
I. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pragmatik

Leech (1993:1) mengembangkan pragmatik dengan pengertian yang luas. Leech

menggunakan pengertian pragmatik secara umum sebagai sebuah studi mengenai

makna dalam linguistik. Beberapa bidang yang termasuk pragmatik umum adalah

pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Pragmalinguistik merupakan studi

mengenai makna bahasa yang berhubungan dengan grammar atau linguistik itu

sendiri, sedangkan sosiopragmatik merupakan studi yang mempelajari makna

yang berhubungan dengan sosiologi.

Leech (1993:1) menyataan bahwa seseorang tidak dapat memahami sifat bahasa

kecuali dia memahami pragmatik. Bagaimana bahasa digunakan dalam

komunikasi, pragmatik telah menjadi cabang linguistik yang penting. Levinson

(1983:5) menyatakan bahwa secara sederhana, pragmatik adalah studi mengenai

penggunaan bahasa, tetapi definisi pragmatik berlaku sekarang mempunyai sifat

yang lebih kompleks. Pragmatik merupakan studi yang memfokuskan pada makna

yang berhubungan dengan konteks. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa

pragmatik dapat didefinisikan sebagai sebuah studi mengenai bagaimana tuturan

mempunyai makna dalam situasinya. Hal ini dapat memberi pengertian bahwa

pragmatik merupakan sebuah studi untuk memahami makna tuturan dengan cara

melihat pada situasinya dan kapan tuturan tersebut berlangsung.



Levinson (1983:2) mendefinisikan bahwa pragmatik merupakan studi mengenai

keterkaitan antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar untuk memahami

bahasa yang bersangkutan. Pragmatik merupakan sebuah studi linguistik yang

menitikberatkan pada keterkaitan antara bahasa dan konteks.

Penulis lebih menekankan pengertian pragmatik pada pendapat Levinson yang

menyatakan bahwa pragmatik merupakan studi linguistik yang menitikberatkan

pada keterkaitan antara bahasa dan konteks. Dengan demikian, konteks memiliki

peranan kuat dalam menuturkan maksud penutur.

2.2 Implikatur Sebagai Subkajian Pragmatik

Implikatur ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang

ersebut adalah maksud pembicara

yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah

maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Hal tersebut

dinyatakan oleh Grice (dalam Soeseno, 1993:30). Lebih jauh Nababan (dalam

Mulyana, 2005:11-12) menyatakan bahwa implikatur berkaitan erat dengan

konvensi kebermaknaan yang terjadi di dalam proses komunikasi. Konsep itu

paham dengan arah pembicaraan (komunikasi) tersebut, maka sering kali

Brown dan Yule (dalam Rusminto dan Sumarti, 2006:66) menyatakan bahwa

implikatur adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni

sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual yang

digunakan untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud



oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah.

ketika berada di sebuah toko mainan, tuturan tersebut sesungguhnya bukan hanya

bermaksud untuk bertanya kepada bapaknya, melainkan mengimplikasikan

sebuah permintaan untuk dibelikan mainan. Hal inilah yang menjadi alasan utama

pragmatik tertarik pada kajian fenomena ini.

Sejalan dengan pendapat-pendapat pakar di atas (Lubis, 1991:67) menyatakan

bahwa implikatur itu adalah arti atau aspek arti pragmatik. Dengan demikian

hanya sebagian saja dari arti literal (harfiah) itu yang turut mendukung arti

sebenarnya dari sebuah kalimat, selebihnya berasal fakta-fakta di sekeliling kita

(atau dunia ini) situasinya, kondisinya.

Dari pendapat-pendapat di atas, penulis mengacu pada pengertian implikatur dari

Brown dan Yule (dalam Rusminto dan Sumarti, 2006:66) menyatakan bahwa

implikatur adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan. Maksud

tuturan seseorang dibungkus atau disembunyikan, apa yang disebutkan tidak

hanya memiliki makna literal tetapi juga makna nonliteral. Implikatur sebagai

wujud tuturan yang bermakna terselubung dalam percakapan secara bilateral,

merupakan bentuk kajian pragmatik. Dikatakaian demikian karena dalam suatu

tindak tutur yang melibatkan penutur dan mitra tutur, khususnya dalam produksi

tuturan, pemaknaannya dilakukan secara dikotomis. Pertama, pemahaman makna

tuturan secara linguistik sebagaimana yang terjadi pada aliran struktualis atau

aliran tradisional Chomsky, oleh Grice (dalam Mulyana, 2005:12)  dinamakan

pemahaman konvensional. Kedua, Pemahaman makna tuturan secara fungsional,

artinya bahwa tuturan dipahami melalui unsur-unsur nonlinguistik termasuk



konteks tutur yang mengikuti tuturan itu yang disebut pemahaman makna tuturan

secara konversasional atau percakapan.

Dari definisi kedua dapat disimpulkan bahwa pemahaman makna tuturan secara

konversasional yang bersifat nonlinguistik itu secara fungsional masuk dalam

kajian pragmatik. Pengertiannya bahwa suatu tuturan yang dituturan penutur dan

mitra tutur secara lingual dalam komunikasi verbal harus dilihat secara

kontekstual sehingga maksud tuturan yang dituturkan dapat dipahami, atau paling

tidak mitra tutur memahami untuk apa suatu tuturan dibuat atau dilakukan oleh

penutur. Pemahaman maksud tuturan nonkonvensional itu disebut implikatur.

Jadi, konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering

terdapat antara dengan apa yang diimplikasi (Nababan

dalam Lubis 1991:70).

Keberadaan implikatur dalam suatu percakapan secara fungsional dapat menjawab

keterbataan pemahaman bahasa secara struktural. Mitra tutur harus memahami

fungsi-fugsi tuturan yang disampaikan penutur secara komprehensif dan utuh.

Implikatur adalah wujud produk tutur secara fungsional yang mengimplikasikan

makna yang berupa satuan pragmatis dalam percakapan itu dapat dikategorikan ke

dalam bidang kajian pragmatik (Mulyana, 2005:13-14).

