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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Jendra (dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, 2007: 92), bahasa 

sebagai suatu sistem vokal dan simbol yang digunakan oleh anggota masyarakat 

untuk berkomunikasi. Tanpa bantuan bahasa, hubungan antara anggota 

masyarakat yang satu dengan yang lain akansulit. Bahasa termasuk aktivitas 

manusia, kegiatan seseorang dengan orang lain atau sekelompok sosial tertentu. 

Bila bahasa dipakai dalam hubungan aktivitas seseorang dengan orang lain 

(sekelompok sosial) tertentu, peristiwa itu disebut berbicara (talking, 

conversation) dan bila seseorang berbicara dengan dirinya sendiri sebagai suatu 

aktivitas individual disebut peristiwa berpikir (thinking inner speech) (Aslinda 

dan Leni Syafyahya, 2007: 95).  

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa 

digunakan sebagai alat komunikasi yaitu sebagai alat penyampaian pesan atau 

informasi dari diri penutur kepada lawan tutur, atau dari pembaca kepada 

pendengar, dan dari penulis ke pembaca. Selain itu, orang dapat mengemukakan 

ide-idenya, baik secara lisan maupun secara tulis atau gambar. 

Dalam interaksi belajar mengajar bahasa sangat berperan penting dalam 

penyampain guru kepada peserta didiknya tersebut. Interaksi guru dan murid 

dalam proses belajar mengajar tidak terlepas dari peran guru dalam mendidik dan 

membimbing para peserta didik, agar mereka dapat mengikuti proses belajar 

mengajar dengan baik. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, banyak upaya 
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guru yang dilakukan untuk membuat peserta didiknya mengerti pembelajaran 

yang disampaikan. Sebagai contoh, bagaimana cara mengorganisasikan materi 

ajar dapat dipahami oleh peserta didik, metode yang diterapkan serta media yang 

digunakan. Guru sebagai seorang pendidik perlu menyadari bahwa belajar adalah 

ingin mengerti, mencari, menemukan dan melihat permasalahan. Belajar juga 

dikatakan sebagai usaha memecahkan permasalahan atau persoalan yang 

dihadapi.  

Guru sebagai pengajar yang baik harus dapat menciptakan suasana belajar 

siswa agar aktif  dalam kegiatan pembelajaran, supaya dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat terarah. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting guna 

menciptakan kondisi atau suatu proses yang baik. Guru melakukan usaha-usaha 

untuk dapat menumbuhkan motivasi agar siswanya melakukan aktivitas dengan 

baik. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik 

pula. Memberikan motivasi kepada seseorang siswa berarti menggerakkan siswa 

untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. 

Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda dalam aktifitas sehari-

harinya, termasuk dalam hal belajar. Motivasi untuk belajar antara siswa yang 

satu dengan yang lain pun memiliki perbedaan. Motivasi yang timbul dalam 

dirinya sendiri, secara disadari atau tidak ada pula motivasi yang timbul dari 

lingkungan belajar atau fasilitas. Motivasi bisa dimaknai sebagai sesuatu yang 

mendorong adanya perubahan tingkah laku yang digerakkan oleh adanya 

kebutuhan untuk mencapai tujuan. Berkenaan dengan hal ini, keterampilan 

mengajar guru, dalam berinteraksi dengan siswa sangat dibutuhkan. Salah satu 
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wujud keterampilan mengajar tersebut yakni adanya interaksi yang mendukung 

pembelajaran, diantaranya dengan menumbuhkan semangat siswa dalam belajar 

dengan pemberian penguatan atas hasil belajar siswa. 

Pada hakikatnya ketika telah terjadi proses belajar, siswa tidak hanya 

mengalami perkembangan secara kognitif, tetapi juga afektif dan 

psikomotoriknya, yang masing-masing memiliki rana berbeda dan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor motivasi indentik dengan sisi 

efektif siswa, hal ini sejalan dengan pendapat (Zuchi, 2008:28), kompetensi 

afektif berkaitan dengan belajar siswa yang berwujud, sikap, nilai, kesadaran akan 

harga diri, motivasi dan minat yang itu dipengaruhi oleh faktor internal yakni 

siswa sendiri dan faktor eksternal yaitu lingkungan tempat dimana dia belajar, 

yang berpengaruh dalam hal ini yaitu guru, suasana kelas dan strategi 

pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya motivasi sangat berpengaruh besar 

pada kegiatan belajar mengajar siswa. 

