infomasi kepada Sarwono secara berlebihan. Dalam dialog tersebut Sarwono
menanyakan anaknya Wulan kenapa dan meminta Kang Karyo untuk segera
berbicara, akan tetapi Kang Karyo memberikan tanggapan melebihi apa yang
Sarwono tanyakan. Seharusnya Kang Karyo menanggapi kejadian apa yang
Wulang alami tetapi Kang Karyo menjelaskan pula bagaimana kejadian
tersebut bisa menimpa Wulan anak Sarwono.
Berdasarkan penjelasan di atas, pelanggaran maksim kuantitas yang
terdapat dalam naskah Rombong terjadi karena informasi yang diberikan oleh
mitra tutur berlebihan, hal tersebut selaras dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Sulistyowati (2014) berdasarkan hasil penelitiannya dapat
diambil kesimpulan bahwa pelanggaran maskim kuantitas dapat terjadi karena
informasi yang diberikan melibihi apa yang dibutuhkan oleh penutur, infomasi
yang diberikan tidak seinformatif yang dibutuhkan karena kontribusi yang
diberikan dalam percakapan tidak sesuai. Jadi, pelanggaran prinsip kerjasama
yang berupa pelanggaran maksim kuantitas dapat terjadi apabila mitra tutur
memberikan informasi yang berlebihan kepada mitra tutur, selain itu
pelanggaran maksim kuantitas dapat pula terjadi karena informasi yang
diberikan tidak tidak seinformatif yang dibutuhkan oleh penutur.

b. Pelanggaran Maksim Kualitas
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti memperolehd ata
dari naskah Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan yang di dalamnya
terdapat pelanggaran prinsip kerjasama berupa pelanggarapn maksim kualitas
sebanyak tiga data. Akan tetapi dalam pembahasan ini peneliti akan
menjelaskan data yang dianggap melanggar maksim kualitas yang telah
ditemukan oleh peneliti.
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Tabel 4.3 Daftar data pelanggaran maksim kualitas naskah Rombong
karya Bagus Wahyu Setyawan
Data

Mirah

No

Adegan

Data

Ke-

14

3

23

5

33

6

: “….. Lagi ana masalah pa piye?”

(…. Lagi ada masalah apa gimana?)
Purwasih : “Ora kok mbak. Aku iki mung kekeselen
wae kok.”
(Enggak kok mbak. Aku Cuma kecapekan saja kok.)
Renta

: “Hloh.. kok saged buk? Niki kan rombonge

bapak, kok saged disuwun tiyang niku pripun?”
(Lah kok bisa buk? Inikan rombongnya bapak, kok bisa
mau diminta sama orang itu gimana?
Purwasih : “Wis ora apa-apa ndhuk. Kuwi urusane
bapak karo ibuk..”
(Udah nggak apa-apa ndhuk. Itu urusan bapak sama ibuk)
Penagih : “…. Janjine mau esuk, sore wis enek dhuwite?
Sakniki pundi? Kula jaluk dhuwite?!”
(… Janjinya tadi pagi, sore udah ada uangnya? Sekarang
mana? Aku minta uangnya?!)
Purwasih : “…. Nyuwun pangapunten bapake niki wau
dereng wangsul taksih pados ampilan arta.”
(… mohon maaf bapaknya ini belum pulang masih cari
pinjaman uang)
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Dalam setiap kalimat di atas terdapat pelanggaran prinsip kerjasama
berupa pelanggaran maksim kualitas. Dari data di atas pelanggaran yang terjadi
dikarenakan di dalam tuturannya mitra tutur memberikan informasi tidak
sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Tiarina (2009: 62-70) yang menyatakan bahwa maksim kualitas
berisi nasihat untuk memberikan kontribusi yang benar dengan bukti-bukti
tertentu. Apabila tuturan yang disampaikan tidak kooperatif atau menyimpang
dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kualitas. Dari
penjelasan

tersebut

memperjelas

bahwa

penutur

menginginkan

atau

mengharapkan informasi yang diberikan oleh mitra tutur sesuai dengan
kenyataan atau benar apa adanya.
Dalam naskah Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan telah
ditemukan sebanyak 8% (3 data) pelanggaran maksim kualitas. Pelanggaran
yang dilakukan oleh tokoh dalam naskah terjadi kerena tokoh tidak
memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang sedang dialami oleh
tokoh. Implikatur yang terdapat dalam pelanggaran maksim kualitas yang
terdapat dalam data yang ditemukan oleh peneliti yaitu antara lain implikatur
yang menyatakan kebohongan, bersifat merahasiakan dan bersifat meminta
pemahaman. Hal tersebut senada dengan penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan oleh Sulistyowati (2014) berdasarkan penelitiannya dapat diambil
simpulan bahwa pelanggaran maksim kualitas dapat terjadi karena informasi
yang diberikan tidak benar atau berbohong, memberikan kontribusi yang
melanggar maksim kualitas.

