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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia mengalami perkembangan yang tidak sama antara satu 

dengan yang lainnya. Tahapan tumbuh kembang anak merupakan tahap penentu 

dalam pembentukan individu. Setiap anak tidak hanya tumbuh dari segi fisik saja, 

akan tetapi juga berkembang dari segi psikologis dan inteligensinya. Aspek –

aspek perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, perkembangan 

Intelegensi, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, 

dan perkembangan moral. 

Bahasa merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pembentukan perkembangan anak usia sekolah dasar. Bahasa membantu anak 

untuk menerjemahkan suatu pengalaman kedalam bentuk bahasa komunikasi lisan 

yang membuat terjadinyasuatu interaksi sosial. 

Vygotsky dalam Susanto (2011:75) menyatakan bahwa pada umumnya 

bahasa dan pikiran anak berbeda. Kemudian secara perlahan, sesuai tahap 

perkembangan mentalnya, bahasa dan pikirannya menyatu sehingga bahasa 

merupakan ungkapan dari pikiran. Anak secara alami belajar bahasa dari proses 

interaksinya dengan orang lain untuk berkomunikasi, yaitu menyatakan pikiran 

dan keingninannya serta memahami pikiran dan keinginan orang lain. Pada usia 

anak interaksi sosial banyak terjadi disekolah. Hal ini dikarenakan anak lebih 

banyak menghabiskan waktu disekolah. 
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Proses interaksi sosial pada anak banyak terjadi di lingkungan Sekolah Dasar 

(SD). Hal ini dikarenakan siswa lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. 

Interaksi di sekolah dapat terjadi antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. 

Sehingga, perlu bagi seluruh warga sekolah untuk menanamkan kesantunan 

berbahasa di lingkungan Sekolah Dasar (SD). 

“Kesantunan berbahasa mengacu kepada perilaku berbahasa yang halus, baik, 

dan sopan” KBBI(2001:997). Lakoof (dalam Eelen, 2001) mendefinisikan 

kesantunan sebagai sistem hubungan interpersonal yang dirancang untuk 

mempermudah interaksi dengan memperkecil potensi bagi terjadinya konflik dan 

konfrontasi yang selalu ada dalam pergaulan dan komunikasi antar manusia. 

Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa, batasan  kesantunan tadi mengacu 

kepada perihal  pemilihan dan penggunaan  bahasa yang  halus, baik, dan sopan 

demi membangun serta memelihara interaksi interpersonal. 

Berdasarkan hasil observasi awal dengan guru kelas V di SDN Sumber 

Sekar 0I Malang, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan kesantunan 

dalam berbahasa pada saat berkomunikasi baik dengan teman sebaya maupun 

dengan guru. Saat berkomunikasi dengan guru, siswa masih terbawa bahasa dialeg 

daerah. Misalnya, “liato Pak, si Rendy ribut”. Penggunaan bahasa daerah ini juga 

dipakai saat menanyakan tugas kepada guru dengan penggunaan kalimat “Gini a 

Pak?”.  

 Selain dengan guru, komunikasi antara siswa dengan siswa juga masih 

kurang memperhatikan kesantunan berbahasa. Misalnya saat sedang marah 

dengan temannya, masih ada siswa yang menggunakan kata-kata “misuh” atau 

kata-kata kasar dalam bahasa daerah Jawa. Saat proses belajar dan mengajar, 
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komunikasi lisan antara siswa dengan siswa masih terdenganr kurang santun. 

Misalnya menggunaan mengatakan “koen gak iso taa?” yang dalam Bahasa 

Indonesia berarti “kamu tidak bisa ?” tuturan itu terkesan tidak santun karena 

terlihat ucapan penutur yang memandang rendah lawan tutur. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas, penggunaan kesantunan berbahasa pada siswa 

sangat penting diterapkan untuk menumbuhkan kesadaran anak agar 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi secara 

lisan sebagai proses perkembangan bahasa anak usia Sekolah Dasar (SD).  

 Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai kesantunan berbahasa pada anak usia Sekolah Dasar serta upaya 

sekolah dalam menanamkan kesantunan berbahasa pada anak yang berjudul 

“Analisis Kesantunan Berbahasa Pada Siswa Kelas V Di SDN Sumber Sekar 01 

Malang” 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti berdasarkan latar 

belakang masalah diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi pada siswa kelas V 

SDN Sumber Sekar 01 Malang ? 

2. Apa faktor penyebab kurangnya kesantunan berbahasa pada siswa kelas V di 

SDN Sumber Sekar 01 Malang ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah dalam membentuk kesantunan 

berbahasa pada siswa kelas V di SDN Sumber Sekar 01 Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis kesantunan 

berbahasa pada siswa kelas V di SDN Sumber Sekar 01. Adapaun secara khusus 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi pada siswa 

kelas V SDN Sumber Sekar 01 Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab kurangnya kesantunan berbahasa pada 

siswa kelas V di SDN Sumber Sekar 01 Malang. 

3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan sekolah dalam membentuk 

kesantunan berbahasa pada siswa kelas V di SDN Sumber Sekar 01 Malang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penilitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun 

secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis yaitu penelitian dapat dijadikan 

sumber referensi pentingnya penerapan  kesantunan berbahasa di sekolah dasar. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk : 

1. Bagi Kepala Sekolah, sebagai pemantau dan pemerhati penerapan kesantunan 

dalam berbahasa di lingkungan sekolah dengan pemanfaatan sekolah sebagai 

sarana yang menunjang proses pembentukan pada siswa dimana seluruh 

warga sekolah terlibat aktif. 

2. Bagi guru, dapat menjadi acuan agar dapat mengetahui cara menanamkan 

kesantunan dalam berbahasa pada siswa terutama pada saat proses 

pembelajaran. 



5 
 

 
 

3.  Bagi siswa, untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesantunan 

berbahasa saat berkomunikasi sebagai wujud pencerminan terhadap nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat.  

4. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan mengenai penerapan kesantunan 

berbahasa di sekolah dasar, faktor penyebab kurangnya kesantunan berbahasa 

dan mengetahui upaya yang dilakukan sekolah dalam pembentukan 

kesantunan berbahasa pada siswa. 

 
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kesantunan berbahasa pada siswa 

kelas V di SDN Sumber Sekar 01 Malang. Adapun penelitian ini terbatas pada 

kesantunan berbahasa saat berkomunikasi secara lisan. 

 
F. Definisi Istilah 

 Penegasan istilah merupakan penjabaran definisi atau istilah-istilah 

yangdigunakan dalam suatu penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menghindarikesalahpahaman dari pembaca. Istilah-istilah tersebut disajikan 

sebagai berikut: 

1. Santun berarti : (1) ‘halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya) sabar 

dan tenang, sopan, (2) penuh rasa belas kasihan suka menolong Tim 

Penyusun KBBI (2002: 997). 

2.  Bahasa sebagai komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk 

menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain 

Walija (dalam Latipah, 2012:206). 
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3. Kesantunan berbahasa adalah sebuah tuturan yang apabila ia terdengar tidak 

memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan kepada lawan tutur, dan 

lawan tutur merasa tenang. (Chaer, 2010 : 46) 