Keterkaitan motivasi dengan proses belajar mengajar tentunya sangat erat. 

Motivasi dalam diri siswa bisa ditingkatkan manakala sikap, kepribadian dan 

kepemimpinan seorang guru dapat menyenangkan bagi siswanya. Menurut 

Subana (2009:1), bahwa adanya interaksi antara individu dan lingkungan melalui 

proses pengalaman dan latihan berdampak pada perubahan tingkah laku pada 

siswa. Hal tersebut, menunjukkan bahwa interaksi antara guru dengan siswa saat 

belajar sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk interaksi yang mendukung 

keberlangsungan belajar yaitu motivasi guru terhadap siswa saat proses belajar 
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mengajar dan wujud motivasi salah satunya dengan memberikan penguatan baik 

secara verbal maupun non verbal kepada siswa terhadap hasil belajarnya. 

Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran (mengajar)  secara langsung 

tidak hanya praktik dalam lingkungan Universitas, calon-calon guru yang 

profesional dituntut harus bisa mengajar atau mendidik siswanya dengan baik. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan belajar mahasiswa yang 

dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh di kampus dengan pengalaman praktik di lapangan sehingga target 

khusus yang merupakan target kompetensi program studi dapat tercapai. Kegiatan 

tersebut meliputi pembelajaran dan pengelolaan administrasi di sekolah/madrasah 

latihan (Hamzah, 2014). 

Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kelas, mulai dari 

membuat perencanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan dan penilaian. Praktik 

pengelolaan administrasi adalah latihan melaksanakan tugas-tugas administrasi, 

bimbingan dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas-tugas PPL ini mahasiswa 

dipandu oleh pihak sekolah/madrasah (kepala sekolah atau madrasah, waka 

kurikulum, kepala TU dan guru pamong), dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL). 

Menurut Marno dan Idris (2008: 95) keterampilan mengajar guru adalah 

kecakapan atau kemampuan guru dalam menyajikan materi pelajaran. Seorang 

guru harus mempunyai persiapan mengajar antara lain, guru harus menguasai 

bahan pengajaran mampu memilih metode yang tepat dan penguasaan kelas yang 

baik. Adapun keterampilan tersebut adalah keterampilan bertanya, keterampilan 
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memberikan penguatan, keterampilan memberi variasi, keterampilan membuka 

dan menutup pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan menjelaskan. Melihat 

pentingnya guru profesional yaitu guru yang mempunyai keterampilan dalam 

mengajar, tentunya apabila hal ini diabaikan akan berdampak pada hasil 

pembelajaran yang kurang optimal baik dari segi hasil belajar berupa nilai 

maupun kepribadian siswa.  

Keterampilan mengajar guru terkait dengan  memberi penguatan verbal. 

Pada dasarnya berkaitan erat dengan ilmu bahasa, karena dalam proses belajar 

mengajar guru memberikan pembelajaran tersebut kepada siswa dengan 

carabertutur dengan menggunakan bahasa yang sesuai sehingga terjadi proses 

komunikasi yang berkesinambungan. Sehingga pembelajaran yang diberikan oleh 

guru tersebut mendapat respon imbal balik dan tujuan pembelajaran tersebut 

tercapai. 

Keraf (2013: 23) mengungkapkan bahwa sebuah kata yang tepat untuk 

menyatakan maksud tertentu perlu memperhatikan kesesuaian dengan situasi yang 

dihadapi. Gaya yang tepat dalam penggunaan biasanya sesuai dengan situasi. 

Gaya bahasa merupakan sebagian dari pertalian diksi dengan ungkapan-ungkapan 

dan karakteristik individu, yang bernilai artistic tinggi. Gaya bahasa 

memungkinkan seseorang dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seorang 

pengguna bahasa. Dalam hal ini gaya bahasa yang dimaksudkan oleh peneliti 

adalah bahasa-bahasa yang digunakan guru saat mengajar yakni memberikan 

penguatan dalam interaksi belajar mengajar. 
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Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tuturan penguatan pernah 

ditulis oleh Sulistiani pada tahun 2007 dengan judul “Analisis Pragmatik Tuturan 

Penguatan Guru Bahasa Indonesia Dalam Interaksi Belajar Mengajar di SMP 

Muhammadiyah 6 DAU Malang”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui 