c. Pelanggaran Maksim Relevansi (hubungan)
Setelah melakukan analisis, peneliti menemukan data dalan naskah
Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan yang di dalamnya terdapat
pelanggaran maksim relevansi yang berjumlah sepuluh data. Akan tetapi dalam
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pembahasan ini peneliti hanya akan menjelaskan beberapa data yang dianggap
lebih menjelaskan mengenai pelanggaran maksim relevansi.
Tabel 4.4 Daftar data pelanggaran maksim relevansi dalam naskah
Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan
Data

Bu Lastri

No

Adegan

Data

Ke-

1

1

6

2

27

5

: “… Dhuwit sejuta ki apa kanjat yen

nggo urip sesasi? …”
(… uang satu juta apa cukup untuk hidup satu
bulan?..)

Pak Rebo

: “… Wis aja ngresula bune. Ditrima

apa eneke. Lha wong gajiku ben sasi pancen semana.”
(… Sudah jangan mengeluh bu. Diterima apa adanya.
Memang gajiku setiap bulan segitu).
Retna :“Hla kok bareng-bareng men ta mbak? Mbok
siji-siji wae, mesakne ibuk yen durung kagungan arta”
(Lha kok bersamaan gitu mbak? Satu-satu dulu aja,
kasihan ibuk kalau belum punya uang)
Wulan :“Kowe ki cah cilik pancen durung ngerti,
kowe ngono sekolah SMP kelas 2. Durung akeh
butuhmu, durung ana tryout, durung ana ujian
praktek…..”
(Kamu masih kecil emang belu tau, kamu masih SMP
kelas 2. Belum banyak kebutuhanmu, belum ada try
out, belum ada ujian praktik..)
Retna : “… Mau ketoke sih turah ta sanguine. Mosok
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wis nyuwun maneh?”
(… Tadi kelihatane masih sisah uang jajannya. Masak
udah minta lagi?)
Wulan : “Alah… kowe cah cilik iyik wae. Yen ra
ngerti apa-apa ki rasah nyaru wuwus.”
(Alah… kamu masih bocah kecil. Kalau enggak tau
apa apa itu nggak usah ikutan nimbrung obrolan)
Retna : “Hla kok larang men mbak? Kamangka tiket
ketoprak wae, gur 5 ewu. Mosok nonton film nganti
semono regane?”
(Lha kok mahal banget mbak? Tiket ketoprak aja
Cuma 5ribu. Masak nonton film sampai segitu
harganya?)

30

5

Wulan : “Iki bocah siji dikandhani kok ngeyel eram.
Kowe ki jik bayi wingi sore ngerti apa…”
(Bocah satu ini dikasih tau kok ngeyel banget. Kamu
ini masih bayi kemarin sore tau apa…)
Dalam setaip kalimat di atas terdapat pelanggaran prinsip kerjasama
berbentuk pelanggaran maksim relevansi (hubungan). Dari data di atas,
pelanggaran yang terjadi dikarenakan di dalam tuturannya mitra tutur
memberikan informasi secara tidak relevan. Dalam penelitian yang dilakukan
oleh Tiarina (2009: 62-70) menjelaskan bahwa dalam maksim hubungan
menyarankan penutur untuk mengatakan apa-apa yang relevan sehingga akan
menghasilkan tuturan yang kooperatif. Sebaliknya, apabila tidak mengikuti
aturan tersebut akan menghasilkan tuturan yang tidak kooperatif. Dari
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penjelasan tersebut sudah jelas apabila penutur mengaharapkan informasi atau
respon yang relevan dengan apa yang dipertanyakan sebelumnya oleh penutur.
Dalam naskah Rombong peniliti menemukan sebanyak 27% (10 data)
pelanggaran maksim relevansi (hubungan) yang dilakukan oleh tokoh.
Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena beberapa tokoh memberikan
informasi secara tidak relevan atau tidak selaras dengan apa yang ditanyaan
sebelumnya. Dalam pelanggaran yang telah dilakukan oleh para tokoh dalam
naskah Rombong terdapat implikatur yang terdapat di dalamnya. Implikatur
yang telah ditemukan oleh peneliti yaitu antara lain implikatur yang bersifat
membela diri, rendah diri, meminta kejelasan. Dalam setiap pelanggaran
memiliki implikatur atau makna yang berbeda-beda, akan tetapi dalam naskah
Rombong implikatur yang ditemukan peneliti banyak yang sersifat seperti yang
telah disebutkan sebelumnya.
d. Pelanggaran Maksim Cara
Analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan data dalam naskah
Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan yang di dalamnya terdapat
pelanggaran prinsip kerjasama berbentuk pelanggaran maksim cara yang
berjumlah lima data. akan tetapi dalam pembahasan ini peneliti hanya akan
menjelaskan beberapa data yang dianggap lebih menjelaskan mengenai
pelanggaran maksim cara.
Tabel 4.5 Daftar data pelanggaran maksim cara dalam naskah Rombong
karya Bagus Wahyu Setyawan
Data