2.2.1 Jenis-Jenis Implikatur Percakapan

Levinson 1993 (dalam Sari, 2007) menyebutkan bahwa implikatur percakapan

dalam kegiatan berkomunikasi terbagi dalam dua jenis, yaitu: implikatur standart



dan implikatur flouting. Implikatur standart mempunyai pengertian yang mudah

dipahami, sedangkan implikatur flouting sendiri mempunyai pemahaman adanya

tindakan yang tidak kasat mata, cenderung berupa tindakan  nonverbal sehingga

sulit untuk dipahami. Kajian mengenai jenis-jenis implikatur adalah sebagai

berikut:

1. Implikatur Standar (Superficial)

Pemahaman yang disesuaikan dengan namanya, yaitu implikatur standar sangat

mudah dipahami. Apabila ditemukan adanya prinsip kerja sama dan penggunaan

empat maksim dasar prcakapan, yaitu maksim kuantitas; kualitas; hubungan; dan

cara, maka dapat diidentifikasi bahwa tuturan tersebut termasuk ke dalam

implikatur standar (dilihat secara kasat mata).

(1) A: Di mana Bill?

(2) B: Ada mobil VW kuning di depan rumah Sue.

Seperti pada contoh (1) dan (2), bahwa pemunculan implikatur jenis ini akan

diikuti dengan adanya penggunaan empat maksim dasar percakapan.

2. Implikatur Flouting

Pelanggaran B terhadap maksim kuantitas dan hubungan dalam contoh (1) dan (2)

merupakan salah satu alasan mengapa muncul implikatur flouting. Implikatur

flouting tersebut berfungsi untuk memberikan informasi yang tidak kasat mata dan

cenderung mengambang. Jawaban (2) tidak secara langsung menjawab pertanyaan

(1). Meskipun secara kasat mata, B tidak mempunyai respon yang baik untuk

memenuhi prinsip kerja sama tetapi terdapat kerja sama yang mendalam pada

tuturan tersebut. Fenomena itulah yang dinamakan implikatur flouting. Tuturan  B

tersebut tidak dapat secara langsung diidentifikasi memenuhi prinsip kerja sama

karena memerlukan penalaran dan logika mendalam mengenai maksud dan



tuturannya. Implikatur flouting tersebut sering muncul dengan sebuah pertanda,

yaitu tindakan nonverbal. Seorang partisipan dalam peristiwa tutur terkadang

tidak perlu menyampaikan implikaturnya dalam sebuah  tindakan nonverbal,

untuk ditangkap oleh mitra tuturnya sebagai sebuah implikatur. Hal ini semakin

dipertegas bahwa tidak sedikit partisipan sebuah peristiwa tutur menyampaikan

implikatur floutingnya dengan sebuah tuturan, seperti pada tuturan contoh di atas.

2.3 Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan hal penting di dalam kajian pragmatik. Menurut Rustono

(1999:31) tindak tutur atau tindak ujar merupakan entitas yang bersifat sentral di

dalam pragmatik. Chaer (2004:16) berpendapat bahwa tindak tutur merupakan

gejala individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh

kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

Tindak tutur adalah bagian dari peristiwa yang merupakan fenomena aktual dalam

situasi tutur. Jika peristiwa tutur di dalam bentuk praktisinya adalah wacana

percakapan, maka unsur pembentuknya adalah tuturan (Suyono 1990:5). Istilah

tindak tutur adalah di dalam mengucapkan suatu kalimat, pembicara tidak semata-

mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan kalimat itu. Di dalam

pengucapannya ia juga menindakkan sesuatu.

2.3.1 Jenis-Jenis Tindak Tutur

Berdasarkan konteks dan situasi tindak tutur dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur

langsung dan tindak tutur tidak langsung. Secara formal berdasarkan modusnya,

kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (introgatif0,



dan kalimat perintah (imperatif). Kalimat berita digunakan untuk memberitahukan

sesuatu (informasi); kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu , dan kalimat

perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan atau permohonan

(Wijana, 1996:30).

Wijana (1996:29) menguraikan jenis-jenis tindak tutur dalam bahasa Indonesia.

Sebelum menguraikan jenis-jenis tindak tutur dalam bahasa Indonesia, perhatikan

contoh berikut.

(3) Rambutmu sudah panjang

(4) Potonglah rambutmu itu!

(5) Radionya kurang keras

(6) Radionya  keras sekali

Tuturan (3) dapat mengandung arti yang sebenarnya dan berfungsi untuk

menyatakan informasi secara langsung karena modusnya adalah kalimat berita

(deklaratif). Akan tetapi, bila tuturan (3) diutarakan oleh seorang ibu kepada anak

laki-lakinya, kalimat tersebut mungkin saja merupakan pengungkapan secara

tidak langsung dari (4). Dikatakan secara tidak langsung karena maksud

memerintah diutarakan dengan kalimat berita.

Tuturan (5) dapat mengandung arti yang sebenarnya atau arti literal bila penutur

tidak dapat mendengar radio yang dibunyikan dengan volume suara yang sangat

kecil. Akan tetapi, bila (5) diutarakan oleh seorang yang merasa terganggu

konsentrasi belajarnya agar mitra tuturnya mematikan radio yang terlalu keras di

dengarnya itu, tuturan (5) ini memiliki makna yang lain sekali dengan makna

literalnya. Dalam hal ini (5) merupakan pengungkapan nonliteral dari (6). Dari



uraian tersebut tindak tutur dapat dibedakan menjadi tindak tutur langsung dan

tindak tutur tidak langsung, dan tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal.

2.3.1.1 Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung

Wijana (1996:30-32) mengungkapkan bahwa secara formal, berdasarkan

modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya

(introgatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara konvensional kalimat berita

digunakan untuk memberitakan sesuatu (informasi), kalimat tanya untuk

menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan,

permintaan, atau permohonan. Bila kalimat berita difungsikan secar konvensional

untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah

untuk menyuruh, mengajak, memohon, dan sebagainya, tindak tutur yang

terbentuk adalah tindak tutur langsung (direct speech act), seperti dalam  (7), (8),

dan (9) berikut.

(7) Sidin memiliki lima ekor kucing

(8) Di manakah letak pulau Bali?

(9) Ambilkan baju saya!

Di samping itu untuk berbicara secara sopan, perintah dapat diutarakan dengan

kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa dirinya

diperintah. Bila hal ini yang terjadi, terbentuk tindak tutur tidak langsung. Untuk

ini dapat dilihat kalimat (10) dan (11) di bawah ini:

(10) Ada makanan di almari

(11) Di mana sapunya?

