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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri (Chaer, 2007:30). Oleh karena itu, bahasa berperan penting 

dalam kehidupan manusia. Pengertian bahasa secara umum dapat didefenisikan 

sebagai lambang bunyi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. 

Pengertian lain dari bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang 

yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia.  

Bahasa berfungsi sebagai sarana atau alat yang efektif untuk 

berkomunikasi, dengan bahasalah manusia dapat menyampaikan fakta, pikiran, 

perasaan, keinginan, dan sikapnya. Selain itu, dengan bahasa  manusia dapat 

mengemukakan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 

Bahasa juga dapat mencerminkan karakter penggunanya. Oleh karena itu,  dalam 

penggunaannya dituntut untuk memperhatikan kaidah-kaidah kesantunan, baik 

saat berbahasa di lingkungan masyarakat, di kampus, ataupun di sekolah termasuk 

di taman kanak-kanak. Oleh karena itu, dalam berbahasa termasuk di dalam 

lingkungan sekolah harus mencerminkan karakter yang baik, yang salah satu 

penandanya yakni kesantunan. 

  Kesantunan berbahasa yang dilakukan dalam konteks sekolah dapat 

berupa kesantunan yang dilakukan oleh antar guru, antar siswa, antara guru 
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dengan siswa, dan sebaliknya. Hal tersebut penting artinya untuk memberikan 

keteladanan tentang berbahasa yang ideal bagi generasi muda, khususnya pada 

siswa.  

Pertumbuhan dan perkembangan bahasa ditentukan oleh masyarakat 

pemakai bahasa yang bersangkutan, sedangkan masyarakat pemakai bahasa 

tersebut antara yang satu dengan yang lain tidak terlepas dari pengaruh dan 

mempengaruhi. Oleh karena itu, guna menumbuhkan kemampuan berbahasa yang 

maksimal, kesantunan berbahasa harus ditanamkan dalam diri siswa. Salah satu 

cara dilakukan melalui pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

berkarakter, yakni menumbuhkan kemampuan berbahasa secara santun sebagai 

nilai utama pembelajaran di sekolah. 

Kesantunan yang diekspresikan dalam tindak tutur  tentunya dapat 

membangun budaya komunikasi yang baik. Kesantunan dapat menghindarkan diri 

dari perbedaan pendapat dan persepsi yang salah. Untuk mewujudkan komunikasi 

yang baik dalam pembelajaran diperlukan suatu komunikasi yang baik pula antara 

guru dengan siswa. Kesantunan dibedakan menjadi  dua, yaitu kesantunan 

pragmatik dan kesantunan linguistik. Rahardi menyatakan bahwa kesantunan 

linguistik ditandai dengan panjang pendek tuturan, urutan tuturan, dan dengan 

ungkapan-ungkapan suatu tuturan sebagai penanda kesantunan (Rahardi, 2005: 

118). 

Kesantunan linguistik sangat berperan penting dalam pembelajaran, karena 

sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran 

khususnya pendidikan di TK hakikatnya adalah belajar sambil bermain, salah 
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satunya melalui bahasa, karena itu bahasa guru seharusnya dapat menjadi „model 

rujukan‟ berbahasa yang santun bagi siswa. Oleh karena itu pola pikirnya kembali 

pada penanaman karakter usia dini. Pada dasarnya ingatan anak umur empat 

sampai lima tahun masih kuat ingatannya untuk menanamkian kesantunan yang 

diajarkan oleh guru. Diterapkannya kesantunan tersebut, bertujuan untuk 

membentuk karakter yang baik dan juga melahirkan generasi yang memiliki moral 

yang baik dengan ditanamkannya bahasa yang baik dan santun. 

Bahasa guru di TK Dharma Wanita Persatuan I dalam pembelajaran 

sehari-hari sudah menunjukkan adanya penggunaan kesantunan berbahasa. Hal 

tersebut tampak dari cara guru bertutur dengan siswa. Fenomena komunikasi yang 

baik antara guru dengan siswa tampak dalam pembelajaran di kelas. Dengan 

kemampuan berbahasa yang dimiliki, guru dengan mudah dapat mengkondisikan 

siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk itu, peneliti tertarik 

meneliti tentang kesantunan linguistik dan berupaya memotret tentang kesantunan 

linguistik sebagai fenomena yang perlu diteliti. Warna kesantunan linguistik 

tampak dalam kehidupan sehari-hari di mana-mana. Fenomena tersebut dapat 

dilihat pada percakapan berikut ini. 

