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ABSTRAK 

 

Supriyadi. 2011. Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Naskah Drama Bardji 

Barbeh Karya Catur Widya Pragolapati. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami B.A., M.Pd., Pembimbing II: Dra. 

Endang Kurniati, M.Pd. 

Kata kunci: naskah drama Bardji Barbeh, pelanggaran prinsip kesantunan. 

 

Bardji Barbeh merupakan salah satu naskah drama berbahasa Jawa karya 

Catur Widya Pragolapati yang diterbitkan pada tahun 2008. Tuturan dalam naskah 

drama Bardji Barbeh menggunakan bahasa Jawa dialek Semarang. Dalam naskah 

drama tersebut terdapat tuturan yang kurang santun karena menggunakan bahasa 

atau kata-kata yang kasar. Tuturan kurang santun dan kasar tersebut termasuk 

tuturan yang melanggar prinsip kesantunan. Oleh karena itu, penelitian ini 

memfokuskan pada pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji 

Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. 

Permasalahan penelitian ini meliputi (1) bidal-bidal prinsip kesantunan apa 

saja yang dilanggar dalam naskah drama Bardji Barbeh? dan (2) Apa saja fungsi 

tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh? Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah (1) mendeskripsi bidal-bidal prinsip kesantunan yang dilanggar dalam 

naskah drama Bardji Barbeh, dan (2) mendeskripsi fungsi tuturan dalam naskah 

drama Bardji Barbeh. Manfaat penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan 

mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

Pendekatan yang digunakan meliputi (1) pendekatan metodologis dan (2) 

pendekatan teoretis. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Data penelitian ini adalah tuturan 

yang diduga melanggar bidal-bidal prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji 

Barbeh. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama Bardji Barbeh 

karya Catur Widya Pragolapati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik menyimak (membaca). Data dianalisis mengunakan 

metode normatif dan padan dengan menggunakan teknik pilah unsur penentu dan 

kemudian disajikan dengan metode informal.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bidal-bidal prinsip kesantunan yang 

dilanggar dalam naskah drama Bardji Barbeh meliputi (1) bidal ketimbangrasaan, 

(2) bidal kemurahhatian, (3) bidal keperkenaan, (4) bidal kerendahhatian, (5) bidal 

kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian. Fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji 

Barbeh meliputi (1) fungsi mengkritik, (2) fungsi bercanda, (3) fungsi menghina, 

(4) fungsi mengungkapkan rasa kesal, (5) fungsi menyatakan ketidaksetujuan, (6) 

fungsi memerintah, (7) fungsi menilai, (8) fungsi mengeluh, (9) fungsi 

menyombongkan, dan (10) fungsi menyatakan ketidaksimpatian. 

Saran yang diberikan kepada pembaca adalah diharapkan peneliti lain yang 

melakukan penelitian pelanggaran prinsip kesantunan memunculkan dan 

menganalisis unsur paralingustik tuturan yang menyertai pelanggaran prinsip 

kesantunan. Penelitian pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan dalam tuturan 
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naskah drama atau karya sastra masih sedikit, sehingga hal tersebut perlu 

dilakukan penelitian lebih mendalam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

mendorong minat para peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

penelitian yang berbeda di masa mendatang, yaitu melakukan penelitian 

kesantunan tuturan yang berkaitan dengan kesantunan budaya Jawa. 
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SARI 

 

Supriyadi. 2011. Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Naskah Drama Bardji 

Barbeh Karya Catur Widya Pragolapati. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami B.A., M.Pd., Pembimbing II: Dra. 

Endang Kurniati, M.Pd. 

Tembung pangrunut: naskah drama Bardji Barbeh, pelanggaran prinsip 

kesantunan. 

 

Bardji Barbeh iku salah sawijining naskah drama basa Jawa karangane 

Catur Widya Pragolapati kang dibabar dhek taun 2008. Tuturan ing naskah 

drama Bardji Barbeh migunakake basa Jawa dialek Semarang. Sajroning naskah 

drama kasebut ana  tuturan kang kurang santun amarga migunakake basa utawa 

tembung-tembung kang kasar. Tuturan kang kurang santun lan kasar iku kalebu 

tuturan kang nglanggar prinsip kesantunan. Sarehne iku, panaliten iki mligi naliti 

ngenani pelanggaran prinsip kesantunan kang ana ing naskah drama Bardji 

Barbeh karangane Catur Widya Pragolapati. 

Adhedhasar gegambaran kasebut, prakara kang bakal dionceki ing 

panaliten iki yaiku (1) bidal-bidal prinsip kesantunan apa wae kang dilanggar 

ana ing naskah drama Bardji Barbeh? lan (2) Apa wae fungsi tuturan ing naskah 

drama Bardji Barbeh? Anadene kang dadi ancasing panaliten iki yaiku (1) 

njlentrehake bidal-bidal prinsip kesantunan kang dilanggar ing naskah drama 

Bardji Barbeh, lan (2) njlentrehake fungsi tuturan ing naskah drama Bardji 

Barbeh. Pigunaning panaliten iki yaiku kanggo muwuhi kawruh ing babagan 

pelanggaran prinsip kesantunan ing naskah drama Bardji Barbeh. 

Pendekatan kang digunakake yaiku (1) pendekatan metodologis lan (2) 

pendekatan teoretis. Pendekatan metodologis kang digunakake ing panaliten iki 

yaiku pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan teoretis kang digunakake ing 

panaliten iki yaiku pendekatan pragmatik. Data panaliten iki yaiku tuturan kang 

dinuga nglanggar bidal-bidal prinsip kesantunan ana ing naskah drama Bardji 

Barbeh. Sumbering data panaliten iki yaiku naskah drama Bardji Barbeh 

karangane Catur Widya Pragolapati. Datane dikumpulake migunakeke teknik 

nyemak (maca). Data iku dianalisis nganggo metode normatif lan padan mawa 

teknik pilah unsur penentu banjur dijlentrehake kanthi metode informal. 

Asiling panaliten iki nuduhake bidal-bidal prinsip kesantunan kang 

dilanggar ing naskah drama Bardji Barbeh yaiku (1) bidal ketimbangrasaan, (2) 

bidal kemurahhatian, (3) bidal keperkenaan, (4) bidal kerendahhatian, (5) bidal 

kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian. Fungsi tuturan ing naskah drama Bardji 

Barbeh yaiku (1) fungsi panyaruwe, (2) fungsi guyon, (3) fungsi ngina, (4) fungsi 

ngucapake rasa mangkel, (5) fungsi mblakakake rasa ora sarujuk, (6) fungsi 

mrentah, (7) fungsi mbiji, (8) fungsi ngresula, (9) fungsi ngumukake, lan (10) 

fungsi mblakakake rasa ora simpati. 

Adhedhasar asiling panaliten, pamrayoga kang bisa diwahyakake marang 

para maos yaiku manawane ana panaliti liyane kang naliti pelanggaran prinsip 

kesantunan, becike uga nuduhake lan nganalisis unsur paralingustik tuturan kang 
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ngantheni pelanggaran prinsip kesantunan. Panaliten ngenani pelanggaran 

bidal-bidal prinsip kesantunan ing tuturan naskah drama utawa karya sastra isih 

sathithik cacahe, mulane isih perlu dianakake panaliten kang luwih tlesih. Kanthi 

anane panaliten iki, sokur bage bisa nenangi gregeting para panaliti liyane amrih 

nganakake panaliten susulan awujud panaliten kang beda maneh ing tembe 

burine, yaiku panaliten kesantunan tuturan kang ana gegayutane karo kesantunan 

budaya Jawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya membutuhkan suatu 

alat komunikasi yang dinamakan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi 

mempunyai peran yang sangat penting, karena bahasa merupakan sarana untuk 

mengekspresikan diri seseorang di dalam suatu masyarakat. Bahasa yang dipakai 

seseorang dapat mencerminkan derajat si pemakai bahasa tersebut di dalam 

masyarakat. Dalam sebuah komunikasi, orang berpendidikan tinggi tentunya 

menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang berpendidikan rendah, baik 

dalam segi diksi, ragam bahasa maupun kesantunannya. 

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dikatakan berhasil apabila 

maksud yang disampaikan oleh penutur dapat diterima dan dimengerti dengan 

baik oleh mitra tutur. Maka dari itu, dalam berkomunikasi diperlukan aturan-

aturan yang mengatur agar penutur dan mitra tutur dapat saling bekerja sama dan 

saling menghormati dalam mewujudkan proses komunikasi yang lancar, sehingga 

tujuan komunikasi dapat dicapai secara maksimal.  

Aturan-aturan berkomunikasi atau prinsip percakapan khususnya bidal 

kesantunan diperlukan dalam proses pertuturan untuk menjaga agar proses 

pertuturan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan 

oleh penutur maupun mitra tutur. Peserta tutur akan merasa saling dihargai dan 

tidak sakit hati dalam proses pertuturan apabila antar peserta tutur saling 
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menggunakan bahasa yang santun dan menaati prinsip percakapan khususnya 

bidal kesantunan. Dengan ditaati prinsip kesantunan dalam proses pertuturan, 

maka penutur akan bisa menjaga hubungan sosial yang baik dengan mitra tutur. 

Tuturan yang dianggap sopan atau menaati prinsip kesatunan adalah tuturan yang 

tidak menghina, tuturan yang tidak memaksa, serta tidak terdengar angkuh.  

Ketika berkomunikasi ada kalanya penutur dan mitra tutur sengaja tidak 

menaati prinsip percakapan bidal kesantunan. Pelanggaran tersebut dilakukan 

untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh penutur maupun mitra tutur. Tujuan 

pelanggaran tersebut misalnya agar penutur mengucapkan tuturan yang lugas dan 

tidak bersifat ambigu bagi mitra tutur, walaupun tuturan tersebut dianggap kurang 

sopan, kasar, dan menyinggung perasaan mitra tutur. Tuturan tersebut seperti 

tuturan yang digunakan oleh penutur untuk menyindir mitra tutur dengan 

memakai bahasa yang kasar. Tuturan sindiran yang kasar tersebut merupakan 

pelanggaran prinsip kesantunan dalam sebuah komunikasi. Walaupun aturan-

aturan berkomunikasi khususnya prinsip kesantunan dilanggar, namun pada 

kenyataannya komunikasi dapat berjalan dengan baik walaupun tidak secara 

maksimal.  

Naskah drama merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa secara 

tertulis, tetapi ragam bahasa yang digunakan dalam dialog antartokoh drama 

adalah ragam lisan. Naskah drama berisi tuturan dari para tokoh dalam berdialog. 

Demikian juga dengan naskah drama berbahasa Jawa, berisi tuturan bahasa Jawa 

dari para tokoh drama. Dalam naskah drama berbahasa Jawa diduga ada 

pelanggaran prinsip kesantunan yang tidak dipatuhi oleh para tokoh dalam suatu 
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pertuturan. Pelanggaran prinsip kesantunan yang terjadi dalam naskah drama 

tersebut dilakukan oleh si pengarang untuk membuat isi cerita drama menjadi 

lebih hidup, yaitu melalui tuturan dari para tokoh drama. Pelanggaran prinsip 

kesantunan dalam tuturan naskah drama seperti tuturan seorang tokoh drama yang 

menghina, mencela atau mengejek tokoh lainnya dengan menggunakan kata-kata 

yang kasar.  

Tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya 

Pragolapati tidak selalu menaati prinsip percakapan. Tuturan-tuturan tersebut 

kadang melanggar prinsip percakapan khususnya bidal kesantunan. Dalam  

naskah drama Bardji Barbeh terdapat tuturan yang kurang sopan, karena tuturan 

tersebut berfungsi untuk mengkritik dengan kata-kata yang kasar. Tuturan dalam 

naskah drama Bardji Barbeh ada yang tidak menghormati atau menghargai 

perasaan tokoh yang lain (mitra tutur). Wujud dari tuturan naskah drama Bardji 

Barbeh yang tidak menghormati atau menghargai perasaan tokoh lain, yaitu 

tuturan yang digunakan untuk mencela atau menghina tokoh lain dengan bahasa 

yang lugas dan  kasar. Tuturan yang dilakukan tokoh tersebut memaksimalkan 

penjelekan maupun hinaan kepada tokoh lain (mitra tutur maupun orang yang 

dibicarakan) sehingga melanggar prinsip kesantunan. 

Bardji Barbeh merupakan naskah drama berbahasa Jawa yang terdiri dari 

tiga judul atau lakon, yaitu Bardji Barbeh, Layang Tlegram ing Malem Lebaran, 

dan Genaon Kentrung. Bardji Barbeh isinya menceritakan tentang perjuangan 

rakyat kecil terhadap seorang penguasa atau pejabat yang bertindak sewenang-

wenang dan berusaha merusak pasar tradisional untuk mendirikan hotel dan pasar 
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swalayan. Layang Tlegram ing Malem Lebaran isinya menceritakan tentang 

sebuah keluarga  yang ditinggal kepala keluarga selama sembilan tahun karena 

kasus penculikan. Ketika malam lebaran, keluarga tersebut mendapatkan sebuah 

telegram yang mengabarkan bahwa kepala keluarga tersebut telah meninggal. 

Genaon Kentrung menceritakan tentang kesenian Jawa kentrung yang dulu sering 

dimainkan olek anak-anak, tetapi kesenian tersebut  hampir hilang di masyarakat 

karena pengaruh  jaman yang semakin maju. 

Berikut contoh tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur 

Widya Pragolapati yang melanggar prinsip kesantunan. 

KONTEKS : MARNI MENGHINA MINAH KARENA MEMPUNYAI 

PENGETAHUAN YANG KURANG. 

 

Marni :“Minah, Minah! Kowe pancen ketinggalan jaman.        

Mulane to, mulane. Ndelok tipi, ben tambah 

pengetahuanmu. Wis kere, ora tau sinau, maca koran 

apamaneh. Kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya 

kowe kabeh.” 

“Minah, Minah! Kamu memang ketinggalan jaman. 

Makanya to, makanya. Lihat TV, supaya bertambah 

pengetahuanmu. Sudah miskin, tidak pernah belajar, 

apalagi membaca koran. Kapan negara menjadi maju 

kalau rakyatnya seperti kamu semua.” 

 

 Tuturan Marni dalam penggalan naskah drama Bardji Barbeh karya Catur 

Widya Pragolapati tersebut merupakan tuturan yang melanggar prinsip 

kesantunan. Hal tersebut dapat diketahui dengan digunakannya tuturan “Kowe 

pancen ketinggalan jaman” yang melanggar prinsip kesantunan bidal 

keperkenaan. Tuturan tersebut merupakan hinaan penutur (Marni) kepada mitra 

tutur (Minah) yang dianggap ketinggalan jaman. Dengan demikian, tuturan Marni 

tersebut memaksimalkan penjelekan dan meminimalkan pujian terhadap mitra 
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tutur, karena penutur menganggap mitra tutur sebagai orang yang ketinggalan 

dengan perkembangan jaman. Tuturan “Wis kere, ora tau sinau, maca koran 

apamaneh” dan “Kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya kowe kabeh?” 

juga merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan bidal keperkenaan, 

karena tuturan tersebut memaksimalkan penjelekan dan meminimalkan pujian 

terhadap mitra tutur.  

Tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya 

Pragolapati memiliki fungsi bermacam-macam. Berdasarkan hal tersebut, maka 

jenis pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan serta fungsi tuturan dalam 

naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati menarik dan perlu 

diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis pelanggaran bidal-bidal 

prinsip kesantunan dan fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya 

Catur Widya Pragolapati. 

 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bidal-bidal prinsip kesantunan apa sajakah yang dilanggar dalam naskah 

drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati? 

2) Apa sajakah fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya 

Catur Widya Pragolapati? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi bidal-bidal prinsip kesantunan yang dilanggar dalam naskah 

drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. 

2) Mendeskripsi fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya 

Catur Widya Pragolapati. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama 

Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah 

drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. Penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya penelitian yang sudah ada mengenai pragmatik bahasa Jawa 

pada umumnya, dan pelanggaran prinsip kesantunan naskah drama Bardji Barbeh 

karya Catur Widya Pragolapati pada khususnya. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong minat peneliti 

lain untuk melakukan penelitian pragmatik dengan objek penelitian yang berbeda. 

Bagi pengajar bahasa Jawa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama 

berbahasa Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran 

prinsip kesantunan antara lain: Fatmawati (2006), Wahyuni (2006), Isdianto 

(2008), Yanti (2008), Hidayah (2009), dan Fatimah (2010). 

 Penelitian yang dilakukan Fatmawati (2006) berjudul Pelanggaran Prinsip 

Kesantunan dan Fungsi Pragmatis pada Wacana Slogan Partai Politik Menjelang 

Pemilu 5 April 2004. Hasil penelitian tersebut yaitu sebanyak 38 dari 70 data yang 

berupa wacana slogan partai politik menjelang pemilu 5 April 2004 melanggar 

prinsip kesantunan. Pelanggaran prinsip kesantunan tersebut terjadi pada bidal 

ketimbangrasaan dan bidal kerendahhatian. Penelitian tersebut juga memaparkan 

mengenai fungsi pragmatis yang terdapat dalam wacana slogan partai politik 

menjelang pemilu 5 April 2004 yang meliputi fungsi representatif, direktif, 

eksresif, komisif, dan fungsi isbati. Kelebihan penelitian tersebut adalah dapat 

memberikan gambaran mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dan fungsi 

pragmatis pada wacana slogan partai politik menjelang pemilu 5 April 2004. 

 Perbedaan mendasar antara penelitian Fatmawati dengan penelitian ini, 

yaitu penelitian Fatmawati mengungkap pelanggaran prinsip kesantunan dalam 

wacana slogan partai politik yang disertai dengan fungsi pragmatis dari tuturan 

tersebut yang berupa jenis-jenis tindak tutur dari tuturan tersebut, sedangkan 

dalam penelitian ini tidak memaparkan jenis-jenis tuturan tersebut, hanya 

 

7 



 

 

8 

memaparkan mengenai fungsi tuturan. Selain itu, objek kajian penelitian 

Fatmawati berupa wacana slogan partai politik, sedangkan objek kajian dalam 

penelitian ini berupa naskah drama. Persamaan penelitian Fatmawati dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori kesantunan dan kajian 

pragmatik. 

 Bahasa Plesetan Ala Extravaganza di Trans TV Kajian Pelanggaran 

Prinsip Kesantunan merupakan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2006). 

Hasil penelitian ini yaitu pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan oleh para 

pemain Extravaganza terjadi dalam semua bidal prinsip kesantunan yang 

dikemukakan Leech. Fungsi dari tuturan dalam acara Extravaganza yang 

melanggar prinsip kesantunan yaitu untuk menghina, mengejek, menyuruh, 

menyindir, tidak menunjukkan rasa simpati, tidak mengakui kekurangan, dan 

untuk tujuan humor. Kelebihan dari penelitian tersebut yaitu memberikan 

gambaran tentang pelanggaran prinsip kesantunan yang terjadi dalam bahasa 

plesetan ala Extravaganza di Trans TV dan juga memberikan penjelasan fungsi 

dari tuturan yang melanggar prinsip kesantunan tersebut.  

 Perbedaan yang mendasar antara penelitian Wahyuni dengan penelitian ini 

yaitu penelitian Wahyuni mengungkap pematuhan dan pelanggaran prinsip 

kesantunan, sedangkan dalam penelitian ini hanya mengungkap tentang 

pelanggaran prinsip kesantunan. Selain itu, perbedaan penelitian Wahyuni dengan 

penelitian ini terletak pada objek kajian yang diteliti. Objek kajian penelitian 

Wahyuni berupa bahasa plesetan dalam acara Exstravaganza di Trans TV, 

sedangkan objek kajian dalam penelitian ini berupa tuturan dalam naskah drama. 
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Persamaan antara penelitian Wahyuni dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

menggunakan teori kesantunan dan kajian pragmatik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Isdianto (2008) berjudul Pelanggaran 

Maksim-Maksim Kesantunan dalam Naskah Drama Tuk. Hasil penelitian ini yaitu 

maksim-maksim kesantuan yang dilanggar dalam naskah drama Tuk meliputi 

maksim pujian, maksim kerendahhatian, maksim kesepakatan, dan maksim 

simpati. Kelebihan dari penelitian Isdianto yaitu dapat memberikan gambaran 

pelanggaran maksim-maksim kesantunan dalam naskah drama Tuk.  

 Perbedaan penelitian Isdianto dengan penelitian ini, yaitu penelitian 

Isdianto tidak mengungkap fungi tuturan dalam naskah drama, sedangkan dalam 

penelitian ini mengungkap mengenai fungsi tuturan dalam naskah drama. 

Persamaan penelitian Isdianto dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji 

pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama, tetapi dengan judul naskah 

drama yang berbeda. Selain itu, kajian dan teori yang digunakan juga sama yaitu 

kajian pragmatik dan teori kesantunan. 

 Analisis Maksim Pujian dan Kerendah Hatian di dalam SMS Idul Fitri 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2008). Hasil penelitian tersebut 

yaitu maksim pujian dan kerendah hatian berperan dalam penyampaian ungkapan 

permintaan maaf melalui SMS Idul Fitri. Penyampaian ungkapan permintaan 

maaf melalui SMS Idul Fitri tersebut ada yang mematuhi dan ada yang melanggar 

maksim pujian dan kerendah hatian. Pelanggaran maksim pujian dan kerendah 

hatian diketahui dengan digunakannya kata “kadang”, “jika”, dan “mungkin”. 

Kelebihan penelitian tersebut yaitu dapat memberikan gambaran mengenai peran 
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maksim pujian dan kerendah hatian dalam penyampaian ungkapan permintaan 

maaf melalui SMS Idul Fitri. 

  Perbedaan yang mendasar penelitian Yanti dengan penelitian ini, yaitu 

penelitian Yanti mengungkap mengenai pematuhan maksim pujian dan kerendah 

hatian sedangkan dalam penelitian ini tidak mengungkap pematuhan prinsip 

kesantunan. Selain itu, penelitian Yanti hanya membahas dua maksim atau bidal 

yang ada dalam prinsip kesantunan, yaitu maksim pujian dan kerendah hatian. 

Sedangkan dalam penelitian ini membahas semua bidal dalam prinsip kesantunan 

yang dikemukakan oleh Leech. Persamaan antara penelitian Yanti dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori kesantunan dan kajian 

pragmatik. 

 Hidayah (2009) melakukan penelitian berjudul Jenis Tindak Tutur dan 

Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Wacana Acara Empat Mata di Trans-7. 

Hasil penelitian tersebut yaitu tindak tutur yang ditemukan dalam wacana acara 

Empat Mata di Trans-7 meliputi tindak tutur ilokusi, lokusi, perlokusi, 

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Pelanggaran prinsip 

kesantunan dalam wacana acara Empat Mata di Trans-7 terjadi dalam enam bidal 

prinsip kesantuan yang dikemukakan Leech. Kelebihan penelitian tersebut yaitu 

dapat memberikan gambaran mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam 

wacana acara Empat Mata di Trans-7 serta jenis tindak tuturnya.  

 Perbedaan yang mendasar antara penelitian Hidayah dengan penelitian ini 

yaitu, penelitian Hidayah membahas mengenai jenis-jenis tindak tutur dari tuturan 

yang melanggar prinsip kesantunan. Dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai 
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pelanggaran prinsip kesantunan dan fungsi tuturan dalam naskah drama, tanpa 

mendefinisikan jenis-jenis tindak tutur tersebut. Persamaan antara penelitian 

Hidayah dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan teori kesantunan 

dan kajian pragmatik. 

 Pelanggaran Bidal Keperkenaan Prinsip Kesantunan Tuturan di Terminal 

Tamansari Salatiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2010). 

Hasil penelitian tersebut yaitu tuturan-tuturan orang yang berada di terminal 

Tamansari Salatiga tidak selalu menaati bidal keperkenaan prinsip kesantunan. 

Wujud pelanggaran bidal keperkenaan di terminal Tamansari Salatiga ada empat, 

yaitu berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Fungsi tuturan yang melanggar bidal 

keperkenaan prinsip kesantunan di terminal Tamansari Salatiga meliputi fungsi 

mengkritik, bercanda, menghina, memberitahukan, menuduh, mengungkapkan 

rasa kesal, menyapa, dan fungsi mengucilkan. Kelebihan penelitian Fatimah yaitu 

dapat memberikan gambaran secara rinci tentang pelanggaran prinsip kesantunan 

di terminal Tamansari Salatiga khususnya dalam bidal keperkenaan. Perbedaan 

yang mendasar antara penelitian Fatimah dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Fatimah hanya mengungkap pelanggaran prinsip kesantunan bidal keperkenaan 

sedangkan dalam penelitian ini mengungkap pelanggaran dalam semua bidal-bidal 

prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. Persamaan antara penelitian 

Fatimah dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori kesantunan 

dan kajian pragmatik. 

 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
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telah dilakukan sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai pelanggaran 

bidal-bidal prinsip kesantunan dan menggunakan kajian pragmatik. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada objek 

yang dikaji. Penelitian ini memilih naskah drama Bardji Barbeh karya Catur 

Widya Pragolapati sebagai objek yang dikaji. Penelitian ini sifatnya melanjutkan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

menambah penelitian dalam bidang pragmatik. Penelitian yang meneliti tentang 

pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji Barbeh belum pernah 

dilakukan. Dengan demikian, ditemukannya peluang untuk meneliti secara khusus 

pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur 

Widya Pragolapati. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

  Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) situasi tutur, (2) 

prinsip kesantunan, dan (3) fungsi tuturan. 

2.2.1 Situasi Tutur 

  Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Pernyataan ini sejalan 

dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur 

merupakan sebabnya. Di dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur 

(Rustono 1999:26). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuturan dan situasi  

tutur adalah dua hal yang selalu ada bersama-sama dan saling menyertai, serta 

tidak dapat dipisahkan diantara keduanya karena saling berkaitan. Adakalanya 

makna atau maksud sebuah tuturan tidak digambarkan langsung dalam tuturan 
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tersebut. Makna atau maksud tuturan tersebut dapat dijelaskan dengan melihat 

situasi tutur dari tuturan tersebut. Rustono (1999:26) mengatakan bahwa 

memperhitungkan situasi tutur sangat penting di dalam pragmatik. Maksud 

tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang 

mendukungnya.  

