
 
 

 
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pragmatik 

Pragmatik memiliki arti sebagai suatu pengetahuan mengenai pemahaman 

makna pada kata-kata berdasarkan situasi tertentu. Pragmatik disebut sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh penutur (Darma, 2014). 

Makna tuturan dan makna konteks pun dibahas oleh pragmatik. Dalam linguistik 

pendekatan analitik mencakup konteks dalam studi bahasa. Pragmatik adalah studi 

mengenai makna yang diucapkan oleh penutur/penulis dan diartikan oleh 

pendengar/pembaca(Yule, 2006). Studi ini cukup banyak bersangkutan dengan 

analisis mengenai yang dimaksudkan orang dengan tuturannya dibandingkan 

dengan makna yang terdapat pada kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan 

itu. Perlu dilibatkannya penafsiran tentang yang dimaksudkan orang di dalam 

konteks dan bagaimana cara konteks tersebut berpengaruh terhadap yang 

dikatakan, hal tersebut merupakan tipe dalam studi pragmatik ini. Selain itu, 

dibutuhkan suatu pertimbangan mengenai cara penutur mengatur kata atau kalimat 

yang ingin mereka ucapkan yang disepadankan dengan orang yang mereka ajak 

bicara (di mana, kapan, dan dalam keadaan apa). Studi yang membahas mengenai 

makna kontekstual ialah pragmatik. 

Lavinson dalam Tarigan (2015) menjelaskan bahwa pragmatik sangat 

menarik karena harus melibatkan cara orang untuk memahami satu sama lain 

secara linguistik. Namun, pragmatik pun merupakan studi yang menghilangkan 

semangat karena seseorang harus memahami orang lain dan mengetahui apa yang 



 
 

 
 

ada dipikiran orang lain itu. Pragmatik ialah kajian mengenai hubungan antara 

bahasa dan konteks yang merupakan dasar untuk laporan atau catatan pemahaman 

bahasa, yang artinya pragmatik merupakan kajian tentang kemampuan pemakai 

bahasa yang dihubungkan dengan penyerasian kalimat-kalimat dan konteks-

konteks secara tepat. 

 

2.2 Peristiwa Tutur 

Bahasa merupakan alat komunikasi antarpenutur untuk mengungkapkan 

informasi atau ide. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu memakai bahasa 

untuk interaksi sosial. Peristiwa tutur (Speech event) merupakan berlangsungnya 

atau terjadinya inetaksi linguistik dalam satu ujaran atau lebih yang melibatkan 

pembicara dan lawan bicara, dengan satu pokok pembicaraan, di dalam tempat, 

waktu, dan situasi tertentu. Seperti dikatakan oleh Dell Hymes dalam Chaer 

(2007) bahwa peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen. Delapan 

komponen tersebut apabila huruf awalnya dirangkai akan menjadi akronim 

SPEAKING. Adapun komponen-komponen peristiwa tutur ialah sebagai berikut. 

1. Setting and scene, setting berkaitan sama waktu dan tempat tuturan terjadi, 

sementara itu scene merujuk pada kondisi waktu, tempat, atau pun kondisi 

psikologis pembicara. Variasi bahasa dapat berbeda disebabkan oleh waktu, 

tempat, dan situasi tuturan yang berbeda itu. 

2. Participant merupakan orang-orang yang bersangkutan dalam suatu pertuturan, 

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

penerima pesan. Dalam pemilihan ragam bahasa perlu memperhatikan status 

sosial partisipannya. Misalnya, seorang anak akan menggunakan ragam bahasa 

yang lebih sopan jika berbicara dengan orang yang usianya lebih tua seperti 



 
 

 
 

orang tua atau gurunya, dibandingkan jika ia berbicara dengan teman 

sebayanya. 

3.  Ends berkaitan dengan tujuan dan maksud pembicaraan. Adapun contonya 

yaitu, peristiwa tutur yang berlangsung di kantor pengadilan, semua 

partisipannya memiliki tujuan menyelesaikan kasus perkara. Namun, tentunya 

mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Jaksa berkeinginan untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi pembela berusaha untuk memberikan 

bukti bahwa terdakwa tidak bersalah, sedangkan hakim berupaya untuk 

memberikan keputusan yang adil. 