Kalimat (10), bila diucapkan kepada seorang teman yang membutuhkan makanan,

dimaksudkan untuk memerintah lawan tuturnya mengambil makanan yang ada di

almari yang dimaksud, bukan sekadar untuk menginformasikan bahwa di almari



ada makanan. Demikian pula tuturan (11) bila diutarakan oleh seorang ibu kepada

seorang anak, tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan dimana letak sapu

itu, tetapi juga secara tidak langsung memerintah sang anak untuk mengambil

sapu iu. Untuk ini perhatikan wacana (12) dan (13) sebagai perluasan konteks (10)

dan (11):

(12) + Din, perutku kok lapar, ya
- Ada makanan di almari
+ Baik, kuambil semua, ya?

(13) Ibu   : Di mana sapunya, ya?
Anak: Sebentar, bu, akan saya ambilkan

Kesertamertaan tindakan (-) dalam (12) dan (13) karena ia mengetahui bahwa

tuturan yang diutarakan oleh lawan tuturnya bukanlah sekedar menginformasikan

sesuatu, tetapi menyuruh orang yang diajak bicara.

Tuturan yang diutarakan secara tidak langsung biasanya tidak dapat dijawab

secara langsung, tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang terimplikasi di

dalamnya. Tuturan (14) dan (15) yang secara tidak langsung dipergunaklan untuk

memohon maaf, dan menyuruh seorang tamu  meninggalkan tempat pondokan

mahasiswa putri, tidak dapat dijawab secara langsung, tetapi harus dengan

pemberian maklum atau maaf, dan tindakan untuk segera meninggalkan

pondokan. Oleh karena itu, (16) dan (17) terasa janggal, sedangkan (18) dan (16)

terasa lazim untuk mereaksi (14) dan (15) dalam konteks tersebut:

(14) saya kemarin tidak dapat hadir

(15) jam berapa sekarang?

(16) + saya kemarin tidak dapat hadir
- sudah tahu, kemarin kamu tidak kelihatan

(17) +Jam berapa sekarang?
- Jam 12 malam, Bu



(18) - Saya kemarin tidak dapat hadir
+ Ya, tidak apa-apa

(19) + Jam berapa sekarang?
- Ya Bu, sekarang saya pamit.

Dari uraian di atas skema penggunaan modus kalimat dalam kaitannya dengan

kelangsungan tindak tutur dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Modus Kalimat Langsung dan Tidak Langsung

Modus Tindak Tutur
Langsung Tidak Langsung

Berita Memberitakan Menyuruh
Tanya Bertanya Menyuruh
Perintah Memerintah -

Skema di atas juga menunjukkan bahwa kalimat perintah tidak dapat digunakan

untuk mengutarakan tuturan secara tidak langsung.

2.3.1.2 Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal

Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-

kata yang menyusunnya, sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur

yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata

yang menyusunnya. Untuk jelasnya dapat diperhatikan kalimat (20) s.d. (59)

berikut.

(20) Penyanyi itu suaranya bagus

(21) Suaramu bagus, (tapi tak usah nyanyi saja)

(22) Radionya keraskan! Aku ingin mencatat lagu itu.

(23) Radionya kurang keras. Tolong keraskan lagi. Aku mau belajar.

Kalimat (20) bila diutarakan untuk maksud memuji atau mengagumi kemerduan

suara penyanyi yang dibicarakan, merupakan tindak tutur literal, sedangkan (21),

karena penutur memaksudkan bahwa suara lawan tuturnya tidak bagus dengan

mengatakan tak usah nyanyi saja , merupakan tindak tutur tidak literal. Demikian



pula karena penutur benar-benar menginginkan lawan tutur untuk mengeraskan

(membesarkan) volume radio untuk dapat secara leih mudah mencatat lagu yang

didengarkannya, tindak tutur kalimat (22) adalah tindak tutur literal. Sebaliknay,

karena penutur sebenarnya menginginkan mitra tutur mematikan radionya, tindak

tutur dalam (23) adalah tindak tutur literal. (Wijana, 1996:32-33)

2.3.2 Interseksi Berbagai Jenis Tindak Tutur

Bila tindak tutur langsung dan tidak langsung disinggungkan dengan tindak tutur

literal dan tindak tutur tidak literal, akan didapatkan tindak tutur-tindak tutur

berikut.

1. Tindak tutur langsung literal

2. Tindak tutur tidak langsung literal

3. Tindak tutur langsung tidak literal

4. Tindak tutur tidak langsung tidak literal

2.3.2.1 Tindak Tutur Langsung Literal

Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus

tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Maksud

memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat

berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya, dan sebagainya. Untuk ini

dapat diperhatikan kalimat (24) s.d. (26) berikut.

(24) Orang itu sangat pandai

(25) Buka mulutmu!

(26) Jam berapa sekarang?



Tuturan (24), (25), dan (26) merupakan tindak tutur langsung literal bila secara

berturut-turut dimaksudkan untuk memberitakan bahwa orang yang dibicarakan

sangat pandai, menyuruh agar lawan tutur membuka mulut, dan menanyakan

pukul berapa ketika itu. Maksud memberitakan diutarakan dengan kalimat berita

(24), maksud memerintah dengan kalimat perintah (26), dan maksud bertanya

dengan kalimat tanya.

2.3.2.2 Tindak Tutur tidak Langsung Literal

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan

modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna

kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudnya penutur.

Dalam tindak tutur ini dimaksudkan penutur. Dalam tindak tutur ini maksud

memerintah diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya.

Untuk jelasnya dapat dilihat kalimat (27) dan (28) di bawah ini:

(27) lantainya kotor

(28) di mana handuknya?

Dalam konteks seorang ibu rumah tangga berbicara dengan pembantunya pada

(27), tuturan ini tidak hanya informasi tetapi terkandung maksud memerintah

yang diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat berita. Makna kata-kata

menyusun (27) sama dengan maksud yang dikandungngnya. Demikian pula dalam

konteks seorang suami bertutur dengan istrinya pada (28) maksud memerintah

untuk mengambilkan handuk diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat

tanya, dan makna kata-kata yang menyusunnya sama dengan maksud yang

dikandung. Untuk memperjelas maksud memerintah (27) dan (28) di atas,

perluasannya ke dalam konteks (29) dan (30) diharapkan dapat membantu:

(29) + Lantainya kotor



- Baik, saya akan menyapu sekarang, Bu.

(30)+ Di mana handuknya?
- Sebentar, saya ambilkan.

Pernyataan (29) dan (30) akan sangat lucu dan janggal bila dalam konteks seorang

pembantu dan istri menjawab seperti (31) dan (32) berikut.

(31) + Lantainya kotor
- Memang kotor sekali ya, Bu.

