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Résumé 

Le manuel Espaces 1 applique l’approche communicative dont la 

pédagogie exploie tous les éléments de communication naturelle y 

compris les documents authentiques et les expressions pragmatiques 

renforcées par les mimiques, les gestes, les intonations qui ne se 

voient pas sur les textes. Alors, il est obligé aux enseignants de les 

exploiter dans le processus de l’apprentissage. 

 
1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran  

Perkembangan yang terjadi. dalam didaktik pengajaran bahasa 

Prancis sebagai bahasa asing dewasa ini sesungguhnya tidak terlepas 

dari upaya-upaya para ahli dalam menemukan metode-metode yang 

efektif untuk pencapaian tujuan belajar-mengajar. Metode yang satu 

diabaikan, yang lain lebih disempumakan; ditemukan pula bahwa 

metode-metode tertentu diintegrasikan satu dengan yang lain, dan 

akhimya hasil perkembanganmenunjukkan bahwa belum ada satu 

metode pun yang dapat diakui sebagai metode pengajaran bahasa asing 

yang paling efektif. Ternyata efektifitasnya tergantung pada faktor-

faktor lain seperti pengajar, peserta didik, bahan ajar, dan fasilitas 

pembelajaran. Bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia 

merupakan hal yang rumit sehingga memungkinkan timbulnya 

berbagai macam masalah, baik yang berkaitan dengan belajar mapun 

mengajar; yang disebutkan pertama berhubungan dengan faktor para 

peserta didik, sedangkan yang disebutkan terakhir berhubungan dengan 

para pengajar, sebagian masalah dapat ditemukan jalan keluarnya, 

sedangkan masalah-masalah tertentu belum mempunyai titik terang, 

atau dapat dikatakan belum tuntas karena terlalu banyak faktor . 

penghambat. Faktor penghambat utama pada pengajar; faktor 

penghambat lain seperti tujuan pengajaran, peserta didik, dan bahan 

ajar tergantung pada faktor utama yang disebutkan tadi. Bahasa 

sebagai sarana untuk mengungkapkan ide atau gagasan, perasaan dan 
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keinginan, memiliki bentuk-bentuk ungkapan atau ekspresi yang 

maknanya tidak hanya secara harafiah saja. Banyak ungkapan yang 

harus diinterpretasi sesuai situasi atau konteks; dengan demikian 

maksud setiap ungkapan dalam komunikasi berbahasa mengandung 

fungsi-fungsi pragmatis.  

Ungkapan-ungkapan pragmatis seperti itu membutuhkan kajian 

dan pemahaman yang tepat terutama dari pihak pengajar sehingga 

dalam mengajarkannya tujuan komunikatifnya akan tercapai. 

Pengajaran yang baik akan mengarahkan para peserta didik memiliki 

strategi belajar yang baik, memilih materi atau bahan ajar yang relevan, 

dan menentukan tujuan pengajaran yang tepat, yang pada akhimya 

semua bermuara pada penerapan metode pembelajaran yang efektif. 

Prinsip pengajar sebagai fasilitator memang tidak dapat dipungkiri 

sesuai yang dikemukakan oleh Sri Utari Subyakto-Nababan (1993:5):  

Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pemudahan 

belajar.... Oleh karena itu, akhir-akhir ini guru itu disebut 

“pemudah" atau ·fasilitator" (dari bahasa Inggris facilitator). 
Dalam usaha pemudahan ini guru memerlukan cara-cara (metode) 

tertentu. Guru yang baik, pada umumnya, selalu berusaha 

menggunakan metode mengajar yang paling efektif, dan memakai 

alat atau media yang terbaik. Guru bahasa sama halnya. 

Pengalaman yang ada atau yang dapat ditemukan setiap hari 

adalah condongan para pengajar bahasa asing untuk menggunakan 

buku pelajaran impor terbitan negara pengguna bahasa asing yang 

diajarkan. Pemilihan materi yang relevan, penerapan metode yang 

efektif, dan penentuan tujuan pengajaran yang baik ternyata diabaikan. 

Fungsi pengajar dari fasilitator berubah menjadi diktator; tugas guru 

memang menjadi lebih ringan sedangkan konsep keakuannya 

diperbesar seraya bersembunyi di balik topeng buku pelajaran yang 

menawarkan prinsip-prinsip metodologis terbaru dan sesuai jaman. 

