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1. Pendahuluan
Bahasa memiliki peranan penting bagi
kehidupan manusia. Bahasa mempunyai
pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk
dari apa yang membedakan manusia dari
binatang, tetapi bahasa tidak mempunyai tempat
dalam program pendidikan kita atau dalam
spekulasi-spekulasi dari para ahli filsafat kita
(Bloomfield, 1995, hlm. 1). Oleh karena itu,
persoalan-persoalan bahasa perlu untuk
dibicarakan.
Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat
komunikasi untuk antarumat manusia. Dalam
komunikasi verbal, ada sejumlah jawaban populer
dengan pelbagai metafora yang digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menjelaskan
gagasan-gagasan seseorang, menuangkan pikiranpikiran seseorang di atas kertas, dan seterusnya
sehingga jawaban tersebut menunjukkan seakanakan komunikasi verbal itu hanya merupakan
persoalan pengemasan “isi” semata dengan tidak
mengindahkan proses pengemasan pengiriman isi
tersebut kepada penerimanya. Padahal, jika
ditelusuri, proses pengiriman isi yang dimaksud
sangat penting dalam proses komunikasi.

Dewasa ini beberapa ancangan kajian
wacana cenderung menghubungkan wacana dan
komunikasi yang dimaksud, misalnya (1) teori
tindak tutur (speech act theory) menempatkan
tindak tutur sebagai unit dasar komunikasi bahasa
manusia, (2) sosiolinguistik interaksional
(interactional sociolinguistics) bertujuan
menggabungkan apa yang disebut tata bahasa
kebudayaan dengan konvensi interaktif terhadap
teori umum komunikasi verbal, (3) etnografi
komunikasi (the etnography of communication)
berupaya menemukan bentuk komunikasi yang
tersusun secara kultural, (4) pragmatik
(pragmatics) model Grice bertujuan memerikan
penggunaan bahasa berdasarkan prinsip-prinsip
umum komunikasi, dan sebagainya.
Model komunikasi yang cenderung
dimanfaatkan dalam kajian wacana bahasa akhirakhir ini adalah model kode (code model) dan
model inferensial (inferential model). Buku Teori
Relevansi ini merupakan ancangan baru terhadap
kajian wacana bahasa yang mencoba
menggabungkan antara model kode dan model
inferensial sebagai realisasi relevansi antara kognisi
dan komunikasi.
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2. Pembahasan
Buku ini merupakan buku terjemahan yang
dibuat oleh tim penerjemah yang terdiri atas
Suwarna dkk. dengan editor Prof. Dr. Abd.
Syukur Ibrahim. Buku terjemahan ini merupakan
hasil kajian mendalam terhadap buku Relevance
selama perkuliahan pragmatik yang dibina oleh
Prof. Dr. Abd. Syukur Ibrahim di Program
Magister Pascasarjana, Universitas Negeri
Malang pada tahun 2002. Ada empat bab yang
akan diungkap melalui buku ini, yaitu (1)
Komunikasi, (2) Inferensi, (3) Relevansi, dan (4)
Aspek-aspek Komunikasi Verbal, serta Kata
Akhir dari penulis.
Dalam buku ini Sperber dan Wilson
menunjukkan sebuah pendekatan baru pada
penelitian tentang komunikasi manusia.
Pendekatan dilatarbelakangi oleh pandangan
umum tentang pemahaman manusia. Sperber dan
Wilson menegaskan bahwa proses kognitif
manusia ditingkatkan untuk mencapai efek kognitif
yang kemungkinan besar terjadi untuk usaha
pemrosesan yang mungkin paling sedikit. Untuk
mencapainya, orang-orang harus memusatkan
perhatian mereka pada apa yang tampak bagi
mereka yang merupakan informasi yang paling
relevan yang tersedia. Menurutnya,
berkomunikasi adalah cara untuk menegaskan
perhatian seseorang. Jadi, berkomunikasi adalah
cara untuk menyampaikan informasi yang
dikomunikasikan secara relevan. Gagasan dasar
inilah yang melandasi bahwa informasi yang
dikomunikasikan diikuti jaminan relevansi atau
yang mereka sebut dengan Prinsip Komunikasi
Relevansi. Sperber dan Wilson menegaskan
bahwa prinsip relevansi ini sangat penting untuk
menjelaskan komunikasi manusia dan
menunjukkan bagaimana cukupnya menghitung
interaksi arti linguistik dan faktor-faktor
kontekstual di dalam interpretasi ucapan.
