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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pragmatik 

Pragmatikkmerupakan studi tentang makna yang diujarkan oleh 

penuturr(oleh penulis) dan ditafsirkan pendengar (atau pembaca). Yule (2014: 3-

4) menyebutkan ada empat definisi pragmatik, yakni “(1) pragmatik adalah studi 

tentang maksud penutur, (2) pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual, 

(3) pragmatik adalah studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang 

disampaikan daripada yang dituturkan, (4) pragmatik adalah studi tentang 

ungkapan dari jarak hubungan.”  

Levinsonn(dalammRahardi,,2005::48) mengemukakan bahwa pragmatik 

merupakan studi bahasa yang mempelajari relasiibahasaadengannkonteknya. Konteks 

yang dimaksud tegramatisasi dan termodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari 

struktur bahasanya. Berbeda dengan Chaer dan Agustin (2010: 220) yang berpendapat 

mengenai pragmatik sebagai keterampilannmenggunakannbahasa menuruttpartisipan, 

topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, situasi dan tempat berlangsungnya 

pembicaraan itu. Namun, Leech (2011: 8) berpendapat bahwa pragmatik adalah studi 

tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situations). 

 

2.2 PrinsippKerjaaSamaa 

“Prinsip kerja sama adalah seperangkat asumsi yang memandu tindakan 

orang dalam melakukan percakapan untuk mencapai hasil yang baik. Panduan itu 

adalah kerja sama yang diperlukan untuk dapat menggunakan bahasa secara 
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berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). Perangkat asumsi panduan itu 

menurut grice terdiri atas 4 aturan percakapan (maxim of conversation) yang 

mendasar yang dipandang sebagai dasar-dasar umum (general principles) yang 

mendasari kerja sama penggunaan bahasa yang efisien yang secara keseluruhan 

disebut dasar kerja sama (Cooperative Principle)” (Nababan, 1987: 31). 

Dalam berkomunikasi, penutur dan lawan tutur yang ikut serta pada 

percakapannumumnyaasaling bekerja sama. Prinsip kerja sama dapat dijadikan 

arahan dalam berkomunikasi sehingga tuturan-tuturan yang diujarkan dapat 

diterima lawan tutur dengan baik. Bentuk kerjasama ini ialah kerja sama 

yanggsederhanaadimana orang-oranggyang sedang berbicara umumnya tidak di 

asumsikan untuk berusaha membingungkan, mempermainkan, atau 

menyembunyikan informasi yang relevan satu sama lain. Dalammbanyakk 

peristiwa,,jenisskerja samaainiihanyaamerupakanntitik awal untuk menjelaskan 

apa yang dikatakan (Yule, 2006: 60). 

Dasar kerja sama yang dirumuskan oleh Grice (dalam Nababan 1987: 31) 

yakni “Buatlah sumbangan percakapan anda sedemikian rupa sebagaimana 

diharapkan, pada tingkat percakapan yang bersangkutan, oleh tujuan percakapan 

yang lazim/diketahui/disepakati atau oleh arah percakapan yang sedang anda 

ikuti.”  

Yule (2006: 63) mengungkapkan bahwa konsep adanya sejumlah informasi 

dalammsuatuupercakapan merupalan salahhsatuuaspekkgagasan yang lebih 

umum. Orang-orang yang terlibat dalam suatu percakapan akan bekerja sama satu 

sama lain. Padaabanyakkkesempatan, asumsiikerjaasama itu meresap hingga 

kerjasama dapat dinyatakannsebagai suatu prinsip kerja sama percakapan dan 
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mampu dirinci ke dalam empat sub prinsip yanggdisebut dengan maksim agar 

penutur dan lawan tutur dapat berkomunikasi secara baik, perlu adanya kesadaran 

mengenai pentingnya kerja sama selama proses tuturan berlangsung, sehingga 

tuturan yang diujarkan dapat difahami maksud dan tujuan dengan baik oleh lawan 

tutur.  

 

2.3 Bentuk PrinsippKerjaaSamaaa 

Grice mengemukakan bahasa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerja 

sama, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (coversation 

maxim) yakni (1) maksim kuantitas (maxim of quntity), (2) maksim kualitas 

(maxim of qualty), (3) maksim relevansi (maxim of relvance), dan (4) maksim 

pelaksanaan (maxim of manner)  Grice (dalam Rahardi, 2005: 52). 