Pengajar bahasa asing memang mempunyai tugas yang berat: diakui 

bahwa guru memang harus berwawasan luas, menguasai berbagai 

bidang, terutama bidang linguistik, psikologi, sosiologi, dan pedagogi, 

sebab dari sanalah sumber dan upaya perkembangan dan pengem-

bangan profesionalisme. Dengan demikian maka keberhasilan belajar-

mengajar bahasa asing, termasuk bahasa Prancis, ditentukan oleh 

kemandirian (para) pengajar dalam menyerap, mengolah, menyusun, 

dan mengembangkan suatu paket pengajaran yang baik. Minimal 

seorang pengajar bahasa asing yang menggunakan buku pelajaran 
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impor harus memahami keseluruhan dan keutuhan prinsip-prinsip 

utama penerapannya, karena dari situlah upaya-upaya pribadi untuk 

perbaikan dan penyempurnakan akan muncuL Kekaburan konsep atau 

pemahaman yang keliru dan kurang memadai tentang materi, metode, 

prosedur, dan teknik-teknik belajarmengajar yang terdapat pada suatu  

buku pelajaran bahasa asing akan mengakibatkan pencapaian tujuan 

yang bersifat samar-samar dan minimal kalau tidak mau dikatakan 

nyasar atau salah sasaran. Kurikulum fleksibel Program Studi 

Pendidikan Bahasa Prancis yang diterapkan secara nasional sejak 

tahun 1995 mencantumkan buku pelajaran Espaces-1 sebagai referensi 

atau rujukan utama pengajaran keterampilan berbahasa Prancis. 

penggunaan buku pelajaran tersebut dalam kegiatan perkuliah di FBS-

UNIMA Tondano selama bertahun-tahun telah menghasilkan peng-

alaman bagi para pengajar, baik yang berkaitan dengan masalah-

masalah linguistik, maupun pedagogis, dan metodologis yang memer-

lukan pemecahan. 

Masalah linguistik erat kaitannya dengan materi pengajaran; 

masalah metodologis berhubungan erat dengan pencapaian tujuan 

kurikuler; Menyangkut materi pengajaran meliputi bagian masalah 

seperti pemilihan materi, tata urutan dan organisasi bahan ajar. 

Selanjutnya, tujuan pengajaran mencakup bagian masalah seperti jenis 

kompetensi: linguistik atau komunikatif, prioritas tujuan: bahasa 

Prancis tulis atau lisan, jenis tujuan: institusional atau fungsional, dan 

akhimya umpan balik terhadap kebutuhan belajar para peserta didik.  

Materi pelajaran fungsional biasanya mengandung aspek-aspek 

komunikatif berupa ungkapan-ungkapan pragmatis yang memerlukan 

perhatian dan pemahaman khusus dari pengajar sehingga dalam proses 

belajar-mengajar unsur-unsur Iinguistik seperti itu menduduki tempat 

yang selayaknya. Kajian tentang makna ungkapan pragmatis, dan 

bagaimana cara mengajarkannya merupakan fokus masalah yang 

membutuhkan kegiatan penelitian. Masalah metodologis yang 

ditemukan erat hubungannya dengan pemilihan metode pengajaran 

yang efektif, yang sesuai dengan materi, kemampuan para mahasiswa, 

dan tujuan kurikuler. Penggunaan buku pelajaran secara utuh, sesuai 

urutan materi dan halamannya, mengantar para pengajar pada 

penerapan metode yang bersifat monolitik, hal yang bertolak-belakang 

dengan metode yang bersifat moduler dengan karakteristiknya yang 

supel, demokratis, humanis, terbuka, dan menjawab kebutuhan-

kebutuhan khusus, baik dari pihak pengajar maupun dari pihak peserta 
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didik (Galisson, 1980:43-45).  
Dalam hal ini, pengajaran berpusat pada .metode, bukan pada 

peserta didik, sehingga kurang menjawab semua kebutuhan berbahasa, 

strategi belajar, dan kemampuan komunikatif para peserta didik. 

Kompetensi komunikatif para peserta didik ditentukan oleh intensitas 

pembelajaran materi-materi pragmatis dan oleh kapasitas pengajaran-

nya.  

 

1.2. Masalah Kajian  

Berbagai masalah yang dikemukakan pada butir 1.2 mencakup 

bidang yang cukup luas dan perlu pembatasan masalah kajian sebagai 

fokus penelitian. Oi samping itu, dikenal pula beberapa bagian 

pengajaran bahasa lisan dan tulisan, kompetensi linguistik dan 

komunikatif, serta pengajaran reseptif dan produktif. Penelitian ini 

sesuai judulnya, hanya akan dibatasi pada kajian metodologis unsur-

unsur materi tentang ungkapan-ungkapan pragmatis yang terdapat 

dalam buku pelajaran Espaces-1 untuk pengajaran ketrampilan 

komunikasi lisan. bahasa Prancis tingkat pemula. Fokus penelitian ini 

akan terarah pada materi  dan latihan lisan yang bersifat komunikatif 

yang meliputi proses belajar-mengajar penyimakan dan pengungkapan 

bahasa Prancis untuk pembelajar tingkat pemula. Berangkat dari 

pembatasan masalah yang dikemukakan tadi, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Manakah ungkapan-ungkapan 

pragmatis yang terdapat dalam unit-unit buku pelajaran Espaces-1 ? 
  