No

Adegan

Data

Ke-

10

2

Purwasih : “….. Weh ana mas Kanthong iki, kok
njanur gunung esuk-esuk wis teka kene.”
(… Weh ada mas Kanthong ini, kok janur gunung
pagi-pagi udah sampai sini.)
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Kanthong :“Woooo…. hla belum tau dia. Kanthong
menika rak pengawal sekaligus ASPRI-ne Mas
Sarwono ta mbak.”
(Wooo… lha belum tau dia. Kanthong itu pengawal
sekaligus ASPRInya Mas Sarwono mbak.)
Purwasih : “…. Kanthong niku niyate sae lo, kok
malah dipaido.”
(… Kanthong itu niatnya baik lo, kok malah
disalahin.)
11

2

13

2

Kanthong : “… Siap dados JURKAM (nirokake
orasine calon presiden rikala kampanye). .....”
(… Siap jadi JURKAM (menirukan orasi calon
presiden ketika kampanye)… )
Mirah

:“Wonten napa ta mbak Asih kok anggone

ngedoli sayur ngembang kacang terus? Lagi ana
masalah apa piye?”
(Kenapa ta mbak Asih kok ketika menjual sayur
cemberut terus? Lagi ada masalah apa gimana?
Purwasih : “Ora kok mbak. Aku iki mung kekeselen
wae kok e.”
(Enggak kok mbak. Aku Cuma kecapekan saja kok.)
Dalam setiap kalimat di atas terdapat pelanggaran prinsip kerjasama
berupa pelanggaran maksim cara. Dari data di atas pelanggaran yang terjadi
dikarenakan di dalam tuturannya mitra memberikan informasi secara tidak
jelas, singkat dan tidak teratur. Dalam penelitian yang telah dilakukan
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sebelumnya oleh Tiarini (2009: 62-70) menyatakan bahwa dalam maksim cara
menghendaki penutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak rancu, tidak
berlebih-lebihan, dan runtut. Apabila penutur berbicara tidak sesuai dengan
yang dijelaskan tersebut maka penutur telah melakukan penyimpangan maksim
cara. Selain itu, penutur dapat dikatakan melanggar maksim cara apabila
berbicara secara singkat dan tidak jelas sehingga mitra tutur tidak memahami
apa maksud yang disampaikan oleh penutur tersebut. Dari penjelasan tersebut
sudah jelas apabila penutur mengharapkan informasi atau respon dari mitra
tutur yang jelas dan tidak terlalu singkat agar penutur dapat memahami maksud
dari yang disampaikan oleh mitra tutur.
Dalam naskah Rombong peneliti menemukan pelanggaran maksim cara
sebanyak 14% (5 data) yang dilakukan oleh tokoh dalam naskah. Pelanggaran
tersebut terjadi karena beberapa tokoh memberikan informasi secara singkat
dan tidak jelas sehingga pelanggaran tersebut terjadi. Dalam setiap pelanggaran
yang dilakukan tokoh dalam naskah Rombong terdapat makna atau implikatur
di dalamnya. Implikatur yang telah ditemukan oleh peneliti yaitu antara lain
implikatur yang bersifat meminta penjelasan dan bersifat menunjukkan. Setiap
pelanggaran maksim memiliki implikatur yang berbeda-beda akan tetapi dalam
pelanggaran maksim cara dalam naskah Rombong peneliti menemukan
implikatur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasakar penjelasan tersebut,
hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Sulistyowati (2014) berdasarkan penelitiannya dapat diambil simpulan bahwa
pelanggaran maksim cara dapat terjadi karena penutur berbicara dengan tidak
jelas dan singkat sehingga kontribusi yang diberikan terlalu singkat dan tidak
ada kejelasan yang membuat percakapan menjadi tidak efektif.
2. Relevansi dengan Bahan Ajar di Kelas IX SMP
Pada dasarnya pembelajaran di sekolah tidak hanya mengajarkan
mengenai ilmu pengetahuan saja akan tetapi juga mengajarkan mengenai tradisi
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dan budaya. Mata pelajarannyapun tidak hanya pelajaran nasional tetapi ada pula
pembelajaran mengenai bahasa dan tradisi daerah atau bahasa Jawa. Adanya
pembelajaran bahasa Jawa ini bertujuan supaya siswa tetap mempelajari dan
melestarikan bahasa, sastra, serta kebudayaan Jawa. Pada era generasi z ini
banyak remaja yang mengalami penurunan moral, hal tersebut dapat dibuktikan
dari berbagai kasus yang telah terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
banyak pihak yang turut andil di dalamnya. Salah satunya yaitu pihak sekolah.
Dengan adanya pembelajaran di sekolah dapat membantu membentuk moral siswa
secara efektif. Tidak hanya pembelajaran kewargaanegaraan saja yang dapat
membantu membentuk moral siswa, pembelajaran sastra dan bahasa juga
memiliki pernan penting. Nilai-nilai moral dan spiritual di dalam bahasa Jawa
diharapkan dapat membantu membangun karakter dan moral anak-anak Indonesia
khususnya di Jawa menjadi lebih baik. Dalam hal ini peran kurikulum cukuplah
penting dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan di

Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia lebih baiknya menggunakan kurikulum yang
saat ini berlaku yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 kelas IX semester I,
K.D 3.3 menelaah naskah sandiwara.
Penelitian ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum
2013. Kompetensi yang dimaksudkan yaitu menelaah naskah sandiwara.
Referensi pembelajaran yang digunakan biasanya hanya menggunakan naskah
sandiwara yang terdapat dalam buku ajar yang telah disepakati oleh MGMP.
Naskah sandiwara yang disampaikan kepada siswa dapat bersumber dari mana
saja. Guru bisa menggunakan berbagai jenis sumber yang dapat dijadikan
relevansi untuk siswa di sekolah menengah pertama. Seperti contohnya guru dapat
menggunakan majalah Jawa seperti Panjebar Semangat, Djoko Lodhang, atau
majalah Jawa yang lain. Dapat pula menggunakan sumber dari internet maupun
menggunakan naskah dari berbagai penulis lakon Jawa.
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Dari

hasil

penelitian

yang

dilakukan

oleh

peneliti,

didapatlan

permasalahan saat pembelajaran naskah sandiwara Jawa di sekolah yaitu materi
dan referensi masih bersumber dari buku yang diberikan oleh sekolah. Hal ini
membuat siswa minin akan materi naskah sandiwara Jawa. Seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Hafit selaku guru bahasa Jawa di kelas IX SMP Negeri 2
Surakarta, bahwa masih banyak siswa yang memiliki pemahaman akan kosa kata
dan pengetahuan bahasa Jawa yang kurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya
siswa hanya bergantung pada materi yang sudah ada dan tidak mau berusaha
untuk mencari materi dari sumber lain untuk menambah pengetahuan mereka.
Para siswa juga memiliki pemahaman kosakata bahasa Jawa yang kurang, hal
tersebut terjadi karena kurangnya minat siswa untuk membaca bacaan berbahasa
Jawa sehingga pemahaman bahasa yang dimiliki kurang dan hanya memahami
kosakata yang digunakan sehari-hari. Pendapat tersebut diperkuat dengan
pengakuan Lintang dan Tafara bahwa penguasaan kosakata mereka kurang dan
kurang memahami arti dari beberapa kosakata berbahasa Jawa.
Penelitian ini bertujuan untuk merelevansikan pelanggaran prinsip
kerjasama dalam naskah Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan dengan bahan
ajar menelaah naskah sandiwara kelas IX di Sekolah Menengah Pertama. Naskah
sandiwara Rombong relevan apabila digunakan sebagai bahan ajar menelaah
naskah sandiwara kelas IX Sekolah Menengah Pertama, sebab di dalam naskah
tersebut terdapat prinsip kerjasama serta pelanggaran prinsip kerjasama yang
dapat mempermudah siswa untuk mengetahui maksud yang ingin disampaikan
secara tidak langsung. Bahasa yang digunakan dalam naskah Rombong adalah
bahasa Jawa yang biasa dipakai sehari-hari. Hal tersebut dapat menambah
wawasan kosakata baru untuk para siswa. Naskah Rombong karya Bagus Wahyu
Setyawan relevan apabila digunakan sebagai bahan ajar pada kelas IX karena
bahasa dalam naskah tidak jauh berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan
sehari-hari sehingga siswa tidak akan kesulitan untuk memahami arti dan maksud
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percakapan dalam naskah Rombong. Bahasa yang ringan dan tidak begitu asing
yang terdapat dalam naskah Rombong dapat menambah wawasan kosakata para
siswa yang memiliki pemahaman kosakata yang kurang. Berikut hasil wawancara
dengan guru, siswa kelas IX SMP Negeri 2 Surakarta serta ahli bahasa.
a. Hasil Wawancara dengan Guru Bahasa Jawa