  Aspek situasi tutur menurut Leech (1993:19-20) terdiri dari (1) penutur 

dan lawan tutur, (2) konteks tuturan, (3) tujuan tuturan, (4) tuturan sebagai tindak 

ujar, dan (5) tuturan sebagai produk tindak verbal. 

2.2.1.1 Penutur dan Lawan Tutur 

  Leech (1993:19) menjelaskan bahwa penutur adalah orang yang menyapa, 

dan petutur (lawan tutur atau mitra tutur) adalah orang yang disapa. Petutur 

(lawan tutur atau mitra tutur) adalah orang yang seharusnya menerima dan 

menjadi sasaran pesan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rustono 

(1999:27), bahwa penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang 

menyatakan fungsi pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara 

itu, mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan  penutur di 

dalam pertuturan.   

  Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Leech dan Rustono, dapat 

disimpulkan bahwa penutur adalah orang yang bertutur, baik orang yang menyapa 

ataupun orang yang mengajak berbicara dengan mengucapkan tuturan yang 

mempunyai fungsi pragmatis kepada lawan tuturnya. Petutur (mitra tutur) adalah 

orang yang disapa, diajak bicara, orang yang menyimak atau penerima pesan yang 

berupa tuturan dari penutur. 
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  Konsep penutur dan mitra tutur tidak hanya terbatas pada orang-orang 

yang terlibat dalam peristiwa pertuturan secara tatap muka dengan mengeluarkan 

tuturan secara lisan. Orang yang tidak mengucapkan tuturan secara lisan juga 

dapat dikatakan sebagai penutur, apabila orang tersebut menyampaikan tuturan 

yang berisi informasi dalam sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Leech 

(1993:19) yang memaparkan bahwa penutur dan mitra tutur tidak terbatas pada 

bahasa lisan saja. Pendapat Leech tersebut juga didukung pendapat Wijana 

(1990:10) yang memaparkan bahwa konsep penutur dan lawan tutur mencakup 

penulis dan pembaca apabila tuturan tersebut dikomunikasikan dengan media 

tulisan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rahardi (2003:19), bahwa 

penutur dan lawan tutur tidak hanya terdapat pada ragam lisan saja, tetapi juga 

dalam ragam bahasa tulis.  

  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penutur dan mitra 

tutur tidak hanya dalam ragam bahasa lisan, tetapi juga terdapat dalam ragam 

bahasa tulis. Dalam bahasa tulis, penulis atau pengarang berperan sebagai 

penutur, sedangkan pembaca berperan sebagai mitra tutur. 

  Di dalam peristiwa tutur, kedudukan penutur dan mitra tutur tidak selalu 

tetap, tetapi bisa bergantian atau tukar posisi. Orang yang semula berperan 

sebagai penutur pada tahap tutur berikutnya bisa menjadi mitra tutur, sedangkan 

orang yang yang semula berperan sebagai mitra tutur dapat berperan sebagai 

penutur pada tahap tutur berikutnya. Pergantian atau perubahan kedudukan 

seorang dari penutur menjadi mitra tutur dalam pertuturan sifanya tidak teratur. 
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2.2.1.2 Konteks Tuturan 

  Konteks tuturan menurut Leech (1993:20) adalah suatu pengetahuan latar 

belakang yang sama-sama dimiliki penutur maupun mitra tutur yang membantu 

petutur menafsirkan makna tuturan. Sementara itu, pengertian konteks menurut 

Rahardi (2003:20) adalah semua latar belakang pengetahuan (background 

knowledge) yang diasumsikan sama-sama dimiliki dan dipahami bersama oleh 

penutur dan mitra tutur, serta yang mendukung interpretasi mitra tutur atas apa 

yang dimaksudkan oleh si penutur itu di dalam keseluruhan proses bertutur.  

  Berdasarkan definisi konteks yang telah dipaparkan oleh Leech dan 

Rahardi, dapat disimpulkan bahwa definisi konteks tuturan adalah semua latar 

belakang pengetahuan yang diamsusikan, dipahami, dimiliki, dan disetujui oleh 

penutur dan mita tutur yang membantu mitra tutur dalam menafsirkan makna 

tuturan dan yang mendukung pemahaman mitra tutur atas apa yang dimaksudkan 

penutur dalam pertuturan. Konteks tuturan mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk sebuah tuturan, karena konteks tuturan dapat digunakan untuk 

membantu menganalisis maksud yang ada dalam sebuah tuturan. 

2.2.1.3 Tujuan Tuturan 

  Penutur dan mitra tutur ketika berkomunikasi dalam suatu peristiwa tutur 

mempunyai tujuan tuturan yang melatarbelakangi peristiwa tutur tersebut. Tujuan 

tuturan dalam peristiwa tutur merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh penutur 

maupun mitra tutur. Tujuan tuturan dalam suatu pertuturan harus dipahami 

bersama antara penutur dan mitra tutur, sehingga diharapkan tercapainya tujuan 

tuturan tersebut. Pemahaman atas tujuan tuturan yang berbeda antara penutur dan 
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mitra tutur menyebabkan suatu pertuturan tidak berjalan dengan lancar atau tidak 

komunikatif.  

  Tujuan tuturan yang ingin dicapai oleh penutur atau mitra tutur dalam 

suatu pertuturan harus ada dan jelas. Tujuan tuturan yang jelas antara penutur dan 

mitra sangat membantu dalam pertuturan untuk menafsirkan maksud dari tuturan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi (2003:21) bahwa tujuan tutur 

dalam suatu pertuturan memiliki sifat tertentu dan jelas ada dalam pertuturan. 

Tujuan tuturan misalnya adalah untuk berdiskusi masalah tertentu, untuk meminta 

maaf, untuk menyatakan pendapat, untuk meminta bantuan, atau menjelekkan 

orang lain.  

  Di dalam peristiwa tutur, sebuah tujuan tuturan dapat diekspresikan 

dengan berbagai tuturan yang berbeda, sebaliknya sebuah tuturan yang sama dapat 

digunakan untuk menyatakan tujuan tuturan yang bermacam-macam. 

2.2.1.4 Tuturan sebagai Bentuk Tindak Ujar 

  Tuturan merupakan bentuk tindakan atau kegiatan yaitu tindak ujar. 

Tindak ujar tersebut terjadi dalam situasi dan waktu tertentu (Leech 1993:20). Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Austin (dalam Rustono 1999:30) mengatakan 

bahwa tindak tutur merupakan tindakan juga. Konsep ini bertentangan dengan 

akronim NATO (no action talking only) yang memandang berbicara bukanlah 

tindakan. Menuturkan sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan tindakan 

(act). 

  Rustono (1999:30) mengatakan bahwa tindak tutur sebagai suatu tindakan 

tidak ubahnya sebagai tindakan mencubit dan menendang. Hanya saja, bagian 
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tubuh yang berperan berbeda. Pada tindakan mencubit tanganlah yang berperan, 

pada tindakan menendang kakilah yang berperan, sedangkan pada tindakan 

bertutur alat ucaplah yang berperan. Tangan, kaki, dan alat ucap adalah bagian 

tubuh manusia. 

  Berdasarkan pendapat Leech, Austin, dan Rustono tersebut, maka tuturan 

merupakan bentuk tindak tutur. Tindak tutur merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh penutur dalam suatu pertuturan. Dalam kegiatan komunikasi secara lisan, 

kegiatan tersebut adalah mengucapkan suatu tuturan tertentu dengan 

menggunakan alat ucap yang dimiliki penutur. Tuturan tersebut membentuk suatu 

tindakan tertentu yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Tuturan yang 

diucapkan penutur memiliki kemampuan bagi penuturnya untuk melakukan 

tindakan tertentu melalui tuturan yang diucapkan oleh penuturnya.  

2.2.1.5 Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal 

  Tuturan merupakan hasil dari suatu tindakan. Tindakan tersebut adalah 

tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa dari seorang penutur dalam 

pertuturan. Dengan demikian, tuturan merupakan produk tindak verbal dalam 

suatu peristiwa tutur. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Leech (1993:20) yang 

mengatakan bahwa selain diartikan sebagi tindak ujar (tindak verbal), tuturan juga 

diartikan sebagi produk suatu tindak verbal. Demikian juga Rahardi (2003:21) 

berpendapat bahwa tuturan yang muncul dalam proses pertuturan adalah hasil atau 

produk dari tindakan verbal para pelibat tutur.  

  Berdasarkan pendapat Leech (1993) dan Rahardi (2003) tersebut maka 

tuturan merupakan produk tindak verbal dalam proses pertuturan antara penutur 
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dan mitra tutur. Hasil dari tindak tutur dalam proses pertuturan adalah berupa 

tuturan yang diucapkan penutur dan didengar oleh mitra tutur.  

 

2.2.2 Prinsip Kesantunan 

 Prinsip kesantunan (politeness principle) berkenaan dengan aturan tentang 

hal-hal yang besifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur (Grice 

dalam Rustono 1996:6). Hal ini didukung dengan pendapat dari Nababan 

(1987:33) yang memaparkan bahwa prinsip kesantunan adalah prinsip yang 

mengatur hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral dalam bertidak tutur. 

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, maka prinsip kesantunan adalah 

prinsip percakapan yang mengatur sebuah percakapan  yang berhubungan dengan 

masalah sosial, estetis, dan moral. 

 Prinsip kesantunan mengatur hubungan sosial, estetika, dan moral yang 

baik antara penutur dan mitra tutur. Hubungan sosial, estetika, dan moral yang 

baik dalam pertuturan akan tercermin dalam suatu tuturan yang baik pula, yaitu 

tuturan yang santun. Sedangkan hubungan sosial, estetika, dan moral yang kurang 

baik antara penutur dan mitra tutur akan menghasilkan tuturan yang dirasa kurang 

baik juga, yaitu tuturan kurang santun. Tuturan yang santun dikatakan sebagai 

tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan, sebaliknya tuturan yang kurang santun 

dikatakan sebagai tuturan yang melanggar prinsip kesantunan. 

Prinsip kesantunan dalam suatu pertuturan dapat berfungsi sebagai 

pelengkap prinsip kerjasama. Perpaduan antara prinsip kerjasama dengan prinsip 

kesantunan akan menghasilkan suatu proses pertuturan yang lancar dan 
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komunikatif sesuai dengan keinginan penutur dan mitra tutur. Rustono (1999:61) 

mengatakan bahwa alasan dicetuskannya prinsip kesantunan adalah bahwa di 

dalam tuturan penutur tidak cukup hanya dengan mematuhi prinsip kerja sama. 

Prinsip kesantunan diperlukan untuk melengkapi prinsip kerja sama dan 

mengatasi kesulitan yang timbul akibat penerapan prinsip kerja sama. 

Para ahli ilmu bahasa banyak yang mengemukakan mengenai konsep-

konsep kesantunan. Salah satu ahli ilmu bahasa yang mengemukakan konsep 

kesantunan adalah Leech (1983). Konsep kesantunan yang dikemukakan Leech 

berbentuk prinsip kesantunan yang terdiri atas bidal-bidal kesantunan. Leech 

(dalam Rustono 1999:70) membagi prinsip kesantunan ke dalam bidal-bidal yang 

harus dipatuhi oleh penutur maupun mitra tutur. Leech mengemukan prinsip 

kesantunan yang meliputi enam bidal beserta subbidalnya sebagai berikut. 

(1) Bidal Ketimbangrasaan (Tact Maxim) 

 Bidal ketimbangrasaan terbagi menjadi dua subbidal, yaitu: 

a. minimalkan biaya pada pihak lain 

b. maksimalkan keuntungan kepada pihak lain. 

(2) Bidal Kemurahhatian (Generosity Maxim) 

 Bidal kemurahhatian terbagi menjadi dua subbidal, yaitu: 

a. minimalkan keuntungan pada diri sendiri 

b. maksimalkan keuntungan pada pihak lain. 

(3) Bidal Keperkenaan (Approbation Maxim) 

 Bidal keperkenaan terbagi menjadi dua subbidal, yaitu: 

a. minimalkan penjelekan kepada pihak lain 
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b. maksimalkan pujian kepada pihak lain. 

(4) Bidal Kerendahhatian (Modesty Maxim) 

 Bidal kerendahhatian terbagi menjadi dua subbidal, yaitu: 

a. minimalkan pujian  pada diri sendiri 

b. maksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. 

(5) Bidal Kesetujuan (Agremeent Maxim) 

 Bidal kesetujuan terbagi menjadi dua subbidal, yaitu: 

a. minimalkan ketidaksetujuan antara  diri sendiri dan pihak lain 

b. maksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dan pihak lain. 

(6) Bidal Kesimpatian (Sympaty Maxim) 

 Bidal kesimpatian terbagi menjadi dua subbidal, yaitu: 

a. minimalkan antipati antara diri sendiri dan pihak lain 

b. maksimalkan simpati antara diri sendiri dan pihak lain. 

  Gunarwan (dalam Rustono 199:71) menyatakan bahwa prinsip kesantunan 

Leech didasarkan pada nosi-nosi: (1) biaya (cost) dan keuntungan (benefit), (2) 

celaan dan penjelekan (dispraise), dan pujian (praise), (3) kesetujuan 

(agreement), serta (4) kesimpatian dan keantipatian (sympati/ antipaty).  

  Adapun bidal-bidal kesantunan yang dikemukakan oleh Leech lebih 

lengkapnya dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.2.1 Bidal Ketimbangrasaan 

Bidal ketimbangrasaan ini di dalam prinsip kesantunan memberikan 

petunjuk bahwa pihak lain di dalam tuturan hendaknya dibebani biaya seringan-

ringannya tetapi dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bidal 
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ketimbangrasaan ini lazimnya diungkapkan dengan tuturan impositif dan tuturan 

komisif (Leech 1983:207). 

Contoh:  

(1) A : “Ndi? Ben aku wae sing nggawa bukumu!” 

  “Mana? Biar saya saja yang membawa bukumu!” 

 B : “Ora usah, mengko ngrepoti kowe.” 

   “Tidak perlu, nanti merepotkan kamu.” 

(2) A : “Ndi? Ben aku wae sing nggawa bukumu!” 

  “Mana? Biar saya saja yang membawa bukumu!” 

 B : “Ya kaya kuwi sing jenenge kanca, gelem nggawake bukune.” 

  “Ya seperti itu yang namanya teman, mau membawakan buku.” 

 

  Di dalam tingkat kesantunan tuturan (1) B berbeda dari tuturan (2) B. hal 

itu karena tuturan (1) B meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan 

kepada mitra tutur. Sementara itu, tuturan (2) B sebaliknya, yaitu memaksimalkan 

keuntungan kepada diri sendiri dan memaksimalkan kerugian kepada mitra tutur. 

Di antara tuturan itu, tuturan (1) B mematuhi prinsip kesantunan bidal 

ketimbangrasaan dan tuturan (2) B melanggarnya. 

2.2.2.2 Bidal Kemurahhatian 

  Nasehat yang dikemukakan di dalam bidal kemurahhatian adalah bahwa 

pihak lain di dalam tuturan hendaknya diupayakan mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Tuturan yang biasanya mengungkapakan bidal kemurahhatian 

ini adalah tuturan ekspresif dan tuturan asertif (Leech 1983:209). 

Contoh: 

  (3) A : “Gambarmu apik tenan.” 

    “Gambarmu bagus sekali.” 

 B : “Aja ngono, gambarku biasa-biasa wae, luwih apik ndhekmu.” 

   “Jangan begitu, gambarku biasa-biasa saja, lebih bagus punyamu.” 

  (4) A : “Dhuwitmu akeh tenan.” 

    “Uangmu banyak sekali” 
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B : “Sapa dhisik. Mesti kowe arep njaluk dhuwitku to? Tapi aja akeh-  

akeh, aja luwih saka sewu.” 

“Siapa dulu. Pasti kamu mau minta uangku to? Tetapi jangan 

banyak-banyak, jangan lebih dari seribu.” 

 

  Tuturan (3) B mamatuhi bidal kemurahhatian karena memaksimalkan 

keuntungan kepada pihak lain dan meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri, 

sedangkan tuturan (4) B melanggar bidal kemurahhatian prinsip kesantunan 

karena memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan meminimalkan 

keuntungan kepada pihak lain. 

2.2.2.3 Bidal Keperkenaan 

  Bidal keperkenaan adalah petunjuk untuk meminimalkan penjelekan 

terhadap pihak lain dan memaksimalkan pujian kepada pihak lain. Sebagaimana 

halnya dengan tuturan kemurahhatian, tuturan yang lazim digunakan selaras 

dengan bidal keperkenaan ini adalah tuturan ekspresif dan asertif (Leech 

1993:211). 

Contoh: 

  (5) A : “Ki poto pacarku, menurutmu piye? 

     “Ni foto pacarku, menurutmu bagaimana?” 

 B : “Wah, ayu tenan kaya widadari.” 

    “Wah, cantik banget seperti bidadari.” 

  (6) A : “Ki poto pacarku, menurutmu piye?” 

     “Ni foto pacarku, menurutmu bagaimana?” 

 B : “Wah pacarmu ora ayu kaya aku. Elek tenan yakin. ” 

    “Wah pacarmu tidak cantik seperti saya. Sungguh jelek sekali. ” 

 

  Tuturan (5) B mematuhi bidal keperkenaan sedangkan tuturan (6) B 

melanggarnya. Hal ini karena tuturan (5) B meminimalkan penjelekan kepada 

pihak lain dan memaksimalkan pujian kepada pihak lain, sedangkan tuturan (6) B 
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meminimalkan penjelekan kepada diri sendiri dan memaksimalkan pujian kepada 

diri sendiri. 

2.2.2.4 Bidal Kerendahhatian 

  Dalam bidal kerendahhatian ini hendaknya penutur meminimalkan pujian 

kepada diri sendiri dan memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. Bidal ini 

dimaksudkan sebagai upaya rendah hati bukan rendah diri agar penutur tidak 

terkesan sombong. Tuturan yang lazim digunakan untuk mengungkap bidal ini 

adalah tuturan ekspresif dan tuturan asertif (Leech 1983:215). 

Contoh: 

  (7) Aku iki wong bodho sing ora ngerti apa-apa. 

Saya ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa.  

  (8) Maaf, aku saka desa, dadi ora mudheng omongane wong kota. 

Maaf, saya dari desa, jadi tidak mengerti omongan orang kota. 

 

  Tuturan (7) dan (8) merupakan tuturan yang mematuhi bidal 

kerendahhatian karena memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri dan 

meminimalkan pujian kepada diri sendiri. 

  (9) Aku  iki wong sing sugih pengalaman, dadi wis mesti ngerti bab kuwi. 

Saya ini orang yang kaya pengalaman, jadi suda h pasti tahu hal itu. 

(10) Wong pinter kaya aku iki, akeh wong tuwa sing gelem ngepek mantu. 

Orang pintar seperti saya ini, banyak orang tua yang mau menjadikan 

mantu. 

 

  Tuturan (9) dan (10) merupakan tuturan yang melanggar bidal 

kerendahhatian karena memaksimalkan pujian kepada diri sendiri dan 

meminimalkan penjelekan kepada diri sendiri. 

2.2.2.5 Bidal Kesetujuan 

  Bidal kesetujuan adalah bidal di dalam prinsip kesantunan yang 

memberikan nasehat untuk meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dan 
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pihak lain dan memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dan pihak lain. 

Tuturan asertif merupakan jenis tuturan yang lazim mengungkapkan bidal 

kesetujuan ini (Leech 1983).  

Contoh: 

  (11) A : “Kepriye yen sesok mlaku-mlaku neng Citraland?” 

      “Bagaimana kalau besok jalan-jalan ke Citraland?” 

  B : “Setuju banget aku, butuh refreshing ki.” 

      “Saya sangat setuju, butuh refreshing ni.” 

  (12) A : “Kepriye yen sesok mlaku-mlaku neng Citraland?” 

     “Bagaimana kalau besok jalan-jalan ke Citraland?” 

  B : “Emoh! Aku akeh tugas sing durung takgarap.” 

      “Tidak mau! Saya banyak tugas yang belum dikerjakan.” 

  Tuturan (11) B merupakan tuturan yang mematuhi bidal kesetujuan karena 

meminimalkan ketidaksetujuan dan memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri 

dan pihak lain, sedangkan tuturan (12) B merupakan tuturan yang melanggarnya 

karena memaksimalkan ketidaksetujuan dan meminimalkan kesetujuan antara diri 

sendiri dan pihak lain. 

2.2.2.6 Bidal Kesimpatian 

  Bidal ini menyarankan kepada penutur hendaknya meminimalkan antipati 

antara diri sendiri dan pihak lain dan memaksimalkan simpati antara diri sendiri 

dan pihak lain. Tuturan yang lazim untuk mengungkapkan kesimpatian adalah 

tuturan asertif. 

Contoh: 

  (13) A : “Mir, aku bar diputus pacarku.” 

     “Mir, saya baru diputus pacarku.” 

  B : “Mesake, sedih tenan aku krungu kabar kuwi.” 

       “Kasihan, saya sangat sedih mendengar kabar itu.” 

  (14) A : “Mir, aku bar diputus pacarku.” 

     “Mir, saya baru diputus pacarku.” 

  B : “Wah perlu dirayakake ki, wajib makan-makan kuwi.” 

    “Wah perlu dirayakan ni, wajib makan-makan itu.” 
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  Tuturan (13) B merupakan tuturan yang mematuhi bidal kesimpatian 

karena meminimalkan antipati dan memaksimalkan kesimpatian antara diri sendiri 

dan pihak lain, sedangkan tuturan (14) B melanggarnya karena memaksimalkan 

keantipatian antara diri sendiri dengan pihak lain dan meminimalkan kesimpatian 

antara diri sendiri dan pihak lain. 

  Penelitian ini menggunakan prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh 

Leech. Prinsip kesantunan Leech digunakan untuk menjelaskan tuturan  yang 

melanggar prinsip kesantunan. Hal ini dikarenakan prinsip kesantunan yang 

dikemukakan Leech berisi bidal-bidal dan sub-subbidal prinsip kesantunan yang 

mudah diterapkan untuk mengidentifikasi tuturan yang kurang santun, yaitu 

tuturan yang melanggar prinsip kesantunan. Tuturan yang kurang santun yaitu 

tuturan tidak sesuai dengan bidal-bidal dan sub-subbidal yang dikemukakan 

Leech. 

 

2.2.3  Fungsi Tuturan 

  Tuturan dari penutur kepada mitra tutur dalam sebuah peristiwa pertuturan 

memiliki fungsi dan maksud tertentu. Fungsi tuturan dalam pertuturan dapat 

dilihat dari tindak ujar atau tindak komunikatif yang dilakukan penutur. Tarigan 

(1990:145-146) memaparkan tindak komunikatif yang diklasifikasikan oleh 

Brown (1980:195) sebagai berikut. 

1. menyapa, mengundang, menerima, menjamu 

2. memuji, mengucap selamat, menyanjung, merayu, menggoda, 

mempesonakan, meyombongkan 

3. menginterupsi, menyela, memotong pembicaraan 

4. memohon, meminta, mengharapkan 
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5. mengelak, membohongi, mengobati kesalahan, mengganti subjek 

6. mengkritik menegur, mencerca, mengomeli, mengejek, menghina, 

mengancam, memperingatkan 

7. mengeluh, mengadu 

8. menuduh, menyangkal atau mengingkari 

9. menyetujui, menolak, mendebat atau membantah 

10. meyakinkan, menuntut, mempengaruhi, mengingatkan, menegaskan 

atau menyatakan, menasehati 

11. malaporkan, menilai, mengomentari 

12. memerintah, memesan, meminta atau menuntut 

13. menanyakan, memeriksa atau meneliti 

14. menaruh simpati, menyatakan belasungkawa 

15. meminta maaf, memaafkan. 

 

  Fungsi tuturan dalam pertuturan dapat diketahui dengan memperhatikan isi 

tuturan, keadaan mitra tutur, keinginan penutur, sandi yang digunakan penutur, 

dan hubungan antara penutur dan mitra tutur. 

 Berikut tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh yang fungsinya untuk 

megkritik mitra tutur. 

KONTEKS :  IBU MENGKRITIK BARDI YANG MASUK RUMAH 

TANPA MENGUCAPKAN SALAM. 

 

Ibu : “Le, kok kaya kucing to? (Bardi mandheg, nyawang ibune) 

Mlebu bludhus, tanpa sapa aruh? Kucing wae sok ya 

ngomong, meong.” 

“Le, kok seperti kucing to? (Bardi berhenti, memandang 

ibunya) Masuk, tanpa bertegur sapa? Kucing saja kadang-

kadang ya bersuara, meong.” 

Bardi : “(Nyedhaki kursi, terus lungguh)” 

“(Mendekati kursi, lalu duduk)” 

 

 Tuturan ibu dalam naskah drama Bardji Barbeh tersebut merupakan 

tuturan yang berfungsi mengkritik mitra tutur (Bardi). Penutur mengkritik tingkah 

laku mitra tutur dengan menyamakan tingkah laku mitra tutur seperti kucing. 

Tuturan kritikan tersebut diucapkan penutur karena mitra tutur melakukan suatu 

hal yang kurang disukai oleh penutur, yaitu mitra tutur (Bardi) memasuki rumah 

tanpa mengucapkan salam kepada penutur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan 

teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan penelitian secara teoretis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Parker (dalam Rustono 1993:18) 

memaparkan bahwa pendekatan merupakan pendekatan yang menggunakan 

pemakaian bahasa sebagai pijakan utama, bagaimana penggunaan bahasa dalam 

tuturan dan bagaimana tuturan digunakan dalam konteks tertentu. Pendekatan 

pragmatik digunakan karena masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

penggunaan bahasa berbentuk tuturan yang digunakan dalam konteks tertentu 

yang terdapat dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. 