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian  

Penelitian ini tidak lain bertujuan untuk mengkaji ciri-ciri buku 

pelajaran bahasa Prancis Espaces-1, ungkapan-ungkapan pragmatis 

yang terdapat dalam unit-unit khusus yang menyajikan unsur-unsur 

kebahasaan, serta konsekuensi metodologis yang perlu ditempuh oleh 

pihak pengajar dalam mengembangkan kompetensi komunikatif para 

peserta didik tingkat pemula. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan kepada para calon 

dan pengajar bahasa Prancis sebagai bahasa asing formal atau 

institusional yang ada di Sulawesi Utara dan sekitamya, menyangkut 

pengkajian, pemanfaatan dan pengembangan ungkapan-ungkapan  

pragmatis dalam proses belajar-mengajar bahasa Prancis lisan bagi 

peserta didik tingkat pemula.Selanjutnya, hasil penelitian ini diharap-
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kan akan memberikan manfaat teoretis untuk pengembangkan 

pengajaran fungsional atau komunikatif untuk peserta didik tingkat 

pemula, serta manfaat paktis demi pemantapan dan penyempumaan 

kemampuan metodologis para dosen bahasa Prancis di FBS-UNIMA 

Tondano.  

 

2. LANDASAN  TEORETIS  

2.1. Beberapa Pengertian tentang Ungkapan Pragmatis  

Sebagai suatu bidang ilmu, linguistik atau ilmu bahasa 

mempunyai beberapa cabang, antara lain fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik, dan pragmatik. Parker dalam Dewa Putu Wijana (1996:2) 

memberikan detinisi tentang pragmatik sebagai berikut: Pragmatics is 
distinct from grammar, which is the study of the intemal structure of 
language. Pragmatics is the study of how language is used to 
communicate. Jadi, pragmatik dibedakan dengan tata bahasa, sebagai 

suatu kajian tentang struktur internal bahasa; atau pragmatik adalah 

studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam berkomunikasi.  

Selanjutnya, Levinson dalam Nababan (1987: 2-3) 

mengemukakan dua batasan tentang pragmatik:  

(1)  Pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks 

yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Pengertian atau 

pemahamanan bahasa menghunjuk kepada fakta bahwa untuk 

mengerti sesuatu ungkapan atau ujaran bahasa yang diperlukan, 

juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, 

yakni hubungan dengan konteks pemakaiannya.  

(2) Pragmatik ialah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa 

mengaitkan kalimat-kalimat dengan kontel'Cs-konteks yang sesuai 

bagi kalimat-kalimat itu.  

Sehubungan dengan definisi tersebut maka dalam bahasa 

dibedakan apa yang disebut ungkapan langsung atau eksplisit dan 

ungkapan taklangsung atau implisit.  Ungkapan bahasa yang secara 

langsung mengekspresikan pengataman, keinginan, dan perasaan,- 

tetapi juga ungkapan-ungkapan pragmatis yang secara tidak langsung 

mengekspresikari makna atau maksud si penutur. Makna tidak selalu 

ditentukan oleh unsur-unsur lingusitik secara leksikal, tetapi sering 

juga oleh unsur-unsur ekstralinguistik, misalnya situasi komunikasi 

atau konteks. Kata "bunga" dapat memiliki...,arti harafiah, 'kembang', 

dan makna pragmatis sesuai dengan konteks, misalnya 'nama orang', 
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'wanita cantik', 'gadis', dan sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat pula dikatakan bahwa 

ungkapan-ungkapan pragmatis dalam berbahasa berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara implisit atau tidak langsung. Makna atau 

arti kata, dalam hal ini maksud si penutur berbeda atau tidak langsung 

berhubungan dengan satuan lingual berupa kata atau ungkapannya.  

Dalam kamus Prancis-Indonesia, Winarsih Arifin dan Farida 

Soemargono (1991 :539) menjelaskan bahwa kata sifat implicite, 
dalam bahasa Indonesia "implisit" berarti yang tersirat (terkandung di 

dalamnya) dan merukan lawan dari kata explicite (yang tersurat). 