tuturan penguatan pada guru yang digunakan pada saat proses belajar mengajar 

yang berkaitan dengan teori pragmatik. Adapun hasil penelitian tersebut 

menunjukkan analisis penerapan ilmu pragmatik guru dalam proses belajar 

mengajar dalam kaitannya dengan pemberian penguatan. Dalam penelitian 

tersebut berisi tentang pengamatan dan menganalisis salah satu bentuk 

keterampilan guru dalam hal memberikan penguatan yakni berupa tuturan 

penguatan aspek wujud, modus dan fungsi penguatan. Wujud merupakan bentuk 

aktifitas guru dalam memberikan dorongan pada siswa, dalam hal ini akan 

ditunjukan melalui modus atau verba yang diungkapkan guru sedangkan fungsi 

penguatan merupakan sesuatu yang dihasilkan, oleh makna wujud dan modus 

tersebut sehingga menimbulkan dampak yang positif dalam interaksi belajar 

mengajar. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, maka pada penelitian ini lebih 

berorientasi pada analisis gaya bahasa mahasiswa praktikan dalam proses 

mengajar dalam kaitannya dengan pemberian penguatan pembelajaran sebagai 

pengembangan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan penguatan pembelajaran sebagai bentuk pemahaman guru 

terhadap siswa, dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dalam aktifitas 

belajar mengajar di MA Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang. Penelitian ini 
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dinilai baik dilakukan dengan keterampilan mengajar yang sebaiknya diterapkan 

dalam pembelajaran di kelas. Hal tersebut menjadi sebuah respon akademis, 

dalam memberikan penguatan yang merupakan bagian dari penerapan ilmu 

bahasa (gaya bahasa) dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

Pada penelitian ini, peneliti mengamati dan menganalisis dari penguatan 

pembelajaran yang diberikan guru yang berkaitan dengan ilmu bahasa (gaya 

bahasa) yaitu berupa  sendi, jenis, gaya bahasa nada tersebut. Sendi gaya bahasa 

ada tiga yaitu kejujuran, sopan santun, menarik dan Jenis gaya bahasa ada dua 

yaitu  nonbahasa, bahasa. Gaya bahasa berdasarkan  nada ada tiga yaitu gaya 

sederhana, gaya mulia dan bertenaga, gaya menengah.  

Penelitian dilakukan berharap dapat memberikan wacana yang lebih luas 

bagi guru dan mahasiswa praktikan sebagai pendidik yang memiliki 

profesionalisme dalam mengajar dan khususnya bagi peneliti sendiri sebagai 

calon pendidik. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengambil judul 

penelitian “Analisis Gaya Bahasa Penguatan Pembelajaran Oleh Mahasiswa 

Praktikan Kelas XI di MA Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Sekolah berfungsi sebagai pelaksanana pembelajaran yang resmi. Banyak 

unsur yang terlibat dalam mendukung tujuannya. Dalam pembelajaran di sekolah 

bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting digunakan oleh guru. 

Penggunaan gaya bahasa terkait dengan keterampilan guru dalam 

menggunakan bahasa yang tepat pada saat memberikan penguatan pada siswa. 
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Penguatan yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan prestasi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

wacana tentang ilmu bahasa (gaya bahasa) berkaitan dengan pemberian 

penguatan.  

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian yang 

dilakukan tidak meluas dan didapatkan data yang akurat, maka peneliti 

memfokuskan pada analisis penguatan guru mahasiswa praktikan dengan 

menggunakan  ilmu bahasa (gaya bahasa) yaitu dilihat dari segi bahasa yang 

digunakan oleh guru yang terdiri dari segi sendi, jenis, dan gaya bahasa 

berdasarkan nada tersebut. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada sendi, jenis dan gaya bahasa berdasarkan nada. Pada penelitian ini, peneliti 

mengambil data dari pengamatan saat proses belajar mengajar di kelas pada 

mahasiswa praktikan di MA Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang pada tanggal 13 

– 15 Oktober 2014. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan suatu 

rumusan masalah. Berdasarkan judul tersebut peneliti menentukan tiga rumusan 

masalah yang terdiri dari sendi, jenis dan gaya berdasarkan nada karena 

keterkaitan antara ketiganya. Guru dalam memberikan suatu pembelajaran harus 

terampil dalam berbahasa dan bahasa yang digunakan sesuai, sehingga cara 

menyampaikan tersebut mempengaruhi nada yang digunakan. Adapun rumusan 

masalah dalam gaya bahasa berdasarkan latar belakang diatas, sebagai berikut: 
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a. Bagaimana sendi gaya bahasa yang terdapat dalam penguatan pembelajaran 

oleh mahasiswa praktikan di Kelas XI di MA Muhammadiyah 1 Tlogomas 

Malang? 

b. Bagaimana jenis gaya bahasa yang terdapat dalam penguatan pembelajaran 

oleh mahasiswa praktikan di Kelas XI di MA Muhammadiyah 1 Tlogomas 

Malang? 

c. Bagaiman gaya bahasa berdasarkan nada yang terdapat dalam penguatan 

pembelajaran oleh mahasiswa praktikan di Kelas XI di MA Muhammadiyah 1 

Tlogomas Malang? 