Wawancara dengan guru bahasa Jawa dilakukan oleh peneliti dengan
Ibu Hafit selaku guru bahasa Jawa kelas IX di SMP Negeri 2 Surakarta.
Kegiatan wawancara dilakukan di sekolah yaitu di SMP Negeri 2 Surakarta.
Ibu Hafit selaku narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti
dengan lancar tanpa ada kendala. Jawaban narasumber tentang pertanyaan yang
diberikan oleh peneliti terkait pembelajaran bahasa Jawa yang dilakukan di
SMP Negeri 2 Surakarta yaitu sama seperti pembelajaran pada umumnya.
Pembelajaran berlangsung sesuai dengan acuan pada kurikulum 2013. Pada
pembelajaran materi menelaah naskah sandiwara guru menjelas materi tentang
unsur instristik dan ektristik yang terdapat dalam naskah, kemudian siswa
diberi tugas untuk mencari unsur instrisk naskah yang sudah disajikan di dalam
buku paket. Setelah itu siswa ditugaskan mencari kosa kata sulit yang terdapat
dalam naskah kemudian siwa mencoba mencari arti kosakata yang ditemukan.
Apabila siswa tidak mengetahui arti dari kosa kata yang ditemukan dapat
menanyakan kepada guru.
Dalam pembelajaran menelaah naskah sandiwara media yang
digunakan guru masih bersumber dari buku teks yang diberikan oleh sekolah,
akan tetapi guru tetap mencari sumber materi lain dari youtube dan google.
Kendala yang sering dialami oleh guru selama berjalannya pembelajaran yaitu
siswa kurang konsentrasi serta cepat bosan, hal tersebut terjadi karena referensi
yang digunakan dalam pembelajaran yang monoton dari buku teks saja.
Kendala lain yaitu siswa yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa
sehingga dalam penyampaian materi guru menggunakan bahasa Jawa dan
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sesekali menggunakan bahasa Indonesia agar mempermudah siswa untuk
memahami apa yang telah disampaikan serta siswa juga kesulitan memahami
kosakata berbahasa Jawa. Menurut pendapat dari Bu Hafit sebagai narasumber,
naskah Rombong dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran karena isi
dari naskah tersebut bagus. Bahasa yang digunakan dalam naskah Rombong
mudah dipahami, tidak terdapat kosakata yang sulit, amanat yang terdapat
dalam naskah sangat bagus, terdapat juga uanggah-ungguh bahasa yang dapat
diajarkan dan dipraktikkan oleh siswa. Narasumber setuju apabila naskah
Rombong relevan apabila dijadikan contoh bahan ajar di Sekolah Menengah
Pertama.
b. Hasil Wawancara dengan Siswa
1) Hasil Wawancara dengan Lintang Fajri Anbiya
Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan Lintang Fajri Anbiya
selaku siswa kelas IX SMP Negeri 2 Surakarta berjalan dengan lancar serta
narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti tanpa
hambatan. Menurut pendapat Lintang selaku narasumber, kegiatan
pembelajaran bahasa Jawa sejauh ini berjalan dengan lancar, terkadang
merasa sedikit bosan karena materi hanya bersumber dari buku teks yang
diberikan oleh sekolah. Materi yang diberikan oleh guru yaitu materi dasar
seperti unsur instristik dan unsur ekstristik dalam naskah. Kemudian siswa
diminta untuk mencari unsur instristik yang ada dalam naskah dan mencari
serta mengartikan kata-kata sulit yang terdapat dalam naskah yang disajikan.
Menurut pendapat dari narasumber, naskah Rombong cocok dijadikan
referensi pembelajaram di kelas. Naskah Rombong mudah dipahami, isi
naskah juga sangat mendidik. Terdapat banyak pelajaran hidup yang dapat
diambil dalam naskah Rombong, sehingga naskah Rombong dapat dijadikan
sebagai bahan ajar.
2) Hasil Wawancara dengan Tafara Kiranjani
