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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda. Salah satu cara untuk 

mengembangkan potensi mereka adalah melalui pendidikan. Pendidikan bertujuan 

untuk mengubah perilaku seseorang menuju kedewasaan. Indrakusuma (1973: 27) 

mengatakan bahwa pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja 

kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk mencapai 

tingkat dewasa. 

 Pendidikan diselenggarakan untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa 

pengecualian. Hal tersebut dijelaskan dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1), 

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu, dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus”. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi hak bagi 

anak-anak normal, tetapi juga hak bagi anak-anak luar biasa. Pendidikan terhadap 

anak-anak luar biasa merupakan pemenuhan terhadap hak mereka untuk 

memperoleh pendidikan. 

 Anak-anak luar biasa, yaitu anak-anak yang memiliki perbedaan  baik 

secara fisik maupun mental jika dibandingkan dengan anak-anak normal. Kirk dan 

Galleger (dalam Iriyanto, 2002: 2) menjelaskan bahwa anak luar biasa adalah anak 
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yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal secara bermakna (signifikan) 

dalam karakteristik mental/intelektual, kemampuan sensoris, karakteristik 

neomotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi, atau gabungan 

dari dua atau lebih variabel tersebut dan karena penyimpangannya tersebut 

diperlukan adanya layanan pendidikan/pembelajaran khusus (pendidikan luar 

biasa) atau modifikasi penyelenggaraan pendidikan. 

 Salah satu tempat untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak luar biasa 

adalah sekolah luar biasa. Iriyanto (2002: 2) mengatakan bahwa pendidikan luar 

biasa adalah usaha sadar dari orang dewasa untuk menumbuhkembangkan semua 

potensi kemanusiaan peserta didik luar biasa yang menyandang ketunaan maupun 

yang dikaruniai keunggulan secara optimal dan terintegrasi agar bermanfaat bagi 

diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang 

Pendidikan Luar Biasa juga dijelaskan bahwa “Pendidikan luar biasa adalah 

pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang 

kelainan fisik dan/atau mental”. 

 Berkaitan penelitian mengenai tuturan guru sekolah luar biasa, maka latar 

penelitian ini adalah lembaga pendidikan luar biasa. Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Sumber Dharma Malang yang 

terletak di Jalan Candi Jago Nomor 28 Malang. Sekolah tersebut diperuntukkan 

bagi anak-anak tunarungu, tunagrahita, dan tunaganda. Penelitian dilakukan di 

kelas VIII. Jumlah siswa dalam kelas tersebut sebanyak lima siswa yang menderita 

tunagrahita.  
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 IQ anak tunagrahita di bawah rata-rata anak pada umumnya. Penyandang 

tunagrahita terbagi atas empat kelompok, yaitu tunagrahita ringan, sedang, berat, 

dan sangat berat. Siswa kelas VIII di SMPLB Sumber Dharma Malang menderita 

tunagrahita kategori ringan. Menurut Apriyanto (2013: 19) tunagrahita ringan atau 

anak mampu didik, yaitu anak yang memiliki kemampuan untuk berkembang dalam 

bidang akademik, sosial, dan juga kemampuan bekerja. IQ yang dimilki anak 

tunagrahita ringan berkisar antara 69-50. 

 Anak-anak tunagrahita juga memiliki beragam keinginan dan gagasan 

seperti anak normal. Apriyanto (2013: 4) menjelaskan bahwa anak tunagrahita 

mempunyai perasaan, keinginan dan mungkin pula ide dan gagasan. Selain itu, 

kebutuhan fisik dan kejiwaan anak-anak tunagrahita juga perlu diperhatikan. 

Kebutuhan fisik anak tunagrahita sama dengan anak normal, seperti makan, minum, 

pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, sarana bermain, bergerak, berolahraga, 

berekreasi, dan hal-hal sejenisnya (Apriyanto, 2013: 58). Kebutuhan kejiawaan 

anak-anak tunagrahita seperti penghargaan, komunikasi, dan sosial. 

 Pendidikan bagi anak-anak luar biasa terutama bagi anak-anak tunagrahita 

sangatlah penting untuk  memandirikan mereka sehingga dapat bertanggungjawab 

pada dirinya sendiri dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Seperti halnya, anak-

anak normal lainnya, anak tunagrahita juga mempunyai persaan, keinginan, dan 

gagasan dalam kehidupan sosial. Pemenuhan terhadap kebutuhan mereka, terutama 

kebutuhan sosialnya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. 