Secara lebih khusus, dalam bidang linguistik, menurut Galisson dan 

Coste (1983:275):  

Implicite (adj.) en linguistique: se dit d'un enonce ou d'un 
discours don't /'interpretation necessite Ie recours a des elements 
situationnels extra-linguistiques. Ce type d'{monce, qui ne suffit 
pas a lui- meme est normalement et frequemment employe dans la 
conversation courante . 
(Implisit dalam bidang linguistik menyangkut ujaran atau tuturan 

dan wacana yang ,aknanya hanya -dapat diinterpretasi melalui 

unsur-unsur situasional yang bersifat ekstra-linguistik. Tuturan 

jenis ini tidak dapat dimengerti hanya menurut kata-katanya 

karena mempunyai makna yang erat hubungannya dengan situasi 

yang biasanya terjadi atau berlangsung dalam percakapan 

keseharian).  

Sebagai contoh, menurut. situasi kata 'gemuk' mempunyai arti 

atau makna yang berbeda-beda seperti: sehat, sakit, makmur, senang, 

tidak cantik, rakus, pemalas': dan sebagainya. Contoh lain yang bersifat 

ekstralinguistik, misalnya , perbuatan atau tindakan 'diam' dapat 

diartikan: marah, setuju, tidak mengerti, acuh tak acuh, sakit, dan arti 

lain sesuai situasi yang terjadi. Dalam bidang pengajaran bahasa, 

sebagai kebalikan dari suatu bentuk pengajaran yang memanfaatkan 

asimilasi bentuk-bentuk dan struktur linguistik melalui penjelasan atau 

eksposisi aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang bersifat teoretis dan 

diklasifikasikan sebagai pengajaran eksplisit, sebaliknya pengajaran 

implisit menyangkut akuisisi kompetensi linguistik melalui manipulasi 

kalimat-kalimat yang dianggap sebagai model dan sekaligus sebagai 

langkah-langkah menuju penguasaannya.  

Hal tersebut tentu saja merupakan pola pemerolehan bahasa ibu 

yang dianggap sebagai suatu model ideal karena cara demikian 
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mengantar secara teratur kepada keberhasilan berbahasa yang alamiah. 

Pengajaran implisit bahasa asing memperkecil semua bentuk 

metalinguistik gramatikal yang tidak selamanya diperlukan, kemudian 

juga memanfaatkan situasi yang relevan dengan penggunaan pola-pola 

kebahasaan (Galisson dan Coste, 1983:276-276). Dalam bidang 

linguistik, khususnya pragmatik, dikenal apa yang disebut tuturan 

performatif dan tuturan konstatif. Menurut Austin dalam Dewa Putu 

Wijana (1995:23) bahwa dalam menggunakan tuturan, seseorang da'pat 

m,elakukan sesuatu selain mengatakan sesuatu. Tuturan yang 

digunakan untuk melakukan sesuatu disebu't tuturan performatif 

(performative), sedangkan tuturan yang dipergunakan untuk menga-

takan sesuatu disebut tuturan konstatif (constative). Tuturan perfor-

matif tidak mengandung nilai benar dan salah. Selanjutnya, dikenal 

juga beberapa jenis tindak tutur, yakni tindak tutur langsung dan 

taklangsung. Untuk berbicara secara sopan, perintah dapat diutarakan 

dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah 

tidak merasa dirinya diperintah. Bila hal ini yang terjadi, terbentuk 

tindak tutur tidak langsung (indirect speech act). Tuturan yang 

diutarakan secara tidak langsung biasanya tidak dapat dijawab secara 

langsung, tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang terimplikasi 

di dalamnya (Dewa Putu Wijana, 1996:29-31). Tuturan implisit atau 

taklangsung terdiri atas tindak tutur tidak langsung literal (indirect 
literal speech act) dan tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect 
nonliteral speech act).  

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang 

diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud 

pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai 

dengan apa yang dimaksudkan si penuturnya. Dalam tindak tutur ini 

maksud memerintah diutarakan dengan kalimat berita  atau kalimat 

tanya. 

Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur 

yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak 

sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Unfuk menyuruh dapat 

saja dengan nada tertentu mengutarakan kalimat (Wijana, 1996: 34-

36).  
Berangkat dari pendapat Wilson, Spencher dan Grice, Tallei 

(1998:18) menyimpulkan bahvya terdapat perbedaan besar antara apa 

yang benar-benar diucapkan dan apa. yang terimplikasi. Apa yang 

diucapkan sangat ditentukan oleh kaidah-kaidah linguistik sedangkan 
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apa yang terimplikasi sangat ditentukan oleh kaidah-kaidah sosial dan 

budaya. Seperti pengajaran bahasa asing yang lain, pengajaran bahasa 

Prancis sebagai bahasa asing juga dibedakan atas beberapa tahapan, 

yakni tingkat dasar untuk peserta didik pemula, tingkat lanjutan, dan 

tingkat akhir untuk peserta didik yang mahir. Pengajaran bahasa asing 

untuk tingkat pemula itu sendiri dibedakan atas pengajaran formal atau 

institusional, dan pengajaran fungsional dengan tujuannya masing-

masing. Secara umum, tujuan awal pengajaran bahasa Prancis sebagai 

bahasa asing tidak lain untuk penguasaan unsur-unsur dasar menurut 

sistem linguistiknya, maupun menurut kemampuan berkomunikasi 

secara lisan.  

