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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 Sejak diberlakukannya kurikulum 1984 dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

guru harus menerapkan pendekatan komunikatif. Dengan pendekatan komunikatif 

siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk melakukan komunikasi 

secara lisan maupun tulisan. Itulah sebabnya, dalam pembelajaran bahasa dengan 

pendekatan komunikatif, yang ditekankan adalah mengembangkan kompetensi 

komunikasi siswa untuk mendukung performasi komunikasi siswa (Solchan, 

2008: 3.20-3.21). 

 Pembelajaran sebagai proses komunikasi antara guru, siswa dan lingkungan 

dalam suasana yang menyenangkan membawa pada prinsip penyampaian pesan. 

Hal ini terjadi karena setiap komunikasi selalu bertujuan untuk menyampaikan 

pesan. Pesan inilah yang dalam konteks pembelajaran disebut dengan materi 

pembelajaran (Kurniawan, 2015: 33). 

 Materi pembelajaran dalam kurikulum disebut dengan mata pelajaran. 

Setiap pembelajaran dilakukan untuk menyampaikan mata pelajaran tertentu. 

Dalam konteks kurikulum 2013, mata pelajaran sebagai penyampai tema. Tema 

inilah yang menyatukan mata pelajaran. Satu tema disampaikan dalam berbagai 

mata pelajaran sesuai silabusnya. Untuk itu, pembelajaran kurikulum 2013 disebut 

dengan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran yang seluruh mata pelajarannya 

disatukan tema tertentu. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, materi 

bahasa Indonesia sudah disesuaikan dengan tema yang harus dibelajarkan pada 
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siswa untuk mencapai kompetensi inti dalam kurikulum 2013 (Kurniawan, 2015: 

34). 

 Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menjadikan siswa memiliki 

empat keterampilan bahasa dalam menyampaikan materi sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan kurikulum 2013. Materi dan tema memiliki kedudukan sebagai 

isi/ pesan, sedangkan proses penyampaiannya dilakukan melalui proses komunikasi 

yang melibatkan aktivitas menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Kurniawan, 

2015: 40). Damono (dalam Sumardi, 1992: 187) mengatakan bahwa tujuan 

pengajaran bahasa Indonesia di sekolah tentunya bukan hanya siswa lulus dalam 

ujian. Siswa juga dibimbing dalam keterampilan berbahasa agar mampu memahami 

berbagai karangan yang bisa menambah pengetahuan dan memperdalam 

pengalaman, agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

  Di sinilah lahirnya pembelajaran bahasa Indonesia yang komunikatif dan 

terpadu. Artinya aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

tidak diajarkan satu-persatu yang berdiri sendiri, melainkan dipadukan satu 

dengan yang lain. Misalnya ke empat keterampilan berbahasa ada, dalam melatih 

keterampilan membaca dipadukan dengan mendengarkan, atau keterampilan 

membaca dipadukan dengan menulis dan begitu seterusnya (Solchan, 2008: 8.12). 

Dengan konsepsi ini, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi fondasi utama 

dalam pembelajaran mata pelajaran lain. Karena setiap pembelajaran selalu 

menuntut ke empat keterampilan berbahasa yang baik, maka siswa bisa lebih 

cepat memahami dan menguasai materi pembelajaran lain. Sebaliknya, jika 

keterampilan berbahasa siswa rendah, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam 

memahami materi belajar yang lainnya. Di sinilah pentingnya keterampilan 
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pembelajaran bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pembelajaran lainnya 

(Kurniawan, 2015: 40). 

2.2  Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena 

itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 

Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik (Majid & Rochman, 2014: 71). 

Pendekatan saintifik adalah suatu pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

keterampilan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan  (Hosnan, 2014: 34). 

Lima aktivitas belajar tersebut merupakan aktivitas dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir untuk mengembangkan ingin tahu siswa. Dengan itu 

diharapkan siswa termotivasi untuk mengamati fenomena yang terdapat di 

sekitarnya, mencatat atau mengidentifikasi fakta, lalu merumuskan masalah yang 

ingin diketahuinya dalam pernyataan menanya (Majid & Rochman, 2014: 70). 