 Pendidikan sebagai suatu proses tentu tidak terlepas dari peran guru. Tenaga 

pendidik atau guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. 
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Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya berkewajiban mengajarkan materi 

pelajaran saja kepada murid. Indrakusuma (1973: 180) mengatakan bahwa seorang 

guru harus benar dapat digugu dan ditiru, artinya segala tutur kata, nasihat-nasihat, 

dan anjuran-anjurannya harus benar-benar dapat dipercaya. Lebih dari itu, guru 

sebagai teladan perlu memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa, salah 

satunya mengajarkan kesantunan dalam bertutur kata. 

 Kesantunan bertutur kata perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini 

karena bahasa berperan penting dalam interaksi sosial sekaligus cerminan karakter 

seseorang. Kesantunan berbahasa perlu diajarkan terhadap anak-anak luar biasa 

sebagai bekal sosial mereka sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat. 

Linkona (dalam Fitri, 2012: 11) menjelaskan bahwa terdapat sepuluh tanda 

kehancuran bangsa yang berdampak pada karakter peserta didik yang meliputi 

(1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) penggunaan 

bahasa dan kata-kata yang buruk; (3) pengaruh peer group yang kuat 

dalam tindak kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak diri; (5) 

pedoman moral baik dan buruk semakin meningkat; (6) etos kerja 

menurun; (7) rasa hormat kepada orang tua dan guru semakin rendah; 

(8) rasa tanggung jawab individu dan warga semakin rendah; (9) 

ketidakjujuran yang semakin membudaya; (10) adanya rasa curiga 

dan kebencian di antara sesama. 

 

 Berdasarkan paparan di atas, salah satu tanda kehancuran bangsa yang 

berdampak pada karakter ialah penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. 

Dengan demikian, bahasa merupakan salah satu hal harus menjadi perhatian serius 

guru. Huda (2009: 7) mengatakan bahwa dalam interaksi pendidikan, hubungan 

antara guru dan siswa harus menunjukkan adanya hubungan edukatif. Dalam proses 

belajar mengajar di kelas, guru dapat mengimplementasikan nilai-nilai kesantunan 
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misalnya melalui tuturan-tuturan yang mengandung kehormatan, persahabatan, 

kelemahlembutan, penghargaan, toleransi dan sebagainya.  

 Interaksi dalam proses belajar mengajar di kelas membentuk suatu pola 

wacana berbentuk lisan. Cook dalam Rani dkk, (2004: 5) menyatakan bahwa 

wacana merupakan suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan 

maupun tulisan. Wacana lisan atau spoken discourse adalah wacana yang 

disampaikan secara lisan, melalui media lisan (Tarigan, 2009: 52). Selanjutnya, 

Tarigan (2009: 52) mengatakan bahwa untuk memahami, menerima, dan 

menikmati wacana lisan ini, para penerima harus menyimak atau 

mendengarkannya. Bentuk-bentuk wacana lisan atau wacana interaktif dapat 

dijumpai pada berbagai situasi, seperti khotbah, ceramah, kuliah, deklamasi, 

maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam situasi komunikasi, apa pun 

bentuk wacananya, diasumsikan adanya penyapa (addressor) dan pesapa 

(addressee (Rani, dkk, 2004: 4). Penyapa dalam wacana lisan adalah pembicara 

sedangkan pesapa adalah pendengar. 

 Kaidah kesantunan berbahasa telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa, 

di antaranya Robin Lakoff, Brown dan Levinsin dan Geoffrey Leech. Dalam 

penelitian ini akan digunakan prinsip kesantunan Leech (1983) karena dianggap 

mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tututran guru secara 

komprehensif. Leech (1983) menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa terdiri atas 

enam maksim, yaitu (a) maksim kearifan, (b) maksim kedermawanan, (c) maksim 

pujian, (d) maksim kerendahan hati, (e) maksim kesepakatan, dan (f) maksim 

simpati. Kesantunan berbahasa akan membuat lawan tutur merasa dihargai dan 
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nyaman sehingga sehingga dapat meminimalisir konflik antara penutur dan lawan 

tutur. 