 Pendekatan metodologis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif 

deskriptif. Menurut Moleong (2001:6), pendekatan kualitatif deskriptif adalah 

pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan gejala dari kelompok tertentu yang 

diamati melalui percakapan terhadap subjek yang diamati. Pendekatan ini 

digunakan karena data yang diperoleh berupa tuturan dalam naskah drama Bardji 

Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. Data yang diperoleh tidak berbentuk 

angka dan tidak diproses statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk 

mengungkap pelanggaran prinsip kesantunan dan fungsi tuturan dalam naskah 

drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

 Data penelitian ini berupa tuturan yang terdapat dalam naskah drama 

Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati yang diduga melanggar prinsip 

kesantunan. Menurut Arikunto (1998:114), bahwa sumber data adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini yaitu naskah drama Bardji 

Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. Bardji Barbeh merupakan kumpulan 

naskah drama yang diterbitkan oleh Cipta Prima Nusantara Semarang pada tahun 

2008. 

 

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Metode adalah cara yang dilakukan dalam penelitian, sedangkan teknik 

adalah cara dalam melaksanakan atau menerapkan metode. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak (Sudaryanto 

1993:41), yakni metode yang bekerja dengan cara menyimak (membaca) naskah 

drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati yang di dalamnya terdapat 

tuturan yang diduga melanggar bidal-bidal prinsip kesantuan. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik catat 

(Sudaryanto 1993:149), yaitu mencatat data yang diperoleh dalam kartu data. 

Bentuk kartu data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Nomor data: Halaman data: 

Konteks: 

 

Tuturan: 

 

Analisis: 

 

 

Keterangan: 

 Kartu data dibagi atas empat bagian yang diuraikan sebagai berikut. 

a. Bagian pertama terdiri atas dua kolom. 

1) Kolom kesatu berisi nomor data. 

2) Kolom kedua berisi halaman dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

b. Bagian kedua berisi konteks tuturan. 

c. Bagian ketiga berisi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

d. Bagian keempat berisi analisis data, analisis data dijelaskan jenis dari 

bidal-bidal prinsip kesantunan yang dilanggar dan fungsi tuturan dalam 

naskah drama Bardji Barbeh . 

 Langkah-langkah pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Menyimak (membaca) naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya 

Pragolapati. 
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2) Memilih data yang di dalamnya diduga mengandung pelanggaran bidal-

bidal prinsip kesantunan. 

3) Pencatatatan ke dalam kartu data. 

 

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif. Metode normatif yaitu metode mencocokkan data yang telah diperoleh 

dengan aturan-aturan atau norma yang ada. Dengan metode ini data yang telah 

diperoleh kemudian dicocokkan dengan aturan-aturan bidal-bidal prinsip 

kesantunan. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui data yang melanggar 

aturan bidal-bidal prinsip kesantuan. 

 Metode padan juga digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. 

Metode padan dengan teknik pilah unsur penentu digunakan untuk menganalisis 

fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh.   

Dalam menentukan pelanggaran prinsip kesantunan sebuah tuturan dalam 

naskah drama Bardji Barbeh, yaitu mencocokkan data dengan berpedoman pada 

kriteria prinsip kesantunan yang dikemukakan Leech. Kriteria prinsip kesantunan 

yang dikemukakan Leech ini terdiri atas enam bidal dan duabelas subbidal yang 

digunakan sebagai kriteria pengujian tersebut. 

 Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut. 

1. Menyajikan data yang akan dianalisis. 

2. Menganalisis data yang berupa tuturan dalam kartu data berdasarkan 

aturan bidal-bidal prinsip kesantunan yang dikemukakan Leech. 
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3.  Mengklasifikasi data yang berupa tuturan berdasarkan bidal-bidal yang 

dilanggar dalam prinsip kesantunan. 

4. Menganalisis fungi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh, dengan 

berpijak pada teori pragmatik mengenai fungsi tuturan. 

 

3.5 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Pemaparan hasil analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah 

selesai menganalisis data. Pemaparan hasil analisis ini berisi segala hal yang 

ditemukan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah. Menurut Sudaryanto 

(1993:145) pemaparan hasil penelitian dapat dilakukan dalam dua cara yakni 

dengan menggunakan metode formal dan  informal. Metode formal adalah 

perumusan dengan tanda atau lambang-lambang. Metode informal adalah 

perumusan dengan kata-kata. 

Metode yang digunakan untuk memaparkan hasil analisis data penelitian 

ini adalah metode informal, karena dalam menyajikan hasil penelitian ini hanya 

menggunakan kata-kata atau kalimat biasa. Metode ini digunakan agar penjelasan 

kaidah dalam pemaparan hasil analisis data tentang pelanggaran bidal-bidal 

prinsip kesantunan dan fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh dapat 

dipaparkan secara rinci dan terurai. 
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BAB IV 

PELANGGARAN PRINSIP KESANTUNAN DAN FUNGSI TUTURAN 

DALAM NASKAH DRAMA BARDJI BARBEH  

 

Hasil penelitian ini mencangkup dua hal, yaitu (1) bidal-bidal kesantunan 

yang dilanggar dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya 

Pragolapati, dan (2) fungsi tuturan dalam  naskah drama Bardji Barbeh  karya 

Catur Widya Pragolapati. 

 

4.1 Pelanggaran Bidal-Bidal Prinsip Kesantunan dalam Naskah Drama 

Bardji Barbeh  

Bidal-bidal prinsip kesantunan yang dilanggar dalam naskah drama Bardji 

Barbeh karya Catur Widya Pragolapati yaitu bidal ketimbangrasaan, bidal 

kemurahhatian, bidal keperkenaan, bidal kerendahhatian, bidal kesetujuan, dan 

bidal kesimpatian.  

4.1.1 Pelanggaran Bidal Ketimbangrasaan (Tact Maxim) 

Prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan mewajibkan penutur untuk 

meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan kepada pihak mitra tutur. 

Bidal ketimbangrasaan melarang penutur memperlakukan mitra tutur sebagai 

orang yang tunduk kepada penutur, jangan sampai mitra tutur mengeluarkan biaya 

(biaya sosial, fisik, psikologis, dan sebagainya) sehingga kebebasan mitra tutur 

menjadi terbatas. Pelanggaran bidal ini ditandai dengan adanya verba menyuruh 

(memerintah), meminta orang lain melakukan sesuatu, ataupun menambah beban 
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orang lain atau mitra tutur. Berikut ini merupakan tuturan dalam naskah drama 

Bardji Barbeh yang melanggar bidal ketimbangrasaan prinsip kesantunan. 

(1) KONTEKS  : PARDI MARAH KARENA ORANG-ORANG DI  

SEKITARNYA RIBUT. 

 

 Pardi   : “(Nesu) Padha bisa meneng ora! (Nyedhaki Thole) Le, 

ngomong sing cetha, aja grusa-grusu, ben kabeh 

mudheng apa sing mbokkarepake!”  

     “(Marah) Bisa diam tidak! (Mendekati Thole) Le, bicara 

yang jelas, jangan buru-buru, supaya semua tahu apa 

yang kamu inginkan!” 

       Data 8 

Tuturan “Padha bisa meneng ora!” merupakan perintah yang diucapkan 

oleh penutur (Pardi) kepada mitra tutur (teman-temannya). Penutur (Pardi) 

mengucapkan perintah tersebut kepada mitra tutur (teman-temannya), karena 

mitra tutur ramai atau ribut. Tuturan perintah yang diucapkan penutur tersebut 

memaksimalkan biaya atau beban dan meminimalkan keuntungan kepada mitra 

tutur. Beban yang dimaksud dalam tuturan tersebut yaitu penutur memerintah 

mitra tutur untuk diam dan tidak ramai karena mengganggu penutur. Dengan 

tuturan tersebut, penutur ingin menunjukkan kedudukan penutur lebih tinggi 

dibandingkan mitra tutur, sehingga penutur bisa memerintah mitra tutur. Dengan 

demikian, terjadi pelanggaran prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan yang 

dilakukan penutur. Contoh data berikut juga menunjukkan pelanggaran prinsip 

kesantunan bidal ketimbangrasaan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 
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(2) KONTEKS  : PARDI MEMERINTAH NARTI UNTUK BERHENTI 

MENGOBROL DAN MEMBANTU 

PEKERJAANNYA. 

 

 Narti    : “(Mesem) Jebul isih padha rumangsa dadi rakyat to? 

Mangka nang njaba kana wis ora nggatekake kowe-

kowe kabeh.” 

     “(Senyum) Jadi masih merasa menjadi rakyat to? 

Padahal di luar sana sudah tidak memikirkan kamu-

kamu semua.” 

 Pardi    : “Wis Narti, aja ngujuk-ujuki liyan. Mrene, aku 

direwangi nyekeli cagake!” 

     “Sudah Narti, jangan mencampuri yang lain. Ke sini, 

saya dibantu memegang tiyangnya!” 

       Data 3 

Tuturan “aja ngujuk-ujuki liyan” merupakan perintah yang diucapkan 

penutur (Pardi) kepada mitra tutur (Narti). Penutur (Pardi) dalam tuturan tersebut 

memerintah mitra tutur (Narti) supaya jangan mengurusi atau mencampuri urusan 

yang lain. Dengan mengucapkan perintah tersebut, penutur (Pardi) 

memaksimalkan biaya atau beban dan meminimalkan keuntungan kepada mitra 

tutur (Narti). Dengan demikian, penutur telah melanggar bidal ketimbangrasaan 

prinsip kesantunan. Tuturan “Mrene, aku direwangi nyekeli cagak!” juga 

merupakan tuturan yang memaksimalkan biaya atau beban dan meminimalkan 

keuntungan kepada pihak mitra tutur. Beban yang dimaksud dalam tuturan 

tersebut yaitu mitra tutur diperintah oleh penutur untuk membantu memegang 

tiyang. Dengan demikian, tuturan tersebut melanggar bidal ketimbangrasaan 

prinsip kesantunan. Contoh data berikut juga menunjukkan pelanggaran prinsip 

kesantunan bidal ketimbangrasaan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 
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(3) KONTEKS  : PARJO BERTANYA KEPADA SATPOL 1 DAN 2 

TETAPI SATPOL 1 TIDAK SENANG DENGAN HAL 

TERSEBUT DAN MENYURUH PARJO UNTUK 

TIDAK BANYAK BICARA. 

 

 Parjo    : “Tatanan apa sing isa dianut?” 

     “Aturan apa yang bias diikuti?” 

 Satpol 1   : “Wis, ora susah kakehan cangkem!”  

     “Sudah, jangan kebanyakan bicara!” 

 Satpol 2   : “Yen isih tetep ngeyel, aja salahake aku (ngunus pistol, 

diarahake Parjo).”  

     “Kalau masih tetap membantah, jangan salahkan saya 

(menghunuskan pistol, diarahkan pada Parjo).” 

          Data 13 

Tuturan “Wis, ora susah kakehan cangkem!” merupakan perintah penutur 

(Salpol 1) kepada mitra tutur (Parjo). Penutur (Satpol 1) menyuruh mitra tutur 

(Parjo) supaya tidak banyak bicara. Penutur dalam tuturan tersebut menggunakan 

kata-kata imperatif yang kurang halus, sehingga bisa membuat mitra tutur 

tersinggung. Dengan memerintah mitra tutur (Parjo), penutur (Satpol 1) 

memaksimalkan beban atau biaya dan meminimalkan keuntungan kepada pihak 

mitra tutur. Beban yang dimaksud dalam tuturan tersebut adalah mitra tutur 

(Parjo) diperintahkan untuk tidak banyak bicara. Dengan demikian, tuturan 

tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan.  

4.1.2 Pelanggaran Bidal Kemurahhatian (Generosity Maxim) 

Pelanggaran bidal kemurahhatian ditandai dengan tuturan yang 

memaksimalkan keuntungan kepada pihak penutur dan meminimalkan 

keuntungan kepada pihak mitra tutur. Berikut ini merupakan tuturan dalam naskah 

drama Bardji Barbeh yang melanggar bidal kemurahhatian prinsip kesantunan. 
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(4) KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

     “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

 Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok 

ora dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh 

aku isih cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

     “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-

mentang saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

 Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 

     “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-

baru. Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

 Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

     “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

 Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

     “Ya pantas saja, anak irinan seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

       Data 19 

Tuturan “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri” merupakan 

ungkapan rasa kesal penutur (Tinuk) kepada mitra tutur (Bardi). Dalam tuturan 

tersebut, penutur mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan penutur 

merupakan urusan penutur sendiri dan mitra tutur tidak perlu mencampuri urusan 

tersebut. Hal yang dilakukan penutur tersebut merupakan keinginan penutur 

sendiri, sehingga mitra tutur tidak perlu iri dengan sesuatu yang dilakukan 

penutur. Dengan mengungkapkan rasa kesal tersebut, penutur telah 

memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan meminimalkan keuntungan 

kepada mitra tutur. Tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal 

kemurahhatian. Contoh data berikut juga menunjukkan pelanggaran bidal 

kemurahhatian prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 
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(5) KONTEKS  : NARTI MARAH DENGAN KELAKUAN ADIKNYA 

YANG SUKA IRI. 

 

 Narti   : “(Rada nesu) Yen aku gelem meri, kepara mbakyumu 

iki sing paling ora nate keduman apa-apa.” 

     “(Sedikit marah) Kalau saya mau iri, sebagai mbakyumu 

ini yang paling tidak pernah mendapatkan apa-apa.” 

       Data 24 

Tuturan “Yen aku gelem meri, kepara mbakyumu iki sing paling ora nate 

keduman apa-apa” merupakan ungkapan rasa kesal penutur (Narti) kepada mitra 

tutur (Bardi dan Tinuk). Dengan mengungkapkan rasa kesal tersebut, penutur 

memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan meminimalkan keuntungan 

kepada mitra tutur. Dalam tuturan tersebut, penutur mengungkapkan bahwa 

penutur merupakan pihak yang tidak pernah iri dan tidak mau iri karena tidak 

pernah mendapat apa-apa dibandingkan mitra tutur. Hal tersebut berbeda dengan 

mitra tutur yang dianggap suka iri walaupun sering mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan. Tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal kemurahhatian.  

4.1.3 Pelanggaran Bidal Keperkenaan (Approbatian Maxim) 

Prinsip kesantunan bidal keperkenaan mewajibkan penutur untuk 

meminimalkan penjelekan dan memaksimalkan pujian kepada mitra tutur atau 

pihak lain. Pelanggaran bidal ini ditandai dengan adanya tuturan hinaan, cacian, 

atau celaan dengan memaksimalkan pejelekan dan meminimalkan pujian kepada 

pihak mitra tutur. Berikut ini merupakan tuturan dalam naskah drama Bardji 

Barbeh yang melanggar bidal keperkenaan prinsip kesantunan. 
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(6) KONTEKS  : MINAH MENGKRITIK KELAKUAN MARNI YANG 

SUKA BICARA SEMBARANGAN. 

 

 Minah   : “Pancen, Marni yen ngomong angger mangap wae kok, 

Yu. Sing digantha kaya nang tipi-tipi kae lho, Yu. Ya 

ngono kuwi akibate yen senenge ndelok sinetron. 

Ketularan budhayane.” 

     “Memang, Marni kalau bicara asal membuka mulut saja 

kok, Yu. Yang ditiru seperti yang ada di TV itu lho, Yu. 

Ya begitulah akibatnya kalau suka menonton sinetron. 

Terpengaruh budayanya.” 

      Data 1 

Tuturan “yen ngomong angger mangap wae” merupakan kritikan yang 

diucapkan penutur (Minah) kepada mitra tutur (Marni). Penutur mengkritik mitra 

tutur yang bicara sembarangan tanpa memikirkan dampak dari ucapan tersebut, 

sehingga membuat penutur tersinggung. Dengan mengucapkan kritikan tersebut, 

penutur memaksimalkan kecaman atau penjelekan dan meminimalkan pujian 

kepada mitra tutur. Tuturan yang diucapkan penutur (Minah) tersebut tidak 

menunjukkan rasa hormat kepada mitra tutur (Marni), sehingga tuturan tersebut 

melanggar bidal keperkenaan prinsip kesantunan. Tuturan “Ya ngono kuwi 

akibate yen senenge ndelok sinetron. Ketularan budhayane” juga merupakan 

tuturan yang memaksimalkan kecaman kepada mitra tutur. Kecaman tersebut 

diucapkan penutur kepada mitra tutur yang suka menonton TV dan mengikuti 

budayanya. Dengan mengucapkan tuturan tersebut, penutur melanggar prinsip 

kesantunan bidal keperkenaan. Pelanggaran bidal keperkenaan prinsip kesantunan 

dalam naskah drama Bardji Barbeh juga dapat dilihat pada contoh data berikut. 
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(7) KONTEKS  : MARNI MENGHINA MINAH KARENA 

MEMPUNYAI PENGETAHUAN YANG KURANG. 

 

 Marni   : “Minah, Minah! Kowe ki pancen ketinggalan jaman. 

Mulane to, mulane. Ndelok tipi, ben tambah 

pengetahuanmu. Wis kere, ora tau sinau, maca koran 

apamaneh. Kapan negarane dadi maju yen rakyate 

kaya kowe kabeh.” 

     “Minah, Minah! Kamu memang ketinggalan jaman. 

Makanya to, makanya. Lihat TV, supaya bertambah 

pengetahuanmu. Sudah miskin, tidak pernah belajar, 

apalagi membaca koran. Kapan negara menjadi maju 

kalau rakyatnya seperti kamu semua.” 

       Data 2 

Tuturan “Kowe ki pancen ketinggalan jaman” merupakan tuturan hinaan 

penutur (Marni) kepada mitra tutur (Minah). Penutur menghina mitra tutur, karena 

mitra tutur dianggap sebagai orang yang kurang berpengetahuan dan tidak 

mengetahui berbagai informasi, sehingga dihina dengan sebutan orang yang 

ketinggalan jaman. Tuturan tersebut memaksimalkan penjelekan dan 

meminimalkan pujian kepada pihak mitra tutur. Dengan mengucapkan tuturan 

tersebut, penutur telah melakukan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

keperkenaan. Tuturan “Wis kere, ora tau sinau, maca koran apamaneh. Kapan 

negarane dadi maju yen rakyate kaya kowe kabeh” merupakan hinaan penutur 

(Marni) kepada mitra tutur (Minah). Tuturan tersebut memaksimalkan penjelekan 

dan meminimalkan pujian kepada mitra tutur, sehingga tuturan tersebut melanggar 

prinsip kesantunan bidal keperkenaan. Mitra tutur dalam tuturan tersebut dihina 

sebagai orang miskin yang tidak pernah belajar dan membaca koran. Penutur 

dalam tuturan tersebut juga menambahi hinaan kepada mitra tutur, yaitu dengan  

mengatakan bahwa negara tidak akan maju apabila orang-orangnya seperti mitra 
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tutur. Contoh data berikut juga menunjukkan pelanggaran bidal keperkenaan 

prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(8) KONTEKS  : PARDI MENGKRITIK MINAH, MARNI, DAN SURTI 

YANG SUKA BERTENGKAR. 

 

 Pardi   : “(Nyedhak Minah, Marni, lan Surti) Mbok ya wis to! 

Padha-padha kerene malah kerah. Marni, Minah, yen 

kowe dha arep gawe gubug, ndang cepet gawe. Iki ana 

turahan kerdhus yen gelem. Lan kowe, Surti, yen karep 

gabung karo kanca-kanca ning kene, ya wis kono, golek 

panggonan ngendi sing mbok-senengi.” 

     “(Mendekati Minah, Marni, dan Surti) Ya sudah to! 

Sama-sama miskin justru bertengkar. Marni, Minah, 

kalau kamu mau membuat gubug, lekas cepat buat. Ini 

ada sisa kardus kalau mau. Dan kamu, Surti, kalau mau 

bergabung dengan teman-teman di sini, ya sudah sana, 

cari tempat mana yang disukani.” 

Data 5 

Tuturan “Padha-padha kerene malah kerah” merupakan kritikan penutur 

(Pardi) kepada mitra tutur (Minah, Marni, dan Surti). Penutur dalam tuturan 

tersebut mengkritik mitra tutur yang sesama orang miskin tetapi suka bertengkar 

karena masalah yang kurang penting. Dengan menuturkan kritikan tersebut, 

penutur memaksimalkan atau menambahi kecaman dan meminimalkan pujian 

kepada mitra tutur, sehingga tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal 

keperkenaan.  

4.1.4 Pelanggaran Bidal Kerendahhatian (Modesty Maxim) 

Pada prinsip kesantunan bidal kerendahhatian peserta tutur diharapkan 

bersikap rendah hati dengan meminimalkan pujian dan memaksimalkan 

penjelekan kepada diri sendiri. Apabila terjadi pelanggaran prinsip kesantunan 

bidal kerendahhatian maka yang terjadi sebaliknya, yaitu muncul kesombongan. 

Pelanggaran bidal ini ditandai dengan adanya tuturan yang mengandung unsur 
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sombong dan menganggap remeh ataupun kecil orang lain. Berikut ini merupakan 

tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh yang melanggar bidal kerendahhatian 

prinsip kesantunan. 

(9) KONTEKS  : TINUK BERTANYA KEPADA IBUNYA MENGENAI 

HAL YANG MENYEBABKAN IBUNYA 

MENANGIS. 

 

 Tinuk    : “(Nyedhaki ibune, terus salim) Ibu! Ibu nangis ya?” 

     “(Mendekati ibunya, lalu bersalaman) Ibu! Ibu menangis 

ya?” 

 Ibu   : “(Enggal-enggal ngusap luhe) Ora! Ibu ora nangis. Ibu 

bombong nyawang putrane sing paling cilik sregep ning 

langgar. Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga.” 

     “(Cepat-cepat mengusap air mata) Tidak! Ibu tidak 

menangis. Ibu bangga melihat anak yang paling kecil 

rajin ke mushola. Ibu yakin nanti Ibu pasti masuk surga.” 

 Tinuk   : “Lho kok isa ngono, Bu? Mangka ibu ora tau solat? Ibu 

uga ora tau ngaji. Jare Mas Roji sing mulang ngaji, yen 

ora solat, ora mlebu swarga.” 

     “Lho kok bisa begitu, Bu? Padahal ibu tidak pernah 

shalat? Ibu juga tidak pernah mengaji. Katanya Mas Roji 

yang mengajari mengaji, kalau tidak shalat, tidak masuk 

surga.” 

       Data 14 

Tuturan “Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga” merupakan tuturan 

yang melanggar bidal kerendahhatian prinsip kesantunan. Penutur (Ibu) dalam 

tuturan tersebut memaksimalkan pujian dan meminimalkan penjelekan kepada diri 

sendiri. Penutur (Ibu) dalam tuturan tersebut menyombongkan dirinya sendiri 

yang pasti akan masuk surga. Tuturan tersebut mengandung makna bahwa 

penutur menggampangkan sesuatu, yaitu bahwa masuk surga itu hal yang mudah. 

4.1.5 Pelanggaran Bidal Kesetujuan (Agreement Maxim) 

Pelanggaran bidal kesetujuan prinsip kesantunan ditandai dengan tuturan 

yang memaksimalkan ketidaksetujuan dan meminimalkan kesetujuan antara 
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penutur dengan mitra tutur. Berikut ini merupakan tuturan dalam naskah drama 

Bardji Barbeh yang melanggar bidal kesetujuan prinsip kesantunan. 

(10) KONTEKS  : NARTI MENYURUH TINUK UNTUK DUDUK DI 

SEBELAH BARDI KARENA MAU MENASEHATI 

MEREKA BERDUA. 

 

 Narti    : “Tinuk lungguh jejer Mas Bardi!” 

     “Tinuk duduk sebelah Mas Bardi!” 

 Tinuk   : “Aku lungguh kursi kene wae (Nyedhaki kursi sing 

adoh saka Bardi).” 

     “Saya duduk di kursi sini saja (mendekati kursi yang 

jauh dari Bardi).” 

 Narti   : “Bardi lan kowe Tinuk. Kowe sakloron kuwi putra-

putrine sapa to? (Bocah loro ora wangsulan, malah 

padha pandeng-pandengan). Rumangsaku kawit cilik 

kae adhiku ora budheg, ya ora bisu. Nanging kenapa ya 

tak-takoni kok ora wangsulan.” 

     “Bardi dan kamu Tinuk. Kamu berdua itu anak-anaknya 

siapa to? (Dua anak itu tidak menjawab, justru saling 

memandang). Menurutku sejak kecil itu adikku tidak 

tuli, ya tidak bisu. Tetapi kenapa ya ditanya kok tidak 

menjawab.” 

Data 22 

Tuturan “Aku lungguh kursi kene wae” merupakan pernyataan 

ketidaksetujuan atau penolakan penutur (Tinuk) akan perintah yang dilakukan 

mitra tutur (Narti). Penutur menolak untuk duduk di sebelah Bardi karena marah 

dengan Bardi. Dalam tuturan tersebut, penutur memaksimalkan ketidaksetujuan 

dan meminimalkan kesetujuan antara penutur dengan mitra tutur. Tuturan tersebut 

melanggar prinsip kesantunan bidal kesetujuan. Contoh data berikut juga 

menunjukkan pelanggaran bidal kesetujuan prinsip kesantuann dalam naskah 

drama Bardji Barbeh.  
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(11) KONTEKS  : ANAK-ANAK SEDANG MENGUSULKAN CERITA 

YANG AKAN DIMAINKAN DALAM KENTRUNG, 

KEMUDIAN BOCAH 7 MENOLAK USUL YANG 

DIAJUKAN BOCAH 2. 

 

 Mbahe   : “Ya, apik kuwi. Anake Bek Marni lanang, dulure wedok 

kabeh, pase lakon apa?” 

     “Ya, bagus itu. Anaknya Mbak Marni laki-laki, 

saudaranya perempuan semua, pasnya cerita apa?” 

 Bocah 6   :  “Jaka Bodho, pas banget kuwi.” 