Pendekatan saintifik di maksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi 

pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik 

dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu (Majid & 

Rochman, 2014: 70). 
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Pendekatan pembelajaran ilmiah menekankan pada pentingnya kolaborasi dan 

kerja sama di antara peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru sedapat mungkin menciptakan pembelajaran 

selain dengan tetap mengacu pada standar proses di mana pembelajarannya 

diciptakan dengan suasana yang memuat eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, juga 

dengan mengedepankan kondisi peserta didik yang berperilaku ilmiah dengan 

bersama-sama diajak mengamati, menanya, mengumpulkan infomasi, mengasosiasi, 

mengkomunikasikan. Dengan demikian, peserta didik akan menguasai materi yang 

dipelajari dengan baik dan benar (Majid & Rochman, 2014: 71). 

Menurut Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri dari lima keterampilan seperti. 

1) Mengamati 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam 

Permendikbud Nomor  81 A Tahun 2013, guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan pengamatan, melatih peserta didik untuk memperhatikan (melihat, 

menyimak, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

Dalam kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperti menyajikan 

media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya (Hosnan, 2014: 41). Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka 

pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, 

biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna 

serta tujuan pembelajaran. 
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Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu 

peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 

Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan 

antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru (Majid & Rochman, 2014: 75). 

2) Menanya 

Setelah kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca. 

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 

pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik) (Permendikbud 

Nomor 81 A tentang Implementasi Kurikulum). 

Siswa perlu dilatih untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan topik yang 

akan dipelajari. Siswa masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 

pertanyaan sampai ke tingkat dimana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan 

secara mandiri. Aktivitas belajar ini sangat penting untuk meningkatkan 

keingintahuan dalam diri siswa dan mengembangkan kemampuan siswa untuk 

belajar sepanjang hayat (Sani, 2015: 57). 

3) Mengumpulkan informasi 

Setelah aktivitas bertanya adalah  menggali  dan mengumpulkan  informasi  

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat  

membaca  buku yang  lebih banyak,  memperhatikan fenomena  atau objek  yang 

lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul 
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sejumlah informasi (Permendikbud Nomor 81 A tentang Implementasi 

Kurikulum). 

Belajar dengan menggunakan pendekatan ilmiah akan melibatkan siswa 

dalam melakukan aktivitas menyelidiki fenomena dalam upaya menjawab suatu 

permasalahan. Guru dapat menugaskan siswa untuk mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber, misalnya dalam pembelajaran bahasa dan 

kelompok pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Guru perlu mengarahkan siswa 

dalam merencanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas, dan melaporkan aktivitas 

yang telah dilakukan (Sani, 2015: 62). 

4) Mengasosiasi 

Mengasosiasi/ mengolah informasi dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013, adalah memproses 

informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ 

eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Informasi yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan yang dilakukan  

harus diproses untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan (Sani, 2015: 66). 

Dalam kegiatan mengasosiasi ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis 

hasil kerja yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan hasil kerja 

rekannya yang lain. Guru pun dapat berperan aktif dalam membimbing serta 

mengarahkan tahapan asosiasi ini agar berjalan dengan baik  (Hosnan, 2014: 69). 
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5) Mengkomunikasikan  

Pada kegiatan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat 

mengkomunikasikan hasil perkejaan yang telah dibuat secara bersama-sama atau secara 

individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat. Kegiatan mengkomunikasikan ini 

dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik mengetahui secara benar 

apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki 

(Hosnan, 2014: 75). 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

(Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum). 

 

2.3 Prinsip Kerja Sama 

 Salah satu aspek dari penggunaan bahasa sebagai gejala sosial adalah para 

peserta komunikasi harus saling bekerja sama agar percakapan dapat dilangsungkan. 

Kalau mengamati percakapan yang lancar, seseorang dapat mengamati bahwa 

tuturan-tuturan yang diucapkan para peserta percakapan itu saling berhubungan. 

Kesalinghubungan di antara tuturan itu menunjukkan bahwa para peserta 

percakapan saling menyepakati tujuan atau arah tertentu dari percakapan mereka, 

sehingga tuturan itu seolah-olah berjalan pada jalur yang jelas (Saryono, 2010: 91).  