(32) + Di aman handuknya?
- Di almari

Jawaban (-) dalam (31) dan (32) akan mengagetkan sang majikan yang memang

sudah merasa jengkel melihat lantai kamar rumahnya kotor, dan mengejutkan

sang suami yang tidak membawa handuk, dan sekarang sudah terlanjur berada di

kamar mandi.

2.3.2.3 Tindak Tutur Langsung tidak Literal

Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan

modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang

menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya.

Maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat perintah, dan maksud

menginformasikan dengan kalimat berita. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan

(33) dan (34) di bawah ini:

(33) Suaramu bagus, kok

(34) Kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutmu!



Dengan tindak tutur langsung tidak literal penutur dalam (33)  memaksudkan

bahwa suara lawan tuturnya tidak bagus. Sementara ini dengan kalimat (34)

penutur menyuruh lawan tuturnya yang mungkin dalam hal ini anaknya, atau

adiknya untuk menutup mulut sewaktu makan agar terlihat sopan. Data (33) dan

(34) menunjukkan bahwa di dalam analisis tindak tutur bukanlah apa yang

dikatakan yang pentng, tetapi bagaimana cara mengatakannya.

Hal lain yang perlu diketahui adalah kalimat tanya tidak dapat digunakan untuk

mengutarakan tindak tutur langsung tidak literal.

2.3.2.4 Tindak Tutur tidak Langsung tidak Literal

Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan

dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang

hendak diutarakan. Untuk menyuruh seseorang pembantu menyapu lantai yang

kotor, seorang majikan dapat saja dengan nada teertentu mengutarakan kalimat

(35). Demikian pula untuk menyuruh seorang tetangga mematikan atau

mengecilkan volume radionya, penutur dapat mengutarakan kalamat berita dan

kalimat tanya (35) dan (37) berikut.

(35) Lantainya bersih sekali

(36) Radionya terlalu pelan. Tidak kedengaran

(37) Apakah radio yang pelan seperti itu dapat kau dengar?

Akhirnya secara ringkas Wijana (1996:36)  mengikhtisarkan bahwa tindak tutur

dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi.

1. Tindak tutur langsung

2. Tindak tutur tidak langsung

3. Tindak tutur literal



4. Tindak tutur tidak literal

5. Tindak tutur langsung literal

6. Tindak tutur tidak langsung literal

7. Tindak tutur langsung tidak literal

8. Tindak tutur tidak langsung tidak litaeral.

2.3.3 Modus Tuturan

Secara formal, berdasarkan modusnya Wijana (1996:32) membedakan tuturan

menjadi tiga yakni, tuturan bermodus deklaratif, modus introgatif, dan modus

imperatif.

(1) Modus deklaratif, digunakan untuk memberitakan sesuatu (informasi). Secara

konvensional modus deklaratif ditandai dengan tanda titik dengan intonasi

yang datar.

Misalnya : (38) Ayah pergi ke kantor pagi ini.

Tuturan (38) di atas termasuk ke dalam modus deklaratif karena

isinya memberitakan suatu informasi bahwa ayah pergi ke kantor.

Secara konvensional tuturan (38) ditandai dengan akhiran titik.

(2) Modus interogatif, digunakan untuk bertanya. Secara konvensional modus

introgatif ditandai dengan tanda tanya dan disertai dengan intonasi yang agak

naik.

Misalnya : (39) Apakah Ayah sudah pergi ke kantor pagi ini?

Tuturan (39) termasuk ke dalam modus interogatif karena isinya

menanyakan apakah ayah sudah pergi ke kantor atau tidak. Intonasi

yang digunakan dalam tuturan (39) dapat dituturkan dengan



intonasi sedikit naik, dalam konteks bahwa ayah tidak masuk

kantor karena sakit.

(3) Modus imperatif, digunakan untuk memerintah. Secara konvensional modus

imperatif ditandai dengan tanda seru dan diucapkan dengan intonasi naik.

Misalnya : (40) Mari Ayah kita pergi ke kantor!

Tuturan (40) termasuk termasuk modus imperatif, karena isinya

ajakan dan perintahu untuk pergi ke kantor. Tuturan (40) di atas

ditandai dengan tanda seru dan dengan intonasi yang naik.

Ciri-ciri modus tuturan adalah (1) kata, (2) intonasi (tanda baca) dan (3) konteks.

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa modusn tuturan adalah

sebuah cara untuk mengungkapkan suasana psikologis perbuatan yang terkandung

dalam sebuah tuturan menurut tafsiran penutur atau sikap penuturnya.

2.4 Prinsip-Prinsip Percakapan

Prinsip-prinsip percakapan digunakan untuk mengatur supaya percakapan dapat

berjalan dengan lancar. Dalam suatu percakapan, seseorang dituntut untuk

menguasai kaidah-kaidah percakapan sehingga percakapan dapat berjalan dengan

lancar. Supaya percakapan dapat berjalan dengan baik, maka pembicara harus

menaati dan memerhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam percakapan. Prinsip

yang berlaku dalam percakapan ialah prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun.

2.4.1 Prinsip Kerja Sama



Keberadaan sebuah implikatur dari suatu dialog atau percakapan erat pula

kaitannya dengan prinsip kerja sama dalam berkomunikasi. Prinsip kerja sama

dibagi menjadi empat maksim (Tarigan, 2009:73) sebagai berikut.

a. Maksim Kualitas

Sehubungan dengan maksim kualitas, Grice (dalam Wijana, 1996:48)

Maksim ini terdiri atas dua prinsip sebagai berikut.

- Jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar

- Jangan mengatakan sesuatu tanpa bukti.

Maksim kualitas mengharapkan penutur untuk mengatakan sesutu dengan benar.

Sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh setiap partisipan harus didasarkan

pada sebuah bukti yang ada. Penjelasan lebih lengkap, yaitu kita tidak

diperkenankan untuk mengatakan sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya.

Selain itu kita juga tidak diperkenankan untuk mengatakan sesuatu yang kita

sendiri tidak memiliki bukti yang cukup. Perhatikan contoh berikut.

(1) Guru : Coba kamu Andi, apa ibu kota bali ?

(2) Andi : Surabaya, Pak Guru

(3) Guru : Bagus, kalau begitu Ibu Kota Jawa Timur Denpasar, ya ?