Bahasan awal dalam buku ini adalah
mengenai komunikasi. Sperber dan Wilson
memulai bab ini dengan menanyakan bagaimana
manusia berkomunikasi satu sama lain. Jawaban
yang mereka temukan adalah manusia memakai
dua model komunikasi yang sama sekali berbeda,
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yaitu komunikasi kode dan komunikasi ostensif
inferensial. Selanjutnya, dibahas teori kode sampai
dengan teori inferensial. Tujuannya adalah
membandingkan dua pendekatan yang berbeda
untuk menggambarkan seluruh rentangan pilihanpilihan yang tersedia, bahkan untuk memutuskan
versi siapa yang dipertahankan kebenarannya.
Namun, secara keseluruhan bab ini membicarakan
model komunikasi ostensif inferensial yang
tampak tersusun dengan baik pada kealamiahan
tingkah laku ostensif bagi komunikator.
Bahasan selanjutnya adalah mengenai
inferensi. Bab ini dimulai dengan membuat dua
hipotesis utama yang diharapkan dapat membuat
teori dari hipotesis tersebut. Selain itu, disajikan
pula sebuah garis besar yang luas tentang
kemampuan-kemampuan membuat simpulan yang
dimasukkan ke dalam simpulan secara spontan
khususnya dalam pemahaman verbal. Disebutkan
juga bahwa kajian psikologis tentang simpulan nondemonstratif merupakan masalah yang menarik
dan merupakan suatu misteri yang tidak dapat
diduga. Dapat disimpulkan bahwa bab ini
membahas model kemampuan pengambilan
simpulan yang melibatkan pemahaman.
Bahasan berikutnya adalah pembahasan
mengenai relevansi. Sperber dan Wilson tidak
mendefinisikan kata bahasa Inggris relevance
‘relevansi’. Istilah tersebut merupakan istilah yang
membingungkan yang digunakan secara berbeda
oleh banyak orang dan oleh orang yang sama
pada saat berbeda. Selain itu, apa yang coba ingin
lakukan mereka adalah menjelaskan ciri ini, yaitu
mendefinisikan relevans sebagai suatu konsep
teoretis. Asumsi dasar mereka adalah bahwa
setiap orang memiliki intuisi relevansi.
Maksudnya adalah mereka dapat membedakan
antara informasi yang relevan dengan informasi
yang tidak relevan atau dalam beberapa kasus
membedakan informasi yang lebih relevan atau
kurang relevan. Suatu asumsi merupakan relevan
dalam suatu konteks jika dan hanya jika ia
memiliki dampak kontekstual dalam konteks
tersebut. Ini yang tampaknya akan diungkap dalam
bab ini, yaitu memberikan karakteristik suatu
pengertian tentang efek kontekstual dan
menjelaskan pengertian eksplisit tentang relevansi.
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Selanjutnya, dalam bab ini dihadirkan
beberapa komentar tentang prinsip relevansi dan
jawaban dari sejumlah pertanyaan yang
disodorkan. Salah satu pertanyaannya adalah
sebagai berikut.
Apa perbedaan antara teori relevansi
dengan pendekatan Grice?
Sperber dan Wilson memberikan penjelasan
bahwa terdapat banyak perbedaan antara prinsip
relevansi dan pendekatan Grice. Salah satunya
adalah bahwa prinsip relevansi jauh lebih eksplisit
daripada aturan dan prinsip kooperatif Grice.