Suatu percakapan biasanya membutuhkan kerja sama antara penutur dan  

mitra  tutur  untuk  mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Prinsip kerja sama 

adalah suatu prinsip dari pemakaian bahasa dalam interaksi sosial yang 
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mengandung maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim 

pelaksanaan (Leech, 2011: 11). Grice (dalam Rahardi, 2005: 52) mengungkapkan 

bahwa dalam melaksanakan prinsip kerja sama, setiap penutur harus menaati 

empat maksim percakapan yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 

relevansi dan maksim pelaksanaan. 

2.3.1 Maksim Kuantitas 

Dalam maksim kuantitas terdapat dua aturan, yaitu sumbangan informasi 

harus seinformatif yang dibutuhkan dan sumbangan informasi tidak melebihi yang 

dibutuhkan (Leech, 2011: 11). Rahardi (2005: 53) mengungkapkan bahwa dalam 

maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang 

cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian tidak 

boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan mitra tutur. Tuturan yang 

tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur,  dapat 

dikatakan  melanggar maksim kuantitas. Berhubungan dengan maksim kuantitas, 

Rahardi (2005: 53-54) memberikan contoh sebagai berikut. 

(1) “Biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasih-kasihan!” 
(2) “Biarlah kedua pemuas nafsu yang sedang sama-sama mabuk cinta dan 

penuh nafsu birahi itu habis berkasih-kasihan!” 
 

Tuturan (1) dan (2) dituturkan oleh seorang pengelola rumah kos mahasiswa 

kepada anaknya yang sedang merasa jengkel karena perilaku para penghuni kos 

yang tidak wajar dan bahkan melanggar aturan yang ada. Tuturan (1) diatas 

merupakan tuturan yang sudah jelas dan sangat seinformatif isinya. Demikian 

dapat dikatakan, karena tanpa harus ditambah dengan informasi lain, tuturan itu 

sudah dapat dipahami maksudnya dengan baik dan jelas oleh mitra tutur. 
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Penambahan informasi seperti ditunjukkan pada tuturan (2) justru akan 

menyebabkan tuturan menjadi berlebihan dan terlalu panjang. Sesuai dengan yang 

digariskan maksim ini, tuturan (2) diatas tidak mendukung atau bahkan melanggar 

prinsip kerja sama Grice. Sebaliknya tuturan (1) pada contoh di atas sudah 

mematuhi maksim kuantitas, tuturan seperti itulah yang harus digunakan dalam 

setiap proses bertutur antara penutur dengan si mitra tutur. 

2.3.2 Maksim Kualitas 

Seperti maksim kuantitas, maksim kualitas juga mempunyai dua aturan yaitu, 

tidak mengatakan suatu yang diyakini bahwa itu tidak benar dan tidak mengatakan 

suatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan (Leech, 2011: 11). Rahardi 

(2005: 55) mengungkapkan bahwa dalam maksim kualitas, seorang peserta tutur 

diharapkan dapat menyampaikan sesuatu secara nyata dan sesuai fakta sebenarnya 

di dalam bertutur. Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang 

jelas dan nyata. Tuturan yang tidak didasarkan pada kenyataan dan tidak ada 

dukungan data yang jelas dan konkret serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, 

akan melanggar maksim kualitas. Berhubungan dengan maksim kualitas, Rahardi 

(2005: 55) memberikan contoh sebagai berikut. 

 (3)  “Silakan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya!”  
   (4)  “Jangan menyontek, nilainya bisa E nanti!” 

  

 Tuturan (3) dan (4) di tuturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam 

ruang ujian pada saat ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha 

menyontek. Tuturan (3) dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur 

mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan sesuatu yang 
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seharusnya dilakukan seseorang. Akan menjadi suatu kejanggalan bila di dalam 

dunia pendidikan terdapat seorang dosen yang mempersilakan para mahasiswanya 

untuk menyontek pada saat ujian berlangsung.  Tuturan (4) jelas lebih memungkinkan 

terjadinya kerja sama antara penutur dengan mitra tutur.  

 Rahardi (2005: 55) mengemukakan bahwa dalam komunikasi sebenarnya, 

penutur dan mitra tutur sangat lazim menggunakan tuturan dengan maksud yang 

tidak senyatanya dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Bertutur yang 

terlalu langsung dan tanpa basa-basi dengan disertai bukti-bukti yang jelas dan 

apa adanya justru akan membuat tuturan menjadi kasar dan tidak sopan. Dengan 

kata lain, untuk bertutur yang santun maksim kualitas ini sering kali tidak dipatuhi 

dan tidak dipenuhi. 