4. Act sequence, berkaitan dengan isi dan bentuk ujaran. Bentuk ujaran 

berhubungan pada kata-kata yang digunakan, cara penggunaannya, dan tentang 

apa yang dikatakan dalam topik pembicaraan. Bentuk ujaran yang terjadi pada 

situasi formal seperti kuliah atau rapat, percakapan sehari-hari, dan ujaran 

dalam pesta tentunya akan berbeda. Begitu pula dengan isi ujaran tersebut. 

5.  Key, merujuk pada cara, nada, dan semangat dalam menyampaikan pesan. Hal 

tersebut meliputi suasana hati, seperti acuh, senang, singkat, serius, dan 

sombong. Hal tersebut juga dapat ditunjukkan melalui isyarat, seperti gerak 

tubuh. 

6. Instrumennalities, berkaitan dengan jalur bahasa yang digunakan. Seperti, lisan 

atau tulis, telepon atau SMS. Instrumennalities juga mengacu dengan kode 

ujaran yang digunakan, seperti dialek, bahasa, register, atau fragam. 

7.  Norm of Interaction and Interpretation, berhubungan dengan aturan dalam 

interaksi atau norma. Misalnya, berkaitan dengan cara menyampaikan pendapat 

atau bertanya. Selain itu,  mengacu juga dengan norma pemahaman terhadap 

ujaran dari awal bicara hingga akhir. 



 
 

 
 

8.  Genre, mengacu pada bentuk jenis penyampaian tuturan. Seperti, puisi, narasi, 

doa atau pepatah. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Hymnes di atas, bisa 

dilihat bahwa peristiwa tutur yang dialami oleh manusia sangat kompleks. Jadi, 

peristiwa tutur adalah suatu rangaian dari tindak tutur yang tersusun dan 

terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan (Chaer, 2007). 

 

2.3 Tindak Tutur 

Dalam komunikasi sehari-hari, manusia tidak hanya menghasilkan tuturan 

yang memiliki kata-kata dan structural gramatikal saja. Namun, mereka pun 

memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tuturan. Tindakan-tindakan yang 

diperlihatkan melalui tuuran itu disebut tindak tutur. Cunningsworth dalam 

Tarigan (2015) menyatakan teori tindak tutur ialah teori yang memfokuskan 

perhatian pada cara menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan maksud 

dan tujuan orang yang berbicara. Searle dalam Rusminto (2015) mengatakan 

bahwa tindak tutur merupakan teori yang mencoba untuk mengkaji makna bahasa 

yang berdasarkan pada hubungan tuturan dan tindakan yang dilakukan oleh 

penutur. Kajian tersebut berdasarkan dengan pandangan bahwa (1) tuturan ialah 

sarana utama untuk berkomunikasi dan (2) tuturan akan memiliki makna apabila 

diwujudkan dalam tindakan nyata, misalnya membuat pertanyaan, memberikan 

pernyataan, permintaan atau perintah. 

  

2.3.1 Jenis Tindak Tutur 

Berkenaan dengan tuturan, Austin dalam Tarigan (2015) membagi tiga jenis 

tindakan yaitu : (1) Tindak tutur lokusi merupakan tindak kebenaran yang berada 



 
 

 
 

pada kategori menyatakan suatu hal. (2) Tindak tutur ilokusi merupakan tindak 

tutur yang memiliki daya untuk melakukan sesuatu setelah adanya tuturan. Tindak 

tutur ilokusi terbagi menjadi lima, yaitu asertif, ekspresif, direktif, komisif, dan 

deklaratif. (3) Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang memiliki 

dampak atau efek yang ditimbulkan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan 

dari penutur, sehingga mitra tutur akan melakukan tindakan berdasarkan dengan 

isi tuturan tersebut. Dari beberapa jenis tindak tutur tersebut, fokus penelitian ini 

ialah tindak tutur asertif yang terdapat dalam tindak tutur ilokusi. 