 

2.3.1 Maksim Kuantitas  (The Maxim of Quantity) 

Pada maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan 

informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi 

demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra 

tutur. Tuturan yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh 

diperlukan mitra tutur dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas pada Prinsip 

KerjaaSama (Rahardi, 2005: 53). 

Grice (dalam Rahardi, 2005: 53) memberikan dua definisi yang harus 

diketahui dalam maksim kuantitas yakni (1) Make your contribution as 

informative as requied, (2) Do not make your contribution more inforastive tan 

required yang berarti bahwa maksim kuantitas menghendaki setiap penutur untuk 

memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan lawan tutur dan tidak 
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berlebihan. Informasi yang berlebihan dan bertele-tele dari apa yang dibutuhkan 

dapat melanggar maksim kuantitas. 

Di bawah ini merupakan contoh tuturan yang mematuhi dan melanggar 

prinsip kerja sama maksim kantitas, sebagai berikut: 

(1) A : “Siapa namamu?” 

B : “Ani?” 

A : “Rumahmu di mana?” 

B : “Klaten, tepatnya di Pedan.” 

A : “Sudah bekerja?” 

B : “Belum, masih cari-cari.” 

(2) A: “Siapa namamu?” 

B: “Ani, rumah saya di Klaten, tepatnya di Pedan. Saya belum 

bekerja. Sekarang saya masih mencari pekerjaan. Saya anak bungsu 

dari lima bersaudara. Saya pernah kuliah di UGM, tetapi karena 

tidak ada biaya, saya berhenti kuliah.” (Wijana, 1996: 47). 

 

Jika dibandingkan tuturan (1) dan (2), terlihat B dalam tuturan (1) bersifat 

kooperatif, sedangkan B dalam tuturan (2) memberikan kontribusi yang secara 

kuantitas memadai namun berlebih-lebihan yang berupa informasi alamat, 

pekerjaan, status dalam keluarga, pengalaman pernah kuliah di UGM yang 

informasi tersebut belum dibutuhkan oleh A dalam tahap tersebut. 

 

2.3.2 Maksim Kualitas (The Maxim of Quality) 

Grice (dalam Rahardi, 2005: 53) menjelaskan bahwa seperti halnya 

maksim kuantitas, adapaun dua hal yang harus diketahui dalam maksim kualitas 

yakni (1) Do not say what you believe to be false, (2) Do not say that for which 

ouu lock adequate evdence yang berarti bahwa maksim kualitas menghendaki 

setiap penutur untuk memberikan informasi yang nyata dan berkata sesuai dengan 

kebenaran yang penutur ketahui. 
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Dengan maksim kualitas, peserta tutur diharapkan dapat meyampaikan 

sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu harus 

didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas (Rahardi, 2005: 55). 

Contoh tuturan yang mematuhi dan melanggar maksim kualitas sebagai 

berikut: 

(3) “Silahkan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya!” 

(4) “Jangan menyontek, nilainya bisa E nanti!”  

 

Dari tuturan yang terjadi diatas, tuturan (3) lebih memungkinkan terjadinya 

prinsip kerja sama antara penutur dan mitra tutur. Tuturan (4) dikatakan 

melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya 

tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan seseorang. 

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 disertasi bukti-bukti yang jelas dan apa adanya justru akan membuat tuturan 

menjadi kasar dan tidak sopan. Dengan perkataan lain, untuk bertutur yang santun, 

maksim kualitas ini sering tidak dipatuhi dan dipenuhi (Rahardi, 2005: 55). 

 

2.3.3 Maksim Relavansi (The Maxim offRelevance) 

Maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik 

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

kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. (Rahardi, 

2005: 56). 

Berbeda dengan maksim kuantitas dan kualitas yang memiliki dua hal yang 

harus kita ketahui, namun Grice (dalam Rahardi, 2005: 53) menjelaskan bahwa 
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maksim relevansi hanya memiliki satu hal yang harus diketahui yakni “Make your 

contribution relevant” yang berarti bahwa maksim relevansi menghendaki setiap 

penutur untuk menyatakan perkataan yang relevan sesuai dengan topik pembicaraan. 

Smith dan Wilson (dalam Leech, 2011: 44) mendefinisikan bahwa agar 

informasi yang diberikan relevansi dan menghasilkan berbagai interpretasi maka 

definisi tersebut dinyatakan sebagai berikut. 

 “A remark P is relevant to another remark Q if P and Q, togheter 

with background knowledge, yield new information not deviable 

from either P or Q, together with background knowledge, alone.” 