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Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan Tafara Kiranjani selaku
siswa kelas IX SMP Negeri 2 Surakarta berjalan dengan lancar serta
narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti tanpa
hambatan. Menurut pendapat Tafara selaku narasumber, pembelajaran
bahasa Jawa berjalan lancar, sistem penjelasan materi sangat tertata
sehingga lebih mudah memahami materi yang diberikan. Selama proses
pembelajaran berlangsung terdapat hal-hal yang dapat menarik minat siswa
untuk lebih konsentrasi selama pembelajaran, misalnya adanya pemberian
emoticon dalam daftar nama siswa yang sudah mengerjakan tugas. Selama
proses pembelajaran berlangsung tidak terlalu banyak hambatan yang
dialami, hanya saja narasumber seringkali terhambat karena tidak
mengetahui arti kosakata ataupun kalimat yang ada. Menurut narasumber
naskah Rombong cocok apabila digunakan sebagai bahan aja. Alur yang
disajikan dalam naskah Rombong bagus, bahasa yang digunakan mudah
dipahami serta sesekali dapat terbawa oleh suasanya yang terdapat di dalam
naskah. Selain itu, banyak pesan yang terdapat dalam naskah sehingga dapat
diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
c. Hasil Wawancara dengan Ahli Bahasa
Wawancara dengan ahli bahasa peniliti lakukan dengan Bapak Rohmadi
selaku salah satu dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
di Universitas Sebelas Maret. Wawancara dilakukan di gedung E FKIP UNS.
Bapak Rohmadi selaku narasumber memberikan jawaban tentang pertanyaan
peneliti mengenai penggunaan naskah Rombong sebagai relevansi bahan ajar
di Sekolah Menengah Pertama. Menurut narasumber bahasa penulisan naskah
yang baik yaitu sesuai dengan PUEBI, kemudian bahasa yang digunakan harus
komunikatif yang bisa dipahami maksudnya oleh pembaca. Penggunaan bahasa
yang komunikatif dapat mempermudah para pembaca naskah agar dapat
memahami isi dan maksud dari naskah yang dibaca. Dalam penulisan naskah,
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peran penting prinsip kerjasama harus bisa dipahami. Proses penulisan naskah
menurut narasumber harus dilihat dari delapan aspek di-, yaitu didengar,
dirasakan, dikerjakan, dikolaborasikan, didiskusikan, dikritisi, dan disayangi.
Apabila menunggunakan delapan aspek di- tersebut akan berdampak dalam
prinsip kerjasama baik dalam statregi teks, koteks, dan konteks yang akan
saling berhubungan.
Menurut narasumber penggunaan bahasa dalam naskah Rombong sudah
sesuai dengan tata tulis ejaan, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan
bahasa Jawa dimana hal tersebut dapat berdampak pada keterbacaan serta teks,
koteks, dan konteks yang dapat dipahami secara utuh. Naskah sandiwara
Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan tersebut menurut narasumber dapat
digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Jawa kelas IX SMP karena
sesuai dengan kebutuhan dan KD yang terdapat di kelas IX. Di kelas IX
terdapat KD menelaah naskah sandiwara dimana naskah ROmbong dapat
dijadikan referensi naskah yang digunakan. Dalam naskah Rombong ini
penulis sudah pasti memepertimbangkan bahasa da nisi naskah agar dapat
digunakan oleh semua aspek dan semua jenjang baik usia maupun pendidikan.
Kelebihan naskah Rombong menurut narasumber apabila dijadikan sebagai
bahan ajar yaitu menggunakan konteks keseharian dari masyarakat sehingga
siswa

dapat

dengan

mudah

memahami

naskah

tersebut.

Adapun

kekurangannya yaitu perlu ditambahkannya multibahasa di dalam naskah
Rombong.