     “Jaka Bodho, sangat pas itu.” 

 Bocah 4   : “Mengko bayine yen dadi bodho tenan, Mbah Carita sing 

kena.” 

     “Nanti bayinya kalau jadi bodoh beneran, Mbah Carita 

yang kena.” 

 Bocah 2   : “Jaka Tarub-Nawangwulan mawon, Mbah!” 

     “Jaka Tarub-Nawangwulan saja, Mbah!” 

 Bocah 7   : “Ampun, Mbah, mengko ndhak gawene nginceng wong 

adus.” 

     “Jangan, Mbah, nanti kerjaannya mengintip orang 

mandi.” 

Data 37 

Tuturan “Ampun, Mbah, mengko ndhak gawene nginceng wong adus” 

merupakan tuturan yang menyatakan ketidaksetujuan penutur (Bocah 7) dengan 

usul mitra tutur (Bocah 2). Penutur menyatakan ketidaksetujuannya apabila akan 

memainkan cerita Jaka Tarub Nawangwulan. Penutur merasa cerita tersebut 

mempunyai dampak negatif, yaitu apabila memainkan cerita tersebut akan 

menyebabkan anak-anak senang mengintip orang mandi seperti Jaka Tarub. 

Dengan tuturan tersebut, penutur memaksimalkan ketidaksetujuan dan 

meminimalkan kesetujuan antara penutur dengan pihak mitra tutur. Tuturan 

tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal kesetujuan.  

4.1.6 Pelanggaran Bidal Kesimpatian (Sympaty Maxim) 

Pelanggaran bidal ini ditandai dengan tuturan yang memaksimalkan 

antipati dan meminimalkan simpati antara penutur dengan mitra tutur. Berikut ini 
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merupakan tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh yang melanggar bidal 

kesimpatian prinsip kesantunan. 

(12) KONTEKS  : BOCAH 1 YANG BERPERAN SEBAGAI NAWANG 

WULAN DALAM PERMAINAN KENTRUNG 

MEMBERITAHU BAHWA SELENDANGNYA 

HILANG KEPADA BOCAH 3 YANG BERPERAN 

SEBAGAI KAKAK NAWANG WULAN. 

 

 Bocah 1   : “Mbakyu, slendhangku ora ana. Adhuh, kepriye iki? 

Sapa sing njupuk?” 

     “Mbakyu, selendangku tidak ada. Aduh, bagaimana ini? 

Siapa yang mengambil?” 

 Bocah 3   : “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki.” 

     “Hilang? Yang jelas! Ayo dicari.” 

       Data 41 

Tuturan “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki” merupakan tuturan yang 

dituturkan penutur (Bocah 3) terhadap mitra tutur (Bocah 1). Mitra tutur (Bocah 

1) memberitahu kepada Bocah 3 bahwa selendangnya hilang, tetapi Bocah 3 

kurang memberikan simpati kepada Bocah 1. Bocah 3 justru menanyakan 

kebenaran akan hilangnya selendang Bocah 1 dan menyuruh Bocah 1 mencari 

selendang yang telah dihilangkan tersebut. Dengan menuturkan hal tersebut, 

penutur memaksimalkan antipati dan meminimalkan kesimpatian antara penutur 

dengan mitra tutur. Dengan demikian, terjadi pelanggaran prinsip kesantunan 

bidal kesimpatian.  

 

4.2 Fungsi Tuturan dalam Naskah Drama Bardji Barbeh   

Fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya 

Pragolapati meliputi fungsi mengkritik, fungsi bercanda, fungsi menghina, fungsi 

mengungkapkan rasa kesal, fungsi menyatakan ketidaksetujuan, fungsi 
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memerintah, fungsi menilai, fungsi mengeluh, fungsi menyombongkan, dan 

fungsi menyatakan ketidaksimpatian.  

4.2.1 Fungsi Mengkritik 

Mengkritik adalah suatu tindakan atau perbuatan yang digunakan untuk 

menunjukkan hal yang baik maupun buruk dari suatu benda, tingkah laku, atau 

perbuatan orang lain. Berikut merupakan tuturan yang berfungsi untuk mengkritik 

dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(13) KONTEKS  : MINAH MENGKRITIK KELAKUAN MARNI YANG 

SUKA BICARA SEMBARANGAN. 

 

 Minah   : “Pancen, Marni yen ngomong angger mangap wae kok, 

Yu. Sing digantha kaya nang tipi-tipi kae lho, Yu. Ya 

ngono kuwi akibate yen senenge ndelok senetron. 

Ketularan budhayane.” 

     “Memang, Marni kalau bicara asal membuka mulut saja 

kok, Yu. Yang ditiru seperti yang ada di TV itu lho, Yu. 

Ya begitulah akibatnya kalau suka menonton sinetron. 

Terpengaruh budayanya.” 

      Data 1 

Tuturan “yen ngomong angger mangap wae” merupakan tuturan yang 

fungsinya untuk mengkritik. Penutur (Minah) ingin mengkritik mitra tutur 

(Marni), karena mitra tutur kalau berbicara suka sembarangan tanpa memikirkan 

dampak dari ucapannya tersebut, sehingga mitra tutur dianggap sebagai orang 

yang asal bicara. Kritikan tersebut ditandai dengan dituturkannya yen ngomong 

angger mangap wae „kalau bicara asal membuka mulut saja‟, sehingga mitra tutur 

(Marni) yang mendengar kritikan tersebut akan menyadari bahwa dirinya telah 

berbicara sembarangan terhadap penutur (Minah). Dengan kritikan tersebut, 

penutur bermaksud menunjukkan bahwa sikap bicara sembarangan yang 

dilakukan mitra tutur tersebut adalah perbuatan yang kurang baik.  
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Tuturan “Ya ngono kuwi akibate yen senenge ndelok senetron. Ketularan 

budhayane” merupakan tuturan yang digunakan penutur (Minah) untuk 

mengkritik mitra tutur (Marni). Penutur (Minah) mengkritik mitra tutur (Marni), 

karena mitra tutur suka menonton sinetron di TV, sehingga mitra tutur ikut 

terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang yang ada di sinetron tersebut. 

Kritikan tersebut ditandai dengan dituturkannya ya ngono kuwi akibate yen 

senenge ndelok senetron „ya begitulah akibatnya kalau suka menonton sinetron‟ 

yang diperjelas dengan diucapkannya tuturan ketularan budhayane „terpengaruh 

budayanya‟. Dengan kritikan tersebut, penutur bermaksud menunjukkan bahwa 

suka menonton sinetron di TV kemudian mengikuti gaya hidup orang-orang 

dalam sinetron tersebut adalah perbuatan yang kurang baik. Contoh data berikut 

juga menunjukkan tuturan yang berfungsi mengkritik dalam naskah drama Bardji 

Barbeh. 

(14) KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK TINUK YANG CENGENG 

DAN SUKA IRI DENGAN BARDI. 

 

 Narti   : “Saiki Tinuk. Sithik-sithik nangis, mutung, yen ora 

padha mas’e meri, kepengin menange dhewe. Yen ora 

nangis sedina ya kenapa to?”   

     “Sekarang Tinuk. Sedikit-sedikit menangis, putus asa, 

kalau tidak sama dengan masnya iri, ingin menang 

sendiri. Kalau tidak menangis sehari ya kenapa to? ” 

Data 23 

Tuturan “Sithik-sithik nangis, mutung, yen ora padha mas‟e meri, 

kepengin menange dhewe. Yen ora nangis sedina ya kenapa to?” merupakan 

tuturan yang digunakan penutur (Narti) untuk mengkritik mitra tutur (Tinuk). 

Penutur (Narti) mengkritik mitra tutur (Tinuk), karena mitra tutur suka menangis, 

selalu ingin menang, dan iri apabila mendapatkan sesuatu yang tidak sama dengan 
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kakaknya. Kritikan tersebut ditandai dengan dituturkannya sithik-sithik nangis, 

mutung, yen ora padha mas‟e meri, kepengin menange dhewe „sedikit-sedikit 

menangis, putus asa, kalau tidak sama dengan masnya iri, ingin menang sendiri‟ 

yang diperjelas dengan diucapkannya tuturan yen ora nangis sedina ya kenapa to? 

„kalau tidak menangis sehari ya kenapa to?‟. Dengan kritikan tersebut, penutur 

bermaksud menunjukkan bahwa suka menangis, iri dan selalu ingin menang 

adalah perbuatan yang kurang baik.  

4.2.2 Fungsi Bercanda 

Bercanda adalah suatu tindakan yang dilakukan penutur baik itu berupa 

tuturan atau tingkah laku untuk menciptakan hal-hal yang lucu, agar orang lain 

merasa senang atau tertawa dengan hal tersebut. Berikut merupakan tuturan yang 

berfungsi untuk bercanda dalam naskah drama Bardji Barbeh.  

(15) KONTEKS  : BOCAH 1 BERCANDA DENGAN MENGEJEK 

BOCAH 3 YANG MARAH. 

 

 Kabeh   : “Ooo, kuwi to!” 

     “Ooo, itu to!” 

 Bocah 3   : “Kuwi apa!?” 

     “Itu apa!?” 

 Bocah 1   : “Sawo dipangan asu, uwong bodho nesu-nesu (Terus 

padha ngguyu).” 

     “Sawo dimakan anjing, orang bodoh marah-marah (Lalu 

semua tertawa).” 

      Data 35 

Tuturan “Sawo dipangan asu, uwong bodho nesu-nesu” merupakan 

tuturan yang berfungsi untuk bercanda. Penutur (Bocah 1) ingin bercanda dengan 

mitra tutur (Bocah 3), karena mitra tutur sedang marah dengan penutur. Candaan 

tersebut ditandai dengan dituturkannya sebuah pantun, yaitu sawo dipangan asu, 

uwong bodho nesu-nesu „sawo dimakan anjing, orang bodoh marah-marah‟. 
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Candaan tersebut dilakukan penutur untuk meredakan amarah dari mitra tutur. 

Dengan mengungkapkan candaan tersebut, penutur mampu membuat mitra tutur 

dan teman-temanya tertawa.  

4.2.3 Fungsi Menghina 

Menghina adalah suatu tindakan menjelekan mitra tutur dengan kata-kata 

kasar atau kurang sopan dan mitra tutur dianggap sebagai orang yang tidak pantas 

untuk dihormati. Berikut merupakan tuturan yang berfungsi untuk menghina 

dalam naskah drama Bardji Barbeh.  

(16) KONTEKS  : MARNI MENGHINA MINAH KARENA 

MEMPUNYAI PENGETAHUAN YANG KURANG. 

 

 Marni   : “Minah, Minah! Kowe ki pancen ketinggalan jaman. 

Mulane to, mulane. Ndelok tipi, ben tambah 

pengetahuanmu. Wis kere, ora tau sinau, maca koran 

apamaneh. Kapan negarane dadi maju yen rakyate 

kaya kowe kabeh.” 

     “Minah, Minah! Kamu memang ketinggalan jaman. 

Makanya to, makanya. Lihat TV, supaya bertambah 

pengetahuanmu. Sudah miskin, tidak pernah belajar, 

apalagi membaca koran. Kapan negara menjadi maju 

kalau rakyatnya seperti kamu semua.” 

       Data 2 

Tuturan “Kowe pancen ketinggalan jaman”, “wis kere, ora tau sinau, 

maca koran apamaneh”, dan “ kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya kowe 

kabeh” merupakan tuturan yang berfungsi untuk menghina. Penutur (Marni) 

menghina mitra tutur (Minah), karena penutur menganggap mitra tutur adalah 

orang yang kurang berpengetahuan dan ketinggalan dengan berbagai informasi 

yang ada. Hinaan tersebut ditandai dengan diucapkannya Kowe pancen 

ketinggalan jaman „Kamu memang ketinggalan jaman‟. Mitra tutur yang 

mendengar hinaan tersebut akan merasa sakit hati dan tidak dihormati oleh 
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penutur. Tuturan “wis kere, ora tau sinau, maca koran apamaneh” juga 

merupakan hinaan penutur kepada mitra tutur. Dengan menuturkan tuturan 

tersebut, penutur bermaksud menghina mitra tutur dengan menyebut mitra tutur 

sebagai orang miskin yang tidak pernah belajar dan membaca koran. Hinaan 

tersebut ditandai dengan diucapkannya wis kere, ora tau sinau „sudah miskin, 

tidak pernah belajar‟ dan diperjelas dengan maca koran apamaneh „apalagi 

membaca koran‟. Tuturan “kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya kowe 

kabeh” juga merupakan hinaan yang ditujukan penutur kepada mitra tutur. 

Dengan menuturkan tuturan tersebut, penutur menganggap mitra tutur adalah 

orang yang kurang berguna karena tidak bisa memajukan negaranya.  Mitra tutur 

yang mendengar tuturan tersebut akan merasa sakit hati dan tidak dihormati oleh 

penutur.   

4.2.4 Fungsi Mengungkapkan Rasa Kesal 

Rasa kesal adalah rasa marah atau jengkel yang dialami penutur karena 

sesuatu yang disebabkan oleh mitra tutur atau pihak lain, baik itu perbuatan atau 

ucapan yang kurang menyenangkan dari mitra tutur atau pihak lain. Berikut 

merupakan tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan rasa kesal dalam naskah 

drama Bardji Barbeh. 

(17) KONTEKS  : SURTI MARAH KEPADA MINAH YANG 

MEMBICARAKAN DIRINYA. 

 

 Surti   : “He, Minah, jaga cangkemmu! Pancene mung kowe 

sing duwe cangkem lan sakepenake dhewe ngrasani 

wong?” 

     “He, Minah, jaga mulutmu! Memangnya hanya kamu 

yang punya mulut dan seenaknya membicarakan orang?” 

 Minah   : “Lho, aja salah tampa kowe, Sur.” 

     “Lho, jangan salah paham Kamu, Sur.” 
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 Surti   : “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti 

kowe kuwi pinter yen kon golek-golek alesan!” 

     “Tidak perlu berbelit-belit, licin seperti belut. Semua 

orang tahu kamu itu pintar kalau disuruh cari-cari 

alasan!” 

       Data 4 

Tuturan “jaga cangkemmu! Pancene mung kowe sing duwe cangkem lan 

sakepenake dhewe ngrasani wong?” merupakan tuturan yang berfungsi untuk 

mengungkapkan rasa kesal. Penutur (Surti) mengungkapkan rasa kesalnya kepada 

mitra tutur (Minah), karena mitra tutur sudah membicarakan atau menggosipkan 

penutur. Ungkapan rasa kesal tersebut ditandai dengan dituturkannya sebuah 

tuturan perintah jaga cangkemmu „jaga mulutmu‟ yang diperjelas dengan 

diucapkan pancene mung kowe sing duwe cangkem lan sakepenake dhewe 

ngrasani wong? „memangnya hanya kamu yang punya mulut dan seenaknya 

membicarakan orang?‟. Penutur bermaksud mengungkapkan rasa kesalnya kepada 

mitra tutur walaupun dengan menuturkan tuturan yang kasar. Mitra tutur yang 

mendengar tuturan tersebut akan merasa sakit hati dan tidak dihormati oleh 

penutur.  

Tuturan “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti kowe kuwi 

pinter yen kon golek-golek alesan!” merupakan tuturan yang berfungsi untuk 

mengungkapkan rasa kesal. Penutur (Surti) mengungkapkan rasa kesalnya kepada 

mitra tutur (Minah), karena mitra tutur berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan 

dari penutur. Ungkapan rasa kesal tersebut ditandai dengan dituturkannya sebuah 

tuturan perintah ra sah mbulet, lunyu kaya welut „tidak perlu berbelit-belit, licin 

seperti belut‟ yang diperjelas dengan diucapkan kabeh wong ngerti kowe kuwi 

pinter yen kon golek-golek alesan! „semua orang tahu kamu itu pintar kalau 
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disuruh cari-cari alasan!‟. Penutur bermaksud mengungkapkan rasa kesalnya 

kepada mitra tutur walaupun dengan memberikan kecaman kepada mitra tutur. 

Mitra tutur yang mendengar tuturan tersebut akan merasa sakit hati dan tidak 

dihormati oleh penutur. Contoh data berikut juga menunjukkan tuturan yang 

fungsinya untuk mengungkapkan rasa kesal dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(18) KONTEKS  : BOCAH 3 MARAH KEPADA TEMAN-TEMANNYA 

YANG BERTINGKAH SEPERTI ORANG YANG 

SERBA TAHU. 

 

 Kabeh   : “Weleeeh, iki maneh medhot meneh!” 

     “Weleeeh, ini lagi menyela lagi!” 

 Bocah 3   : “Jal, saiki aku tak-takon, sapa sing mudheng bab 

kentrung? Ayo sapa? Kowe (Karo nuding Bocah 2, 

Bocah 2 terus gedheg), Kowe ya wis mudheng (Nudhing 

Bocah 4, Bocah 4 ya gedheg). Lha iya, padha durung 

mudheng kabeh, sok dha keminter. Kuwi jenenge sawo 

dipangan uler!” 

     “Coba, sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu bab 

kentrung? Ayo siapa? Kamu (Dengan menunjuk Bocah 

2, Bocah 2 lalu menggeleng), Kamu ya sudah tahu 

(Menunjuk Bocah 4, Bocah 4 ya menggeleng). Lha iya, 

semua belum tahu, semua sok tahu. Itu namanya sawo 

dimakan ulat!” 

 Mbahe   : “Apa kuwi?” 

     “Apa itu?” 

 Bocah 3   : “Cah bodho ngaku pinter.” 

     “Anak bodoh mengaku pintar.” 

 Kabeh   : “Weleeeh, padune arep parikan wae nganggo nesu 

barang.” 

     “Weleeeh, mau pantun saja pakai marah segala.” 

      Data 34 

 Tuturan “sok dha keminter” merupakan tuturan yang berfungsi untuk 

mengungkap rasa kesal. Penutur (Bocah 3) mengungkapkan rasa kesalnya kepada 

mitra tutur, karena mitra tutur (teman-temannya) bersikap seperti orang pintar. 

Ungkapan rasa kesal tersebut ditandai dengan dituturkannya celaan sok dha 

keminter „semua sok tahu‟.  Tuturan “Cah bodho ngaku pinter” juga merupakan 
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tuturan yang digunakan penutur (Bocah 3) untuk mengungkap rasa kesal. Penutur 

(Bocah 3) marah kepada mitra tutur, karena mitra tutur yang tidak begitu tahu 

tetapi bersikap seperti orang yang tahu atau pintar. Ungkapan rasa kesal tersebut 

ditandai dengan dituturkannya celaan cah bodho ngaku pinter „anak bodoh 

mengaku pintar‟. 

4.2.5 Fungsi Menyatakan Ketidaksetujuan 

Menolak atau menyatakan ketidaksetujuan adalah suatu tindakan untuk 

menyatakan ketidaksetujuan akan suatu hal yang telah dituturkan oleh pihak lain. 

Berikut merupakan tuturan yang berfungsi untuk menyatakan ketidaksetujuan 

dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(19) KONTEKS  : BOCAH 6 MENOLAK PERINTAH ANAK-ANAK 

YANG LAIN UNTUK MEREBUS AIR. 

  

 Bocah 6   : “Ngeten mawon, Mbah! Pripun menawi ingkang 

nggodhog jarang salah satunggale kanca-kanca menika, 

teras Mbah Carita pinarak teng dhingklik, nglajengake 

niku wau?” 

     “Begini saja, Mbah! Bagaimana kalau yang merebus air 

salah satu dari teman-teman, lalu Mbah Carita duduk di 

kursi, melanjutkan itu tadi? ” 

 Kabeh   : “Nanging sing nggodhog jarange ya kowe!” 

     “Tetapi yang memasak air ya kamu!” 

 Bocah 6   : “Ya emoh, ora adil kuwi jenenge. Ya hompimpah dhisik, 

terus pingsut, sing kalah nggodhog jarang. Piye?” 

     “Ya tidak mau, tidak adil namanya. Ya hompimpah dulu, 

lalu suit, yang kalah memasak air. Bagaimana? ” 

Data 32 

Tuturan “ya emoh, ora adil kuwi jenenge” merupakan tuturan yang 

berfungsi untuk menyatakan ketidaksetujuan. Penutur (Bocah 6) menyatakan 

ketidaksetujuannya untuk merebus air, karena penutur merasa hal tersebut kurang 

adil. Penutur meminta dilakukan undian dan yang kalah akan merebus air. 
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Ungkapan ketidaksetujuan tersebut ditandai dengan diucapkannya ya emoh „ya 

tidak mau‟ yang diperjelas dengan diucapkannya ora adil kuwi jenenge kene wae 

„tidak adil itu namanya‟. Contoh data berikut juga menunjukkan tuturan yang 

fungsinya untuk menyatakan ketidaksetujuan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(20) KONTEKS  : ANAK-ANAK SEDANG MENGUSULKAN CERITA 

YANG AKAN DIMAINKAN DALAM KENTRUNG, 

KEMUDIAN BOCAH 7 MENOLAK USUL YANG 

DIAJUKAN BOCAH 2. 

 

 Mbahe   : “Ya, apik kuwi. Anake Bek Marni lanang, dulure wedok 

kabeh, pase lakon apa?” 

     “Ya, bagus itu. Anaknya Mbak Marni laki-laki, 

saudaranya perempuan semua, pasnya cerita apa?” 

 Bocah 6   :  “Jaka Bodho, pas banget kuwi.” 

     “Jaka Bodho, sangat pas itu.” 

 Bocah 4   : “Mengko bayine yen dadi bodho tenan, Mbah Carita sing 

kena.” 

     “Nanti bayinya kalau jadi bodoh beneran, Mbah Carita 

yang kena.” 

 Bocah 2   : “Jaka Tarub-Nawangwulan mawon, Mbah!” 

     “Jaka Tarub-Nawangwulan saja, Mbah!” 

 Bocah 7   : “Ampun, Mbah, mengko ndhak gawene nginceng wong 

adus.” 

     “Jangan, Mbah, nanti kerjaannya mengintip orang 

mandi.” 

Data 37 

Tuturan “Ampun, Mbah, mengko ndhak gawene nginceng wong adus” 

merupakan tuturan yang berfungsi untuk menyatakan ketidaksetujuan. Penutur 

(Bocah 7) menyatakan ketidaksetujuannya apabila akan memainkan cerita Jaka 

Tarub dalam permainan kentrung, karena cerita Jaka Tarub akan berdampak 

negatif bagi penonton kentrung. Ungkapan ketidaksetujuan tersebut ditandai 

dengan diucapkannya Ampun, Mbah „Jangan, Mbah,‟ yang diperjelas dengan 

diucapkannya mengko ndhak gawene nginceng wong adus „nanti kerjaannya 

mengintip orang mandi‟.  
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4.2.6 Fungsi Memerintah  

Memerintah adalah suatu tindakan menyuruh mitra tutur atau pihak lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Berikut merupakan tuturan yang 

berfungsi untuk  memerintah dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(21) KONTEKS  : PARDI MEMERINTAH NARTI UNTUK BERHENTI 

MENGOBROL DAN MEMBANTU 

PEKERJAANNYA. 

 

 Narti    : “(Mesem) Jebul isih padha rumangsa dadi rakyat to? 

Mangka nang njaba kana wis ora nggatekake kowe-

kowe kabeh.” 

     “(Senyum) Jadi masih merasa menjadi rakyat to? 

Padahal di luar sana sudah tidak memikirkan kamu-

kamu semua.” 

 Pardi    : “Wis Narti, aja ngujuk-ujuki liyan. Mrene, aku 

direwangi nyekeli cagake!” 

     “Sudah Narti, jangan mencampuri yang lain. Ke sini, 

saya dibantu memegang tiyangnya!” 

       Data 3 

Tuturan “aja ngujuk-ujuki liyan” dan “mrene, aku direwangi nyekeli 

cagake!” merupakan tuturan yang berfungsi untuk memerintah. Penutur (Pardi) 

memerintah mitra tutur (Narti) supaya jangan mencampuri urusan orang lain. 

Ungkapan perintah tersebut ditandai dengan diucapkannya aja ngujuk-ujuki liyan 

„jangan mencampuri yang lain‟. Penutur juga memerintah mitra tutur untuk 

membantu memegang tiyang. Perintah tersebut ditandai dengan diucapkannya 

mrene „ke sini‟ yang diperjelas dengan diucapkannya aku direwangi nyekeli 

cagake! „saya dibantu memegang tiyangnya!‟. Penutur memerintah mitra tutur 

dengan menggunakan tuturan yang kurang halus, sehingga bisa menyebabkan 

mitra tutur merasa sakit hati dan tidak dihargai oleh penutur. Contoh data berikut 
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juga menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk memerintah dalam naskah drama 

Bardji Barbeh. 

(22) KONTEKS  : BOCAH 3 DISURUH DIAM DAN TIDAK CEREWET 

OLEH ANAK-ANAK YANG LAIN KARENA 

BANYAK BERTANYA. 

  

 Bocah 3   : “Lha puser piyambak niku napa, Mbah?” 

     “Lha tali pusar itu apa, Mbah?” 

 Kabeh   : “Wis to meneng dhisik, aja crewet kaya ngono kuwi! 

Mbah Carita ben njlentrehake dhisik!” 

     “Sudah to diam dulu, jangan cerewet seperti itu! Mbah 

Carita biar menjelaskan dulu!” 

        Data 31 

Tuturan “wis to meneng dhisik, aja crewet kaya ngono kuwi!” merupakan 

tuturan yang berfungsi untuk memerintah. Penutur memerintah mitra tutur (Bocah 

3) supaya diam dan jangan cerewet, karena akan mengganggu Mbah Daim 

bercerita. Ungkapan perintah tersebut ditandai dengan diucapkannya wis to 

meneng dhisik „sudah to diam dulu‟ yang diperjelas dengan diucapkannya aja 

crewet kaya ngono kuwi! „jangan cerewet seperti itu‟. Penutur memerintah mitra 

tutur dengan menggunakan tuturan yang kasar, sehingga bisa menyebabkan mitra 

tutur merasa sakit hati dan tidak dihargai oleh penutur.  