 

2.3.2 Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi memiliki daya untuk melakukan sesuatu. Tindak ilokusi 

adalah tindak tutur yang memiliki fungsi dan maksud daya ujar. Tindak ilokusi 

tidak mudah untuk diketahui karena ilokusi berhubungan dengan konteks, yaitu 

orang yang bertutur harus memperhatikan siapa lawan tuturnya, di mana dan 

kapan tuturan dilakukan. Nadar (2009) menyatakan bahwa tindak ilokusi ialah 

suatu hal yang ingin dicapai oleh pembicara pada saat mengucapkan sesuatu dan 

dapat berupa tindakan berjanji, menyatakan, mengancam, minta maaf, 

memerintah, meramalkan dan meminta. Tindak tuturan ilokusi memiliki dua 

fungsi, yaitu untuk menyatakan sesuatu dan digunakan untuk melakukan sesuatu. 

Searle dalam Tarigan (2015) mengklarifikasikan tindak tutur ilokusi 

berdasarkan macamnya terbagi menjadi lima, yaitu (1) representatif atau asertif; 

(2) direktif; (3) ekspresif; (4) komisif; dan (5) deklarasi. 

1. Tindak tutur representatif (asertif) adalah tindak tutur yang penuturnya harus 

terikat pada kebenaran tentang pernyataan yang diekspresikan, seperti 

menyatakan, memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, 



 
 

 
 

melaporkan, dan menuntut. Jika dilihat dari segi sopan santun ilokusi ini 

memiliki nilai yang netral karena dalam tuturannya terdapat nilai positif dan 

negatif. Contohnya,  membanggakan dianggap sopan, sedangkan menuntut 

biasanya dianggap tidak sopan. 

2. Tindak tutur direktif adalah ilokusi yang memiliki tujuan untuk menciptakan 

sutau efek berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh lawan tuturnya, seperti 

memaksa, memohon, menyuruh, memerintah, meminta, mengajak, dan 

menasehatkan. Dapat dilihat dari segi sopan santun, hal tersebut bernilai 

negatif karena memaksa biasanya dilakukan secara tidak sopan. Begitupun 

dengan contoh yang lainnya. 

3. Tindak tutur ekspresif adalah ilokusi yang memiliki fungsi untuk 

mengekspresikan sifat psikologi (mental) pembicara terhadap suatu hal yang 

terlihat tersirat misalnya memuji, berterima kasih, memaafkan, meminta 

ampun, dan lain-lain. Ilokusi ini cenderung menyenangan. Oleh sebab itu, hal 

tersebut memiliki nilai yang sopan. 

4. Tindak tutur komisif adalah ilokusi yang penuturnya harus memiliki ikatan 

terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, seperti 

berjanji, bersumpah, memberi tawaran, dan memanjatkan doa. Ilokusi ini 

memiliki fungsi untuk menyenangkan, tetapi kurang bersifat kompeten. Hal 

tersebut tidak bergantung terhadap kepentingan pembicara, tetapi pada 

kepentingan lawan bicara. 

5. Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang tujuan dari penuturnya yaitu 

unutk menciptakan atau membuat hal yang baru, misalnya suatu keadaan atau 

status seseorang. Contohnya, memutuskan hubungan kerja, memberikan nama, 

menikahkan, memberikan hukuman, dan lain-lain. Tindakan ini merupakan 



 
 

 
 

tindak ujar yang bgitu khusus karena dilakukan oleh seseorang yang memang 

memiliki wewenang untuk melakukannya. Contohnya, seperti hakim yang 

menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melanggar peraturan yang 

berlaku. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dikemukakan tersebut, teori 

yang dipilih dan akan digunakan dalam penelitian ini ialah terdapat pada macam-

macam pengklarifikasian tindak tutur ilokusi. Berdasarkan macamnya tindak tutur 

ilokusi terbagi menjadi lima, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dibahas 

tentang tindak tutur asertif. Alasan pemilihan tersebut karena tindak tutur asertif 

memiliki nilai yang netral dalam segi positif dan negatif, sedangkan tindak tutur 

yang lainnya hanya memiliki nilai positifnya saja atau negatifnya saja.  