 

3 METODE  PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan pada latar alamiah berupa komunikasi lisan bahasa Prancis. 

Fokus kajian diarahkan pada buku pelajaran bahasa Prancis untuk 

tingkat pemula yang berjudul Espaces 1. Berdasarkan rancangan 

lapangan dan latar yang dipilih, maka satuan kajian penelitian Inl tidak 

lain adalah ungkapan-ungkapan pragmatis yang terdapat dalam unit-

unit pelajaran Espaces 1.  
 

3.2 Tahapan Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sejak 

awal persia pan hingga pelaporannya sesuai apa yang dikemukakan 

oleh Moleong (1989: 263) dalam bukunya yang berjudul Metodologi 
Penelitian Kualitatif yaitu: tahap orientasi untuk mempelajari 

gambaran umum tentang situasi lapangan berdasarkan kemampuan 

dasar dan bahan-bahan yang dipelajari dari berbagai sumber; tujuannya 

tidak lain untuk memperoleh informasi tentang latar. Kemudian, tahap 

eksplorasi: yang dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan data teoretis 

dan data di lapangan sesuai fokus dengan satuan kajian yang telah 

dipilih. Selanjutnya, tahap analisis dimana data yang terkumpul 

dianalisis melalui kegiatan pengecekan keabsahan dan pemeriksaan 

data dengan mengadakan pengecekan anggota dan auditing. Akhirnya, 

tahap pelaporan yakni penyusunan laporan penelitian sebagai tahap 

akhir.  
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4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Sebelum analisis tentang ungkapan-ungkapam pragmatis, 

berikut ini disajikan karakteristik buku pelajaran terse but menurut 

penyusunnya Guy Capelle dan Noelle Gidon (1990:3-4):  Espaces 1 

merupakan jilid pertama satu paket pengajaran bahasa Prancis yang 

berjumlah tiga jilid yang disusun untuk para pembelajar pemula remaja 

dan dewasa. Tujuan umum pengajarannya mencakup kemampuan 

berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Prancis, kemampuan 

menguasai secara progresif fungsi-fungsi bahasa dan kemampuan 

mengenal negara dan masyarakat linguistik Prancis.   

Pendekatan pengajaran Espaces 1 adalah pendekatan fungsio-

nal/komunikatif yang menekankan pada hubungan antara nosi (notion), 
fungsi bahasa (fonction communicative) dan kategori-kategori makna 

(sens), dengan kata lain menurut Johnson dan Morrow dalam 

Subyakto-Nababan (1993:67-68), ujaran-ujaran atau kalimat-kalimat 

itu mengungkapkan nosi dan fungsi sekaligus. Capelle dan Gidon 

mengetengahkan ·notions" dalam bentuk "actes de parole" (tindak 

tutur), dan "fonction communicative" dalam bentuk tujuan-tujuan dalam 

"aspects socio-culture/s" (sosial-budaya). Struktur atau organisasi 

materi Espaces 1 terdiri atas 12 pelajaran atau "dossier" yang dipilah-

pilah tiga bagian utama: "Information/preparation. 
Ungkapan-ungkapan pragmatis dalam buku pelajaran Espaces 1  

meliputi hal-hal berikut: 

 

4.1 Unit Parole: La Roue Toume,  

(1) Episode 1: G'est pour une inscription:   
Image 2: Excusez-moi, bonjour mesdemoiselles.  

Secara eksplisit kalimat Excusez-moi berarti 'maafkan saya', 

tetapi penggunaan ungkapan tersebut dalam konteks komunikatif unit 

ini mengandung fungsi dan makna pragmatis yang berbentuk tuturan 

implisit: tokoh Thierry, yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota 

klub sepeda, masuk ke kantor klub yang pintunya kebetulan sedang 

terbuka lebar; untuk menarik perhatian dua karyawan di dalam yang 

sedang sib uk, sebelum memberi salam tokoh terse but lebih dahulu 

menyampaikan ungkapan pragmatis Excusez-moi yang bukan 

merupakan tuturan langsung literal tetapi merupakan tuturan 

taklangsung tidak literal, yakni ungkapan yang hanya untuk 'menarik 

atau mengalihkan perhatian calon lawan bicara'. Situasi yang ada tidak 
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mengharuskan Thierry untuk minta maaf; yang dibutuhkan adalah 

bagaimana cara yang sopan untuk menyela pembicaraan orang lain.  