 Penelitian mengenai kesantunan berbahasa guru pernah dilakukan oleh 

Dewi (2009) dengan judul, Analisis Kesantunan Tindak Tutur Guru dalam Interaksi 

Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Di Kelas XI SMA Negeri 9 Malang. Dalam 

penelitian tersebut dipaparkan mengenai fungsi dan strategi kesantunan guru dalam 

interaksi belajar mengajar bahasa Indonesia di kelas XI SMA Negeri 9 Malang. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa fungsi kesantunan tuturan guru 

yaitu fungsi kompetitif dan fungsi menyenangkan. Selain itu juga dipaparkan 

mengenai strategi kesantunan tuturan guru, yaitu strategi kesantunan positif dan 

negatif. Strategi kesantunan positif meliputi (a) menarik perhatian, keinginan dan 

kebutuhan penutur, (b) melebih-lebihkan rasa ketertarikan persetujuan, simpati 

pada penutur, dan (c) menekankan rasa ketertarikan kepada pendengar, 

menggunakan identitas kelompok. Strategi kesantunan negatif dilakukan dengan 

cara (a) meminta secara tidak langsung menurut kebiasaan, (b) bersikap pesimis, 

(c) meminimalkan pembebanan dan meminta maaf. 

 Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Ningsih (2014) dengan 

judul, Analisis Kesantunan Tindak Tutur Guru dalam Penanaman Nilai Pendidikan 

Karakter pada TK Aisyiyah 26 Malang. Fokus penelitian tersebut berupa tindak 

tutur guru dalam berkomunikasi kepada peserta didik yang bermuatan pendidikan 

karakter. 

 Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan kedua 

penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian 
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sebelumnya adalah  kesamaan kajian, yaitu  fenomena kesantunan berbahasa guru 

dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Perbedaan penelitian ini 

dengan kedua penelitian di atas terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini berupa bentuk, fungsi, dan makna kesantunan dan 

ketidaksantunan tuturan guru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk, 

fungsi, dan makna kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana 

interaksi kelas. Hatch dan Long dalam Rani, dkk (2004: 16) mengatakan bahwa 

analisis wacana tidak hanya penting untuk memahami hakikat bahasa, melainkan 

juga untuk memahami proses belajar bahasa dan perilaku berbahasa. 

 Perilaku berbahasa guru berupa tuturan-tuturan yang santun selama proses 

belajar mengajar merupakan penggunaan bahasa yang penting untuk 

dideskripsikan. Dengan demikian, pembahasan penelitian berjudul Kesantunan 

Tuturan Guru dalam Wacana Interaksi Kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang 

dapat digunakan sebagai  acuan tuturan guru untuk bertutur santun terutama dalam 

proses pembelajaran yang berhubungan dengan anak luar biasa penyandang 

tunagrahita. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagaimana bentuk kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana 

interaksi kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang? 



8 
 

 
 

b. Bagaimana fungsi kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana 

interaksi kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang? 

c. Bagaimana makna kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana 

interaksi kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: 

a. Bentuk kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana interaksi 

kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang. 

b. Fungsi kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana interaksi 

kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang. 

c. Makna kesantunan dan ketidaksantunan tuturan guru dalam wacana interaksi 

kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian berjudul Kesantunan Tuturan Guru dalam Wacana Interaksi 

Kelas di SMPLB Sumber Dharma Malang diharapkan berguna sebagai referensi 

maupun sebagai pengembangan ilmu bahasa Indonesia khususnya di bidang 

pragmatik. 
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1.5 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu adanya penegasan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penegasan istilah yang dimaksud adalah sebagai 

berikut. 

a. Kesantunan Tuturan Guru 

 Kridalaksana (2011: 110) mengatakan bahwa kesantunan (politeness) 

adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa santun adalah halus dan baik yang 

menyangkut budi bahasa maupun tingkah laku serta sabar, tenang dan sopan. 