 

2.4 Tindak Tutur Asertif 

Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang penuturnya terikat pada 

kebenaran pernyataan yang diekspresikan, jenis tindak tutur ini disebut juga 

tindak tutur representatif. Searle dalam Tarigan (2015) mengatakan bahwa tindak 

tutur asertif merupakan tuturan yang mengharuskan pembicara untuk menyatakan 

sesuatu yang dieksprsikan dengan benar dan nyata adanya, misalnya: menyatakan, 

memberitahukan, menyarankan, membanggakan, mengeluh, menuntut, dan 

melaporkan. Penjelasan mengenai ekspresi tindak tutur asertif sebagai berikut. 

 

2.4.1 Tindak Tutur Asertif Menyatakan 

Tindak tutur asertif menyatakan berarti menerangkan, menjelaskan sesuatu 

yang pasti, menunjukan, memperlihatkan, mengatakan, dan mengemukakan 

sesuatu yang ada dalam pikirannya (Tarigan, 2015). Fungsi tuturan menyatakan 



 
 

 
 

digunakan oleh pembicara untuk menjelaskan sesuatu dengan kebenaran preposisi 

yang dimilikinya agar lawan bicaranya memahami apa yang disampaikan. Berikut 

ini contoh kalimat tindak tutur asertif menyatakan. 

“Saya suka makan nasi goreng” 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah terdapat dua orang sedang 

memasuki restoran, saat sedang memilih makanan salah satunya bertanya tentang 

makanan apa yang temannya suka, lalu yang seseorang yang ditanya itu pun 

menjawab. Tuturan tersebut diucapkan oleh pembicara terhadap lawan bicaranya 

unutk menerangkan bahwa dia suka makan nasi goreng. Tuturan tersebut selain 

bertujuan agar mitra tuturnya mengetahui bahwa ia suka makan nasi goreng. 

Tuturan itu pun bertujuan agar mitra tuturnya memesankan nasi goreng untuknya.  

 

3.4.2 Tindak Tutur Asertif Memberitahukan 

Tindak tutur asertif memberitahukan berarti menyampaikan (kabar dsb) 

supaya diketahui secara umum, dan menyebarluaskan (Tarigan, 2015). Fungsi 

tuturan memberitahukan dipakai penutur untuk menyampaikan suatu kabar 

kepada mitra tuturnya, serta bertujuan untuk menyebarluaskan. Penutur 

memberitahukan sesuatu karena pada dasarnya mitra tutur belum mengetahui 

topik tuturan. Penutur memberitahukannya supaya diketahui oleh petutur. Berikut 

ini contoh kalimat tindak tutur asertif memberitahukan. 

 “Besok peringatan hari pahlawan” 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah kepala sekolah berbicara 

kepada ketua osis di ruang lingkup sekolah mengenai peringatan hari Pahlawan. 

Tuturan tersebut kepala sekolah ucapkan kepada ketua osis yang bertujuan untuk 

memberitahukan bahwa besok merupakan peringatan hari Pahlawan. Selain untuk 



 
 

 
 

memberitahukan peringatan hari Pahlawan, kepala sekolah bertujuan agar ketua 

osis tersebut mengumumkan kepada temen-teman osisnya dan membuat acara 

untuk peringatan hari Pahlawan tersebut. 

 

3.4.3 Tindak Tutur Asertif Menyarankan 

Tindak tutur asertif berarti memberikan saran atau pendapat (anjuran, usul) 

yang di kemukakan supaya dijadikan bahan pertimbangan (Tarigan, 2015). 

