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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia membutuhkan interaksi 

dengan orang lain. Interaksi tersebut akan berjalan lancar bila didukung oleh 

komunikasi yang baik. Untuk itu dibutuhkan sarana komunikasi berupa bahasa 

agar seseorang dapat mengungkapkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya 

sehingga lawan tuturnya memahami maksud ungkapan yang dikemukakan oleh 

penutur tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi bahasa yaitu bahasa 

sebagai alat komunikasi. 

Keraf (2001: 5) berpendapat bahwa anggota-anggota masyarakat dapat 

dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa mampu menghubungkan 

antara satu orang dengan orang lain serta memungkinkan interaksi antara satu 

orang dengan orang lain di lingkungannya. Melalui bahasa pula seorang anggota 

masyarakat sacara perlahan-lahan dapat belajar mengenal adat-istiadat, tingkah 

laku, dan tata-krama dalam masyarakat. 

Manusia sebagai anggota masyarakat setiap hari pasti melakukan interaksi 

dengan anggota masyarakat lain untuk bekerja sama. Dalam segala kegiatan, 

seseorang pasti melakukan interaksi satu sama lain. Seperti di pasar, di jalan, 

bahkan di sekolah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk 

berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa 

berfungsi dalam kondisi dan situasi apapun. 
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Dalam kondisi dan situasinya, bahasa merupakan gejala sosial yang sangat 

kompleks. Banyaknya cabang linguistik yang mengkaji tentang bahasa belumlah 

cukup sebab pembahasan tentang bahasa juga diperhitungkan dari faktor sosial 

dan situasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik sebagai bahan 

untuk menganalisis tuturan. 

Tindak tutur atau speech act merupakan suatu tindakan yang diungkapkan 

melalui bahasa dan disertai dengan tindakan anggota badan untuk mendukung 

penyampaian petutur.  Tindakan tersebut dapat berupa gerak tubuh atau ekspresi 

wajah yang ditampilkan oleh penutur untuk mendukung ujarannya. Ada beberapa 

kriteria situasi ujar dalam proses tindak tutur untuk membedakan fenomena 

bahasa, antara lain: (1) yang menyapa (penyapa) dan yang disapa (penutur), (2) 

konteks sebuah tuturan, (3) tujuan sebuah tuturan, (4) tuturan sebagai bentuk 

tindak kegiatan, (5) tuturan sebagai produk tindak verbal (Leech, 1993: 19-20). 

Dalam proses tindak tutur terdapat salah satu aspek situasi ujar yang 

melibatkan yang menyapa dan yang disapa. Maksudnya dalam proses terjadinya 

melibatkan penutur sebagai penyampai pesan dan lawan tutur sebagai penerima 

pesan. Hal tersebut dapat membuat proses komunikasi yang efektif dan interaktif. 

Oleh karena apa yang ada dalam pikiran penutur tersampaikan, maka komunikasi 

dapat dikatakan berhasil. 

Proses komunikasi yang melibatkan penutur dan lawan tutur dapat terjadi di 

mana saja, misalnya di sekolah. Dalam lingkungan sekolah, guru dapat berperan 

sebagai penutur saat memberi materi pada siswa dan siswa dapat bertindak 

sebagai lawan tutur saat guru menerangkan materi pelajaran di depan kelas. 
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Namun sebaliknya, seorang guru juga dapat berperan sebagai lawan tutur saat 

siswa mengajukan pertanyaan dan siswa beralih menjadi penutur. Kejadian 

tersebut dapat menimbulkan sebuah interaksi belajar mengajar yang baik. 

Dalam interaksi belajar mengajar terdapat berbagai komponen. Masing-masing 

komponen saling mempengaruhi hingga dapat tercapai tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Slameto (2003: 1), dalam proses 

pendidikan di sekolah kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini 

berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung 

pada bagaimana proses yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. 

Selain siswa, guru juga berpengaruh saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Seorang guru sebagai tenaga pendidik harus mempunyai keterampilan-

keterampilan dasar sebagai acuan dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar 

merupakan keterampilan dasar sebagai bekal seorang calon guru sebelum 

menjalankan tugasnya. Delapan keterampilan dasar mengajar guru yaitu 

keterampilan memberikan penguatan, keterampilan bertanya, keterampilan 

menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil (Hasibuan dan Moedjiono, 1985: 58-88). 

Keterampilan mengajar di atas wajib dimiliki oleh seorang guru dan dituntut 

untuk mampu menerapkan keterampilan-keterampilan tersebut saat interaksi 

belajar mengajar di kelas berlangsung. Di antara keterampilan mengajar tersebut, 

keterampilan bertanya yang sering ditemukan penggunaannya dalam interaksi 
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belajar mengajar di kelas. Secara umum, guru akan menggunakan keterampilan 

bertanya kepada siswanya. 