Dalam kategori materi tindak tutur (actes de paroles) ungkapan 

pragmatis tersebut diberi makna 'attirer l'attention de quelqu'un' (cara 

untuk menarik perhatian seseorang). Penggunaan bentuk ungkapan 

seperti Excusez-moi, selain secara harafiah berarti 'maatkan saya', juga 

bermakna komunikatif sebagai bentuk sopan santun dalam berbahasa 

Prancis untuk membuka percakapan atau dialog dengan orang lain. 

Seseorang yang ingin menyampaikan gagasan, kemauan, atau perasaan 

kepada orang lain, untuk membuka dialog tidak selamanya harus 

diawali dengan  pragmatis attendez data (3) berbeda dengan intonasi 

Attendez! Sebagai sebuah kalimat perintah sederhana. Dalam unit-unit 

selanjutnya dapat ditemukan bahwa, selain attendez seperti yang 

dijelaskan di atas, terdapat pula ungkapan pragmatis lainnya yang 

mengungkapkan sikap ragu-ragu, misalnya Euh... , Alors ... , Peut-
être ... , Enfin ... , Je veux dire .... 

(2) Image  9: Qui, j'ai ma carte d'identité. Voilà.  
Bila dibandingkan penggunaan voila dalam data (4) dengan 

yang terdapat dalam ujaran Voila votre carte du club ditemukan 

perbedaan bahwa yang pertama merupakan ungkapan pragmatis 

sedangkan yang kedua merupakan ungkapan yang eksplisit yang 

bermakna harafiah. Disebut sebagai ungkapan pragmatis karena voila 
dalam konteks ini mengandung maksud 'hanya inilah satu-satunya 

kartu identitas yang ada. Apabila ditransformasikan ke dalam bentuk 

ujaran langsung, ungkapan tersebut akan menjadi Qui, Fai seulement 
ma carte d'identite, et je n'ai rien d'autres. Dalam kamus Franqais 
Contemporain Larousse (1980: 1241) dijelaskan bahwa voila sendiri, 

atau et voila, dan voila tout sering bermakna konklusif sama dengan il 
n'y a pas d'autre. 

(3) Image 12: Au revoir, monsieur.  
Dalam wacana unit ini ditemukan ujaran Merci, mesdemoiselles. 

Au revoir (Image 11), tetapi maknanya berbeda dengan apa yang 

diungkapkan dalam data ;  arti dari ungkapan yang pertama adalah 

'sampai jumpa' sedangkan ungkapan dalam data ini maknanya terikat 

konteks komunikatif melalui sikap, mimik, gerakan, dan posisi si 

penutur. Karakter si penutur adalah sebagai berikut: tertarik pada 

Thierry, selalu memperhatikannya, selalu ingin mengetahui lebih jauh 

identitasnya, senang dengan kehadirannya' di klub. Mimik si penutur 
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secara beruntun mengekspr~sikan kegembiraan, camas, dan penuh 

harap. Kenyataan menunjukkan bahwa Thierry telah minta pamit 

dengan lebih dahulu telah mengatakan Au revoir. Perbedaannya dengan 

ungkapan pragmatis dalam data ini terletak pada intonasi dan makna. 

Intonasi yang digunakan Thierry bersifat normal, sedangkan yang 

diucapkan kedua karyawan tersebut mengandung distorsi karena 

berbagai alasan fungsional. Sebenamya perpisahan belum diharapkan, 

pembicaraan masih ingin terus berlangsung, impian akan pertemuan 

berikutnya, dan akses untuk suatu perjumpaan sangat memungkinkan. 

Makna-makna komunikatif lainnya berhubungan dengan emosi, 

kognasi, dan kognisi yang terealisasi secara taklangsung melalui 

fonem-fonem supra-segmental, dan unsur-unsur ekstra dan 

paralinguistik.  

 

4.2 Unit Parole: Viens chez moi 

(1) Image 1: Bravo! Vous aimez Ie velo, vous.  
Penggunaan kata ganti orang kedua jamak vous pad a awal 

suatu dialog merupakan bentuk sopan santun berbahasa Prancis yang 

mengandung maksud adanya perasaan hormat atau jarak antarpenutur. 

