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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pragmatik sebagai cabang ilmu linguistik yang selalu berkembang dari masa 

kemasa memegang perana penting dalam dunia kebahasaan. Sebagai mana yang kita 

ketahui bahwa bahasa merupakan alat yang digunakan sebagai wujud komunikasi  

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan berkomunikasi 

baik lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan dapat dituturkan antar penutur dengan 

mitra tutur secara langsung. Sedangkan komunikasi dalam bentuk lain berwujud 

tulisan. Kenyatanya memang komunikasi secara mutlak merupakan bagian terpenting 

bagi kehidupan kita, tidak terkecuali pada percakapan dalam film Laskar Pelangi 

karya Andre Hirata ini. 

Komunikasi yang berhasil terjadi apabila lawan tutur tersebut dapat menangkap 

makna penutur yang sesungguhnya lewat tuturan-tuturannya. Akan tetapi, dari 

sebuah tuturan dapat memunculkan beberapa maksim tertentu yang biasa saja 

dilanggar oleh penutur maupun mitra tutur dalam berkomunikasi. Salah satunya 

adalah maksim kualitas dalam maksim ini seseorang diharapkan dapat 

menyampaikan tuturan dengan jelas dan benar, serta diharapkan untuk tidak 

mengatakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya atau yang tidak memiliki 

bukti yang memadai. Jika hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan dalam berkomunikasi. 

Komunikasi yang efektif, memudahkan suatu  penutur melaksanakan peran dan 

fungsinya sebagai penutur. Berkaitan dengan proses berbahasa yang digunakan 

dalam percakapan dalam film memperoleh hasil penelitian tentang penyimpangan 

prinsip kerja sama meliputi prinsip kerja sama dalam setiap kelompok  percakapan 

dalam film Laskar pelangi. Penyimpangan prinsip kerja sama meliputi 

penyimpangan maksim kuantitas, kualitas, relevan, dan pelaksanaan. Penyimpangan 

maksim kuatitas berupa informasi berlebihan dan kurang informatif. Penyimpangan 

maksim kualitas bisa informasi salah dan tidak logis. Penyimpangan maksim relevan 

berupa informasi tidak relevan dengan masalah pembicaraan. Penyimpangan  

maksim pelaksanaan berupa kepaduan makna literal dan figuratif, kesalahan dalam 
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menafsirkan makna homonim dan homofon, kesalahan dalam menafsirkan makna 

indiom, kesalahan dalam menafsirkan arti peribahasa, pengembalian stimulus, 

kesalahan dalam menafsirkan maksud lawan tutur, implisit, lawan kata, penghilangan 

dan penambahan bunyi, dan substitusi bunyi prinsip kerjasama dibutuhkan agar 

komunikasi dapat berjalan lancar, sedangkan prinsip kesopanan untuk menjaga 

keharmonisan dalam berkomunikasi. Prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan 

merupakan sebuah aturan ideal dalam menjalin sebuah percakapan agar mencapai 

komunikasiyang maksimal. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dan prinsip 

kesopanan akan memberikan hasil komunikasi yang kurang maksimal dan terkesan 

janggal. 

Peranan komunikasi mempunyai andil sangat besar dengan menunjukan 

berkomunikasi yang baik diharapkan dapat berkerja sama dengan mitra tutur. 

Berkaitan dengan berkomunikasi maka tidak akan lepas dengan apa yang disebut 

bahasa. Bahasa sebagai media berkomunikasi berperan besar dalam sebuah 

komunikasi. Bahasa digunakan untuk menjalankan segala aktivitas sehari-hari, salah 

satunya aktivitas guru dengan sisawa dengan bahasa yang santun. Hanya dengan 

menggunakan bahasa guru dapat mengkomunikasi segala hal dengan siswany. 

Berbicara bahasa sebagai alat komunikasi akan berkaitan erat dengan  studi 

pragmatik yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa secara eksternal, yakni 

bagaimana memahami maksud yang tersirat dibalik tuturan yang digunakan 

masyarakat dalam berkomunikasi. Yule (2006: 34) satuan lingual tertentu digunakan 

dalam berkomunikasi yang sebenarnya dan membatasi bahwa pragmatik studi 

tentang makna yang disampakan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh mitra 

tutur (pembaca). 

Hakikat pragmatik yang diungkapkan Yule terbagi menjadi empat jenis analisis. 

Pertam, analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturanya 

daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan 

itu sendiri. Pengertian tersebut menjelaskan kajian pragmatik tentang maksud 

penutur. Kedua,pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual.  Diperlukan suatu 

pertimbangan tentang bagaimana penutur mengatur apa yang ingin katakan yang 

disesuaikan dengan orang yang mereka ajak bicara, dimana , kapan, dan dalam 
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keadaan apa. Ketiga, pragmatik adalah suatu bagaimana agar lebih banyak yang 

disampaikan daripada yang dituturkan. Pendekatan ini menyelidiki bagaimana cara 

pendengar dapat menyimpulkan agar dapat sampai suatu interpretasi makna yang 

dimaksud oleh penutur. Keempat, pragmatik adalah suatu tentang ungkapan dari 

jarak hubungan. Pendekatan ini menekankan seberapa banyak kebutuhan yang 

dituturkan. 