Memberi saran berarti dapat mengemukakan pendapat kepada seseorang 

mengenai sesuatu hal. Fungsi tuturan menyarankan merupakan ungkapan untuk 

memberikan saran kepada mitra tuturnya agar dapat mempertimbangkan apa yang 

disampaikan penutur dan melaksanakan apa yang disarankan. Berikut 

contohkalimat tindak tutur asertif menyarankan. 

“Handphonenya di masukkan ke dalam tas saja, jangan dipegang  

nanti diambil copet.” 

 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah dua orang mahasiswa 

sedang berada di angkutan umum. Salah satu dari mahasiswa tersebut sedang 

sibuk memainkan handphonenya. Satu mahasiswa lain menegurnya agar 

menyimpannya di dalam tas karena keadaan sangat ramai. Tuturan tersebut ialah 

bentuk tuturan yang memiliki fungsi menyarankan yang diucapkan penutur 

terhadap petutur agar memasukkan handphonenya ke dalam tas karena nanti bisa 

diambil copet. Tuturan tersebut bertujuan agar mitra tuturnya mengikuti apa yang 

disarankan oleh penutur. 

 

3.4.4 Tindak Tutur Asertif Membanggakan 

Tindak tutur asertif membanggakan berarti menjdikan besar hati, 

menimbulkan perasaan bangga, memuji agar bangga (Tarigan, 2015). Fungsi 



 
 

 
 

tuturan membanggakan diungkapkan untuk menunjukkan perasaan bangga 

terhadap suatu hal yang sudah dilakukan oleh mitra tutur atau pada dirinya sendiri. 

Berikut contoh kalimat tindak tutur asertif membanggakan. 

“Kamu terlihat sangat cantik saat memakai hijab” 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah dua orang mahasiswa 

sedang berada di Ramayana. Satu mahasiswa memakai hijab dan yang satunya 

lagi tidak memakai hijab. Ketika memasuki toko hijab mahasiswa yang tidak 

memakai hijab itu pun mencoba hijab di toko tersebut. lalu, mahasiswa yang 

satunya memujinya. Tuturan tersebut diungkapkan dengan maksud memuji lawan 

tuturnya dengan mengatakan bahwa dia terlihat elok saat memakai hijab. Hal itu 

membuat lawan tutur menjadi senang dan merasa bangga dengan pujian tersebut. 

Selain membuat lawan tuturnya merasa senang dengan pujian itu, petutur pun 

bertujuan agar lawan tuturnya dengan istiqomah memakai hijab. 

 

3.4.5 Tindak Tutur Asertif Mengeluh 

Tindak tutur asertif mengeluh berarti mengungkapkan perasaan yang susah 

karena derita, rasa kecewa, kesakitan, serta mengadu atas sesutau telah atau 

sedang dialami (Tarigan, 2015). Fungsi tuturan mengeluh digunakan penutur 

untuk mengungkapkan keadaan tidak nyaman, susah, kecewa, atau sakit yang 

sedang dialami kepada petutur. Berikut ini contoh tindak tutur asertif mengeluh. 

“Perutku sakit sekali karena tadi belum sarapan, aku ingin istirahat  

di rumah saja.” 

 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah saat jam pelajaran sekolah 

Doni merasa perutnya sakit. Ia pun memberitahukannya kepada teman 

sebangkunya. Tuturan tersebut ialah keluhan yang diungkapkan oleh penutur 

terhadap lawan tuturnya. Doni mengungkapkan perasaan susahnya yang sedang 



 
 

 
 

merasa kesakitan karena belum sarapan. Ia pun bertujuan agar teman sebangkunya 

membantunya izin kepada guru kelas tentang rasa sakitnya. Lalu, ia berniat untuk 

istirahat di rumah.  

 

3.4.6 Tindak Tutur Asertif Menuntut 

Tindak tutur asertif menuntut berarti meminta dengan paksa (setengah 

mengharuskan agar dipenuhi keinginannya), mengugat, menagih, memaksakan, 

dan berupaya supaya mendapatkan hak terhadap suatu hal (Tarigan, 2015). Fungsi 

tuturan menuntut ini digunakan untuk menyatakan suatu permintaan kepada mitra 

tuturnya dengan sedikit memaksa karna mempunyai maksud untuk melakukan 

sesuatu. Berikut ini contoh kalimat tindak tutur asertif menuntut. 