4.2.7 Fungsi Menilai 

Menilai adalah suatu tindakan memberikan penilaian atas suatu hal. 

Berikut merupakan tuturan yang berfungsi untuk menilai dalam naskah drama 

Bardji Barbeh. 

(23) KONTEKS  : NARTI MENILAI HASIL MASAKAN IBUNYA 

YANG HAMBAR. 

 

 Narti   : “Ya pancen cemplang kok jangan bayem wingi kuwi.” 

     “Ya memang hambar kok sayur bayam yang kemarin 

itu.” 
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 Ibu   : “Iya bener. Nanging bocah lanang kok ya bisa-bisane 

alok-alok barang. Biasane angger wetenge ngeleh, apa 

sing ana ning ngarepe rak iya angger dicaplok wae 

ngono to?” 

     “Iya betul. Tetapi anak laki-laki kok ya bisa-bisanya 

mencibir barang. Biasanya asal perut lapar, apa yang ada 

di depannya ya asal dimakan saja begitu to?” 

       Data 25 

Tuturan “Ya pancen cemplang kok jangan bayem wingi kuwi” merupakan 

tuturan yang berfungsi untuk menilai. Penutur (Narti) menilai masakan mitra tutur 

(Ibu) yang rasanya hambar. Ungkapan penilaian tersebut ditandai dengan 

diucapkannya ya pancen cemplang kok jangan bayem wingi kuwi „ya memang 

hambar kok sayur bayam yang kemarin itu‟. Tuturan penilaian penutur tersebut 

kurang sopan dan tidak menghargai perasaan mitra tutur, sehingga bisa 

menyebabkan mitra tutur merasa sakit hati.  

4.2.8 Fungsi Mengeluh 

Mengeluh adalah suatu tindakan mengeluarkan keluhan atas suatu hal, 

baik keluhan itu ditujukan kepada mitra tutur atau pihak lain. Berikut merupakan 

tuturan yang berfungsi untuk mengeluh dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(24) KONTEKS  : BOCAH 5 MENGELUH KEPADA MBAH CARITA 

KARENA LAPAR. 

 

 Bocah 5   : “Mbah Carita enak, ngopi karo jedhal-jedhul, puuus, 

mbako linthingan. Lha kene iki, klikikan, wetenge ora 

gelem diajak rembugan.” 

     “Mbah Carita enak, minum kopi dan merokok, puuus, 

tembakau gulungan. Lha kita ini,  keroncongan, perutnya 

tidak mau diajak kerjasama.” 

Data 33 

Tuturan “Mbah Carita enak, ngopi karo jedhal-jedhul, puuus, mbako 

linthingan. Lha kene iki, klikikan, wetenge ora gelem diajak rembugan” 
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merupakan tuturan berfungsi untuk mengeluh. Penutur (Bocah 5) mengeluh 

kepada mitra tutur (Mbah Carita), karena penutur dalam keadaan lapar dan 

kehausan, sedangkan mitra tutur menikmati kopi dan merokok. Keluhan tersebut 

ditandai dengan diucapkannya lha kene iki „Lha kita ini‟ yang diperjelas dengan 

diucapkannya klikikan, wetenge ora gelem diajak rembugan „keroncongan, 

perutnya tidak mau diajak kerjasama‟. Tuturan keluhan penutur tersebut 

menyudutkan keadaan mitra tutur, sehingga bisa menyebabkan mitra tutur merasa 

sakit hati. 

4.2.9 Fungsi Menyombongkan 

Sombong adalah suatu sikap suka memuji diri sendiri atau membanggakan 

sesuatu yang dimiliki. Berikut merupakan tuturan yang berfungsi untuk 

menyombongkan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

(25) KONTEKS  : TINUK BERTANYA KEPADA IBUNYA MENGENAI 

HAL YANG MENYEBABKAN IBUNYA 

MENANGIS. 

 

 Tinuk    : “(Nyedhaki ibune, terus salim) Ibu! Ibu nangis ya?” 

     “(Mendekati ibunya, lalu bersalaman) Ibu! Ibu menangis 

ya?” 

 Ibu   : “(Enggal-enggal ngusap luhe) Ora! Ibu ora nangis. Ibu 

bombong nyawang putrane sing paling cilik sregep ning 

langgar. Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga.” 

     “(Cepat-cepat mengusap air mata) Tidak! Ibu tidak 

menangis. Ibu bangga melihat anak yang paling kecil 

rajin ke mushola. Ibu yakin nanti Ibu pasti masuk surga.” 

 Tinuk   : “Lho kok isa ngono, Bu? Mangka ibu ora tau solat? Ibu 

uga ora tau ngaji. Jare Mas Roji sing mulang ngaji, yen 

ora solat, ora mlebu swarga.” 

     “Lho kok bisa begitu, Bu? Padahal ibu tidak pernah 

shalat? Ibu juga tidak pernah mengaji. Katanya Mas Roji 

yang mengajari mengaji, kalau tidak shalat, tidak masuk 

surga.” 

       Data 14 
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Tuturan “Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga” merupakan tuturan 

yang digunakan penutur (Ibu) untuk menyombongkan. Penutur (Ibu) dalam 

tuturan tersebut menyombongkan dirinya sendiri kepada mitra tutur dengan 

menyatakan bahwa penutur pasti akan masuk surga, walaupun pada kenyataannya 

penutur tidak pernah melaksanakan shalat. Penutur yakin pasti masuk surga 

karena anaknya rajin ke mushola. 

4.2.10 Fungsi Menyatakan Ketidaksimpatian 

Ketidaksimpatian adalah suatu tindakan kurang memberikan simpati akan 

suatu hal yang dialami mitra tutur atau pihak lain. Berikut merupakan tuturan 

yang berfungsi untuk menyatakan ketidaksimpatian dalam naskah drama Bardji 

Barbeh. 

(26) KONTEKS  : BOCAH 1 YANG BERPERAN SEBAGAI NAWANG 

WULAN DALAM PERMAINAN KENTRUNG 

MEMBERITAHU BAHWA SELENDANGNYA 

HILANG KEPADA BOCAH 3 YANG BERPERAN 

SEBAGAI KAKAK NAWANG WULAN. 

 

 Bocah 1   : “Mbakyu, slendhangku ora ana. Adhuh, kepriye iki? 

Sapa sing njupuk?” 

     “Mbakyu, selendangku tidak ada. Aduh, bagaimana ini? 

Siapa yang mengambil?” 

 Bocah 3   : “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki.” 

     “Hilang? Yang jelas! Ayo dicari.” 

       Data 41 

Tuturan “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki” merupakan tuturan yang 

digunakan penutur (Bocah 3) untuk menyatakan ketidaksimpatian terhadap mitra 

tutur (Bocah 1). Penutur (Bocah 3) kurang memberikan simpati kepada mitra tutur 

(Bocah 1) yang kehilangan selendang. Penutur (Bocah 3) justru menanyakan 

kebenaran akan hilangnya selendang Bocah 1 dan menyuruh Bocah 1 mencari 

selendang yang telah dihilangkan.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut. 

1) Pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan dalam naskah drama Bardji 

Barbeh karya Catur Widya Pragolapati meliputi (1) bidal ketimbangrasaan, (2) 

bidal kemurahhatian, (3) bidal keperkenaan, (4) bidal kerendahhatian, (5) 

bidal kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian.  

2) Fungsi tuturan dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya 

Pragolapati meliputi (1) fungsi mengkritik, (2) fungsi bercanda, (3) fungsi 

menghina, (4) fungsi mengungkapkan rasa kesal, (5) fungsi menyatakan 

ketidaksetujuan, (6) fungsi memerintah, (7) fungsi menilai, (8) fungsi 

mengeluh, (9) fungsi menyombongkan, dan (10) fungsi menyatakan 

ketidaksimpatian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam 

naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati, dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut. 

1) Penelitian ini menunjukkan contoh pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan 

dalam naskah drama Bardji Barbeh karya Catur Widya Pragolapati. 
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Diharapkan peneliti lain yang meneliti mengenai pelanggaran prinsip 

kesantunan dalam peristiwa tutur di kehidupan sehari-hari memunculkan 

unsur paralinguistik tuturan yang menyertai pelanggaran bidal-bidal prinsip 

kesatunan.  

2) Penelitian kesantunan tuturan yang berkaitan dengan kesantunan budaya Jawa 

masih jarang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendorong peneliti 

lain untuk meneliti kesantunan tuturan yang berkaitan dengan budaya Jawa 

(unggah-ungguh). 

3) Penelitian mengenai pelanggaran bidal-bidal prinsip kesantunan tuturan dalam 

karya sastra seperti cerpen, novel atau naskah drama masih sedikit. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan mendorong minat para peneliti lain 

melakukan penelitian lanjutan dengan objek penelitian berupa karya sastra 

lain di masa mendatang. 
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LAMPIRAN 1 

DATA PELANGGARAN PRINSIP KESANTUNAN DALAM NASKAH 

DRAMA BARDJI BARBEH 

 

1. Pelanggaran Bidal Ketimbangrasaan (Tact Maxim) 

Data berikut menunjukkan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

ketimbangrasaan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : PARDI MEMERINTAH NARTI UNTUK BERHENTI 

MENGOBROL DAN MEMBANTU PEKERJAANNYA. 

 

Narti    : “(Mesem) Jebul isih padha rumangsa dadi rakyat to? 

Mangka nang njaba kana wis ora nggatekake kowe-kowe 

kabeh.” 

    “(Senyum) Jadi masih merasa menjadi rakyat to? Padahal 

di luar sana sudah tidak memikirkan kamu-kamu semua.” 

Pardi    : “Wis Narti, aja ngujuk-ujuki liyan. Mrene, aku direwangi 

nyekeli cagake!” 

    “Sudah Narti, jangan mencampuri yang lain. Ke sini, saya 

dibantu memegang tiyangnya!” 

        Data 3 

 

Tuturan “aja ngujuk-ujuki liyan” dan “Mrene, aku direwangi nyekeli 

cagake!” merupakan tuturan yang diucapkan penutur untuk memerintah mitra 

tutur. Tuturan penutur tersebut memaksimalkan biaya atau beban dan 

meminimalkan keuntungan kepada pihak mitra tutur. Tuturan tersebut melanggar 

prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan. 

KONTEKS  : SURTI MARAH PADA MINAH YANG 

MEMBICARAKAN DIRINYA. 

 

Surti   : “He, Minah, jaga cangkemmu! Pancene mung kowe sing 

duwe cangkem lan sakepenake dhewe ngrasani wong?” 

    “He, Minah, jaga mulutmu! Memangnya hanya kamu yang 

punya mulut dan seenaknya membicarakan orang?” 

Minah   : “Lho, aja salah tampa kowe, Sur.” 
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    “Lho, jangan salah paham Kamu, Sur.” 

Surti   :  “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti 

kowe kuwi pinter yen kon golek-golek alesan!” 

    “Tidak perlu berbelit-belit, licin seperti belut. Semua orang 

tahu kamu itu pintar kalau disuruh cari-cari alasan!” 

Data 4 

 

Tuturan “jaga cangkemmu!” merupakan tuturan yang diucapkan penutur 

untuk memerintah mitra tutur. Tuturan penutur tersebut memaksimalkan biaya 

atau beban dan meminimalkan keuntungan kepada pihak mitra tutur. Tuturan 

tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan. 

KONTEKS  : PARDI MARAH KARENA ORANG-ORANG DI 

SEKITARNYA RIBUT. 

 

Pardi   : “(Nesu) Padha bisa meneng ora! (Nyedhaki Thole) Le, 

ngomong sing cetha, aja grusa-grusu, ben kabeh mudheng 

apa sing mbokkarepake!”  

    “(Marah) Bisa diam tidak! (Mendekati Thole) Le, bicara 

yang jelas, jangan buru-buru, supaya semua tahu apa yang 

kamu inginkan!” 

Data 8 

 

Tuturan “Padha bisa meneng ora!” merupakan tuturan yang melanggar 

bidal ketimbangrasaan prinsip kesantunan. Tuturan tersebut memaksimalkan 

biaya atau beban dan meminimalkan keuntungan kepada mitra tutur. Dengan 

tuturan tersebut, penutur ingin menunjukkan bahwa kedudukannya lebih tinggi 

dibandingkan  mitra tutur, sehingga penutur bisa memerintah mitra tutur. 

KONTEKS  : PARDI MENYURUH TEMAN-TEMANNYA UNTUK 

TIDAK BERSEDIH SERTA MEMIKIRKAN SOLUSI 

ATAS MASALAH YANG SEDANG DIHADAPI. 

 

Pardi   : “Parjo, Tinah, Narti, lan sedulur-sedulur kabeh. Wis, 

cukup! Aja padha ngumbar nesu lan tangis. Ora ana 

gunane. Saiki dirembug, piye apike. Ayo padha urun 

rembug, dinggo sithik akale! Jajal saiki gatekake sakiwa-

tengenmu! Apa ana Marni lan Minah?”  
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    “Parjo, Tinah, Narti, dan saudara-saudara semua, sudah, 

cukup! Jangan mengumbar amarah dan tangis. Tidak ada 

gunanya. Sekarang dibahas, bagaimana baiknya. Ayo 

semua berpendapat, dipakai sedikit otaknya! Coba sekarang 

perhatikan kanan-kirimu! Apa ada Marni dan Minah?” 

Data 9 

 

Tuturan “dinggo sithik akale!” merupakan tuturan yang memaksimalkan 

beban atau biaya  dan meminimalkan keuntungan kepada mitra tutur. Tuturan 

tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal ketimbangrasaan. Dengan tuturan 

tersebut, penutur ingin menunjukkan bahwa penutur kedudukannya lebih tinggi 

dan lebih pintar dibandingkan mitra tutur, sehingga memerintah mitra tutur 

dengan kata-kata yang kurang halus. 

KONTEKS     : PENUTUR MEMERINTAH MITRA TUTUR 

UNTUK PERGI DAN MEMBONGKAR 

RUMAHNYA DARI TANAH YANG 

SUDAH DITEMPATI. 

 

Swara (saka megapon) : “Sepisan maneh, iki sing pungkasan! Sapa 

wae sing manggon ning papan kene, kudu 

lunga. Saiki! Yen ora, kepeksa omah-

omahmu tak-bedholi.”  

       “Satu kali lagi, ini yang terakhir! Siapa saja 

yang menempati tempat ini, harus pergi. 

Sekarang! Kalau tidak, terpaksa rumah-

rumahmu saya bongkar.” 

Data 11 

 

Tuturan “Sapa wae sing manggon ning papan kene, kudu lunga. Saiki! 

Yen ora, kepeksa omah-omahmu tak-bedholi” merupakan tuturan yang melanggar 

bidal ketimbangrasaan prinsip kesantunan. Penutur dalam tuturan tersebut 

memaksimalkan beban atau biaya dan meminimalkan keuntungan kepada pihak 

mitra tutur. 
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KONTEKS  : PARJO BERTANYA KEPADA SATPOL 1 DAN 2 

TETAPI SATPOL 1 TIDAK SENANG DENGAN HAL 

TERSEBUT DAN MENYURUH PARJO UNTUK TIDAK 

BANYAK BICARA. 

 

Parjo    : “Tatanan apa sing isa dianut?” 

    “Aturan apa yang bias diikuti?” 

Satpol 1   : “Wis, ora susah kakehan cangkem!”  

    “Sudah, jangan kebanyakan bicara!” 

Satpol 2   : “Yen isih tetep ngeyel, aja salahake aku (ngunus pistol, 

diarahake Parjo).”  

    “Kalau masih tetap membantah, jangan salahkan saya 

(menghunuskan pistol, diarahkan pada Parjo).” 

Data 13 

 

KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 

Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

    “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok ora 

dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh aku 

isih cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

    “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-mentang 

saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 

    “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-baru. 

Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

    “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

    “Ya pantas saja, anak suka iri seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

        Data 19 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK KEDUA ADIKNYA KARENA 

SELALU BERTENGKAR. 

 

Narti    : “Bardi, senenge mbeda adhine. Ora marem to yen adhine 

ora nangis dhisik? Tinuk, mbok ya aja kaya ngono kuwi to. 

Kok kaya bocah isih cilik wae.” 
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    “Bardi, sukanya mengganggu adiknya. Tidak puas to kalau 

adiknya belum menangis? Tinuk, jangan seperti itu to. 

Seperti anak kecil saja” 

Tinuk   : “Pancen isih cilik kok, nyatane dinggo kalah-kalahan 

terus. Mas Bardi dipundhutake kathok anyar, aku ora.” 

    “Memang masih kecil kok, nyatanya dikalahkan terus. Mas 

Bardi dibelikan celana baru, saya tidak. ” 

Bardi   : “Meri, meri. Ayo nangis sing banter yo!” 

    “Iri, iri. Ayo nangis yang keras yo!” 

        Data 20 

 

KONTEKS  : NARTI MENYURUH TINUK UNTUK DUDUK DI 

SEBELAH BARDI KARENA MAU MENASEHATI 

MEREKA BERDUA. 

 

Narti    : “Tinuk lungguh jejer Mas Bardi!” 

    “Tinuk duduk sebelah Mas Bardi!” 

Tinuk   : “Aku lungguh kursi kene wae (Nyedhaki kursi sing adoh 

saka Bardi).” 

    “Saya duduk di kursi sini saja (mendekati kursi yang jauh 

dari Bardi).” 

Narti   : “Bardi lan kowe Tinuk. Kowe sakloron kuwi putra-putrine 

sapa to? (Bocah loro ora wangsulan, malah padha 

pandeng-pandengan). Rumangsaku kawit cilik kae adhiku 

ora budheg, ya ora bisu. Nanging kenapa ya tak-takoni kok 

ora wangsulan?” 

    “Bardi dan kamu Tinuk. Kamu berdua itu anak-anaknya 

siapa to? (Dua anak itu tidak menjawab, justru saling 

memandang). Menurutku sejak kecil itu adikku tidak tuli, 

ya tidak bisu. Tetapi kenapa ya ditanya kok tidak 

menjawab?” 

        Data 22 

 

KONTEKS  : IBU MENYURUH NARTI UNTUK DIAM DAN TIDAK 

MENCAMPURI URUSANNYA. 

 

Narti   : “Ibu kuwi kepriye to? Yen layang teka ning kelurahan ya 

mesti bareng. Lha sing ngeterake rak iya sisan dene, ora 

susah riwa-riwi.” 

    “Ibu itu bagaimana to? Kalau surat datang di kelurahan ya 

pasti bersama-sama. Lha yang mengantar iya sekalian, 

tidak perlu mondar-mandir.” 

Ibu    : “Wis, kowe meneng wae dhisik. Iki urusane wong tuwa! 

Terus piye, Paklik?” 
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    “Sudah, kamu diam saja dulu. Ini urusan orang dewasa! 

Lalu bagaimana, Paklik?” 

        Data 26 

 

KONTEKS  : BOCAH 3 DISURUH DIAM DAN TIDAK CEREWET 

OLEH ANAK-ANAK YANG LAIN KARENA BANYAK 

BERTANYA. 

 

Bocah 3   : “Lha puser piyambak niku napa, Mbah?” 

    “Lha tali pusar itu apa, Mbah?” 

Kabeh   : “Wis to meneng dhisik, aja crewet kaya ngono kuwi! 

Mbah Carita ben njlentrehake dhisik!” 

    “Sudah to diam dulu, jangan cerewet seperti itu! Mbah 

Carita biar menjelaskan dulu. ” 

        Data 31 

 

KONTEKS  : BOCAH 5 MENGELUH KEPADA MBAH CARITA 

KARENA LAPAR. 

 

Bocah 5   : “Mbah Carita enak, ngopi karo jedhal-jedhul, puuus, 

mbako linthingan. Lha kene iki, klikikan, wetenge ora 

gelem diajak rembugan.” 

    “Mbah Carita enak, minum kopi dan merokok, puuus, 

tembakau gulungan. Lha kita ini,  keroncongan, perutnya 

tidak mau diajak kerjasama.” 

Data 33 

 

2. Pelanggaran Bidal Kemurahhatian (Generosity Maxim) 

Data berikut menunjukkan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

kemurahhatian dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 

Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

    “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok ora 

dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh aku isih 

cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

    “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-mentang 

saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 
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    “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-baru. 

Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

    “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

    “Ya pantas saja, anak suka iri seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

        Data 19 

 

Tuturan “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri” merupakan 

ungkapan rasa kesal penutur kepada mitra tutur. Dengan mengungkapkan rasa 

kesal tersebut, penutur telah memaksimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan 

meminimalkan keuntungan kepada mitra tutur. Tuturan tersebut melanggar prinsip 

kesantunan bidal kemurahhatian.  

KONTEKS  : NARTI MARAH DENGAN KELAKUAN ADIKNYA 

YANG SUKA IRI. 

 

Narti   : “(Rada nesu) Yen aku gelem meri, kepara mbakyumu iki 

sing paling ora nate keduman apa-apa.” 

    “(Sedikit marah) Kalau saya mau iri, sebagai mbakyumu ini 

yang paling tidak pernah mendapatkan apa-apa.”   

      Data 24 

 

Tuturan “Yen aku gelem meri, kepara mbakyumu iki sing paling ora nate 

keduman apa-apa” merupakan ungkapan rasa kesal penutur kepada mitra tutur. 

Dengan mengungkapkan rasa kesal, penutur telah memaksimalkan keuntungan 

kepada diri sendiri dan meminimalkan keuntungan kepada mitra tutur. Tuturan 

tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal kemurahhatian.  

 

3. Pelanggaran Bidal Keperkenaan (Approbatian Maxim) 

Data berikut menunjukkan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

keperkenaan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 
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KONTEKS  : MINAH MENGKRITIK KELAKUAN MARNI YANG 

SUKA BICARA SEMBARANGAN. 

 

Minah   : “Pancen, Marni yen ngomong angger mangap wae kok, 

Yu. Sing digantha kaya nang tipi-tipi kae lho, Yu. Ya ngono 

kuwi akibate yen senenge ndelok sinetron. Ketularan 

budhayane.” 

    “Memang, Marni kalau bicara asal membuka mulut saja 

kok, Yu. Yang ditiru seperti yang ada di TV itu lho, Yu. Ya 

begitulah akibatnya kalau suka menonton sinetron. 

Terpengaruh budayanya.” 

       Data 1 

 

Tuturan “yen ngomong angger mangap wae” dan “Ya ngono kuwi akibate 

yen senenge ndelok sinetron. Ketularan budhayane” merupakan kritikan yang 

diucapkan penutur (Minah) kepada mitra tutur (Marni). Dengan mengucapkan 

kritikan tersebut, penutur memaksimalkan kecaman atau penjelekan dan 

meminimalkan pujian kepada mitra tutur. Tuturan yang diucapkan Minah tersebut 

tidak menunjukkan rasa hormat kepada Marni, sehingga tuturan tersebut 

melanggar bidal keperkenaan prinsip kesantunan.  

KONTEKS  : MARNI MENGHINA MINAH KARENA MEMPUNYAI 

PENGETAHUAN YANG KURANG. 

 

Marni   :  “Minah, Minah! Kowe ki pancen ketinggalan jaman. 

Mulane to, mulane. Ndelok tipi, ben tambah 

pengetahuanmu. Wis kere, ora tau sinau, maca koran 

apamaneh. Kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya 

kowe kabeh.” 

    “Minah, Minah! Kamu memang ketinggalan jaman. 

Makanya to, makanya. Lihat TV, supaya bertambah 

pengetahuanmu. Sudah miskin, tidak pernah belajar, 

apalagi membaca koran. Kapan negara menjadi maju kalau 

rakyatnya seperti kamu semua.” 

      Data 2 

 

Tuturan “Kowe ki pancen ketinggalan jaman” dan “Wis kere, ora tau 

sinau, maca koran apamaneh. Kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya kowe 
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kabeh” merupakan tuturan celaan atau hinaan penutur kepada mitra tutur. Tuturan 

tersebut memaksimalkan penjelekan dan meminimalkan pujian kepada pihak 

mitra tutur. Dengan mengucapkan tuturan tersebut, penutur telah melakukan 

pelanggaran prinsip kesantunan bidal keperkenaan.  

KONTEKS  : SURTI MARAH PADA MINAH YANG 

MEMBICARAKAN DIRINYA. 

 

Surti   : “He, Minah, jaga cangkemmu! Pancene mung kowe sing 

duwe cangkem lan sakepenake dhewe ngrasani wong?” 

    “He, Minah, jaga mulutmu! Memangnya hanya kamu yang 

punya mulut dan seenaknya membicarakan orang?” 

Minah   : “Lho, aja salah tampa kowe, Sur.” 

    “Lho, jangan salah paham Kamu, Sur.” 

Surti   :  “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti 

kowe kuwi pinter yen kon golek-golek alesan!” 

    “Tidak perlu berbelit-belit, licin seperti belut. Semua orang 

tahu kamu itu pintar kalau disuruh cari-cari alasan!” 

Data 4 

 

Tuturan “Pancene mung kowe sing duwe cangkem lan sakepenake dhewe 

ngrasani wong?” dan “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti kowe 

kuwi pinter yen kon golek-golek alesan!” merupakan tuturan yang 

memaksimalkan kecaman dan meminimalkan pujian kepada mitra tutur. Tuturan 

tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal keperkenaan.  

KONTEKS  : PARDI MENGKRITIK MINAH, MARNI, DAN SURTI 

YANG SUKA BERTENGKAR. 

 

Pardi   : “(Nyedhak Minah, Marni, lan Surti) Mbok ya wis to! 

Padha-padha kerene malah kerah. Marni, Minah, yen 

kowe dha arep gawe gubug, ndang cepet gawe. Iki ana 

turahan kerdhus yen gelem. Lan kowe, Surti, yen karep 

gabung karo kanca-kanca ning kene, ya wis kono, golek 

panggonan ngendi sing mbok-senengi.” 