 

1.4 Tujuan Pembelajaran 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Tujuan umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi 

hasil analisis. Penggunaan penguatan mahasiswa praktikan dalam interaksi 

belajar mengajar yang berkaitan dengan ilmu gaya bahasa. 

b. Tujuan Khusus 

Sehubungan dengan tujuan umum tersebut maka, dirumuskan tujuan 

khusus yang dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan sendi gaya bahasa yang terdapat dalam  penguatan 

pembelajaran oleh mahasiswa praktikan di Kelas XI di MA Muhammadiyah 1 

Tlogomas Malang. 
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2) Mendeskripsikan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam penguatan 

pembelajaran oleh mahasiswa praktikan di Kelas XI di MA Muhammadiyah 1 

Tlogomas Malang. 

3) Mendeskripsikan gaya bahasa berdasarkan nada yang terdapat dalam 

penguatan pembelajaran oleh mahasiswa praktikan di Kelas XI di MA 

Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukan suatu 

manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam gaya bahasa berdasarkan 

tujuan pembelajaran diatas, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

pengembangan wacana keilmuan dan keterampilan berbahasa guru dalam 

mendidik dan mencerdaskan siswa sehingga tercapai ketuntasan belajar secara 

optimal. 

b. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan, dapat bermanfaat bagi guru 

sebagai refrensi untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan berbahasa dalam 

proses mengajar. Penelitian ini, juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk pengembangan dalam penelitian terkait 

dengan analisis gaya bahasa terhadap penguatan guru dalam interaksi belajar 

mengajar dari aspek yang lain. 
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1.6. Definisi Operasional 

Untuk memberikan batasan pengertian istilah-istilah kunci yang dipakai 

dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang sehubungan dengan penelitian ini 

dapat peneliti jelaskan sebagai berikut: 

a. Bahasa merupakan suatu sistem vokal dan simbol yang digunakan oleh 

anggota masyarakat untuk berkomunikasi. Jendra (dalam Aslinda dan Leni 

Syafyahya, 2007: 92). 

b. Gaya Bahasa merupakan cara menggunakan bahasa yang sesuai dan bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada pendengar. Melalui gaya bahasa 

memungkinkan seseorang dapat menilai pribadi, watak, dan  kemampuan 

seorang pengguna bahasa (Keraf, 2013: 23). 

c. Penguatan guru adalah respon positif yang dilakukan guru atas prestasi yang 

dicapai anak dalam proses belajarnya, dengan tujuan untuk mempertahankan 

dan meningkatkan perilaku tersebut. Atau penguatan dapat diartikan pula 

sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut (Marno dan  Idris, 

2008: 132).  

d. Sendi gaya bahasa adalah sendi penggunaan gaya bahasa yang baik dan benar 

dan dinilai baik apabila mengandung tiga unsur yaitu kejujuran, sopan-santun, 

menarik (Keraf, 2000: 113). 

e. Jenis gaya bahasa adalah gaya bahasa yang ditinjau dari bermacam-macam 

sudut pandang nonbahasa dan bahasa, untuk melihat gaya secara luas. 

Sehingga pembagian berdasarkan masalah nonbahasa tetap diperlukan tetapi 
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untuk memberi kemampuan dan keterampilan maka uraian mengenai gaya 

dilihat dari aspek kebahasaan akan lebih diperlukan (Keraf, 2000: 115). 

f. Gaya bahasa berdasarkan nada adalah cara seseorang menggunakan bahasa-

bahasa yang dipilih dan diatur untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan 

bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau lawan 

tuturnya dengan menggunakan gaya yang sesuai  (Keraf, 2000: 121). 

g. Nada adalah tinggi rendahnya suara ketika seorang mengucapkan kata dalam 

suatu kalimat. Tinggi rendahnya pengucapan bunyi, kata atau kalimat dapat 

mengubah pengertian kata atau kalimat tersebut (Joe: 2013).  

 

 

 

 