Pn: Tolong ambilkan surat lamaran yang masuk tadi siang mbak.  

Mt: Iya bu. 

(Konteks: Percakapan terjadi di dalam ruang kerja, pada saat Ibu 

personalia akan menyeleksi lamaran pekerjaan. Ibu personalia menyuruh 

salah satu asistennya) 

 

Dalam kutipan di atas, Ibu personalia (Pn) menggunakan kesantunan 

linguistik, tampak mengekspresikan kesantunan dengan penanda imperatif 

suruhan tolong. Selanjutnya yakni penggunaan kata sapaan mbak pada orang yang 
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libih muda darinya. Penanda kata  tolong sebagai penanda kalimat imperatif 

suruhan penentu kesantunan linguistik kepada asisten pribadi (Mt) agar 

melakukan sesuatu seperti yang dimaksud dalam tuturan tersebut. 

Penelitian tentang kesantunan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Akhriyani (2011) yang berjudul “Kesantunan Pemakaian Tuturan Imperatif 

Mahasiswa di Tempat Indekos”. Penelitian tersebut mendeskripsikan wujud 

pragmatik kesantunan pemakaian tuturan imperatif mahasiswa di tempat indekos. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Akhriyani tersebut memfokuskan pada 

kesantunan pemakaian tuturan imperatif berkonstruksi deklaratif, berkonstruksi 

imperatif, berkonstruksi interogatif, berkonstruksi eksklamatif, dan berkonstruksi 

emafatik. Penelitian tersebut menghasilkan tujuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi munculnya kesantunan pemakaian tuturan imperatif  mahasiswa di 

tempat indekos. Selain itu, penelitian tersebut juga menghasilkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi munculnya kesantunan pemakaian tuturan imperatif  

pematuh maksim, pemakaian tuturan imperatif  skala kerugian dan keuntungan, 

pemakaian tuturan imperatif skala pilihan, pemakaian tuturan imperatif  skala 

ketidaklangsungan, pemakaian tuturan imperatif  skala keotoritasan, dan 

pemakaian tuturan imperatif  jarak sosial. 

Di samping penelitian yang dilakukan oleh Akhriyani, penelitian mengenai 

kesantunan  juga pernah dilakukan oleh Luthfiatin (2009) yang berjudul 

“Kesantunan Imperatif dalam Interaksi Antarsantri Putri Pondok Pesantren Sunan 

Drajat Banjaranyar”. Hasil penelitian tersebut yakni, wujud pemakaian 

kesantunan imperatif, makna dasar pragmatik imperatif yang mencakup tentang 
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wujud formal imperatif dan wujud pragmatik imperatif, selanjutnya mengenai 

strategi kesantunan imperatif dalam interaksi antarsantri putri pondok pesantren 

Sunan Drajat Banjaranyar Paciran Lamongan dilihat dari tingkat ilmu dan status 

kelembagaan mencakup tentang kesantunan pragmatik imperatif. 

Berbeda dengan penelitian Akhriyani, pada penelitian ini mengangkat 

judul ”Kesantunan Linguistik Bahasa Guru dalam Pembelajaran di Taman Kanak-

kanak (TK)  Dharma Wanita Persatuan I Pandaan”. Peneliti mengangkat tiga 

permasalahan, yang pertama, wujud panjang pendek sebagai penentu kesantunan 

linguistik yang diukur dari jumlah kata dalam setiap kalimat. Kedua, wujud urutan  

sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan guru yang diukur dari tata kalimat. 

Ketiga, wujud ungkapan-ungkapan penanda kesantunan linguistik tuturan guru 

yang diukur dari jenis tuturan imperatif, interogatif dan deklaratif.  

Di samping itu, penelitian yang akan dilakukan memungkinkan untuk 

menghasilkan gambaran perilaku berbahasa ketika guru berinteraksi dengan siswa 

melalui berbagai wujud kesantunan linguistik yang mengandung panjang pendek 

tuturan, urutan tuturan, ungkapan-ungkapan penanda kesantunan sebagai penentu 

kesantunan linguistik. Serta menghasilkan kesantunan yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, karena perbedaan subjek penelitian, tempat penelitian, dan 

sosiobudaya yang melingkupinya juga berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyangkut tentang kesantunan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi  judul “Kesantunan 

Linguistik Bahasa Guru dalam Pembelajaran di TK Dharma Wanita Persatuan I 

Pandaan”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Munurut Rahardi, kesantunan linguistik mencakup beberapa hal yakni, 

panjang pendek kalimat sebagai penentu kesantunan linguistik, urutan tuturan 

kalimat sebagai penentu kesantunan linguistik, intonasi dan isyarat-isyarat, 

ungkapan-ungkapan kalimat sebagai pananda kesantunan linguistik, intonasi dan 

isyarat-isyarat kinesik sebagai penentu kesantunan linguistik (Rahardi, 2005: 

118). 