Pertanyaan memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan 

pertanyaan adalah sebagai alat untuk mengetahui efektifitas belajar mengajar. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

tujuan pembelajaran dapat diwujudkan, metode, dan materi pelajaran 

dimanfaatkan sesuai dengan kondisi belajar mengajar. Bertanya merupakan 

stimulus efektif yang dapat mendorong kemampuan berfikir. Selain itu dengan 

menggunakan pertanyaan, materi sebenarnya hanya berisi informasi-informasi 

materi pokok pelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru sehingga 

pengetahuan siswa tidak terpaku pada materi pokok pelajaran melainkan juga 

memperoleh informasi-informasi aktual dan dapat menambah pengalaman belajar 

siswa. 

 Tuturan interogatif dalam interaksi belajar mengajar digunakan dalam jenjang 

pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Dalam jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar (SD), kalimat pertanyaan sering digunakan untuk mengasah 

kemampuan siswa dalam memperoleh materi pelajaran sebelumnya dan 

selanjutnya dikaitkan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Respon yang 

diberikan siswa saat guru menggunakan pertanyaan dalam belajar mengajar dapat 

menjadi acuan bahwa respon siswa dalam belajar cukup tinggi. 

 Namun penggunaan tuturan interogatif yang digunakan guru disesuaikan juga 

dengan kondisi siswa di kelas. Maksudnya, guru harus mampu memilih dan 

memilah kata saat interaksi berlangsung. Dalam pendidikan SD, guru biasanya 
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menghubungkan dengan fenomena atau kejadian nyata sesuai dengan kegiatan 

sehari-hari siswa. Dengan begitu, siswa dengan cepat mencerna dan 

mengembangkan imajinasi mereka sehingga siswa dapat mengerti maksud guru. 

 Dalam pembagian kelas sekolah dasar, terdapat dua kelas besar yaitu kelas 

rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah adalah kelas bawah yang terdiri dari kelas 1, 

2, dan 3. Sedangkan kelas tinggi adalah kelas atas yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 

6. Kelas 4 merupakan awal menuju kelas tinggi yang menuntut siswanya untuk  

mulai mengembangkan pikirannya lebih jauh lagi. Guru sebagai fasilitator 

diharapkan mampu membimbing dengan baik agar murid dapat menguasai mata 

pelajaran yang diajarkan. 

 Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan keterampilan dasar guru 

khususnya keterampilan bertanya dalam interaksi belajar mengajar sudah 

dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Farisca Irawan pada 

tahun 2011 berjudul “Strategi Bertanya Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar 

Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang”. Hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa berbagai macam bentuk pertanyaan guru yang disampaikan 

kepada siswa berdasarkan materi yang dipelajari. Jenis-jenis pertanyaan guru yang 

disampaikan adalah pertanyaan permintaan, pertanyaan retorik, pertanyaan 

mengarahkan atau menuntun, dan pertanyaan menggali.sedangkan strategi 

bertanya yang digunakan yaitu dengan mengacungkan tangan, menggunakan 

kalimat sindiran, serta memerintahkan siswa untuk membacakan tugas sebagai 

penggali potensi berpikir. 
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 Penelitian lain yang berkaitan juga dilakukan oleh Mey Ria Ulfa tahun 2008 

berjudul “Penggunaan Teknik Bertanya Guru untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berfikir Siswa dalam Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X SMA 

Ma‟arif Pandaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas 

guru, aktivitas siswa, respon siswa, dan ketuntasan belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan penekanan teknik bertanya pada pokok bahasan 

trigonometri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan penekanan teknik bertanya pada pokok bahasan 

trigonometri selama pembelajaran pada pertemuan I, II, III menunjukkan rata-rata 

dari skor rata-rata setiap aktivitas guru sebanyak 3,77 dengan kategori baik. 

Aktivitas siswa yang diperoleh sesuai dengan kegiatan belajar mengajar yaitu 4,11 

dengan kategori sangat baik. Respon positif diperoleh dengan kegiatan belajar 

mengajar yaitu 89,67%. Hasil tes menunjukkan ketuntasan belajar secara klasikan 

diperoleh skor 95, dengan presentase 82,5% dari jumlah siswa tuntas sebanyak 33 

siswa. 

 Penggunaan tuturan introgatif dalam interaksi belajar mengajar perlu dilakukan 

karena dengan bertanya seorang guru dapat membantu siswa dalam belajar, 

meningkatkan kemampuan berfikir, dan merangsang kemampuan berfikir siswa. 