    “(Mendekati Minah, Marni, dan Surti) Ya sudah to! Sama-

sama miskin justru bertengkar. Marni, Minah, kalau kamu 

mau membuat gubug, lekas cepat buat. Ini ada sisa kardus 

kalau mau. Dan kamu, Surti, kalau mau bergabung dengan 
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teman-teman di sini, ya sudah sana, cari tempat mana yang 

disukani.” 

Data 5 

 

Tuturan “Padha-padha kerene malah kerah” merupakan kritikan penutur 

(Pardi) kepada mitra tutur. Tuturan tersebut melanggar bidal keperkenaan prinsip 

kesantunan. Tuturan yang diucapkan Pardi merupakan tuturan yang yang 

memaksimalkan penjelekan dan meminimalkan pujian kepada pihak mitra tutur.  

KONTEKS  : PARJO MENANYAKAN KEPADA MARNI DAN 

MINAH TENTANG HAL YANG SEDANG 

DIRIBUTKANNYA. 

 

Parjo    : “(Isih karo nggegem kertu) Ana apa, Mar, Min?”  

    “(Masih dengan memegang kartu) Ada apa, Mar, Min?” 

Marni   : “Biasa, Kang, wong penting sing rumangsa nduweni 

dalan dhewe lagi liwat.”  

    “Biasa, Kang, orang penting yang merasa mempunyai jalan 

sendiri sedang lewat.” 

Narti   : “Ah, mbok ya wis, ora sah meri!” 

    “Ah, ya sudah, tidak perlu iri!” 

Minah   : “Marni kuwi ora meri, Yu. Nanging mbok ya ngelingi, yen 

dalan kuwi nggone wong akeh. Ora kok angger ngono 

kuwi, kaya dalane dhewe wae”  

    “Marni itu tidak iri, Yu. Tetapi ya menyadari, kalau jalan 

itu milik orang banyak. Tidak sembarangan begitu, seperti 

jalan milik sendiri saja.” 

Data 6 

 

KONTEKS  : PARDI TERSINGGUNG DENGAN UCAPAN  MINAH 

DAN MARNI. 

 

Pardi   : “Heh, Minah lan kowe Marni! Kawit mau tak-rungokake, 

omonganmu saya ngabangake kuping. Kaya pinter-

pintera dhewe. Sapa sabenere kowe-kowe kuwi? Ayo ngaku 

wae, sakdurunge aku budreg!”  

    “Heh, Minah dan kamu Marni! Dari tadi saya dengarkan, 

ucapanmu semakin membuat telingga panas. Seperti pintar-

pintar saja siapa sebenarnya kamu-kamu itu? Ayo 

mengaku, sebelum saya jengkel!” 

Data 7 
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KONTEKS  : PARDI MENCURIGAI BAHWA MARNI DAN MINAH 

PENYEBAB KERUSUHAN YANG SEDANG TERJADI. 

 

Pardi   : “Kawit sepisanan aku wis sujana karo wedhus loro kuwi. 

Wedhus wedok! Pancen Nabi nate rembugan ning mejid. 

Uga nate gladhen nalika arep perang. Nanging kuwi mau 

kabeh kanggo umate, ora nggo butuhe dhewe utawa kanca-

kancane. Nanging saiki, panggonan sing dianggep suci, wis 

salah kedaden. Mejid dinggo kedhok, kanggo mujudake 

karepe dhewe. Sedulur-sedulurku kabeh, wis, aja pada 

sedhih lan kuwatir. Aku uga duwe dolanan sing ora kalah 

nyenengake karo dolanane wong-wong kuwi mau. (Mesem) 

Ya, Surti! (Eseme saya amba, terus ngguyu)”  

    “Dari pertama saya sudah curiga dengan kambing dua itu. 

Kambing perempuan! Memang Nabi pernah berdiskusi di 

masjid. Juga pernah latihan ketika akan perang. Tetapi itu 

semua untuk umatnya, tidak untuk kepentingan sendiri atau 

sahabat-sahabatnya. Tetapi sekarang, tempat yang dianggap 

suci, sudah salah kejadian. Masjid digunakan sebagai 

topeng, untuk mewujudkan keinginan sendiri. Saudara-

saudara semua, sudah, jangan sedih dan kawatir. Saya juga 

mempunyai permainan yang tidak kalah menyenangkan 

dengan permainan orang-orang itu tadi. (Tersenyum) Ya, 

Surti! (Tersenyum semakin lebar, lalu tertawa) ” 

Data 10 

 

KONTEKS  :  PARJO DAN NARTI MENGECAM TINDAKAN 

SATPOL 1 DAN 2 YANG MEMBONGKAR RUMAH 

MEREKA DENGAN PAKSA. 

 

Parjo    : “ Iki ora adil. Pengine menang-menang dhewe!”  

    “Ini tidak adil. Inginnya menang-menang sendiri!” 

Satpol 1   : “Aku mung diperintah!”  

    “Saya hanya diperintah!” 

Satpol 2   : “Wis ping pira tak-elingake, nanging tetep padha bandel?”  

    “Sudah berapa kali saya peringatkan, tetapi masih tetap 

bandel?” 

Narti   : “Nanging carane ora bener. Ora duwe tepa slira.” 

    “Tetapi caranya tidak benar. Tidak punya sopan santun.” 

         Data 12 
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KONTEKS  :  IBU MENGKRITIK TINUK YANG BANYAK 

TINGKAH. 

 

Ibu   : “Kuwi ora bener. Wis ngene wae, ayo karo ibu lunga nang 

daleme Mbah Daim. Nyuwun pirsa bab kuwi mau lan 

ngiras-ngirus njaluk girik kanggo jupuk beras mengko 

bengi.” 

    “Itu tidak benar. Sudah begini saja, ayo bersama ibu pergi 

ke rumah Mbah Daim. Bertanya hal itu tadi dan minta girik 

untuk mengambil beras nanti malam. ” 

Tinuk   : “Lha sing tunggu omah sapa?” 

    “Lha yang jaga rumah siapa?” 

Ibu    : “Lha ya kuwi mau to, Ndhuk, yen kowe mau ora kakehan 

petingsing rak ya wis ora ana perkara to?” 

    “Lha ya itu tadi to, Ndhuk, kalau kamu tadi tidak 

kebanyakan bertingkah ya sudah tidak ada urusan to?” 

         Data 15 

 

KONTEKS  :  IBU MENYINDIR BARDI YANG MASUK RUMAH 

TANPA MENGUCAPKAN SALAM. 

 

Ibu    : “Le, kok kaya kucing to? (Bardi mandheg, nyawang ibune) 

Mlebu bludhus, tanpa sapa aruh? Kucing wae sok ya 

ngomong, meong.” 

    “Le, kok seperti kucing to? (Bardi berhenti, melihat ibunya) 

Masuk, tanpa bertegur sapa? Kucing saja kadang-kadang ya 

bersuara, meong.” 

Bardi   : “(Nyedhaki kursi, terus lungguh)” 

    “(Mendekati kursi, lalu duduk)” 

         Data 16 

   

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK KELAKUAN BARDI YANG 

MUDAH MARAH DAN PUTUS ASA. 

 

Narti    : “Mutung! Cah lanang kok mutungan. Wis, ora susah 

mbesengut kaya ngono kuwi! Iki dibukak, apa isine! Yen 

kegedhen ya malah kebeneran, isih bisa dinggo lebaran 

taun ngarep.” 

    “Anak laki-laki kok mudah putus asa. Sudah, tidak perlu 

masam seperti itu! Ini dibuka, apa isinya. Kalau kebesaran 

ya justru keebetulan, masih bisa dipakai lebaran tahun 

depan” 

        Data 17 

 

 

 



 

 

75 

KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 

Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

    “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok ora 

dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh aku 

isih cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

    “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-mentang 

saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 

    “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-baru. 

Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

    “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

    “Ya pantas saja, anak suka iri seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

        Data 19 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK KEDUA ADIKNYA KARENA 

SELALU BERTENGKAR. 

 

Narti    : “Bardi, senenge mbeda adhine. Ora marem to yen adhine 

ora nangis dhisik? Tinuk, mbok ya aja kaya ngono kuwi to. 

Kok kaya bocah isih cilik wae.” 

    “Bardi, sukanya mengganggu adiknya. Tidak puas to kalau 

adiknya belum menangis? Tinuk, jangan seperti itu to. 

Seperti anak kecil saja” 

Tinuk   : “Pancen isih cilik kok, nyatane dinggo kalah-kalahan terus. 

Mas Bardi dipundhutake kathok anyar, aku ora.” 

    “Memang masih kecil kok, nyatanya dikalahkan terus. Mas 

Bardi dibelikan celana baru, saya tidak. ” 

Bardi   : “Meri, meri. Ayo nangis sing banter yo!” 

   “Iri, iri. Ayo nangis yang keras yo!” 

        Data 20 
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KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK BARDI DAN TINUK YANG 

SELALU BERTENGKAR SEPERTI KUCING BEREBUT 

IKAN ASIN. 

 

Narti    : “Ora bab mung ngulungake, Bu. Iki kanggo nyinaoni Bardi, 

uga Tinuk. Ben bocah loro iki ora terus-terusan kerah 

kaya kucing rebutan gereh. Bardi lungguh!” 

    “Bukan hanya perkara memberikan, Bu. Ini buat pelajaran 

Bardi, juga Tinuk. Supaya anak dua ini tidak selalu 

bertengkar seperti kucing berebut ikan asin. Bardi duduk!” 

        Data 21 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK TINUK YANG CENGENG DAN 

SUKA IRI DENGAN BARDI. 

 

Narti   : “Saiki Tinuk. Sithik-sithik nangis, mutung, yen ora padha 

mas’e meri, kepengin menange dhewe. Yen ora nangis 

sedina ya kenapa to?” 

    “Sekarang Tinuk. Sedikit-sedikit menangis, putus asa, 

kalau tidak sama dengan masnya iri, ingin menang sendiri. 

Kalau tidak menangis sehari ya kenapa to? ” 

        Data 23 

 

KONTEKS  : NARTI MENILAI HASIL MASAKAN IBUNYA YANG 

HAMBAR. 

 

Narti   : “Ya pancen cemplang kok jangan bayem wingi kuwi.” 

    “Ya memang hambar kok sayur bayam yang kemarin itu.” 

Ibu   : “Iya bener. Nanging bocah lanang kok ya bisa-bisane alok-

alok barang. Biasane angger wetenge ngeleh, apa sing ana 

ning ngarepe rak iya angger dicaplok wae ngono to?” 

    “Iya betul. Tetapi anak laki-laki kok ya bisa-bisanya 

mencibir barang. Biasanya asal perut lapar, apa yang ada di 

depannya ya asal dimakan saja begitu to?” 

        Data 25 

 

KONTEKS  : IBU  KECEWA DENGAN ORANG YANG TELAH 

MENCULIK SUAMINYA 

 

Ibu    : “Sangang taun ora ana kabar. Bengi iki, sing jare malam 

kang suci, sing tak-karepake menehi kabar sing resik uga. 

Nanging pirasatku ngomongake liya. Isine donya kebak 

manungsa sing tumindak culika.” 

    “Sembilan tahun tidak ada kabar. Malam ini, katanya 

malam yang suci, yang saya inginkan memberi kabar yang 
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bersih juga. Tetapi firasatku mengatakan lain. Isinya dunia 

penuh manusia berkelakuan jahat.” 

        Data 27 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 MENGKRITIK UCAPAN BOCAH 5 YANG 

BICARA SEMBARANGAN. 

 

Bocah 5    : “Mengko gek-gek Mbah Carita seda! Terus ora ana sing  

ngonangi?” 

    “Nanti jangan-jangan Mbah Carita meninggal! Lalu tidak 

ada yang melihat?” 

Bocah 6   : “Sing genah omonganmu! Ora ilok bengi-bengi ngene 

ngomong kaya ngono kuwi!” 

    “Yang jelas ucapanmu! Tidak baik malam-malam begini 

bicara seperti itu!” 

        Data 28 

 

KONTEKS  : BOCAH 3 MARAH DAN MENGARAHKAN JARI 

TELUNJUKNYA KEPADA TEMAN-TEMANNYA 

YANG BERTINGKAH SEPERTI ORANG YANG 

SERBA TAHU. 

 

Kabeh   : “ Weleeeh, iki maneh medhot meneh!” 

    “Weleeeh, ini lagi menyela lagi!” 

Bocah 3   : “Jal, saiki aku tak-takon, sapa sing mudheng bab kentrung? 

Ayo sapa? Kowe (Karo nuding Bocah 2, Bocah 2 terus 

gedheg), Kowe ya wis mudheng (Nudhing Bocah 4, Bocah 

4 ya gedheg). Lha iya, padha durung mudheng kabeh, sok 

dha keminter. Kuwi jenenge sawo dipangan uler!” 

    “Coba, sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu bab 

kentrung? Ayo siapa? Kamu (Dengan menunjuk anak 2, 

anak 2 lalu menggeleng), Kamu ya sudah tahu (Menunjuk 

anak 4, anak 4 ya menggeleng). Lha iya, semua belum tahu, 

semua sok tahu. Itu namanya sawo dimakan ulat!” 

Mbahe   : “Apa kuwi?” 

    “Apa itu?” 

Bocah 3   : “Cah bodho ngaku pinter.” 

    “Anak bodoh mengaku pintar.” 

Kabeh   : “Weleeeh, padune arep parikan wae nganggo nesu 

barang.” 

    “Weleeeh, mau pantun saja pakai marah segala.” 

        Data 34 
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KONTEKS  : BOCAH 1 BERCANDA DENGAN MENGEJEK BOCAH 

3 YANG MARAH. 

 

Kabeh   : “Ooo, kuwi to!” 

    “Ooo, itu to!” 

Bocah 3   : “Kuwi apa!?” 

    “Itu apa!?” 

Bocah 1   : “Sawo dipangan asu, uwong bodho nesu-nesu (Terus 

padha ngguyu).” 

    “Sawo dimakan anjing, orang bodoh marah-marah (Lalu 

semua tertawa).” 

Data 35 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 MENGKRITIK KELAKUAN BOCAH 3 

KARENA MENGELUARKAN PERTANYAAN YANG 

ANEH-ANEH. 

 

Bocah 3   : “Lho, dongeng kuwi ya ana sing lanang, ana sing wedok 

to?” 

    “Lho, dongeng itu ya ada yang laki-laki, ada juga yang 

perempuan to?” 

Bocah 6   : “Kowe kuwi lho mesti nganeh-anehi. Ora dongenge ya, 

nanging lakon sing ning njero dongeng. Nek Rara 

Jonggrang, lakone kuwi wedok. Nek Bandhung Bandawasa 

kuwi lakone lanang.” 

    “Kamu itu lho pasti aneh-aneh. Bukan dongengnya ya, 

tetapi tokoh yang ada di dalam dongeng. Kalau Rara 

Jonggrang, tokohnya itu perempuan. Kalau Bandung 

Bandawasa itu tokohnya laki-laki.” 

Data 36 

 

KONTEKS  : BOCAH 1 MENGKRITIK BOCAH 6 KARENA HANYA 

MEMIKIRKAN MASALAH MAKAN SAJA. 

 

Bocah 6   : “Lan maneh, mengko mesti akeh jajan sing enak-enak.” 

    “Dan lagi, nanti pasti banyak jajan yang enak-enak.” 

Bocah 1   : “Kowe kuwi lho, kawit mau weteng wae sing durusi.” 

    “Kamu itu lho, dari tadi perut saja yang diurus.” 

Data 38 
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KONTEKS  : BOCAH 6 DAN TEMAN-TEMANNYA SEDANG 

BERMAIN KENTRUNG DAN MENCERITAKAN 

KISAH JAKA TARUB. 

 

Kabeh    : “(Nembang kaya suporter bal-balan) Ole... ole... ole... ole! 

Ole.., oya! Ole... ole... ole... oya! Bagus-bagus, lha kok 

ngincengan.” 

    “(Bernyanyi seperti suporter sepakbola) Ole... ole... ole... 

ole! Ole.., oya! Ole... ole... ole... oya! Ganteng-ganteng, lha 

kok suka mengintip.” 

Bocah 6   : “Nanging ora gelem diarani nginceng, Jaka Tarub ora 

njarak. Ora let suwe, mripate Jaka Tarub meruhi satumpuk 

slendhang sing ora adoh saka pinggir tlaga. Ujug-ujug 

duwe kepenginan njupuk salah sijine slendhang sing 

ditumpuk kuwi mau. “Sedulur-sedulur, ayo padha mentas, 

bali ning kayangan, yen kewengen mengko didukani Ibu.” 

Mengkono pengajake salah sijine widadari. Terus kabeh 

padah mentas, nganggo sandhangane lan slendhange 

dhewe-dhewe. Mung Dewi Nawangwulan sing kebingungan 

amarga slendhange ora ana alias ilang.” 

    “Tetapi tidak mau dibilang mengintip, Jaka Tarub tidak 

sengaja. Tidak lama kemudian, mata Jaka Tarub melihat 

setumpuk selendang yang tidak jauh dari pinggir telaga. 

Tiba-tiba punya keinginan mengambil salah satu selendang 

yang ditumpuk itu tadi. “Saudara-saudara, ayo kita ke 

daratan, pulang ke kayangan, kalau kemalaman nanti 

dimarahi Ibu.” Begitu ajakan salah satu bidadari. Lalu 

semua ke daratan, memakai pakaian dan selendangnya 

masing-masing. Hanya Dewi Nawangwulan yang 

kebingungan karena selendangnya tidak ada alias hilang.” 

Data 40 

 

 

4. Pelanggaran Bidal Kerendahhatian (Modesty Maxim)  

Data berikut menunjukkan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

kerendahhatian dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : TINUK BERTANYA KEPADA IBUNYA MENGENAI 

HAL YANG MENYEBABKAN IBUNYA MENANGIS. 

 

Tinuk    : “(Nyedhaki ibune, terus salim) Ibu! Ibu nangis ya?” 

    “(Mendekati ibunya, lalu bersalaman) Ibu! Ibu menangis 

ya?” 
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Ibu   : “(Enggal-enggal ngusap luhe) Ora! Ibu ora nangis. Ibu 

bombong nyawang putrane sing paling cilik sregep ning 

langgar. Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga.” 

    “(Cepat-cepat mengusap air mata) Tidak! Ibu tidak 

menangis. Ibu bangga melihat anak yang paling kecil rajin 

ke mushola. Ibu yakin nanti Ibu pasti masuk surga.” 

Tinuk   : “Lho kok isa ngono, Bu? Mangka ibu ora tau solat?Ibu uga 

ora tau ngaji. Jare Mas Roji sing mulang ngaji, yen ora 

solat, ora mlebu swarga.” 

    “Lho kok bisa begitu, Bu? Padahal ibu tidak pernah shalat? 

Ibu juga tidak pernah mengaji. Katanya Mas Roji yang 

mengajari mengaji, kalau tidak shalat, tidak masuk surga.” 

         Data 14 

 

Tuturan “Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga” merupakan tuturan 

yang melanggar bidal kerendahhatian prinsip kesantunan. Penutur dalam tuturan 

tersebut memaksimalkan pujian dan meminimalkan penjelekan kepada diri 

sendiri.  

 

5. Pelanggaran Bidal Kesetujuan (Agreement Maxim)  

Data berikut menunjukkan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

kesetujuan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : TINUK BERTANYA KEPADA IBUNYA MENGENAI 

HAL YANG MENYEBABKAN IBUNYA MENANGIS. 

 

Tinuk    : “(Nyedhaki ibune, terus salim) Ibu! Ibu nangis ya?” 

    “(Mendekati ibunya, lalu bersalaman) Ibu! Ibu menangis 

ya?” 

Ibu   : “(Enggal-enggal ngusap luhe) Ora! Ibu ora nangis. Ibu 

bombong nyawang putrane sing paling cilik sregep ning 

langgar. Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga.” 

    “(Cepat-cepat mengusap air mata) Tidak! Ibu tidak 

menangis. Ibu bangga melihat anak yang paling kecil rajin 

ke mushola. Ibu yakin nanti Ibu pasti masuk surga.” 

Tinuk   : “Lho kok isa ngono, Bu? Mangka ibu ora tau solat?Ibu 

uga ora tau ngaji. Jare Mas Roji sing mulang ngaji, yen 

ora solat, ora mlebu swarga.” 
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    “Lho kok bisa begitu, Bu? Padahal ibu tidak pernah shalat? 

Ibu juga tidak pernah mengaji. Katanya Mas Roji yang 

mengajari mengaji, kalau tidak shalat, tidak masuk surga.” 

         Data 14 

 

Tuturan “Lho kok isa ngono, Bu?” merupakan tuturan yang melanggar 

prinsip kesantunan bidal kesetujuan. Penutur dalam tuturan tersebut 

memaksimalkan ketidaksetujuan dan meminimalkan kesetujuan antara diri sendiri 

dan pihak mitra tutur. 

KONTEKS  : IBU MENYATAKAN KETIDAKSETUJUANNYA 

DENGAN KELAKUAN BARDI YANG MEMBUKA 

BUNGKUSAN DENGAN SEMBARANGN. 

 

Bardi    : “Apa iki, Mbak?” 

    “Apa ini, Mbak?” 

Narti   : “Wis bukaken dhisik, mengko rak iya ngerti apa sing ana 

njero bungkusan kuwi! (Bardi wis ora sranta. Bungkusan 

plastik cepet-cepet dibukak).” 

    “Sudah buka dulu, nanti ya tahu apa yang ada di dalam 

bungkusan itu (Bardi sudah tidak sabar. Bungkusan plastik 

cepat-cepat dibuka).” 

Ibu   : “Ya ora ngono kuwi carane mbukak. Ora kok angger 

disuwek-suwek kaya ngono kuwi!”  

    “Ya tidak begitu cara membuka. Tidak asal disobek-sobek 

seperti itu!” 

      Data 18 

 

Tuturan “Ya ora ngono kuwi carane mbukak. Ora kok angger disuwek-

suwek kaya ngono kuwi” merupakan tuturan penutur kepada mitra tutur. Penutur 

dalam tuturan tersebut memaksimalkan ketidaksetujuan dan meminimalkan 

kesetujuan antara diri sendiri dan pihak mitra tutur. Tuturan tersebut melanggar 

prinsip kesantunan bidal kesetujuan. 

KONTEKS  : NARTI MENYURUH TINUK UNTUK DUDUK DI 

SEBELAH BARDI KARENA MAU MENASEHATI 

MEREKA BERDUA. 

 

Narti    : “Tinuk lungguh jejer Mas Bardi!” 
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    “Tinuk duduk sebelah Mas Bardi!” 

Tinuk   : “Aku lungguh kursi kene wae (Nyedhaki kursi sing adoh 

saka Bardi).” 

    “Saya duduk di kursi sini saja (mendekati kursi yang jauh 

dari Bardi).” 

Narti   : “Bardi lan kowe Tinuk. Kowe sakloron kuwi putra-putrine 

sapa to? (Bocah loro ora wangsulan, malah padha 

pandeng-pandengan). Rumangsaku kawit cilik kae adhiku 

ora budheg, ya ora bisu. Nanging kenapa ya tak-takoni kok 

ora wangsulan?” 

    “Bardi dan kamu Tinuk. Kamu berdua itu anak-anaknya 

siapa to? (Dua anak itu tidak menjawab, justru saling 

memandang). Menurutku sejak kecil itu adikku tidak tuli, 

ya tidak bisu. Tetapi kenapa ya ditanya kok tidak 

menjawab?” 

        Data 22 

 

Tuturan “Aku lungguh kursi kene wae” merupakan tuturan 

ketidaksetujuan penutur. Dalam tuturan tersebut penutur memaksimalkan 

ketidaksetujuan dan meminimalkan kesetujuan antara penutur dan mitra tutur. 

Tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal kesetujuan. 

KONTEKS  : ANAK-ANAK MEMUTUSKAN UNTUK BERMAIN 

KEMBALI TETAPI BOCAH 3 TIDAK MAU BERMAIN 

SUNDHAH-MANDHAH DAN BOLA BEKEL. 

 

Bocah 1   : “Yen ngono, piye yen dolanan maneh? Mengko yen wis 

sawetara wektu Mbah Carita tetep durung ngetok, lagi 

bareng-bareng nggoleki!” 

    “Kalau begitu, bagaimana kalau bermain lagi? Nanti kalau 

sudah beberapa saat Mbah Carita tetap belum kelihatan, 

bersama-sama mencari!” 

Kabeh    : “Ya, Sarujuk!”  

    “Ya, setuju!” 

Bocah 3    : “Terus dolanan apa? Emoh aku yen dolanan sundhah-

mandhah utawa bekelan!”  

    “Lalu bermain apa? Tidak mau saya kalau bermain 

sundhah-mandhah atau bola bekel.” 

Kabeh     : “Lha kenapa to? Rak iya padha wae to dolanan kuwi?”  

    “Lha kenapa to? Bukannya sama semua permainan itu?” 

          Data 29 
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Tuturan “Emoh aku yen dolanan sundhah-mandhah utawa bekelan!” 

merupakan tuturan ketidaksetujuan penutur. Dengan tuturan tersebut, penutur 

telah memaksimalkan ketidaksetujuan dan meminimalkan kesetujuan antara 

penutur dengan pihak mitra tutur. Tuturan tersebut merupakan tuturan yang 

melanggar prinsip kesantunan bidal kesetujuan. 

KONTEKS  : ANAK-ANAK SEDANG BERDISKUSI MENGENAI 

PERMAINAN YANG AKAN DIMAINKAN.  

 

Bocah 6   : “Yen kepengin kabeh bisa dolanan bareng, ora mung salah 

siji sing main, terus liyane ngenteni gilirane, ya dolanan 

cublak-cublak suweng wae!” 

    “Kalau ingin semua bisa bermain bersama-sama, tidak 

hanya salah satu yang bermain. Lalu yang lain menunggu 

giliran, ya bermain cublak-cublak suweng saja!” 

Kabeh   : “Nanging kowe sing dadi!” 

    “Tetapi kamu yang jaga!” 

Bocah 6   : “Ya moh, ora adil kuwi jenenge. Ya hompimpah dhisik, 

sing kalah dadi!” 