Dalam dialog di atas tampak bahwa guru memberikan kontribusi yang melanggar

maksim kualitas. Guru mengatakan ibu kota Jawa Timur adalah Denpasar

bukannya Surabaya. Jawaban yang tidak mengindahkan maksim kualitas ini

diutarakan sebagai reaksi terhadap jawaban Andi yang salah. Dengan jawaban ini,

Andi sebagai individu yang memiliki kompetisi komunikatif serta merta mencari

jawaban mengapa gurunya membuat pernyataan yang salah. Mengapa kalimat



guru diutarakan dengan nada yang berbeda. Dengan bukti-bukti yang memadai

akhirnya Andi mengetahui bahwa jawabannya terhadap pertanyaan gurunya salah.

Kata Bagus yang diucapkan gurunya tidak konvensional karena tidak digunakan

seperti biasanya untuk memuji, tetapi sebaliknya untuk mengejek. Oleh sebab itu,

ada alasan-alasan pragmatik mengapa guru dalam dialog di atas memberikan

kontribusi yang melanggar maksim kualitas.

b. Maksim Kuantitas

Grice (dalam Wijana, 1996:46) memberikan penjelasan maksim kuantitas dengan

beberapa pernyataan sebagai berikut.

- Berilah keterangan secukupnya

- Jangan mengatakan sesuatu yang tidak diperlukan

Maksim kuantitas mengharapkan penutur untuk memberikan informasi yang

benar dan mengandung informasi efektif. Penjelasan lebih lanjut, kita disarankan

untuk memberikan kita seinformatif yang diperlukan (sesuai dengan tujuan

pertukaran percakapan yang sekarang). Penuturan dalam berkomunikasi

diharapkan tidak memberikan sumbangan yang sifatnya lebih informatif dari yang

diperlukan. Perhatikan contoh berikut.

(4) Tetangga saya hamil

(5) Tetangga saya yang perempuan hamil

Ujaran (4) di samping lebih ringkas, juga tidak menyimpangkan nilai kebenaran

(truth value). Setiap orang tentu tahu bahwa hanya wanitalah yang bisa hamil.

Dengan demikian, elemen yang perempuan dalam tuturan (5) justru menerangkan

hal-hal yang sudah jelas. Hal ini bertentangan dengan maksim kuantitas.

c. Maksim Relevansi



Maksim Relevansi atau maksim Hubungan menyatakan bahwa usahakan agar

informasi yang diberikan ada relevansinya telah menghasilkan berbagai

relevansi diberi devinisi informal sebagai berikut.

dengan sebuah pernyatan Q bila P dan Q
bersama dengan pengetahuan latar belakang menghasilkan informasi baru yang

Definisi seperti ini berarti bahwa hubungan gayut antara pernyataan A dengan

pernyataan B tidak hanya terdapat pada bentuk jawaban-jawaban sederhana

seperti dalam kalimat (6):

(6) A: Di mana kotak cokelatku?
B: Di Kamarmu.

Tetapi juga dalam kalimat-kalimat yang lebih tak langsung, seperti dalam kalimat

(7) :

(7) A : Di mana kotak cokelatku ?
B : Anak-anak masuk ke dalam kamarmu tadi pagi.

Dalam kalimat (7) pernyataan B dapat dibuat gayut dengan pernyataan A

berdasarkan nalar sebagai berikut: walaupun B tidak mengetahui jawaban yang

tepat atas pertanyaan A, namun jawaban B dapat membantu A mendapatkan

jawaban yang benar karena jawaban B mengandung implikasi bahwa mungkin

anak-anak yang mungkin makan cokelat tersebut, atau bahwa mereka setidak-

tidaknya tahu di mana cokelat itu. Sekali lagi, tercapainya implikatur seperti ini

dimungkinkan oleh asumsi bahwa Pn dan Mt menaati PK (bersama adanya

pengetahuan latar belakang). Jadi, walaupun keinformatifan jawaban B tidak



memadai, tetap dapat disimpulkan bahwa pada tingkat yang lebih tak langsung

jawaban B dengan Maksim Kuantitas (Leech, 1993:144-145).

Leech (1993:148) menambahkan tentang ketergantungan yang termanifestasikan

atas interpretasi ilokusi-ilokusi tidak langsung sangat bergantung pada maksim

hubungan sering disebut sebagai strategi sindiran.  Strategi ini terdiri dari

penuturan sebuah ilokusi yang tujuannya diinterpretasikan sebagai suatu tujuan

tambahan dari pelaksanaan sebuah ilokusi lain.

(8) A : Dapatkah kamu mengangkat telepon?
B : Baik.

Tuturan di atas memiliki maksud untuk mengangkat telepon, tetapi membutuhkan

suatu tujuan tambahan, yaitu kesediaan untuk menjawab telepon.

d. Maksim Cara

Grice (dalam Levinson, 1983:104) menjelaskan Maksim Cara ini dengan

- Jangan mengatakan sesuatu yang tidak jelas

- Jangan mengatakan sesuatu yang taksa

- Berbicaralah dengan singkat

- Berbicaralah dengan teratur.

Maksim cara mengharapkan penutur memberikan sumbangannya secara jelas.

(9)   A: Ayo membelikn anak-anak sesuatu

(10) B: Baiklah, tapi aku pilih E-S-K-R-I-M

Pada contoh (9) dan (10), B menjawab langsung ajakan A, yaitu dengan mengeja

kata es krim. Deviasi ini tidak untuk mengekspresikan humor. Tuturan B

menjelaskan bahwa dia tidak ingin anak-anaknya yang sangat menyukai es krim,



tetapi dia hanya menginginkan bahwa anak-anaknya tidak mengetahui maksudnya

tersebut.

Pada masa tertentu anak-anak tidak mempunyai kemampuan untuk memahami

makna kata apabila kata tersebut diejakan, sehingga B menggunakan cara tersebut

untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang akan dituturkan oleh anak-anak.

Maksim-maksim dalam prinsip kerja sama yang dinyatakan oleh Grice tersebut

bukanlah hukum ilmiah tetapi hanyalah sebuah norma yang digunakan dalam

memperoleh tujuan percakapan. Tujuan percakapan tersebut tidak akan terlalu

berarti apabila salah satu maksim tersebut tidak terpenuhi secara maksimal.

Levinson menyatakan bahwa maksim-maksim tersebut digunakan untuk

mnunjukkan kepada para partisipan apa yang harus mereka lakukan agar nantinya

terdpat informasi yang efektif, efisien, rasional, dan memenuhi sifat kerja sama

dalam percakapan.