Perbedaan lain adalah bahwa Grice berasumsi
bahwa komunikasi mencakup tingkat kerja sama
yang lebih besar daripada yang mereka asumsikan.
Pada bab selanjutnya Sperber dan Wilson
membahas secara garis besar beberapa implikasi
dari teori relevansi terhadap studi komunikasi
verbal. Selain itu, ditunjukkan bahwa teori relevansi
menawarkan sebuah kerangka pragmatik yang
dapat menghasilkan pertanyaan-pertanyaan serius
dan mengembangkan jawaban-jawaban baru. Hal
tersebut diawali dengan pandangan bahwa bahasa
dan komunikasi sering dipandang sebagai dua sisi
dari satu keping uang yang sama. Berdasarkan
pandangan ini, aspek terpenting dari bahasa adalah
penggunaannya untuk berkomunikasi dan aspek
terpenting dari komunikasi adalah digunakannya
sebuah bahasa atau kode.
Selanjutnya, pada bab terakhir
digambarkan perbandingan cara kerja prinsip
relevansi dan pendekatan Grice. Di sini prinsip
kerja sama yang dirumuskan oleh Grice dikritik
oleh Sperber dan Wilson. Menurutnya, yang
terpenting dari maksim-maksim Grice adalah
maksim hubungan atau relevansi sehingga mereka
mengangkat bidal atau maksim relevansi menjadi
titik tolak teori pragmatik yang mereka namakan
teori relevansi. Selain itu, sumbangan lain yang
diberikan oleh Sperber dan Wilson adalah
bagaimana cara mengidentifikasi implikatur.
Mereka membedakan dua jenis implikatur, yaitu
premis yang diimplikasikan dan simpulan yang
diimplikasikan. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori
relevansi memecahkan masalah dengan
memandang tidak hanya pada dampak kognitif

dari sebuah asumsi, tetapi juga usaha pemrosesan
yang diperlukannya.
Sama halnya dengan buku terjemahan lainnya,
buku ini diterbitkan untuk mempermudah orang
untuk memahami gagasan-gagasan yang
disampaikan oleh penulis. Jika dibandingkan
dengan buku terjemahan lainnya, seperti buku yang
berjudul Pragmatik karya George Yule, buku
Teori Relevansi memang lebih berbobot jika ditilik
dari segi konten dan isi. Buku Pragmatik
cenderung bersifat pengantar dan lebih ringkas
dalam menyajikan pelbagai ruang kajian studi
bahasa. Lain halnya dengan buku Pragmatik,
buku Teori Relevansi dalam penyajian
informasinya jauh lebih terperinci, isinya cenderung
panjang lebar, dan bersifat teknis. Tentunya bukubuku tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan
para pembaca serta dapat dimanfaatkan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Penutup
Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan buku
ini, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Dan
Sperber dan Deirdre Wilson ini dapat dijadikan
rujukan baru dalam studi kebahasaan, khususnya
ilmu pragmatik. Buku ini memperkenalkan sebuah
pendekatan baru yang tentunya memberikan
kontribusi penting untuk memahami, memotret,
dan memecahkan pelbagai fenomena kebahasaan.
Tentunya banyak hal positif dan pelajaran
yang berguna yang dapat dipetik dari buku ini,
tetapi tidak dapat dimungkiri juga bahwa masih
ada kekurangan dalam penyusunan buku ini.
Bahasa yang digunakan dalam buku ini cenderung
hanya dapat dipahami oleh kalangan terbatas.
Sudah sepatutnya, bahasa yang digunakan bisa
mudah dipahami oleh semua kalangan, khususnya
bagi mahasiswa strata satu.
Semoga hadirnya buku ini dapat
memberikan dorongan keingintahuan para
pembaca terhadap kajian wacana bahasa secara
berkelanjutan dan pemerhati kajian wacana pada
umumnya. Selain itu, buku ini dapat dijadikan
referensi atau menjadi sekadar bacaan wajib bagi
para mahasiswa dan para pemerhati bahasa yang
akan melakukan penelitian sejenis selanjutnya.
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