Dengan demikian, kesantunan tuturan guru merupakan perilaku berbahasa guru 

yang halus dan berbudi untuk mengubah perilaku berbahasa siswa. 

b. Bentuk Kesantunan dan Ketidaksantunan Tuturan Guru 

 Bentuk kesantunan tuturan guru dalam penelitian ini berupa tuturan guru 

selama proses belajar mengajar di kelas yang memenuhi maksim kesantunan atau 

yang menunjukkan pematuhan terhadap maksim (a) maksim kearifan, (b) maksim 

kedermawanan, (c) maksim pujian, (d) maksim kerendahan hati, (e) maksim 

kesepakatan, dan (f) maksim simpati. Sebaliknya, bentuk ketidaksantunan 

merupakan pelanggaran terhadap maksim (a) maksim kearifan, (b) maksim 

kedermawanan, (c) maksim pujian, (d) maksim kerendahan hati, (e) maksim 

kesepakatan, dan (f) maksim simpati. 

c. Fungsi Kesantunan dan Ketidaksantunan Tuturan Guru 

 Fungsi menurut Kridalaksana (2011: 67) di antaranya adalah (1) 

penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu dan (2) peran unsur dalam suatu ujaran 
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dan hubungannya secara struktural dengan unsur lain. Tarigan (2009: 6) 

mengatakan bahwa peranan dan fungsi bahasa bergantung kepada situasi dan 

kondisi, bergantung pada konteks. 

d. Makna Kesantunan dan Ketidaksantunan Tuturan Guru 

 Makna dapat diartikan sebagai, (1) maksud pembicara, (2) pengaruh satuan 

bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, 

(3) hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan 

alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, dan (4) 

cara menggunakan lambang-lambang bahasa (Kridalaksana, 2011: 148). Makna 

dalam penelitian ini adalah penafsiran tuturan guru yang didasarkan pada faktor-

faktor nonlinguistik, seperti pembicara, pendengar, bila dan dimana tuturan tersebut 

diujarkan serta daya ilokusi tuturan yang meliputi asertif, direktif, komisif, dan 

ekspresif. 

e. Maksim 

 Maksim adalah pernyataan ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran 

umum tentang sifat-sifat manusia (KBBI). Selain itu, Chaer (2010: 56) membuat 

padanan kata maksim dengan ketentuan dan ajaran. Dengan demikian, istilah 

maksim dalam penelitian adalah pernyataan yang berisi ketentuan dan ajaran untuk 

bertutur secara santun. 

f. Tindak Tutur 

 Tindak tutur atau tindak ujar adalah aksi (tindakan) dengan menggunakan 

bahasa (Djajasudarma, 2012: 53). Selain itu, Aslinda dan Leni (2010: 34) 

mengatakan bahwa tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam 
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kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. Dengan 

demikian, tindak tutur adalah penggunaan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk 

tuturan dalam berkomunikasi. 

g. Tuturan 

 Tuturan adalah wacana yang menonjolkan rangkaian peristiwa dalam 

serentetan waktu tertentu, bersama dengan partisipan dan keadaan tertentu 

(Kridalaksana, 2011: 248). Selain itu, Chaer (2010: 22) mengatakan bahwa tuturan 

adalah realisasi dari bahasa. Dengan demikian, tuturan adalah penggunaan bahasa 

dalam suatu peristiwa yang ditandai dengan adanya partisipan yaitu penutur dan 

lawan tutur. 

h. Tindak Tutur Lokusi 

 Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu 

sebagaimana adanya (Chaer, 2010: 27). Pendapat lain mengenai tindak tutur lokusi 

dikemukakan oleh Rahardi (2009: 17), yaitu tindak tutur dengan kata, frasa, dan 

kalimat, sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu 

sendiri. Dengan demikian, tindak tutur lokusi adalah ujaran yang sesuai dengan 

makna referenya. 

i. Tindak Tutur Ilokusi 

 Tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan 

fungsi tertentu di dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya (Rahardi, 2009: 17). 

Jadi, Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan makna 

dan fungsi sebuah ujaran. 
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j. Tindak Tutur Perlokusi 

 Nababan (1987: 18) menjelaskan bahwa tindak tutur perlokusi adalah hasil 

atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai dengan situasi 

dan kondisi pengucapan kalimat itu. Jadi, tindak tutur perlokusi adalah reaksi lawan 

tutur sebagai efek yang ditimbulkan dari tuturan penutur. 

k. Wacana Interaksi Kelas 

 Wacana interaksi kelas merupakan keseluruhan kegiatan belajar mengajar 

di kelas berbentuk percakapan yang melibatkan guru dan siswa. Martutik (1996: 

13) mengatakan bahwa percakapan termasuk salah satu jenis wacana, yaitu wacana 

interaksional karena percakapan terjadi dalam suatu interaksi antara penutur dan 

lawan tutur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