Leech (dalam Rosidi, 2009) berpendapat bahwa PK dibutuhkan untuk

memudahkan penjelasan hubungan antara makna dan daya. Penjelasan demikian

sangat memadai, khususnya untuk memecahkan masalah yang timbul di dalam

semantik yang menggunakan pendekatan berdasarkan kebenaran. Akan tetapi, PK

itu sendiri tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang sering menggunakan

cara yang tidak langsung di dalam menyampaikan maksud. PK juga tidak dapat

menjelaskan hubungan antara makna dan daya dalam kalimat nondeklaratif.

Untuk mengatasi kelemahan itu, Leech mengajukan prinsip lain di luar PK, yang

dikenal dengan Prinsip Sopan Santun (PS).

2.4 Prinsip Sopan Santun



Setelah mengemukakan keempat maksim kerjasama, Grice (dalam Rosidi, 2009)

juga menyebutkan adanya aturan lain yang bersifat sosial, estetis, dan moral yang

biasanya diikuti orang dalam melakukan percakapan. Misalnya,

yang kemudian juga dapat melahirkan implikatur percakapan. Aturan

kesopanan itu oleh Leech dinilai tidak setingkat dengan maksim PK dan dapat

ditambahkan saja ke dalam empat maksim Grice. Aturan itu merupakan dasar

pemakaian bahasa tersendiri, yang disebut Prinsip Sopan Santun (PS).

Leech (1993:206) menyebutkan bahwa maksim-maksim prinsip sopan santun ini

cenderung berpasangan. Maksim-maksim tersebut antara lain sebagai berikut.

(a) Maksim Kebijaksanaan (tact maxim)

- Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin

- Buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin

(b) Maksim Kedermawanan (generosity maxim)

- Buatlah keuntungan sendiri sekecil mungkin.

- Buatlah kerugian sendiri sebesar mungkin

(c) Maksim Penghargaan (approbation maxim)

- Kecamlah orang lain sedikit mungkin.

- Pujilah orang lain sebanyak mungkin

(d) Maksim Kesederhanaan (modesty maxim)

- Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin.

- Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.

(e) Maksim Pemufakatan (agreement maxi)

- Kurangi ketidaksepakatan  dengan orang lain sedikit  mungkin

- Tingkatkan kesepakatan dengan orang lain



(f) Maksim Simpati (sympathy maxim)

- Kurangilah rasa antipati antara diri dan orang lain sebanyak mungkin.

- Tingkatkan rasa simpati diri terhadap orang lain setinggi mungkin.

a. Maksim Kebijaksanaan dan Maksim Kedermawanan

Tarigan (2009, 77) mengatakan bahwa inti Maksim Kedermawanan ini adalah

kurangi keuntungan bagi diri sendiri, tambahi keuntungan bagi orang lain. Perlu

kita sadari bahwa praktiknya terdapat aspek bilateral dalam tindak ujar impositif

dan komisif. Bilateral berarti bahwa dalam praktiknya sedikit sekali membedakan

terdapat pada (1) dan (2) atau pada (3) dan (4) misalnya, dapat dijelaskan dengan

salah satu bantuan dari maksim-maksim tersebut.

(1) + Anda dapat meminjami saya mobil Anda. (+ tidak sopan)

(2) Saya dapat meminjami Anda mobil saya.

(3) Anda harus datang dan makan siang bersama kami.

(4) + Kami harus datang dan makan siang bersama Anda. (+ tidak sopan)

Tanda (+) menyatakan bahwa ucapan tersebut kurang diterima, berdasarkan

kesopansantunan yang baku, daripada ucapan yang merupakan pasangannya itu;

ingat bahwa kita masih berhubungan dengan kesopansantunan yang baku (mutlak)

bukan dengan yang  tidak baku (relatif) .

Tawaran (2) dan undangan (3) dianggap sopan karena dua hal yaitu:

pertama, karena keduanya mengimplikasikan keuntungan bagi penyimak; dan

kedua, kurang penting, keduanya mengimplikasikan kerugian bagi pembicara.



Tetapi pada (1) dan (4) hubungan antara pembicara dan penyimak dalam kedua

skala itu bertolak belakang. Sebaliknya, ilokusi yang seperti itu bagi maksim

kebijaksanaan sendiri justru lebih relevan: sepatah nasihat seperti Anda dapat

memperolehnya dengan kurang dari separuh harga di pasar berarti

menguntugkan bagi penyimak, tetapi tidak mengimplikasikan sesuatu keruguian

bagi pembicara terkecuali upaya lisan untuk memberi nasihat itu. Namun dalam

kasus-kasus lain, maksim kedermawanan terlihat diterapkan tanpa maksim

kebijaksanaan, misalnya, permintaan bagi pertolongan yang kedua lebih sopan

kalau peranan penyimak sebagai dermawan yang potensial ditekan atau ditahan:

Dapatkah saya memperoleh beberapa X lagi? Agaknya akan lebih banyak

kesopansantunan yang diccapai kalau referensi dihilangkan bagi pembicara,

sebagai penerima warisan: Masih ada beberapa X lagi? Tetapi hipotesis bahwa

maksim kedermawanan kurang kuat dari maksim kebijaksanaan ditunjang oleh

observasi bahwa suatu impositif dapat diperlunak, dan membuatnya lebih sopan,

dengan penghilangan reverensi bagi kerugian pada penyimak. Hal ini membatasi

deskripsi tindakan A terhadap keuntungan pembicara dari transaksi itu.

(5) Dapatkah saya meminjam tas ini?

sedikit lebih sopan daripada

Dapatkah Anda meminjami saya tas ini?

(katakanlah) bahwa

(6) Saya tidak berkeberatan memperoleh secangkir kopi

Sedikit lebih sopan daripada

Dapatkan Anda membagi saya secangkir kopi?

Ini disebabkan tujuan-tujuan ilokusi pada (5) dan (6) jelas bersaing dengan

maksim kedermawanan, tetapi tidak dengan maksim kebijaksanaan. Ada satu



tendensi yang berlawanan untuk menekan bagian transakasi pembicara dalam

komisif-komisif:

(7) Anda dapat meminjam sepeda saya, kalau Anda mau.
(bandingkan : Saya dapat meminjami Anda sepeda saya, kalau Anda
mau)

(8) Inginkah Anda pensil-pensil ini diruncingkan?
(bandingkan : Inginkah Anda saya meruncingkan pensil-pensil ini?)