 

“Pernyataan P berhubungan dengan pernyataan Q. Bila P dan Q 

bersama dengan pengetahuan latar-belakang yang sama, maka akan 

menghasilkan informasi yang bukan hanya diperoleh dari P ataupun 

dari Q. Namun, mereka mampu mengetahui pengetahuan dan latar 

belakang dengan bersama.” 

 

Contoh tuturan maksim relevansi yang terdapat pada Rahardi (2005: 56) 

dikatakan mematuhi dan menepati sebagai berikut. 

(5) A: “Namun sebelum kau pergi, letakanlah kata-kataku ini dalam  

     hati!” 

B: “Hamba bersedia, ya Dewa”.  

 

Jika dicermati secara lebih mendalam, tuturan yang disampaikan oleh B 

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

perintah A yang dituturkan sebelumnya, yakni “Namun, sebelum kau pergi, 

letakkanlah kata-kataku ini dalam hati.” Dengan perkatan lain, tuturan itu patuh 

dengan maksim relevansi dalam PrinsippKerjaaSamaaGricee.  

 

2.3.4 Maksim Pelaksanaan  (The Maxim of Manner) 

Maksim pelaksanaan mengharuskan peserta bertutur secara langsung, jelas, 

dan tidak kabur. Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat 
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dikatakan melanggar Prinsp Kerja Sam Grice, karena tidak mematuhi maksim 

pelaksanaan (Rahardi, 2005: 67). Adapun contoh tuturannya sebagai berikut. 

(6) A: “Ayo, cepat dibuka!” 

B: “Sebentar dulu, masih dingin”. 

 

Tuturan diatas memiliki kadar kejelasan yang rendah sehingga kadar 

kekaburannya menjadi sangat tinggi. Tuturan si penutur AAsama sekali tidak 

memberikan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya diminta oleh si mitra tutur. 

Demikian pula tuturan B mengandung kadar ketaksaan yang cukup tinggi. 

Tuturan-tuturan demikian dapat melanggar prinsip kerja sama karena tidak 

mematuhi maksim pelaksanaan. 

Untuk melaksanakan prinsip kerja sama peserta percakapan hendaknya 

berbicara secara langsung dan tidak kabur. Dengan perkataan lain, peserta tutur di 

dalam sebuah pertuturan harus dapat membaca apa maksud dari si penutur. 

Dengan demikian, jelas bahwa kerja sama dalam komunikasi  sangat dibutuhkan 

dan harus di patuhi. Grice (dalam Rahardi, 2005: 53) menyebutkan bahwa “Be 

perspicuous, and specifically” atu “Anda harus berbicara dengan jelas.” 

Grice (dalam Rahardi, 2005: 53) menjelaskan bahwa hal yang harus di 

ketahui dalam maksim pelaksanaan ada empat, yakni (1) Avoid Obscurity, (2) 

Avoid Ambiguity, (3) Be Brief, dan (4) Be Orderly yang berarti bahwa maskim 

pelaksanaan menghendaki setiap penutur untuk bertutur secara jelas, memberikan 

informasi secara singkat dan menghindari ketidakjelasan pada setiap informasi, 

serta tertib dan patuh selalu dalam menerima dan menyampaikan informasi yang 

dibutuhkan. 

Grice (dalam Wijana, 1996: 52) membuat analogi bagi kategori-kategori 

maksim percakapan sebagai berikut. 
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1) Maksim Kuantitass 

Jika anda membantu saya memperbaiki mobil, saya mengharapkan kontribusi 

anda tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang saya butuhkan. Misalnya, 

jika pada tahap tertentu saya membutuhkan empat obeng, saya mengharapkan 

anda mengambilkan saya empat. Bukannya dua atau enam. 

2) Maskim Kualitas 

Saya mengharapkan kontribusi anda sungguh-sungguh, bukannya sebaliknya. Jika 

saya membutuhkan gula sebagai bahan adonan kue, saya tidak mengharapkan 

anda memberi saya garam. Jika saya membutuhkan sendok, saya tidak 

mengharapkan anda mengambilkan saya sendok-sendokan, atau sendok karet. 

3) Maksim Relevansii 

Saya mengharapkan kontribusi teman kerja saya sesuai dengan apa yang saya 

butuhkan pada setiap tahapan transaksi. Jika saya mencampur bahan-bahan adonan 

kue, saya tidak mengharapkan diberikan buku yang bagus, atau bahkan kain oven 

walaupun benda yang terakhir ini saya butuhkan pada tahap berikutnya.  