Situasi ini hanya berlangsung dari situasi yang pertama sampai yang 

kedua. Situasi yang ketiga berubah: Christian Delcour dan Thierry 

bertemu untuk pertama kali di klt.JIb pada saat sedang bersepeda; 

Thierry yang umurnya lebih muda, ternyata melewati Christian yang 

pada gilirannya mengawali kontak komunikasi dengan ungkapan pada 

data  

Untuk orang yang belum saling mengena/, untuk sopan santun 

secara ragmatis orang saling menyapa dengan kata ganti orang kedua 

jamak. Demikian maka interventi Christian dalam situasi ini 

menandakan suatu keinginan untuk berkomunikasi dengan orang yang 

be/um dikenal. Caranya, mula-mula dengan memuji (Bravo) sambi! 

menjaga jarak, kemudian karena adanya tanggapan positif dari lawan 

bicara akhimya menghasilkan suatu persahabatan yang makin dipererat 

lagi setelah menemukan bahwa sebenamya kedua penutur itu 

bertetangga. Makna persahabatan diungkapkan pula dalam penggunaan 

kata ganti orang pad a data berikut.  

(2) Image 3: Alors, tu viens d'où?  
Perubahan penggunaan vous menjadi tu dalam bentuk orang 

kedua tunggal mengungkapkan makna pragmatis tentang 'hubungan 
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yang akrab' atau 'suatu tanda persahabatan' antarpenutur .. Selanjutnya 

penggunaan kata keterangan (adverbe) alors merupakan juga unsur 

pragmatis yang mengekspresikan perasaan 'tidak sabar lagi', atau 

"dalam keadaan bertanya-tanya'. Konteksnya: Thierry temyata bukan 

orang Paris; baru pertama kali ke klub sepeda; setelah pembicaraan 

terputus sekian lama seraya bersepeda, Christian dan Thierry duduk 

untuk beristirahat. Intervensi awal datang dari Christian dengan sikap 

akrab dan rasa ingin tahu.  

 

4.3 Unit Parole: Montez par l’escalier ! 

(1) Image 2 : Euh….bonjour madame, je suis … 
Euh. .. merupakan seruan yang bermakna ragu-ragu. Sebagai 

kata seru "Euh" sama dengan "Heu". Perasaan ragu disebabkan oleh 

perasaan lain seperti takut, malu, kurang yakin, demikian maka aspek 

pragmatis merupakan unsur yang menentukan berdasarkan situasi 

komunikasi. Pertanyaannya: apa sebab disini Thierry ragu? Apa 

maknanya? Kurang yakin, malu, atau karena takut? Situasi wacana 

adalah sebagai berikut: T~ierry (E 1) berada di depan pintu depan 

sebuah gedung apartemen. la mengetuk pintu penjaga gedung. Thierry 

tidak menyangka bahwa, dari dalam, terdengar pertanyaan: uQu'est-ce 
que c'est?" (E 2). Pertanyaan seperti ini dipakai untuk mengidentifikasi 

benda, bukan tentang man usia. Thierry menegtuk pintu, sebagai 

manusia akhimya mempunyai perasaan yang bercampur aduk: malu 

karena diidentifikasi seperti benda, kurang yakin karena mungkin salah 

ala mat, dan takut karena ada orang yang membukakan pintu ternyata 

menyeramkan: gem uk dan matanya terbelalak. Karena sudah 

berhadapan, Thierry tidak punya cara lain selain mengungkapkan 

keraguannya lewat ungkapan pragmatis "Euh ... " seraya mencari 

tindakan dan perkataan selanjutnya, akhimya dia memperkenalkan diri 

(se presenter). Seharusnya si penjaga gedung bertanya: "Siapa?" (Qui 
est-ce?), jadi dengan pertanyaan "Qu'est-ce que c'est?" sifatnya 

menjadi implisit yang juga relevan dengan sikap yang kasar dari si 

penutur. Keraguan Thierry memang berkembang dari perasaan kurang 

yakin menjadi malu dan seterusnya takut yang terungkap terus lewat 

ungkapan pragmatis yang bermakna ragu-ragu (hesiter) seperti dalam 

ujaran: "Oui.. oui, Madame."  
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4.4 Unit Parole: Trop tard  

(1) Image 2 : Vous n’écoutez pas la radio ? 
Situasi komunikasi yang terjadi: Emilie ke stasiun kereta 

bawah tanah (metro) pada saat kurang penumpang, namun ternyata di 

stasiun calon penumpang berdesak-desakan. Emilie, dengan radio-

kaset (wafkman) dan "head phone" yang tergantung di Ieher tidak 

mengetahui informasi tentang pemogokan karyawan kereta bawah 

tanah sehingga banyak penumpang tidak terangkut. Secara eksplisit, 

pertanyaan E2 biasa saja: ~Vous n'ecoulez pas fa radio?" tetapi di 

balik pertanyaan ini terkandung makna yang bersifat ironi, suatu 

penghinaan karena jelas-jelas Emilie baru saja menanggalkan "head 
phone" dari telinganya. Kesimpulannya, ungkapan terse but tidak lain 

adalah ungkapan pragmatis yang tidak memiliki makna harafiah. 