“Saya meminta pertanggungjawaban karena kamu telah menabrak 

 sepeda saya.” 

 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah seorang gadis sedang 

mengendarai sepeda, lalu ada pria yang mengendarai motor dan menabrak gadis 

tersebut. lalu, gadis tersebut meminta pertanggungjawaban kepada pria itu. 

Tuturan ters ebut merupakan fungsi menuntut yang diucapkan pihak korban 

kecelakaan. Ia menuntut pria tersebut untuk bertanggung jawab karena telah 

menabraknya. Penutur meminta kepada lawan tuturnya untuk membiayai semua 

biaya perbaikan sepeda tersebut. 

 

3.4.7 Tindak Tutur Asertif Melaporkan 

Tindak tutur asertif melaporkan berarti berita, rencana, persoalan, barang 

yang dilaporkan (Tarigan, 2015). Laporan disampaikan karena penutur 

menginginkan mitra tutur mengetahui kebenaran yang diketahuinya. Berikut ini 

contoh kalimat tindak tutur asertif melaporkan. 



 
 

 
 

“Bu, tadi saya melihat Anton sedang bermain kelereng di pinggir 

 sekolah padahal masih jam sekolah.” 

 

Konteks yang terdapat pada kalimat di atas ialah Dion memergoki Anton 

sedang bermain kelereng di pinggir pasar pada saat jam sekolah. Dion melaporkan 

hal tersebut kepada orang tua Anton karena Anton membolos sekolah.Tuturan 

tersebut merupakan bentuk melaporkan yang diucapkan Dion kepada orang tua 

Anton. Dion melaporkan bahwa ia melihat anton sedang bermain kelereng di 

pinggir pasar pada saat jam sekolah. Ia bermaksud mengadu kepada orang tua 

Anton agar orang tua Anton mengetahui bahwa anaknya telah membolos sekolah. 

 

2.5 Tindak Tutur Aserif dalam Novel Pergi Karya Tere Liye sebagai 

Alternatif Bahan Ajar di SMA 

 

Syaiful dalam Mursyidi (2015) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

sarana yang memiliki tujuan mengembangkan pengetahuan atau wawasan setiap 

manusia, dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa dan yang tidak tahu menjadi 

tahu. Semua itu harus melalui proses, yaitu proses kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran ialah suatu proses komunikasi dua arah yang biasanya 

dilaksanakan di ruang lingkup pendidikan, seperti sekolah. Guru atau pendidik 

bertugas untuk memberi pelajaran, sedangkan siswa atau peserta didik bertugas 

untuk menerima pelajaran dan belajar. Untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang lebih inovatif,  kreatif, dan menarik perhatian siswa, guru berperan penting 

dalam pemilihan bahan ajar.  

 

2.5.1 Bahan Ajar 

Dalam melakukan proses pembelajaran diperlukan bahan ajar. Bahan ajar 

merupakan serangai materi yang ditata sesuai dengan sistem yang berlaku dengan 



 
 

 
 

tertulis atau tidak tertulis, dengan harapan dapat terciptanya suasana dan 

lingkungan yang memadai untuk belajar. Isi yang terdapat di dalam bahan ajar 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau sifat yang wajib dipelajari 

oleh siswa, gunanya untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Abdul dalam Priyadi (2011) mengatakan bahwa bahan ajar merupakan 

wujud yang dipakai untuk membantu pendidik dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Hamdani dalam Mistinurasih (2016) menjelaskan pengertian bahan 

ajar adalah alat, teks, dan informasi yang dibutuhkan guru untuk perencaan dan 

pebelahan dalam pelaksanaan belajar mengajar. Dalam hal ini perlu diadakannya 

pemilihan sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar merupakan tempat diperolehnya 

bahan ajar tersebut. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan 

untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil 

penelitian, buku-buku fiksi, dll. Berdasarkan pemilihan bahan ajar tersebut, 

pendidik perlu memperhatikan kriteria bahan ajar. 