Dalam kalimat tanya terdapat beberapa sifat yang sangat mendukung 

penggunaannya dalam sebuah interaksi belajar mengajar. Salah satunya sifat 

menguji yang maksudnya untuk menyelidiki apakah seseorang atau murid sudah 

menguasai pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
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 Uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang ada belum 

mendeskripsikan tentang jenis tuturan interogatif, makna tuturan interogatif, 

fungsi tuturan interogatif dan kesopanan yang digunakan saat guru bertutur. 

Penelitian tuturan interogatif yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa wujud tuturan 

guru kelas berhubungan dengan tuturan interogatif. Penggunaan kalimat tersebut 

berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan bertanya. Oleh 

karena itu, penelitian ini mengambil judul “Tuturan Interogatif Guru Kelas IV 

dalam Interaksi Belajar Mengajar di SD Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tuturan interogatif 

guru kelas IV dalam interaksi belajar mengajar di SD Muhammadiyah I Malang 

Tahun Ajaran 2011/2012. Namun, sebuah penelitian memerlukan adanya 

pembatasan masalah, agar penelitian ini berjalan secara terarah dalam 

hubungannya dengan pembahasan permasalahan Pembatasan ini dapat 

memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. 

Pada penelitian ini penulis membatasi pada tuturan interogatif guru kelas dalam 

interaksi belajar mengajar di SD Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 

2011/2012. Tuturan interogatif yang digunakan guru dibatasi pada tuturan 

interogatif yang berhubungan dengan mata pelajaran. Sampel yang digunakan 
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adalah guru yang sedang melakukan pengajaran di kelas IV SD. Mata pelajaran 

tidak dibatasi untuk mata pelajaran tertentu, melainkan semua mata pelajaran yang 

diajarkan di kelas tersebut yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PKn, dan 

IPS. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana jenis, fungsi, makna, dan strategi kesantunan Tuturan Interogatif 

Guru Kelas IV dalam kegiatan awal Interaksi Belajar Mengajar di SD 

Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 2011/2012? 

2. Bagaimana jenis, fungsi, makna, dan strategi kesantunan Tuturan Interogatif 

Guru Kelas IV dalam kegiatan inti Interaksi Belajar Mengajar di SD 

Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 2011/2012? 

3. Bagaimana jenis, fungsi, makna, dan strategi kesantunan Tuturan Interogatif 

Guru Kelas IV dalam kegiatan penutup Interaksi Belajar Mengajar di SD 

Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 2011/2012? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan masalah yang diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis, fungsi, makna, dan strategi kesantunan Tuturan 

Interogatif Guru Kelas IV dalam kegiatan awal Interaksi Belajar Mengajar di 

SD Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 2011/2012. 
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2. Mendeskripsikan jenis, fungsi, makna, dan strategi kesantunan Tuturan 

Interogatif Guru Kelas IV dalam kegiatan inti Interaksi Belajar Mengajar di SD 

Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Mendeskripsikan jenis, fungsi, makna, dan strategi kesantunan Tuturan 

Interogatif Guru Kelas IV dalam kegiatan penutup Interaksi Belajar Mengajar 

di SD Muhammadiyah I Malang Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan cuan guru dalam memberikan variasi 

pertanyaan saat mengajar. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk merefleksi diri dalam 

berkomunikasi, khususnya di dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

     Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1. Tuturan Interogatif adalah tuturan atau ucapan guru berupa pertanyaan yang 

dituturkan saat interaksi belajar mengajar berlangsung.  

2. Interaksi belajar mengajar adalah istilah yang melukiskan hubungan aktif yang 

bersifat dua arah atau timbal balik antara guru dan siswa hingga tercapai suatu 

tujuan tertentu dalam pembelajaran (Masnur, 1987: 95). 
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3. Jenis adalah yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dsb) yg khusus (Setiawan, 

2010). Jenis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis tuturan interogatif 

yang telah dibagi ke dalam beberapa bagian menurut teori yang digunakan. 

4. Makna adalah pengertian yang disampaikan oleh pembicara atau penulis 

(Setiawan, 2010). Makna dalam penelitian ini berupa makna interogatif yang 

dihubungkan dengan teori yang digunakan. 

5. Fungsi adalah kegunaan suatu hal (Setiawan, 2010). Fungsi dalam penelitian 

ini berupa fungsi ilokusi tuturan interogatif yang disesuaikan dengan teori yang 

digunakan. 

6. Strategi kesantunan adalah jenis, tindakan atau aksi yang terjadi saat tuturan 

interogatif dilakukan. 

 

 

 

 

 