Pertanyaan ironi seperti ini merupakan tindak tutur yang bermakna 

umpatan (insulter quelqu'un).  

(2) Image 2 : Une greve! Ah non, pas aujourd'hui! 
Interjeksi "Ah" dengan negasi "non", dalam hal ini kelihatannya 

sangat sederhana, tetapi sebenarnya yang tersirat di baliknya adalah 

perasaan kecewa (une deception) berdasrkan situasi komunikasi dan 

intonasi si pembicara. Emilie secara eksplisit mau mengatakan: "Ah 
non, je suis degue!" tetapi itu tidak dilakukannya dan hanya 

menuturkan ungkapan pragmatis. Rencananya ke klub sepeda 

nampaknya tanpa harapan: tujuannya agak jauh, transportasi tidak ada, 

untuk sementara kembali ke rumah merupakan jalan satu-satunya dan 

ia keluar dari stasiun metro. Kesimpulannya, hal yang kelihatan sangat 

sederhana secara eksplisit, namun secara implisit merupakan masalah 

besar yang sangat berlawanan karena ungkapan pragmatis tidak 

bermakna harafiah.  

 

5 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini 

mengungkapkan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: .  

(1) Buku pelajaran Espaces 1 mengandung materi-materi pengajaran 

komunikasi lisan yang tersaji dalam bentuk gambar seri dengan 

beberapa episode, mengadung banyak ungkapan pragmatis yang 

bermakna kontekstual.  
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(2) Banyak ujaran atau ungkapan yang berbentuk kata, kelompok kata, 

dan kalimat secara eksplisit sama tetapi rriasing-masing 

mengadung makna pragmatis yang berbeda-beda sesuai situasi 

komunikasi dan kondisi wacana lisan yang dihasilkan.  

(3) Pemahaman dan pengajaran ungkapan-ungkapan pragmatis dalam 

komunikasi lisan termasuk sulit karena hanya dapat dicapai 

melalui pemahaman dan penguasaan unsur non-verbal yang 

bersifat ekstra linguistik,dan unsur paralinguistik dalam bentuk 

mimik, gerakan, sikap, perasaan, intonasi dan posisi si penutur.  

(4) Kategori-kategori makna suatu nosi atau ujaran erat kaitannya 

dengan fungsi komunikatif bahasa yang terealisasi melalui tindak 

tutur dengan berlatar belakang aspek sosio-kultural dari para 

penutur yang terlibat dalam kegiatan komunikasi.  

(5) Pencapaian keterampilan komunikasi lisan bahasa Prancis dengan 

buku Espaces 1 harus melalui proses yang utuh dan 

berkesinambungan dari tahap pemahaman setiap unsur verbal dan 

non-verbal ke tahap realisasi ungkapan-ungkapan pragmatis dalam 

bentuk tindak tutur yang tepat sesuai situasi komunikasi.  

 

5.2 Saran-saran:  

Dengan berpatokan pada simpulan-simpulan penelitian yang 

dikemukakan pada butir sebelumnya, peneliti akhirnya dapat menyam-

paikan beberapa saran berikut:  

(1) Pengajaran komunikasi lisan bahasa Prancis dengan buku Espaces 
1 harus memperhatikan ungkapan-ungkapan pragmatis dari materi 

pelajaran sehingga akan mempermudah proses pemahaman, dan 

akan membantu kemampuan berkomunikasi lisan yang alamiah 

dari para peserta didik tingkat pemula.  

(2) Bentuk dan jumlah latihan pemahaman komunikasi lisan yang ada 

dalam buku Espaces 1 masih sangat kurang sehingga perlu 

dilengkapi dan dikembangkan oleh pengajar. Demikian halnya 

menyangkut materi evaluasi dalam buku tes.  

(3) Pengembangan latihan pemahaman dan komunikasi lisan yang 

dimaksud, selain membutuhkan analisis tentang situasi komunikasi, 

ungkapanungkapan pragmatis, tindak tutur dan struktur wacana 

lisan.  

(4) Sebaiknya, proses latihan dan pemantapan komunikasi Iisan bahasa 

Prancis dengan buku Espaces 1 harus melalui tahapan memorisasi,  
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reproduksi, simulasi, dan akhimya komunikasi lisan bebas non-

formal yang berkesinambungan.  

(5) Pemanfaatan unsur-unsur gambar dan suara rekaman serta sikap 

dan perasaan si pembicara dalam situasi komunikasi perlu 

dilakukan sehingga penerapan tindak tutur dan penggunaan 

ungkapc;ln pragmatis terealisasi sebagaimana adanya, dan 

komunikasi yang alamiah dalam bahasa Prancis akan tercapai 

khususnya bagi peserta didik tingkat pemula yang orientasi 

pengajarannya pada bahasa lisan.  
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