Mengurangi atau memperkecil peranan sifat kedermawanan pemnbicara di sini

merupakan suatu imaji bayangan siasat pada (5) dan (6). Gagasan yang

mengatakan bahwa itu lebih sopan, dalam tawaran, membuat jelas bahwa yang

menawarkan tidak membuat atau memberi sesuatu pengorbann, sehingga pada

gilirannya dapat menjadi tidak sopan bagi penyimak untuk menerima tawaran

tersebut

c. Maksim Penghargaan

Inti pokok maksim penghargaan ini ialah kurangi cacian pada orang lain,

tambahi pujian pada orang lain. Dalam aspeknya yang lebih negatif lagi, maksim

ini mengatakan hindari mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai

orang lain, dan lebih khusus lagi, tentang penyimak. Suatu pujian seperti

Alangkah enaknya makanan yang Anda masak! Sungguh berharga bagi maksim

penghargaan. Demikian pula, sopan mengatakan (sesuatu dengan penampilan

seorang pemain musik):

(9) A: Penampilannya mengagumkan!
B: Ya, Tidak!

Tetapi Andaikata B adalah pemain:

(10)A: Penampilan Anda mengagumkan!
B: + Ya, Tidak!

Maka B jatuh ke dalam kecurangan maksim kesederhanaan.



Selama ketulusan hati penyimak atau kelompok ketiga tidak sopan, maka dapat

dimengerti bahwa seperti dalam kasus maksim kebijaksanaan, berbagai siasat

ketidaklangsungan dilakukan untuk meredakan atau mengurangi efek kritikan:

(11)A: Penampilannya mengagumkan, ya
B: O ya?

Dengan anggapan bahwa baik A maupun B mendengarkan penampilan itu, maka

jawaban B bersifat evasif atau mengelak dan melibatkan suatu pendapat yang

tidak menguntungkan. Dengan menanyakan atau mempermasalahkan pernyataan

A, maka B menyatakan bahwa dia tidak yakin apakah pendapat atau keputusan A

itu benar. Implikatur tidak sopan yang diturunkan dari ketidakmungkinan bahwa

pernyataan B hanyalah merupakan suatu permintaan informasi saja, dari

kenyataan bahwa kalau B secara jujur dapat menyetujui A, maka B akan berbuat

begitu (dengan prinsip sopan santun).

Dalam kaasus ini B melanggar maksim kuantitas. Pakar kawakan Grice (dalam

Tarigan, 2009:80) memberikan contoh lain mengenai jawaban yang tidak

informatif: bahwa seorang pribadi yang menulis suatu referensi bagi mahasiswa

menerapkan suatu tugas filosofi:

Tuan, perintah Pak X dalam bahasa Inggris sangat baik, dan
kehadirannya dalam tutorial teratur. Salam dan seterusnya.

Dalam menjelskan implikatur pelanggaran maksim kuantitas ini, Grice

apa-apa yang enggan dituliskan. Anggapan itu tidak hanya dapat dipertahankan

melengkapi keterangan Grice itu, perlu ditambahkan bahwa  keengganan

pembicara menyatakan pendapatnya, ditujukan pada maksim penghargaan.



Dalam kasus-kasus lain, keengganan  mengkritik itu memanifestasikan diri dalam

bentuk-bentuk keterangan yang mengecilkan sesuatu secara melembaga:

(13) Anda dapat lebih berhati-hgati.

(14) Penampilannya tidak sebaik sediakala.

(15) A: Apakah Anda menyukai kacang ini?
B: rasanya lebih lumayan.

Dengan mengacu pada beberapa skala nilai, kalimat-kalimat tersebut pada

suatu kegagalan mengikat diri sendiri pada suatu pendapat yang menguntungkan

justru mengimplikasikan bahwa seseorang tidak dapat melakukan hal itu. Dengan

perkataan lain, kurangnya pujian melibatkan cacian.

d. Maksim Kesederhanaan

Inti pokok maksim kesederhanaan ini adalah kurangi pujian pada diri sendiri,

tambahi cacian pada diri sendiri. Maksim kesederhanaan ini, seperti juga

maksim-maksim kesopansantunan lainnya, memperlihatkan diri dalam aneka

keasimetrisan:

(16)  A: Mereka begitu baik pada kita.
B:

(17)  A: Anda begitu baik pada kami.
B:

(18) Alangkah tololnya daku!
(18a) + Alangkah pintarnya daku!

(19) +Alangkah tlolnya kamu!
(19a) Alangkah pintarnya kamu!

(20) Terimalah hadiah yang kecil ini sebagai tanda penghargaan kami.



(21) + Terimalah hadiah yang besar ini sebagai tanda penghargaan
kami.

Seperti terlihat pada (16), sangatlah tepat menyetujui pujian dari orang lain

kecuali jika pujian diri sendiri. Begitu pula (18) memperlihatkan bagaimana

cacian terhadap diri sendiri dianggap sebagai sesuatu yang ramah, sekalipun

dilebih-lebihkan untk memperoleh efek komik. Dalam (20) keterangan yang

mengecilkan kedermawanan seseorang diperlihatkan secara normal, dan

sebenarnya konvensional bila dipertentangkan dengan pernyataan yang dilebih-

lebihkan mengenai kedermawanan seseorang. Seperti yang tergammbar pada (17)

dan (21), memutuskan atau mematahkan submaksim yang pertama dari

kesederhanaan itu sama saja dengan melakukan pelanggaranan sosial

pembanggaan diri atau penyombongan pribadi.

e. Maksim Pemufakatan dan Maksim Simpati

Maksim pemufakatan walaupun tidak begitu penting bagi maksim-maksim lain,

namun perlu dicatat misalnya bahwa ada kecenderungan atau tendensi untuk

membesar-besarkan permufakatan dengan orang lain, dan memperkecil

ketidaksesuaian dengan cara menyatakan penyesalan, memihak pada kemufakatan

dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus berbicara pula dengan bantuan

maksim pemufakatan. Bandingkanlah kekasaran  atau ketidaksopanan jawaban

pada (22) dengan jawaban-jawaban pada (23-25) sebagai berikut.

(22)  A: Itu pameran yang menarik, ya tidak?
B : + Tidak, sungguh tidak menarik.

(23) A: Suatu referendum akan memuaskan setiap orang
B: Ya, Pasti.

(24) A: Bahasa Prancis sukar dipelajari.
B: Memang, tapi tata bahasanya agak mudah.



(25) A: Buku ini tertulis sangat baik.
B: Ya, baik tertulis secara keseluruhan, tetapi ada beberapa tambal

sulam,  nggak begitu kamu pikir?