 

2.5.2Kriteria Bahan Ajar 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam interaksi edukatif 

(Widayati, 2019). Dengan demikian dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu 

menentukan bahan ajar yang cocok dengan peserta didik dan materi yang akan 

diajarkan. Hal ini perlu memperhatikan kriteria bahan ajar karena pemilihan bahan 

ajar yang pas dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran secara maksimal. 

Tujuan pembelajaran yaitu membimbing dan meningkatkan mengapresiasi sastra. 

Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, maka perlu diperhatikan dalam pemilihan 

materi atau bahan pembelajaran. Pemilihan bahan ajar dilihat dari beberapa aspek 



 
 

 
 

yaitu: aspek bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar belakang budaya (Rahmanto, 

2005) . 

1. Dari aspek bahasa, dalam pemilihan bahan ajar menguasai suatu bahasa 

sebenarnya tumbuh dan berkembang melewati tahap-tahap yang tampak pada 

setiap diri perseorangan. Dari situlah pendidik bisa menentukan bahan ajar 

berdasarkan pengetahuan yang ilmiah. Misalnya, memperhatikan segi 

ketatabahasaan dan memperhitungkan kosakata baru yang telah dikuasai oleh 

peserta didik agar pada saat penentuan bahan ajar dapat sesuai dengan 

kemampuan siswa tersebut. 

2. Dari aspek psikologi, semua guru harus dapat memahami siswa sebelum 

menerapkan bahan ajar yang telah ditentukan sebagai alternatif bahan ajar. 

Pada aspek ini guru mengetahui tingkat perkembangan psikologi peserta didik  

dengan beberapa tahap psikologi  yang terjadi pada peserta didik. Tahapan 

tersebut di antaranya: 

1) Tahap pengkhayal (8—9 tahun), tahap ini merupakan tahap awal, pada tahap 

ini daya pikir untuk membayangkan (imajinasi) pada anak masih belum 

banyak diisi oleh hal-hal yang nyata. Namun, masih terpenuhi dengan 

berbagai macam fantasi mereka. 

 2) Tahap romantik (10—12 tahun) pada tahap ini, anak-anak akan mulai untuk 

meninggalkan dunia angan-angan mereka. Mereka akan lebih mulai untuk 

mngarah terhadap suatu hal yang nyata. 

3) Tahap realistik (13—16 tahun) pada tahap ini anak-anak telah terlepas atau 

keluar dari dunia angan-angan mereka. Sehingga, mereka sangat meminati 

suatu hal yang nyata atau memang benar-benar terjadi dan ada. 



 
 

 
 

4) Tahap generalisasi (umur 16 tahun dan seterusnya) pada tahap ini anak-anak 

sudah tidak lagi meminati hal-hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi 

mereka memiliki minat untuk menemukan komnsep-konsep abstrak dengan 

mengkaji suatu kejadian. 

Tahap-tahap psikologi hendaklah diperhatikan karena tahap ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap minat dan keinginan anak didik dalam memperoleh 

pelajaran. Tahap psikologi merupakan perkembangan pola pikir dan 

kematangan usia pada siswa yang harus dipahami oleh setiap pendidik bahwa 

pada pola pikir dan tingkat kemantangan perkembangan siswa berbeda dengan 

orang yang telah dewasa. 

3. Dari aspek latar belakang budaya. Aspek ini ialah istilah yang menunjukan latar 

belakang dari siswa karena biasanya siswa dapat tertarik dari pemilihan bahan 

ajar yang sesuai dengan keadaan atau latar bekalang budaya yang kuat 

kaitannya dengan kehidupan siswa tersebut. Dengan demikian, guru sastra 

hendaknya memilih bahan ajar dengan memerhatikan latar cerita yang dikenal 

oleh siswa supaya siswa dapat tertarik dengan bahan atau materi pembelajaran 

yang disajikan.  

 

 

 

 

 

 