  Peneliti lebih memfokuskan pada tiga persoalan saja yakni, panjang 

pendek kalimat, urutan tuturan, dan ungkapan-ungkapan kalimat, karena sangat 

mempengaruhi keterkaitannya dengan kesantunan linguistik. Peneliti tidak 

mengangkat persoalan mengenai intonasi dan isyarat, karena peneliti kesulitan 

untuk mendeskripsikan intonasi dan isyarat melalui kata-kata. Karena intonasi dan 

isyarat tidak bisa dijelaskan secara detail dengan kalimat. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan linguistik dengan memanfaatkan teori 

kesantunan linguistik. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Peneliti mengangkat tiga permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud  panjang pendek tuturan sebagai penentu kesantunan 

linguistik bahasa guru dalam pembelajaran di TK Dharma Wanita Persatuan I 

Pandaan? 

2) Bagaimana wujud urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik 

bahasa guru dalam pembelajaran di TK Dharma Wanita Persatuan I Pandaan? 
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3) Bagaimana wujud ungkapan-ungkapan tuturan sebagai penanda kesantunan 

linguistik bahasa guru dalam pembelajaran di TK Dharma Wanita Persatuan I 

Pandaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian 

dirumuskan. 

1) Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud  panjang pendek tuturan sebagai 

penentu  kesantunan linguistik bahasa guru dalam pembelajaran di TK 

Dharma Wanita Persatuan I Pandaan. 

2) Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud urutan tuturan sebagai penentu 

kesantunan linguistik bahasa guru dalam pembelajaran di TK Dharma Wanita 

Persatuan I Pandaan. 

3) Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud ungkapan-ungkapan tuturan 

penanda kesantunan linguistik bahasa guru dalam pembelajaran di TK 

Dharma Wanita Persatuan I Pandaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat, dapat memberikan bukti kepada masyarakat bahwa 

kesantunan linguistik merupakan suatu hal yang melekat di dalam komunikasi 

manusia termasuk dalam komunikasi belajar mengajar di dalam kelas.  

Manfaatnya antara lain sebagai berikut. 



8 
 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru TK Dharma 

Wanita Persatuan I Pandaan, sebagai salah satu bahan acuan untuk menyusun 

bahan ajar, khususnya bahan ajar untuk pembelajaran keterampilan berbahasa 

Indonesia. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi 

dan evaluasi diri bagi guru dam siswa di TK Dharma Wanita Persatuan I 

Pandaan terhadap penggunaan bahasa sebagai alat berkomunikasi dalam 

pencapaian hasil belajar yang maksimal. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu bahan informasi di bidang linguistik, khususnya dalam kajian 

tindak tutur yang berkaitan dengan kesantunan linguistik berbahasa 

Indonesia. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut 

disajikan definisi secara operasional beberapa istilah. 

1) Kesantunan linguistik adalah tuturan yang direalisasikan dalam tanda-tanda 

verba dengan sejumlah strategi yang bersifat linguistik ditandai dengan 

panjang pendek kalimat sebagai penentu kesantunan linguistik, urutan tuturan 

kalimat sebagai penentu kesantunan linguistik, intonasi dan isyarat-isyarat, 

ungkapan-ungkapan kalimat sebagai pananda kesantunan linguistik, intonasi 

dan isyarat-isyarat kinesik sebagai penentu kesantunan linguistik (Rahardi, 

2005: 118). 
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2) Pembelajaran di kelas B TK Dharma Wanita Persatuan I Pandaan adalah 

proses penggunaan tuturan verbal yang melibatkan partisipan guru dan siswa, 

dan terikat konteks sosiokultur masyarakat tutur (Pateda, 1988:6). 

3) Kesantunan linguistik bahasa guru dalam pembelajaran di TK Dharma 

Wanita Persatuan I Pandaan adalah gambaran perilaku berbahasa ketika guru 

berinteraksi dengan siswa melalui berbagai wujud kesantunan linguistik yang 

mengandung panjang pendek tuturan, urutan tuturan, ungkapan-ungkapan 

penanda kesantunan sebagai penentu kesantunan linguistik (Rahardi, 2005: 

118). 

 

 

 
 