Seperti yang diperlihatkan pada (24) dan (25) ketidaksesuaian yang berat sebelah

sering kali lebih baik daripada ketidaksesuaian yang utuh. Dapat juga

ditambahkan satu  makasim simpati, yang menjelaskan mengapa ucapan selamat

dan ucapan bela sungkawa merupakan tindak ujar yang sopan, sekalipun ucapan

turut berduka cita mengekspresikan keyakinan dan kepercayaan yang negatif  bila

ditinjau dari segi penyimak, sebagai berikut.

(26) Saya sangat sedih mendengar bahwa kucing Anda mati.

Ini sopan, bila dikontraskan misalnya dengan kalimat:

(26b). Saya sangat senang melihat kucing Anda mati.

Meskipun begitu ada beberapa sikap bungkam, sikap tutup mulut mengenai

ekspresi ucapan turut berduka selama mengacu pada konteks proporsional X pada

kenyataannya mengekspresikan suatu keyakinan tidak sopan dalam pengertian

keyakinan yang tidak menguntungkan bagim penyimak. Mungkin lebih baik

mengatakan, sebagi pengganti (26)

(27) Saya sangat sedih mendengar mengenai kucing Anda.

Demikianlah maksim simpati sehingga tanpa informasi lebih jauh, dapat

ditafsirkan (27) sebagai suatu kondolensi, yaitu sebagai suatu ekspresi simpati

bagi kemalangan, dan (28) sebagai suatu ucapan selamat:

(28) Saya sangat gembira mendengar mengenai kucing Anda.



Dengan kata lain, anggapan bahwa peristiwa yang tersinggung/tertera  dalam (28)

itu menguntungkan (seperti memenangkan suatu hadiah dalam pameran kucing).

Jadi, paling sedikit dapatlah kita katakana bahwa npertukaran berikut ini

merupakan percakapan insan yang tidak normal, tidak teratur, dan tidak khas:

(29) A: Saya gembira mendengar mengenai kucing Anda.
B: Apa yang Anda maksudkan? Kucing itu baru mati.
C: Tepat Sekali.

Leech, (dalam Tarigan 82-83).

2.5 Konteks

Bahasa dan konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Bahasa membutuhkan konteks tertentu dalam pemakaiannya, demikian juga

sebaliknya konteks baru memiliki makna jika terdapat tindak berbahasa di

dalamnya. Dengan demikian, bahasa bukan hanya memiliki fungsi dalam situasi

interaksi yang diciptakan, tetapi bahasa juga membentuk dan menciptakan situasi

tertentu dalam interaksi yang sedang terjadi (Duranti dalam Rusminto dan

Sumarti, 2006:56).

Schiffrin (dalam Rusminto dan Sumarti, 2006:56) menyatakan bahwa konteks

adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan.

Orang-orang yang memiliki komunitas sosial, kebudyaan, identitas pribadi,

pengetahuan, kepercayaan, tujuan, dan keinginan, dan yang berinteraksi satu

dengan yang lain dalam berbagai macam situasi yang baik yang bersifat sosial

maupun budaya. Dengan demikian, konteks tidak saja berkenaan dengan



pengetahuan, tetapi merupakan suatu rangkaian lingkungan di mana tuturan

dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai realisasi yang didasarkan pada aturan-

aturan yang berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa.

Dari pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa konteks adalah sesuatu yang

dapat mempengaruhi makna tuturan dari seseorang yang memiliki latar belakang

situasi, sosial, budaya yang sama. Sehingga konteks sangat diperlukan dalam

memahami sebuah tuturan.

Hymes dalam (Chaer 1995:62) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks mencakup

berbagai komponen yang disebutnya dengan akronim SPEAKING. Akronim ini

dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Setting, berkenaan dengan waktudan tempat tuturan secara langsung,

sedangkan Scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi

psikologis pembicara. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat

menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Berbicara di lapangan

sepak bola dalam situasi ramai akan berbeda dengan pembicaraan di ruag

perpustakaan pada saat ramai orang membaca dan keadaan sunyi.

(2) Participannts, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur, bisa

pembicara dan pendengar, penyapa, dan pesapa, atau pengirim dan penerima

(pesan). Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai

pembicara atau pendengar.

(3) Ends, merujuk pada maksud dan tujuan yang diharapkan dari sebuah tuturan.

Misalnya peristiwa tutur  yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk

menyelesaikan suatu kasus perkara.



(4) Act sequences, mengacu pada bentuk dan isi pesan yang disampaikan. Bentuk

ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan. Bagaimana

penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topic

percakapan. Bentuk ujaran dalam kuliah, dalam percakapan biasa, dan dalam

pesta berbeda, begitu juga dengan isi yang dibicarakan.

(5) Keys, cara yang berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh penutur

(serius, kasar, atau main-main), hal ini juga dapat ditunjukkan dengan gerak

tubuh dan isyarat.

(6) Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dalam bentuk tuturan yang

dipakai, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon.

(7) Norms, yaitu norma-norma yang dipakai dalam peristiwa tutur, juga mengacu

pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara.

(8) Genres, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi,

pepatah, doa dan sebagainya.

2.6 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA

Kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapai era

globalisasi yang penuh dengan persaingan dan pasar bebas. Masalah-masalah

yang menyangkut usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelaah.

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) sejak tahun 2006

merupakan salah satu bentuk upaya konkret dari pemerintah Indonesia untuk

menyikapi permasalahan pendidikan nasional, terutama mengenai input dan

output pendidikan. Kurikulum tersebut membekali peserta didik dengan beberapa



kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi guna

menjawab tantangan arus globalisasi.

Tujuan utama KTSP ialah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam

mengembangkan dan mengelola kurikulum yang akan disampaikan kepada

peserta didik sesuai denga karakteristik sekolah dan kondisi lingkungan. KTSP

memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih metode pembelajaran dalam

proses belajar mengajar. Kebebasan tersebut diberikan dengan alasan agar guru

lebih kreatif dalam mengelolah pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan

seluruh potensi, menanamkan kehidupan yang demokratis dan menjadikan

masalah sebagai sumber belajar.

Dalam KTSP proses belajar mengajar menyangkut tiga komponen, yaitu

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran merupakan

langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan dan

penelitian pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini tidak

mendeskripsikan ketiga komponen tersebut, tetapi hanya bertolak pada satu aspek

atau komponen yaitu perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini pemilihan bahan

pembelajaran yang dapat digunakan dalam perencanaan pembelajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia di SMA yang berkenaan dengan penelitian ini adalah materi

pembelajaran tentang memahami informasi melalui tuturan.


