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Tinjauan Mata Kuliah 
 

audara mahasiswa, sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia tentunya 
Anda harus memberikan contoh sekaligus mengajarkan kepada siswa 

Anda bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan 
berlangsung. Untuk itu Anda perlu mempelajari salah satu cabang linguistik 
yang mengkaji makna sebuah ujaran berdasarkan konteksnya. Cabang ilmu 
linguistik tersebut adalah Pragmatik.  

Mata kuliah pragmatik ini membahas berbagai pokok materi, yaitu:              
(1) materi historitas pragmatik dan hubungan pragmatik dengan cabang 
linguistik lainnya serta peranan pragmatik dalam studi linguistik; (2) prinsip-
prinsip pragmatik, fenomena linguistik sebagai objek kajian pragmatik, teks, 
ko-teks, dan konteks; (3) implikatur, referensi, inferensi, dan tindak tutur;                
(4) prinsip kerja sama, prinsip kesantunan, analisis percakapan, dan analisis 
wacana; (5) kompetensi dan aspek-aspek keterampilan pragmatik, serta 
hubungan keterampilan pragmatik dan keterampilan berbahasa; dan                    
(6) pragmatik sebagai pendekatan pembelajaran bahasa, rancangan 
pembelajaran pragmatik.  

 Setelah mempelajari materi-materi yang terdapat dalam mata kuliah 
pragmatik ini Anda diharapkan dapat meneliti fenomena bahasa dengan 
perspektif dan pumpunan pragmatik, baik pada bidang penggunaan bahasa 
maupun pembelajaran bahasa. Selain itu, secara khusus Anda diharapkan 
dapat: 
1. menjelaskan sejarah, hubungan, dan peran pragmatik dalam kancah studi 

linguistik; 
2. menjelaskan karakteristik studi pragmatik; 
3. mengkaji fenomena linguistik dalam perspektif mikropragmatik; 
4. mengkaji fenomena linguistik dalam perspektif makrolinguistik; 
5. menerapkan kompetensi pragmatik sebagai keterampilan berbahasa; 
6. menerapkan penggunaan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran 

bahasa. 
 
Sesuai dengan bobot mata kuliah ini, yaitu 2 sks dan untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai tersebut maka materi-materi yang akan di pelajari 
dalam mata kuliah ini tersaji dalam 6 modul sebagai berikut. 
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Modul 1: Pragmatik Selayang Pandang. 
Modul 2: Karakteristik Studi Pragmatik. 
Modul 3: Kajian Mikropragmatik. 
Modul 4: Kajian Makropragmatik. 
Modul 5: Pragmatik sebagai Keterampilan Berbahasa. 
Modul 6: Pragmatik dalam Pembelajaran Bahasa. 

 
Untuk memahami materi modul ini Anda diharapkan membaca dengan 

cermat setiap materi dalam modul. Kerjakan semua latihan dan tugas yang 
diberikan dengan benar dan tepat. Untuk mengetahui seberapa besar 
pemahaman Anda terhadap materi yang telah Anda pelajari, kerjakan tes 
objektif yang terdapat dalam setiap kegiatan belajar. Cocokkan jawaban 
Anda dengan kunci jawaban yang telah tersedia. Tetaplah menjaga semangat 
belajar Anda. Konsentrasi dan semangat adalah kunci keberhasilan Anda 
dalam mempelajari modul ini 
 
Selamat Belajar Semoga Anda Sukses. 
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