Kesantunan berbahasa sebenarnya merupakan cara yang ditempuh oleh penutur 

di dalam berkomunikasi agar penutur tidak merasa tertekan, tersudut, atau 

tersinggung. Menurut Brown dan Levinson  dalam Markamah  (1987), kesantunan 

berbahasa ini dimaknai sebagai usaha penutur untuk menjaga harga diri, atau wajah, 

pembicara maupun pendengar. Prinsip kesantunan dalam berkomunikasi merupakan 

sesuatu yang universal, meskipun setiap budaya dan kelompok masyarakat memiliki 

ukuran kesantunan dan ungkapan kesantunan yang beraneka ragam. 

Secara linguistik kesantunan berbahasa diketahui dari hal-hal berikut: pilihan 

kata, pemakaian jenis kalimat. Pertama, dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata 

yang menunjukan kesantunan tinggi, sedang dan rendah. Untuk menunjukan 

kesantunan tinggi penutur sebaiknya memilih kata-kata yang memiliki makna 

kesantunan tinggi. Demikian juga sebaliknya, untuk menunjukan kesantunan  sedang 

atau rendah penutur biasa memilih kata-kata yang menunjukan kesantunan yang 

sesuai. Kedua, Jenis kalimat pada umumnya memang menunjukan referensi atau 

makna yang sesuai. Namun demikian, tidak selamanya seperti itu.Ada kalanya 

penutur menggunakan kalimat Tanya, tetapi sebenarnya penutur ingin 

memberitahukan sesuatu kepada mitra tuturnya. Ketiga, Pemakaian kalimat pasif 

untuk menghindari perintah secara langsung.Selanjutnya, kesantunan berbahasa 

dalam penelitian ini juga mengacu pada kesantunan linguistik tuturan imperatif dan 

keantunan pragmatik imperatif. 

Suatu penelitian pastiakan memerlukan objek penelitian, data, dan sumber data. 

Sumber data dari penelitian ini adalah percakapan dalam film “Laskar Pelangi” karya 

Andre Hirata. Percakapan dalam film ini menarik untuk diteliti, karena dengan 

tuturan logat Bangka Belitung yang bagi masyarakat Jawa Tengah dianggap sangat 
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kasar dan aneh sulit dimengerti, namun bagi masyarakat Bangka Belitung itu 

merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan untuk berkomunikasi, dan dalam film 

ini lebih fokusnya kepada bahasa orang-orang Bangka Belitung. 

Objek yang akan diteliti dalam melakukan penelitian ini adalah percakapan 

dalam film “Laskar Pelangi” karya Andre Hirata. Karena penelitian ini mengacu 

pada pragmatik, maka objek yang dikaji haruslah berupatuturan. Kejelasan dan 

kebenaran penyampaian informasi dalam percakapan film tersebut yang harus 

diperhatikan dan diteliti. Selain menentukan objek dan sumber, juga harus ditentukan 

data penelitiannya. Data yang diteliti berupa bagaimana bentuk menyimpang prinsip 

kerjasama dalam percakapan film “Laskar Pelangi” karya Andre Hirata dan wujud 

reverensinya dalam pembentukan karate siswa. Oleh karena itu, data ini memerlukan 

tuturan-tuturan dalam berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur dalam film 

tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan 

dua masalah yaitu. 

1. Bagaimana wujud penyimpangan prinsip kerjasama dalam percakapan film 

“Lakar Pelangi” karyaAndre Hirata? 

2. Bagaimana implemetasinya penyimpang prinsip kerjasama dalam film 

“Laskar Pelangi” hasil penelian sebagai materi ajar kesantunan berbahasa 

pembelajaran siswa  di SMP? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dideskripsikan dapat diperoleh tiga 

tujuan yaitu. 

1. Mendeskripsikan wujud-wujud  penyimpangan prinsip kerjasama dalam 

percakapan film “Lakar Pelangi” karya Andre Hirata. 

2. Mendeskripsikan implementasinya implementasinya hasil penilian 

sebagai materi ajar pembelajaran kesantunan berbahasa siswa di SMP. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat teoritis dari penelitianini, yaitu memberikan sumbangan kepada 

ilmu bahasa, khususnya dalam bidang kebahasaan yang mengarah pada 

salah satu cabang ilmu linguistik, yaitu pragmatik khususnya prinsip 

kerjasama dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. 

2. Manfaat praktis bagi peneliti adalah dapat dijadikan sebagai bahan latihan 

dalam menganalisis suatu bahasa untuk menuju hasil yang lebih baik, dan 

memperoleh masukan dan pengetahuan mengenai penyimpangan maksim 

dalam prinsip kerjasama pragmatik dari hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