    “Ya tidak mau, tidak adil itu namanya. Ya hompimpah 

dulu, yang kalah yang jaga!” 

        Data 30 

 

Tuturan “Ya moh, ora adil kuwi jenenge” merupakan tuturan 

ketidaksetujuan yang dilakukan penutur. Dengan mengucapkan tuturan tersebut, 

penutur memaksimalkan ketidaksetujuan dan meminimalkan kesetujuan antara 

penutur dengan mitra tutur. Tuturan tersebut melanggar prinsip kesantunan bidal 

kesetujuan.  

KONTEKS  : BOCAH 6 MENOLAK PERINTAH ANAK-ANAK 

YANG LAIN UNTUK MEREBUS AIR. 

 

Bocah 6   : “Ngeten mawon, Mbah! Pripun menawi ingkang nggodhog 

jarang salah satunggale kanca-kanca menika, teras Mbah 

Carita pinarak teng dhingklik, nglajengake niku wau?” 

    “Begini saja, Mbah! Bagaimana kalau yang merebus air 

salah satu dari teman-teman, lalu Mbah Carita duduk di 

kursi, melanjutkan itu tadi? ” 
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Kabeh   : “Nanging sing nggodhog jarange ya kowe!” 

    “Tetapi yang memasak air ya kamu!” 

Bocah 6   : “Ya emoh, ora adil kuwi jenenge. Ya hompimpah dhisik, 

terus pingsut, sing kalah nggodhog jarang. Piye?” 

    “Ya tidak mau, tidak adil namanya. Ya hompimpah dulu, 

lalu suit, yang kalah memasak air. Bagaimana? ” 

        Data 32 

 

KONTEKS  : ANAK-ANAK SEDANG MENGUSULKAN CERITA 

YANG AKAN DIMAINKAN DALAM KENTRUNG, 

KEMUDIAN BOCAH 7 MENOLAK USUL YANG 

DIAJUKAN BOCAH 2. 

 

Mbahe   : “Ya, apik kuwi. Anake Bek Marni lanang, dulure wedok 

kabeh, pase lakon apa?” 

    “Ya, bagus itu. Anaknya Mbak Marni laki-laki, saudaranya 

perempuan semua, pasnya cerita apa?” 

Bocah 6   :  “Jaka Bodho, pas banget kuwi.” 

    “Jaka Bodho, sangat pas itu.” 

Bocah 4   : “Mengko bayine yen dadi bodho tenan, Mbah Carita sing 

kena.” 

    “Nanti bayinya kalau jadi bodoh beneran, Mbah Carita 

yang kena.” 

Bocah 2   : “Jaka Tarub-Nawangwulan mawon, Mbah!” 

    “Jaka Tarub-Nawangwulan saja, Mbah!” 

Bocah 7  : “Ampun, Mbah, mengko ndhak gawene nginceng wong 

adus.” 

    “Jangan, Mbah, nanti kerjaannya mengintip orang mandi.” 

        Data 37 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 TIDAK SETUJU JIKA BOCAH 5 

MENDAPAT BAGIAN YANG ENAK DALAM PERAN 

PERMAINAN KENTRUNG. 

 

Bocah 5   : “Aku sing bagian Jaka Tarub lagi nginceng widadari sing 

padha adus ning tlaga wae.” 

    “Saya bagian Jaka Tarub sedang mengintip bidadari yang 

sedang mandi di telaga saja.” 

Bocah 6   : “Enak tenan bagianmu.” 

    “Enak sekali bagianmu.” 

        Data 39 
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6. Pelanggaran Bidal Kesimpatian (Sympaty Maxim) 

Data berikut menunjukkan pelanggaran prinsip kesantunan bidal 

kesimpatian dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : BOCAH 1 YANG BERPERAN SEBAGAI NAWANG 

WULAN DALAM PERMAINAN KENTRUNG 

MEMBERITAHU BAHWA SELENDANGNYA HILANG 

KEPADA BOCAH 3 YANG BERPERAN SEBAGAI 

KAKAK NAWANG WULAN. 

 

Bocah 1   : “Mbakyu, slendhangku ora ana. Adhuh, kepriye iki? Sapa 

sing njupuk?” 

    “Mbakyu, selendangku tidak ada. Aduh, bagaimana ini? 

Siapa yang mengambil?” 

Bocah 3   : “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki.” 

    “Hilang? Yang jelas! Ayo dicari.” 

Data 41 

 

Tuturan “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki” merupakan tuturan 

ketidakpedulian yang diucapkan penutur kepada mitra tutur. Dengan 

mengucapkan tuturan tersebut, penutur memaksimalkan antipati dan menimalkan 

kesimpatian antara diri sendiri dengan pihak lain. Tuturan tersebut melanggar 

prinsip kesantunan bidal kesimpatian. 
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LAMPIRAN 2 

DATA FUNGSI TUTURAN DALAM NASKAH DRAMA BARDJI BARBEH 

 

 

1. Fungsi Mengkritik 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk mengkritik dalam 

naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : MINAH MENGKRITIK KELAKUAN MARNI YANG 

SUKA BICARA SEMBARANGAN. 

 

Minah   : “Pancen, Marni yen ngomong angger mangap wae kok, 

Yu. Sing digantha kaya nang tipi-tipi kae lho, Yu. Ya ngono 

kuwi akibate yen senenge ndelok sinetron. Ketularan 

budhayane.” 

    “Memang, Marni kalau bicara asal membuka mulut saja 

kok, Yu. Yang ditiru seperti yang ada di TV itu lho, Yu. Ya 

begitulah akibatnya kalau suka menonton sinetron. 

Terpengaruh budayanya.” 

       Data 1 

 

Tuturan “yen ngomong angger mangap wae” merupakan tuturan yang 

fungsinya untuk mengkritik. Penutur (Minah) ingin mengkritik mitra tutur 

(Marni), karena mitra tutur kalau berbicara suka sembarangan tanpa memikirkan 

dampak dari ucapannya tersebut, sehingga mitra tutur dianggap sebagai orang 

yang asal bicara. Tuturan “Ya ngono kuwi akibate yen senenge ndelok senetron. 

Ketularan budhayane” merupakan tuturan yang digunakan penutur (Minah) untuk 

mengkritik mitra tutur (Marni). Penutur (Minah) mengkritik mitra tutur (Marni), 

karena mitra tutur suka menonton sinetron di TV, sehingga mitra tutur ikut 

terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang yang ada di sinetron tersebut. 
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KONTEKS  : PARDI MENGKRITIK MINAH, MARNI, DAN SURTI 

YANG SUKA BERTENGKAR. 

 

Pardi   : “(Nyedhak Minah, Marni, lan Surti) Mbok ya wis to! 

Padha-padha kerene malah kerah. Marni, Minah, yen 

kowe dha arep gawe gubug, ndang cepet gawe. Iki ana 

turahan kerdhus yen gelem. Lan kowe, Surti, yen karep 

gabung karo kanca-kanca ning kene, ya wis kono, golek 

panggonan ngendi sing mbok-senengi.” 

    “(Mendekati Minah, Marni, dan Surti) Ya sudah to! Sama-

sama miskin justru bertengkar. Marni, Minah, kalau kamu 

mau membuat gubug, lekas cepat buat. Ini ada sisa kardus 

kalau mau. Dan kamu, Surti, kalau mau bergabung dengan 

teman-teman di sini, ya sudah sana, cari tempat mana yang 

disukani.” 

       Data 5 

 

Tuturan “Padha-padha kerene malah kerah” merupakan kritikan penutur 

(Pardi) kepada mitra tutur (Minah, Marni, dan Surti). Penutur dalam tuturan 

tersebut mengkritik mitra tutur yang sesama orang miskin tetapi suka bertengkar 

karena masalah yang kurang penting. 

KONTEKS  : PARJO MENANYAKAN KEPADA MARNI DAN 

MINAH TENTANG HAL YANG SEDANG 

DIRIBUTKANNYA. 

 

Parjo    : “(Isih karo nggegem kertu) Ana apa, Mar, Min?”  

    “(Masih dengan memegang kartu) Ada apa, Mar, Min?” 

Marni   : “Biasa, Kang, wong penting sing rumangsa nduweni 

dalan dhewe lagi liwat.”  

    “Biasa, Kang, orang penting yang merasa mempunyai jalan 

sendiri sedang lewat.” 

Narti   : “Ah, mbok ya wis, ora sah meri!” 

    “Ah, ya sudah, tidak perlu iri!” 

Minah   : “Marni kuwi ora meri, Yu. Nanging mbok ya ngelingi, yen 

dalan kuwi nggone wong akeh. Ora kok angger ngono 

kuwi, kaya dalane dhewe wae”  

    “Marni itu tidak iri, Yu. Tetapi ya menyadari, kalau jalan 

itu milik orang banyak. Tidak sembarangan begitu, seperti 

jalan milik sendiri saja.”     

      Data 6 
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Tuturan “wong penting sing rumangsa nduweni dalan dhewe lagi liwat” 

dan “Ora kok angger ngono kuwi, kaya dalane dhewe wae” merupakan kritikan 

penutur kepada mitra tutur. Penutur dalam tuturan tersebut mengkritik mitra tutur 

yang berjalan di jalan dengan seenaknya dan juga tidak memperhatikan orang lain 

yang hendak berjalan. 

KONTEKS  : PARDI TERSINGGUNG DENGAN UCAPAN  MINAH 

DAN MARNI. 

 

Pardi   : “Heh, Minah lan kowe Marni! Kawit mau tak-rungokake, 

omonganmu saya ngabangake kuping. Kaya pinter-

pintera dhewe. Sapa sabenere kowe-kowe kuwi? Ayo ngaku 

wae, sakdurunge aku budreg!”  

    “Heh, Minah dan kamu Marni! Dari tadi saya dengarkan, 

ucapanmu semakin membuat telingga panas. Seperti pintar-

pintar saja siapa sebenarnya kamu-kamu itu? Ayo 

mengaku, sebelum saya jengkel!” 

       Data 7 

 

Tuturan “omonganmu saya ngabangake kuping. Kaya pinter-pintera 

dhewe.” tersebut digunakan penutur (Pardi) untuk mengkritik mitra tutur (Minah 

dan Marni). Penutur (Pardi) ingin mengkritik mitra tutur (Minah dan Marni), 

karena mitra tutur mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar. 

KONTEKS  :  PARJO DAN NARTI MENGECAM TINDAKAN 

SATPOL 1 DAN 2 YANG MEMBONGKAR RUMAH 

MEREKA DENGAN PAKSA. 

 

Parjo    : “ Iki ora adil. Pengine menang-menang dhewe!”  

    “Ini tidak adil. Inginnya menang-menang sendiri!” 

Satpol 1   : “Aku mung diperintah!”  

    “Saya hanya diperintah!” 

Satpol 2   : “Wis ping pira tak-elingake, nanging tetep padha bandel?”  

    “Sudah berapa kali saya peringatkan, tetapi masih tetap 

bandel?” 

Narti   : “Nanging carane ora bener. Ora duwe tepa slira.” 

    “Tetapi caranya tidak benar. Tidak punya sopan santun.” 

       Data 12 
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KONTEKS  :  IBU MENGKRITIK TINUK YANG BANYAK 

TINGKAH. 

 

Ibu   : “Kuwi ora bener. Wis ngene wae, ayo karo ibu lunga nang 

daleme Mbah Daim. Nyuwun pirsa bab kuwi mau lan 

ngiras-ngirus njaluk girik kanggo jupuk beras mengko 

bengi.” 

    “Itu tidak benar. Sudah begini saja, ayo bersama ibu pergi 

ke rumah Mbah Daim. Bertanya hal itu tadi dan minta girik 

untuk mengambil beras nanti malam. ” 

Tinuk   : “Lha sing tunggu omah sapa?” 

    “Lha yang jaga rumah siapa?” 

Ibu    : “Lha ya kuwi mau to, Ndhuk, yen kowe mau ora kakehan 

petingsing rak ya wis ora ana perkara to?” 

    “Lha ya itu tadi to, Ndhuk, kalau kamu tadi tidak 

kebanyakan bertingkah ya sudah tidak ada urusan to?” 

       Data 15 

 

KONTEKS  :  IBU MENYINDIR BARDI YANG MASUK RUMAH 

TANPA MENGUCAPKAN SALAM. 

 

Ibu    : “Le, kok kaya kucing to? (Bardi mandheg, nyawang ibune) 

Mlebu bludhus, tanpa sapa aruh? Kucing wae sok ya 

ngomong, meong.” 

    “Le, kok seperti kucing to? (Bardi berhenti, melihat ibunya) 

Masuk, tanpa bertegur sapa? Kucing saja kadang-kadang ya 

bersuara, meong.” 

Bardi   : “(Nyedhaki kursi, terus lungguh)” 

    “(Mendekati kursi, lalu duduk)” 

         Data 16 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK KELAKUAN BARDI YANG 

MUDAH MARAH DAN PUTUS ASA. 

 

Narti    : “Mutung! Cah lanang kok mutungan. Wis, ora susah 

mbesengut kaya ngono kuwi! Iki dibukak, apa isine! Yen 

kegedhen ya malah kebeneran, isih bisa dinggo lebaran 

taun ngarep.” 

    “Anak laki-laki kok mudah putus asa. Sudah, tidak perlu 

masam seperti itu! Ini dibuka, apa isinya. Kalau kebesaran 

ya justru keebetulan, masih bisa dipakai lebaran tahun 

depan” 

        Data 17 
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KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 

Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

    “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok ora 

dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh aku 

isih cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

    “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-mentang 

saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 

    “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-baru. 

Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

    “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

    “Ya pantas saja, anak suka iri seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

        Data 19 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK KEDUA ADIKNYA KARENA 

SELALU BERTENGKAR. 

 

Narti    : “Bardi, senenge mbeda adhine. Ora marem to yen adhine 

ora nangis dhisik? Tinuk, mbok ya aja kaya ngono kuwi to. 

Kok kaya bocah isih cilik wae.” 

    “Bardi, sukanya mengganggu adiknya. Tidak puas to kalau 

adiknya belum menangis? Tinuk, jangan seperti itu to. 

Seperti anak kecil saja” 

Tinuk   : “Pancen isih cilik kok, nyatane dinggo kalah-kalahan terus. 

Mas Bardi dipundhutake kathok anyar, aku ora.” 

    “Memang masih kecil kok, nyatanya dikalahkan terus. Mas 

Bardi dibelikan celana baru, saya tidak. ” 

Bardi   : “Meri, meri. Ayo nangis sing banter yo!” 

   “Iri, iri. Ayo nangis yang keras yo!” 

        Data 20 
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KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK BARDI DAN TINUK YANG 

SELALU BERTENGKAR SEPERTI KUCING BEREBUT 

IKAN ASIN. 

 

Narti    : “Ora bab mung ngulungake, Bu. Iki kanggo nyinaoni Bardi, 

uga Tinuk. Ben bocah loro iki ora terus-terusan kerah 

kaya kucing rebutan gereh. Bardi lungguh!” 

    “Bukan hanya perkara memberikan, Bu. Ini buat pelajaran 

Bardi, juga Tinuk. Supaya anak dua ini tidak selalu 

bertengkar seperti kucing berebut ikan asin. Bardi duduk!” 

        Data 21 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK TINUK YANG CENGENG DAN 

SUKA IRI DENGAN BARDI. 

 

Narti   : “Saiki Tinuk. Sithik-sithik nangis, mutung, yen ora padha 

mas’e meri, kepengin menange dhewe. Yen ora nangis 

sedina ya kenapa to?” 

    “Sekarang Tinuk. Sedikit-sedikit menangis, putus asa, 

kalau tidak sama dengan masnya iri, ingin menang sendiri. 

Kalau tidak menangis sehari ya kenapa to? ” 

        Data 23 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 MENGKRITIK UCAPAN BOCAH 5 YANG 

BICARA SEMBARANGAN. 

 

Bocah 5    : “Mengko gek-gek Mbah Carita seda! Terus ora ana sing  

ngonangi?” 

    “Nanti jangan-jangan Mbah Carita meninggal! Lalu tidak 

ada yang melihat?” 

Bocah 6   : “Sing genah omonganmu! Ora ilok bengi-bengi ngene 

ngomong kaya ngono kuwi!” 

    “Yang jelas ucapanmu! Tidak baik malam-malam begini 

bicara seperti itu!” 

        Data 28 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 MENGKRITIK KELAKUAN BOCAH 3 

KARENA MENGELUARKAN PERTANYAAN YANG 

ANEH-ANEH. 

 

Bocah 3   : “Lho, dongeng kuwi ya ana sing lanang, ana sing wedok 

to?” 

    “Lho, dongeng itu ya ada yang laki-laki, ada juga yang 

perempuan to?” 

Bocah 6   : “Kowe kuwi lho mesti nganeh-anehi. Ora dongenge ya, 

nanging lakon sing ning njero dongeng. Nek Rara 



 

 

92 

Jonggrang, lakone kuwi wedok. Nek Bandhung Bandawasa 

kuwi lakone lanang.” 

    “Kamu itu lho pasti aneh-aneh. Bukan dongengnya ya, 

tetapi tokoh yang ada di dalam dongeng. Kalau Rara 

Jonggrang, tokohnya itu perempuan. Kalau Bandung 

Bandawasa itu tokohnya laki-laki.” 

Data 36 

 

KONTEKS  : BOCAH 1 MENGKRITIK BOCAH 6 KARENA HANYA 

MEMIKIRKAN MASALAH MAKAN SAJA. 

 

Bocah 6   : “Lan maneh, mengko mesti akeh jajan sing enak-enak.” 

    “Dan lagi, nanti pasti banyak jajan yang enak-enak.” 

Bocah 1   : “Kowe kuwi lho, kawit mau weteng wae sing durusi.” 

    “Kamu itu lho, dari tadi perut saja yang diurus.” 

Data 38 

 

2. Fungsi Bercanda 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk bercanda dalam 

naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : BOCAH 1 BERCANDA DENGAN MENGEJEK BOCAH 

3 YANG MARAH. 

 

Kabeh   : “Ooo, kuwi to!” 

    “Ooo, itu to!” 

Bocah 3   : “Kuwi apa!?” 

    “Itu apa!?” 

Bocah 1   : “Sawo dipangan asu, uwong bodho nesu-nesu (Terus 

padha ngguyu).” 

    “Sawo dimakan anjing, orang bodoh marah-marah (Lalu 

semua tertawa).” 

Data 35 

 

Tuturan “Sawo dipangan asu, uwong bodho nesu-nesu” merupakan 

tuturan yang berfungsi untuk bercanda. Penutur (Bocah 1) ingin bercanda dengan 

mitra tutur (Bocah 3), karena mitra tutur sedang marah dengan penutur. Dengan 

mengungkapkan candaan tersebut, penutur mampu membuat mitra tutur dan 

teman-temanya tertawa.  
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KONTEKS  : BOCAH 6 DAN TEMAN-TEMANNYA SEDANG 

BERMAIN KENTRUNG DAN MENCERITAKAN 

KISAH JAKA TARUB. 

 

Kabeh    : “(Nembang kaya suporter bal-balan) Ole... ole... ole... ole! 

Ole.., oya! Ole... ole... ole... oya! Bagus-bagus, lha kok 

ngincengan.” 

    “(Bernyanyi seperti suporter sepakbola) Ole... ole... ole... 

ole! Ole.., oya! Ole... ole... ole... oya! Ganteng-ganteng, lha 

kok suka mengintip.” 

Bocah 6   : “Nanging ora gelem diarani nginceng, Jaka Tarub ora 

njarak. Ora let suwe, mripate Jaka Tarub meruhi satumpuk 

slendhang sing ora adoh saka pinggir tlaga. Ujug-ujug 

duwe kepenginan njupuk salah sijine slendhang sing 

ditumpuk kuwi mau. “Sedulur-sedulur, ayo padha mentas, 

bali ning kayangan, yen kewengen mengko didukani Ibu.” 

Mengkono pengajake salah sijine widadari. Terus kabeh 

padah mentas, nganggo sandhangane lan slendhange 

dhewe-dhewe. Mung Dewi Nawangwulan sing kebingungan 

amarga slendhange ora ana alias ilang.” 

    “Tetapi tidak mau dibilang mengintip, Jaka Tarub tidak 

sengaja. Tidak lama kemudian, mata Jaka Tarub melihat 

setumpuk selendang yang tidak jauh dari pinggir telaga. 

Tiba-tiba punya keinginan mengambil salah satu selendang 

yang ditumpuk itu tadi. “Saudara-saudara, ayo kita ke 

daratan, pulang ke kayangan, kalau kemalaman nanti 

dimarahi Ibu.” Begitu ajakan salah satu bidadari. Lalu 

semua ke daratan, memakai pakaian dan selendangnya 

masing-masing. Hanya Dewi Nawangwulan yang 

kebingungan karena selendangnya tidak ada alias hilang.” 

Data 40 

 

3. Fungsi Menghina 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk menghina dalam 

naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : MARNI MENGHINA MINAH KARENA MEMPUNYAI 

PENGETAHUAN YANG KURANG. 

 

Marni   :  “Minah, Minah! Kowe ki pancen ketinggalan jaman. 

Mulane to, mulane. Ndelok tipi, ben tambah 

pengetahuanmu. Wis kere, ora tau sinau, maca koran 

apamaneh. Kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya 

kowe kabeh.” 
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    “Minah, Minah! Kamu memang ketinggalan jaman. 

Makanya to, makanya. Lihat TV, supaya bertambah 

pengetahuanmu. Sudah miskin, tidak pernah belajar, 

apalagi membaca koran. Kapan negara menjadi maju kalau 

rakyatnya seperti kamu semua.” 

        Data 2 

 

Tuturan “Kowe pancen ketinggalan jaman”, “wis kere, ora tau sinau, 

maca koran apamaneh”, dan “ kapan negarane dadi maju yen rakyate kaya kowe 

kabeh” merupakan tuturan yang berfungsi untuk menghina. Penutur (Marni) 

menghina mitra tutur (Minah), karena penutur menganggap mitra tutur adalah 

orang yang kurang berpengetahuan dan ketinggalan dengan berbagai informasi 

yang ada.  

KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 

Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

    “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok ora 

dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh aku isih 

cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

    “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-mentang 

saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 

    “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-baru. 

Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

    “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

    “Ya pantas saja, anak suka iri seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

        Data 19 
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4. Fungsi Mengungkapkan Rasa Kesal 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan 

rasa kesal dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : SURTI MARAH PADA MINAH YANG 

MEMBICARAKAN DIRINYA. 

 

Surti   : “He, Minah, jaga cangkemmu! Pancene mung kowe sing 

duwe cangkem lan sakepenake dhewe ngrasani wong?” 

    “He, Minah, jaga mulutmu! Memangnya hanya kamu yang 

punya mulut dan seenaknya membicarakan orang?” 

Minah   : “Lho, aja salah tampa kowe, Sur.” 

    “Lho, jangan salah paham Kamu, Sur.” 

Surti   :  “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti 

kowe kuwi pinter yen kon golek-golek alesan!” 

    “Tidak perlu berbelit-belit, licin seperti belut. Semua orang 

tahu kamu itu pintar kalau disuruh cari-cari alasan!” 

        Data 4 

 

Tuturan “Pancene mung kowe sing duwe cangkem lan sakepenake dhewe 

ngrasani wong?” merupakan tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan rasa 

kesal. Penutur (Surti) mengungkapkan rasa kesalnya kepada mitra tutur (Minah), 

karena mitra tutur sudah membicarakan atau menggosipkan penutur. Tuturan “Ra 

sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti kowe kuwi pinter yen kon golek-

golek alesan!” merupakan tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan rasa 

kesal. Penutur (Surti) mengungkapkan rasa kesalnya kepada mitra tutur (Minah), 

karena mitra tutur berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan dari penutur. 

KONTEKS  : PARDI MENCURIGAI BAHWA MARNI DAN MINAH 

PENYEBAB KERUSUHAN YANG SEDANG TERJADI. 

 

Pardi   : “Kawit sepisanan aku wis sujana karo wedhus loro kuwi. 

Wedhus wedok! Pancen Nabi nate rembugan ning mejid. 

Uga nate gladhen nalika arep perang. Nanging kuwi mau 

kabeh kanggo umate, ora nggo butuhe dhewe utawa kanca-

kancane. Nanging saiki, panggonan sing dianggep suci, wis 

salah kedaden. Mejid dinggo kedhok, kanggo mujudake 
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karepe dhewe. Sedulur-sedulurku kabeh, wis, aja pada 

sedhih lan kuwatir. Aku uga duwe dolanan sing ora kalah 

nyenengake karo dolanane wong-wong kuwi mau. (Mesem) 

Ya, Surti! (Eseme saya amba, terus ngguyu)”  

    “Dari pertama saya sudah curiga dengan kambing dua itu. 

Kambing perempuan! Memang Nabi pernah berdiskusi di 

masjid. Juga pernah latihan ketika akan perang. Tetapi itu 

semua untuk umatnya, tidak untuk kepentingan sendiri atau 

sahabat-sahabatnya. Tetapi sekarang, tempat yang dianggap 

suci, sudah salah kejadian. Masjid digunakan sebagai 

topeng, untuk mewujudkan keinginan sendiri. Saudara-

saudara semua, sudah, jangan sedih dan kawatir. Saya juga 

mempunyai permainan yang tidak kalah menyenangkan 

dengan permainan orang-orang itu tadi. (Tersenyum) Ya, 

Surti! (Tersenyum semakin lebar, lalu tertawa) ” 

Data 10 

 

KONTEKS  : TINUK MARAH KARENA MELIHAT BARDI 

MEMAKAI CELANA BARU. 

 

Bardi   : “(Metu karo pamer kathoke sing anyar).” 

    “(Keluar dengan memamerkan celananya yang baru).” 

Tinuk    : “Lho, Bu, Mas Bardi kok duwe kathok anyar? Aku kok ora 

dipundhutake? Ah, Ibu ora adil, pilih kasih. Dupeh aku 

isih cilik, ora dipundhutake dhewe.” 