2.3.3 Maksim Relevansi 

 Berbeda dengan dua maksim sebelumnya yang terdiri dari dua aturan, 

maksim relevansi hanya terdiri dari satu aturan, yaitu menunjukkan adanya 

relevansi dalam bertutur  (Leech, 2011: 11). Rahardi (2005: 56) mengungkapkan 

bahwa dalam maksim relevansi, dinyatakan agar terjadi kerja sama yang baik 

antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan 

kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang dipertuturkan. Bertutur dengan tidak 

memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar 

prinsip kerja sama. 

 Berhubungan dengan maksim relevansi, Rahardi (2005: 56) memberikan 

contoh sebagai berikut. 
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 (5) Sang Hyang Tunggal : “Namun sebelum kau pergi, letakkanlah kata- 
kataku ini dalam hati!” 

  Semar     :  “Hamba bersedia, ya Dewa.” 
 
 

 Tuturan (5) dituturkan oleh Sang Hyang Tunggal  kepada tokoh Semar 

dalam sebuah adegan perwayangan. Tuturan (5) demikian dapat dikatakan 

mematuhi dan menepati maksim relevansi. Demikian dapat dikatakan, karena 

apabila dicermati secara lebih mendalam, tuturan yang disampaikan tokoh Semar, 

yakni “Hamba bersedia, ya, Dewa,” benar-benar merupakan tanggapan atas 

perintah Sang Hyang Tunggal yang dituturkan sebelumnya, yakni “Namun, 

sebelum kau pergi, letakkanlah kata-kataku ini dalam hati!” Dengan perkataan 

lain, tuturan itu patuh dengan maksim relevansi dalam prinsip kerja sama Grice 

karena jawaban atau tanggapan yang disampaikan itu sangat relevan dan benar-

benar sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh si pemberi perintah. Contoh 

lain, tuturan (6) antara seorang direktur dengan skretarisnya seperti berikut. 

 (6) Direktur   : “Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu!” 
     Sekretaris : “Maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu.” 
 

 Tuturan (6) di atas dituturkan oleh seorang Direktur kepada Sekretarisnya 

pada saat mereka bersama-sama bekerja di sebuah ruang kerja Direktur. Pada saat 

itu, ada seorang nenek tua yang sudah menunggu lama. Tuturan yang disampaikan 

Sekretaris, yakni “Maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu.” Tidak memiliki 

relevansi dengan apa yang diperintahkan oleh Direktur, yakni “Bawa sini semua 

berkasnya akan saya tanda tangani!” Dengan demikian tuturan (6) di atas dapat 

dipakai sebagai salah satu bukti bahwa maksim relevansi dalam prinsip kerja 

sama tidak selalu harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pertuturan sesungguhnya. 
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2.3.4 Maksim Pelaksanaan 

 Di dalam maksim pelaksanaan terdapat empat aturan yaitu menghindari 

pernyataan-pernyataan yang samar, menghindari ketaksaan, bertutur dengan 

ringkas dan bertutur dengan teratur (Leech, 2011: 11-12). Menurut (Rahardi, 

2005: 57-58) maksim pelaksanaan mengharuskan peserta petutur bertutur secara 

langsung, jelas dan tidak kabur. Orang yang bertutur dengan tidak 

mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar maksim pelaksanaan. 

 Berkenaan dengan maksim pelaksanaan, Rahardi (2005: 57-58) memberikan 

contoh sebagai berikut. 

  
 (7)  (+) “Ayo, cepat dibuka!” 
      (-)  “Sebentar dulu, masih dingin.” 

 Tuturan (7) di atas dituturkan oleh seorang kakak kepada adik 

perempuannya. Tuturan (7) di atas memiliki kadar kejelasan yang rendah. Karena 

berkadar kejelasan rendah dengan sendirinya kadar kekaburannya menjadi sangat 

tinggi. Tuturan si penutur (+) sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa 

yang sebenarnya diminta oleh si mitra tutur. Demikian dapat dikatakan karena 

tuturan itu dimungkinkan untuk ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula 

tuturan yang disampaikan (-) mengandung kadar ketaksaan cukup tinggi. Tuturan-

tuturan itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama maksim pelaksanaan. 

 