4) Maksim Pelaksanaann 

Saya mengharapkan teman kerja saya memahami kontribusi yang harus 

dilakukannya, dan melaksanakannya secara rasionl. 

 

2.4 Partisipasi Peserta Didik 

2.4.1 Pengertian Partisipasi Peserta Didik 

Echols 1988 (dalam Suryosubroto, 2009: 293) mengungkapkan bahwa 

partisipasi berasal dari bahasa Inggris yatu “Partisipation” yang berarti 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Moelyarto Tjokowinoto 
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mendefinisikan partisipasi yaitu penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan 

perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama, bertanggung jawab 

terhadap tujuan tersebut (Suryosubroto, 2009: 293). Berbeda dengan Keith Davis 

(dalam Suryosubroto, 2009: 294) yang mendefinisikan partisipasi sebagai berikut. 

“Participation is defined as a mental and emotional involed 

at a person an a group situastion which encourager then contribut 

to group goal and share responsbility in them (1985: 185)”. 

 

“Partisipasi didefinisikan sebagai persoalan mental dan 

emosi yang ada pada seseorang dalam situasi kelompok yang 

mendorong untuk berkontribusi pada tujuan dan tanggung jawab 

bersama dalam suatu kelompok.” 

 

Poerbawakatja (dalam Suryosubroto, 2009: 294) mengungkapkan bahwa 

Partisipasi yang dimaksud yakni, keterlibatan mental dan emosii seorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi ini kunci 

pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Adapun konsep partisipasi 

menurut Ensikopedi Pendidikan adalah partisipasi merupakan satu gejala demokratis 

dimana orang di ikut sertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut 

memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. 

 

2.4.2 Partisipasi Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran 

Beragam kegiatan partisipasi yang bisa dilakukan peserta didik dan guru 

sebagai partisipan. Perlunya berpartisipasi merupakan suatu proses keberhasilan 

dalam pembelajaran guna mendapatkan harapan yang diinginkan. Belajar  

merupakan suatu proses interaksi dalam pembelajaran, target keberhasilan 

pembelajaran dapat di ukur dari keberhasilan perilaku setiap individu tersebut. 
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Menurut Paul D. Dierch (dalam Yamin, 2007: 85-86) mengklasifikasikan 

partisipasi dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kegiatan  Visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, dan mengamati 

oang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan Lisam (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suata pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat. 

c. Kegiatan Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok. 

d. Kegiatan Menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman. 

e. Kegiatan Menggambar 

Menggambar, membuat grafik, cart. 

f. Kegiatan Metrik 

Melakukan percobaan, memilih ala-alat, melaksanakan pameran. 

g. Kegiatan Mental 

Merenungkan, meningkatkan, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, dan  melihat hubungan-hubungan. 

h. Kegiatan Emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dll. 

Untuk menumbuhkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam 

pembelajaran, Gagne dan Briggs (dalan Yamin, 2007: 84) menjelaskan beberapa 
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aspek rangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam kelas, 

dilaksanakan manakala sebagai berikut: 

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

b. Memberikannstimulus (masalah, topik, dan konsep) yang akan dipelajari.

c. Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya.

d. Memunculkan aktvitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

e. Memberikan umpan balik (feed back).

f. Melakukan tagihan terhadap peserta didik berupa tes, sehingga kemampuan

peserta didik selalu tepantau dan terukur.

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya, berfikir kritis, dan dapat memecahkan 

permasalahan. M Kechie (dalam Yamin, 2007: 77) mengemukakan  aspek terjadinya 

keaktifan peserta didik sebagai berikut: 

a. Partisipasi peserta didik dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran.

b. Tekanan pada aspek afektif dalam pembelajaran.

c. Partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang

berbentuk interaksi antar peserta didik.

d. Kebebasan belajar yang diberikan kepada peserta didik, dan kesempatan untuk

berbuat serta mengambil keputusan penting dalam proses pembelajaran.

Selain itu Joni dan Yamin (dalam Yamin, 2007: 80)  menjelaskan bahwa 

peran aktif dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran merupakan 

penekanan pembelajaran kompetensi. Peran aktif dalam berpartisipasi itu dapat 

dilaksanakan sebagai berikut: 
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a. Pembelajarannyanggdilakukannlebihhberpusattpadaapesertaadidik. 

b. Guruuberperannsebagaiipembimbing supayaaterjadiipengalamanndalammbelajarr. 

c. Tujuan kegiatan pembelajaran tercapai kemampuan minimal peserta didik 

(kompetensi dasar)  

 

 

 