    “Lho, Bu, Mas Bardi punya celana baru? Saya tidak 

dibelikan? Ah, Ibu tidak adil, pilih kasih. Mentang-mentang 

saya masih kecil, tidak dibelikan sendiri.” 

Bardi   : “Ya mesti wae. Isih cilik kok dipundhutake anyar-anyar. 

Paling dinggo sepisan wis reged, ketoke wis lawas.” 

    “Ya tentu saja. Masih kecil kok dibelikan yang baru-baru. 

Dipakai sekali sudah kotor, kelihatan sudah lama.” 

Tinuk   : “Ya karepku to. Sing nganggo aku dhewe, kok meri.” 

    “Ya terserah to. Yang memakai saya sendiri, kok iri.” 

Bardi   : “Ya pantes wae, bocah merinan kaya ngono kuwi ora 

dipundhutake sing  anyar.” 

    “Ya pantas saja, anak suka iri seperti itu tidak perlu 

dibelikan yang baru.” 

        Data 19 

 

KONTEKS  : NARTI MENGKRITIK KEDUA ADIKNYA KARENA 

SELALU BERTENGKAR. 

 

Narti    : “Bardi, senenge mbeda adhine. Ora marem to yen adhine 

ora nangis dhisik? Tinuk, mbok ya aja kaya ngono kuwi to. 

Kok kaya bocah isih cilik wae.” 
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    “Bardi, sukanya mengganggu adiknya. Tidak puas to kalau 

adiknya belum menangis? Tinuk, jangan seperti itu to. 

Seperti anak kecil saja” 

Tinuk   : “Pancen isih cilik kok, nyatane dinggo kalah-kalahan 

terus. Mas Bardi dipundhutake kathok anyar, aku ora.” 

    “Memang masih kecil kok, nyatanya dikalahkan terus. Mas 

Bardi dibelikan celana baru, saya tidak. ” 

Bardi   : “Meri, meri. Ayo nangis sing banter yo!” 

    “Iri, iri. Ayo nangis yang keras yo!” 

        Data 20 

 

KONTEKS  : NARTI MARAH DENGAN KELAKUAN ADIKNYA 

YANG SUKA IRI. 

 

Narti   : “(Rada nesu) Yen aku gelem meri, kepara mbakyumu iki 

sing paling ora nate keduman apa-apa.” 

    “(Sedikit marah) Kalau saya mau iri, sebagai mbakyumu ini 

yang paling tidak pernah mendapatkan apa-apa.”   

      Data 24 

 

KONTEKS  : IBU  KECEWA DENGAN ORANG YANG TELAH 

MENCULIK SUAMINYA 

 

Ibu    : “Sangang taun ora ana kabar. Bengi iki, sing jare malam 

kang suci, sing tak-karepake menehi kabar sing resik uga. 

Nanging pirasatku ngomongake liya. Isine donya kebak 

manungsa sing tumindak culika.” 

    “Sembilan tahun tidak ada kabar. Malam ini, katanya 

malam yang suci, yang saya inginkan memberi kabar yang 

bersih juga. Tetapi firasatku mengatakan lain. Isinya dunia 

penuh manusia berkelakuan jahat.” 

        Data 27 

 

KONTEKS  : BOCAH 3 MARAH DAN MENGARAHKAN JARI 

TELUNJUKNYA KEPADA TEMAN-TEMANNYA 

YANG BERTINGKAH SEPERTI ORANG YANG 

SERBA TAHU. 

 

Kabeh   : “ Weleeeh, iki maneh medhot meneh!” 

    “Weleeeh, ini lagi menyela lagi!” 

Bocah 3   : “Jal, saiki aku tak-takon, sapa sing mudheng bab kentrung? 

Ayo sapa? Kowe (Karo nuding Bocah 2, Bocah 2 terus 

gedheg), Kowe ya wis mudheng (Nudhing Bocah 4, Bocah 

4 ya gedheg). Lha iya, padha durung mudheng kabeh, sok 

dha keminter. Kuwi jenenge sawo dipangan uler!” 
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    “Coba, sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu bab 

kentrung? Ayo siapa? Kamu (Dengan menunjuk anak 2, 

anak 2 lalu menggeleng), Kamu ya sudah tahu (Menunjuk 

anak 4, anak 4 ya menggeleng). Lha iya, semua belum tahu, 

semua sok tahu. Itu namanya sawo dimakan ulat!” 

Mbahe   : “Apa kuwi?” 

    “Apa itu?” 

Bocah 3   : “Cah bodho ngaku pinter.” 

    “Anak bodoh mengaku pintar.” 

Kabeh   : “Weleeeh, padune arep parikan wae nganggo nesu 

barang.” 

    “Weleeeh, mau pantun saja pakai marah segala.” 

        Data 34 

 

 

5. Fungsi Menyatakan Ketidaksetujuan 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk menyatakan 

ketidaksetujuan dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : TINUK BERTANYA KEPADA IBUNYA MENGENAI 

HAL YANG MENYEBABKAN IBUNYA MENANGIS. 

 

Tinuk    : “(Nyedhaki ibune, terus salim) Ibu! Ibu nangis ya?” 

    “(Mendekati ibunya, lalu bersalaman) Ibu! Ibu menangis 

ya?” 

Ibu   : “(Enggal-enggal ngusap luhe) Ora! Ibu ora nangis. Ibu 

bombong nyawang putrane sing paling cilik sregep ning 

langgar. Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga.” 

    “(Cepat-cepat mengusap air mata) Tidak! Ibu tidak 

menangis. Ibu bangga melihat anak yang paling kecil rajin 

ke mushola. Ibu yakin nanti Ibu pasti masuk surga.” 

Tinuk   : “Lho kok isa ngono, Bu? Mangka ibu ora tau solat?Ibu 

uga ora tau ngaji. Jare Mas Roji sing mulang ngaji, yen 

ora solat, ora mlebu swarga.” 

    “Lho kok bisa begitu, Bu? Padahal ibu tidak pernah shalat? 

Ibu juga tidak pernah mengaji. Katanya Mas Roji yang 

mengajari mengaji, kalau tidak shalat, tidak masuk surga.” 

         Data 14 

 

Tuturan “Lho kok isa ngono, Bu?” merupakan tuturan yang berfungsi 

menyatakan ketidaksetujuan. Penutur (Tinuk) menyatakan ketidaksetujuannya 

dengan pendapat mitra tutur (Narti), bahwa mitra tutur akan masuk surga.  
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KONTEKS  : NARTI MENYURUH TINUK UNTUK DUDUK DI 

SEBELAH BARDI KARENA MAU MENASEHATI 

MEREKA BERDUA. 

 

Narti    : “Tinuk lungguh jejer Mas Bardi!” 

    “Tinuk duduk sebelah Mas Bardi!” 

Tinuk   : “Aku lungguh kursi kene wae (Nyedhaki kursi sing adoh 

saka Bardi).” 

    “Saya duduk di kursi sini saja (mendekati kursi yang jauh 

dari Bardi).” 

Narti   : “Bardi lan kowe Tinuk. Kowe sakloron kuwi putra-putrine 

sapa to? (Bocah loro ora wangsulan, malah padha 

pandeng-pandengan). Rumangsaku kawit cilik kae adhiku 

ora budheg, ya ora bisu. Nanging kenapa ya tak-takoni kok 

ora wangsulan?” 

    “Bardi dan kamu Tinuk. Kamu berdua itu anak-anaknya 

siapa to? (Dua anak itu tidak menjawab, justru saling 

memandang). Menurutku sejak kecil itu adikku tidak tuli, 

ya tidak bisu. Tetapi kenapa ya ditanya kok tidak 

menjawab?” 

        Data 22 

 

Tuturan “Aku lungguh kursi kene wae” merupakan pernyataan 

ketidaksetujuan atau penolakan penutur (Tinuk) akan perintah yang dilakukan 

mitra tutur (Narti). Penutur menolak untuk duduk di sebelah Bardi karena marah 

dengan Bardi. 

KONTEKS  : ANAK-ANAK MEMUTUSKAN UNTUK BERMAIN 

KEMBALI TETAPI BOCAH 3 TIDAK MAU BERMAIN 

SUNDHAH-MANDHAH DAN BOLA BEKEL. 

 

Bocah 1   : “Yen ngono, piye yen dolanan maneh? Mengko yen wis 

sawetara wektu Mbah Carita tetep durung ngetok, lagi 

bareng-bareng nggoleki!” 

    “Kalau begitu, bagaimana kalau bermain lagi? Nanti kalau 

sudah beberapa saat Mbah Carita tetap belum kelihatan, 

bersama-sama mencari!” 

Kabeh    : “Ya, Sarujuk!”  

    “Ya, setuju!” 

Bocah 3    : “Terus dolanan apa? Emoh aku yen dolanan sundhah-

mandhah utawa bekelan!”  

    “Lalu bermain apa? Tidak mau saya kalau bermain 

sundhah-mandhah atau bola bekel.” 
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Kabeh     : “Lha kenapa to? Rak iya padha wae to dolanan kuwi?”  

    “Lha kenapa to? Bukannya sama semua permainan itu?” 

        Data 29 

 

KONTEKS  : ANAK-ANAK SEDANG BERDISKUSI MENGENAI 

PERMAINAN YANG AKAN DIMAINKAN.  

 

Bocah 6   : “Yen kepengin kabeh bisa dolanan bareng, ora mung salah 

siji sing main, terus liyane ngenteni gilirane, ya dolanan 

cublak-cublak suweng wae!” 

    “Kalau ingin semua bisa bermain bersama-sama, tidak 

hanya salah satu yang bermain. Lalu yang lain menunggu 

giliran, ya bermain cublak-cublak suweng saja!” 

Kabeh   : “Nanging kowe sing dadi!” 

    “Tetapi kamu yang jaga!” 

Bocah 6   : “Ya moh, ora adil kuwi jenenge. Ya hompimpah dhisik, 

sing kalah dadi!” 

    “Ya tidak mau, tidak adil itu namanya. Ya hompimpah 

dulu, yang kalah yang jaga!” 

        Data 30 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 MENOLAK PERINTAH ANAK-ANAK 

YANG LAIN UNTUK MEREBUS AIR. 

 

Bocah 6   : “Ngeten mawon, Mbah! Pripun menawi ingkang nggodhog 

jarang salah satunggale kanca-kanca menika, teras Mbah 

Carita pinarak teng dhingklik, nglajengake niku wau?” 

    “Begini saja, Mbah! Bagaimana kalau yang merebus air 

salah satu dari teman-teman, lalu Mbah Carita duduk di 

kursi, melanjutkan itu tadi? ” 

Kabeh   : “Nanging sing nggodhog jarange ya kowe!” 

    “Tetapi yang memasak air ya kamu!” 

Bocah 6   : “Ya emoh, ora adil kuwi jenenge. Ya hompimpah dhisik, 

terus pingsut, sing kalah nggodhog jarang. Piye?” 

    “Ya tidak mau, tidak adil namanya. Ya hompimpah dulu, 

lalu suit, yang kalah memasak air. Bagaimana? ” 

        Data 32 

 

KONTEKS  : ANAK-ANAK SEDANG MENGUSULKAN CERITA 

YANG AKAN DIMAINKAN DALAM KENTRUNG, 

KEMUDIAN BOCAH 7 MENOLAK USUL YANG 

DIAJUKAN BOCAH 2. 

 

Mbahe   : “Ya, apik kuwi. Anake Bek Marni lanang, dulure wedok 

kabeh, pase lakon apa?” 
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    “Ya, bagus itu. Anaknya Mbak Marni laki-laki, saudaranya 

perempuan semua, pasnya cerita apa?” 

Bocah 6   :  “Jaka Bodho, pas banget kuwi.” 

    “Jaka Bodho, sangat pas itu.” 

Bocah 4   : “Mengko bayine yen dadi bodho tenan, Mbah Carita sing 

kena.” 

    “Nanti bayinya kalau jadi bodoh beneran, Mbah Carita 

yang kena.” 

Bocah 2   : “Jaka Tarub-Nawangwulan mawon, Mbah!” 

    “Jaka Tarub-Nawangwulan saja, Mbah!” 

Bocah 7   : “Ampun, Mbah, mengko ndhak gawene nginceng wong 

adus.” 

    “Jangan, Mbah, nanti kerjaannya mengintip orang mandi.” 

        Data 37 

 

KONTEKS  : BOCAH 6 TIDAK SETUJU JIKA BOCAH 5 

MENDAPAT BAGIAN YANG ENAK DALAM PERAN 

PERMAINAN KENTRUNG. 

 

Bocah 5   : Aku sing bagian Jaka Tarub lagi nginceng widadari sing 

padha adus ning tlaga wae.” 

    “Saya bagian Jaka Tarub sedang mengintip bidadari yang 

sedang mandi di telaga saja.” 

Bocah 6   : “Enak tenan bagianmu.” 

    “Enak sekali bagianmu.” 

Data 39 

 

6. Fungsi Memerintah 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk memerintah 

dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : PARDI MEMERINTAH NARTI UNTUK BERHENTI 

MENGOBROL DAN MEMBANTU PEKERJAANNYA. 

 

Narti    : “(Mesem) Jebul isih padha rumangsa dadi rakyat to? 

Mangka nang njaba kana wis ora nggatekake kowe-kowe 

kabeh.” 

    “(Senyum) Jadi masih merasa menjadi rakyat to? Padahal 

di luar sana sudah tidak memikirkan kamu-kamu semua.” 

Pardi    : “Wis Narti, aja ngujuk-ujuki liyan. Mrene, aku direwangi 

nyekeli cagake!”     

    “Sudah Narti, jangan mencampuri yang lain. Ke sini, saya 

dibantu memegang tiyangnya!” 

         Data 3 
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Tuturan “aja ngujuk-ujuki liyan” dan “mrene, aku direwangi nyekeli 

cagake!” merupakan tuturan yang berfungsi untuk memerintah. Penutur (Pardi) 

memerintah mitra tutur (Narti) supaya jangan mencampuri urusan orang lain dan 

memerintah mitra tutur untuk membantu memegang tiyang. 

KONTEKS  : SURTI MARAH PADA MINAH YANG 

MEMBICARAKAN DIRINYA. 

 

Surti   : “He, Minah, jaga cangkemmu! Pancene mung kowe sing 

duwe cangkem lan sakepenake dhewe ngrasani wong?” 

    “He, Minah, jaga mulutmu! Memangnya hanya kamu yang 

punya mulut dan seenaknya membicarakan orang?” 

Minah   : “Lho, aja salah tampa kowe, Sur.” 

    “Lho, jangan salah paham Kamu, Sur.” 

Surti   :  “Ra sah mbulet, lunyu kaya welut. Kabeh wong ngerti 

kowe kuwi pinter yen kon golek-golek alesan!” 

    “Tidak perlu berbelit-belit, licin seperti belut. Semua orang 

tahu kamu itu pintar kalau disuruh cari-cari alasan!” 

Data 4 

 

Tuturan “jaga cangkemmu!” merupakan tuturan yang berfungsi untuk 

memerintah. Penutur (Surti) memerintah mitra tutur (Minah) supaya menjaga 

ucapannya. 

KONTEKS  : PARDI MARAH KARENA ORANG-ORANG DI 

SEKITARNYA RIBUT. 

 

Pardi   : “(Nesu) Padha bisa meneng ora! (Nyedhaki Thole) Le, 

ngomong sing cetha, aja grusa-grusu, ben kabeh mudheng 

apa sing mbokkarepake!”  

    “(Marah) Bisa diam tidak! (Mendekati Thole) Le, bicara 

yang jelas, jangan buru-buru, supaya semua tahu apa yang 

kamu inginkan!” 

Data 8 

 

Tuturan “Padha bisa meneng ora!” merupakan perintah yang diucapkan 

oleh penutur (Pardi) kepada mitra tutur (teman-temannya). Penutur (Pardi) 

memerintah mitra tutur (teman-temannya) supaya diam dan jangan berisik. 
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KONTEKS  : PARDI MENYURUH TEMAN-TEMANNYA UNTUK 

TIDAK BERSEDIH SERTA MEMIKIRKAN SOLUSI 

ATAS MASALAH YANG SEDANG DIHADAPI. 

 

Pardi   : “Parjo, Tinah, Narti, lan sedulur-sedulur kabeh. Wis, 

cukup! Aja padha ngumbar nesu lan tangis. Ora ana 

gunane. Saiki dirembug, piye apike. Ayo padha urun 

rembug, dinggo sithik akale! Jajal saiki gatekake sakiwa-

tengenmu! Apa ana Marni lan Minah?”  

    “Parjo, Tinah, Narti, dan saudara-saudara semua, sudah, 

cukup! Jangan mengumbar amarah dan tangis. Tidak ada 

gunanya. Sekarang dibahas, bagaimana baiknya. Ayo 

semua berpendapat, dipakai sedikit otaknya! Coba sekarang 

perhatikan kanan-kirimu! Apa ada Marni dan Minah?” 

Data 9 

 

KONTEKS     : PENUTUR MEMERINTAH MITRA TUTUR 

UNTUK PERGI DAN MEMBONGKAR 

RUMAHNYA DARI TANAH YANG 

SUDAH DITEMPATI. 

 

Swara (saka megapon)  : “Sepisan maneh, iki sing pungkasan! Sapa 

wae sing manggon ning papan kene, kudu 

lunga. Saiki! Yen ora, kepeksa omah-

omahmu tak-bedholi.”  

       “Satu kali lagi, ini yang terakhir! Siapa saja 

yang menempati tempat ini, harus pergi. 

Sekarang! Kalau tidak, terpaksa rumah-

rumahmu saya bongkar.” 

Data 11 

 

KONTEKS  : PARJO BERTANYA KEPADA SATPOL 1 DAN 2 

TETAPI SATPOL 1 TIDAK SENANG DENGAN HAL 

TERSEBUT DAN MENYURUH PARJO UNTUK TIDAK 

BANYAK BICARA. 

 

Parjo    : “Tatanan apa sing isa dianut?” 

    “Aturan apa yang bias diikuti?” 

Satpol 1   : “Wis, ora susah kakehan cangkem!”  

    “Sudah, jangan kebanyakan bicara!” 

Satpol 2   : “Yen isih tetep ngeyel, aja salahake aku (ngunus pistol, 

diarahake Parjo).”  

    “Kalau masih tetap membantah, jangan salahkan saya 

(menghunuskan pistol, diarahkan pada Parjo).” 

Data 13 
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KONTEKS  : NARTI MENYURUH TINUK UNTUK DUDUK DI 

SEBELAH BARDI KARENA MAU MENASEHATI 

MEREKA BERDUA. 

 

Narti    : “Tinuk lungguh jejer Mas Bardi!” 

    “Tinuk duduk sebelah Mas Bardi!” 

Tinuk   : “Aku lungguh kursi kene wae (Nyedhaki kursi sing adoh 

saka Bardi).” 

    “Saya duduk di kursi sini saja (mendekati kursi yang jauh 

dari Bardi).” 

Narti   : “Bardi lan kowe Tinuk. Kowe sakloron kuwi putra-putrine 

sapa to? (Bocah loro ora wangsulan, malah padha 

pandeng-pandengan). Rumangsaku kawit cilik kae adhiku 

ora budheg, ya ora bisu. Nanging kenapa ya tak-takoni kok 

ora wangsulan?” 

    “Bardi dan kamu Tinuk. Kamu berdua itu anak-anaknya 

siapa to? (Dua anak itu tidak menjawab, justru saling 

memandang). Menurutku sejak kecil itu adikku tidak tuli, 

ya tidak bisu. Tetapi kenapa ya ditanya kok tidak 

menjawab?” 

        Data 22 

 

KONTEKS  : IBU MENYURUH NARTI UNTUK DIAM DAN TIDAK 

MENCAMPURI URUSANNYA. 

 

Narti   : “Ibu kuwi kepriye to? Yen layang teka ning kelurahan ya 

mesti bareng. Lha sing ngeterake rak iya sisan dene, ora 

susah riwa-riwi.” 

    “Ibu itu bagaimana to? Kalau surat datang di kelurahan ya 

pasti bersama-sama. Lha yang mengantar iya sekalian, 

tidak perlu mondar-mandir.” 

Ibu    : “Wis, kowe meneng wae dhisik. Iki urusane wong tuwa! 

Terus piye, Paklik?” 

    “Sudah, kamu diam saja dulu. Ini urusan orang dewasa! 

Lalu bagaimana, Paklik?” 

        Data 26 

 

KONTEKS  : BOCAH 3 DISURUH DIAM DAN TIDAK CEREWET 

OLEH ANAK-ANAK YANG LAIN KARENA BANYAK 

BERTANYA. 

 

Bocah 3   : “Lha puser piyambak niku napa, Mbah?” 

    “Lha tali pusar itu apa, Mbah?” 

Kabeh   : “Wis to meneng dhisik, aja crewet kaya ngono kuwi! 

Mbah Carita ben njlentrehake dhisik!” 
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    “Sudah to diam dulu, jangan cerewet seperti itu! Mbah 

Carita biar menjelaskan dulu. ” 

        Data 31 

 

7. Fungsi Menilai 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk menilai dalam 

naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : NARTI MENILAI HASIL MASAKAN IBUNYA YANG 

HAMBAR. 

 

Narti   : “Ya pancen cemplang kok jangan bayem wingi kuwi.” 

    “Ya memang hambar kok sayur bayam yang kemarin itu.” 

Ibu   : “Iya bener. Nanging bocah lanang kok ya bisa-bisane alok-

alok barang. Biasane angger wetenge ngeleh, apa sing ana 

ning ngarepe rak iya angger dicaplok wae ngono to?” 

    “Iya betul. Tetapi anak laki-laki kok ya bisa-bisanya 

mencibir barang. Biasanya asal perut lapar, apa yang ada di 

depannya ya asal dimakan saja begitu to?” 

        Data 25 

 

Tuturan “Ya pancen cemplang kok jangan bayem wingi kuwi” merupakan 

tuturan yang berfungsi untuk menilai. Penutur (Narti) menilai masakan mitra tutur 

(Ibu) yang rasanya hambar. 

 

8. Fungsi Mengeluh 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk mengeluh dalam 

naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : BOCAH 5 MENGELUH KEPADA MBAH CARITA 

KARENA LAPAR. 

 

Bocah 5   : “Mbah Carita enak, ngopi karo jedhal-jedhul, puuus, 

mbako linthingan. Lha kene iki, klikikan, wetenge ora 

gelem diajak rembugan.” 

    “Mbah Carita enak, minum kopi dan merokok, puuus, 

tembakau gulungan. Lha kita ini,  keroncongan, perutnya 

tidak mau diajak kerjasama.” 

Data 33 
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Tuturan “Mbah Carita enak, ngopi karo jedhal-jedhul, puuus, mbako 

linthingan. Lha kene iki, klikikan, wetenge ora gelem diajak rembugan” 

merupakan tuturan berfungsi untuk mengeluh. Penutur (Bocah 5) mengeluh 

kepada mitra tutur (Mbah Carita), karena penutur dalam keadaan lapar dan 

kehausan, sedangkan mitra tutur menikmati kopi dan merokok. 

 

9. Fungsi Menyombongkan  

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk menyombongkan 

dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : TINUK BERTANYA KEPADA IBUNYA MENGENAI 

HAL YANG MENYEBABKAN IBUNYA MENANGIS. 

 

Tinuk    : “(Nyedhaki ibune, terus salim) Ibu! Ibu nangis ya?” 

    “(Mendekati ibunya, lalu bersalaman) Ibu! Ibu menangis 

ya?” 

Ibu   : “(Enggal-enggal ngusap luhe) Ora! Ibu ora nangis. Ibu 

bombong nyawang putrane sing paling cilik sregep ning 

langgar. Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga.” 

    “(Cepat-cepat mengusap air mata) Tidak! Ibu tidak 

menangis. Ibu bangga melihat anak yang paling kecil rajin 

ke mushola. Ibu yakin nanti Ibu pasti masuk surga.” 

Tinuk   : “Lho kok isa ngono, Bu? Mangka ibu ora tau solat?Ibu uga 

ora tau ngaji. Jare Mas Roji sing mulang ngaji, yen ora 

solat, ora mlebu swarga.” 

    “Lho kok bisa begitu, Bu? Padahal ibu tidak pernah shalat? 

Ibu juga tidak pernah mengaji. Katanya Mas Roji yang 

mengajari mengaji, kalau tidak shalat, tidak masuk surga.” 

         Data 14 

 

Tuturan “Ibu yakin mbesuk Ibu mesti mlebu swarga” merupakan tuturan 

yang digunakan penutur (Ibu) untuk menyombongkan. Penutur (Ibu) dalam 

tuturan tersebut menyombongkan dirinya sendiri kepada mitra tutur dengan 

menyatakan bahwa penutur pasti akan masuk surga. 
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10. Fungsi Menyatakan Ketidaksimpatian 

Data berikut menunjukkan tuturan yang berfungsi untuk menyatakan 

ketidaksimpatian dalam naskah drama Bardji Barbeh. 

KONTEKS  : BOCAH 1 YANG BERPERAN SEBAGAI NAWANG 

WULAN DALAM PERMAINAN KENTRUNG 

MEMBERITAHU BAHWA SELENDANGNYA HILANG 

KEPADA BOCAH 3 YANG BERPERAN SEBAGAI 

KAKAK NAWANG WULAN. 

 

Bocah 1   : “Mbakyu, slendhangku ora ana. Adhuh, kepriye iki? Sapa 

sing njupuk?” 

    “Mbakyu, selendangku tidak ada. Aduh, bagaimana ini? 

Siapa yang mengambil?” 

Bocah 3   : “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki.” 

    “Hilang? Yang jelas! Ayo dicari.” 

      Data 41 

 

Tuturan “Ilang? Sing genah! Ayo digoleki” merupakan tuturan yang 

digunakan penutur (Bocah 3) untuk menyatakan ketidaksimpatian terhadap mitra 

tutur (Bocah 1). Penutur (Bocah 3) kurang memberikan simpati kepada mitra tutur 

(Bocah 1) yang kehilangan selendang. 

 

 

 

 


