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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bahasa bukan semata-mata sebagai alat untuk menyatakan sesuatu tetapi 

juga melakukan sesuatu. Dalam usaha untuk mengungkapkan sesuatu seseorang 

tidak hanya menghasilkan tuturan yang mendukung kata-katanya saja, akan tetapi 

akan memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan itu. Tindakan-

tindakan yang ditampilkan lewat tuturan bisanya disebut dengan tindak tutur 

(George, 2006: 82).  

Tuturan merupakan ujaran lisan atau rentang pembicaraan yang didahului 

dan diakhiri dengan baik oleh pihak penutur. Sebuah tuturan adalah pemakaian 

sepenggal bahasa oleh seorang petutur, pada suatu kesempatan atau peristiwa 

tertentu. Ini berarti sebuah tuturan menunjukan adanya interaksi antara kalimat-

kalimat yang diucapkan para petutur dalam waktu tertentu atau situasi tutur. Pada 

pengklasifikasiannya tuturan terbagi ke dalam beberapa jenis. Jenis tuturan 

dibedakan berdasarkan penggunaan dan fungsinya, yang salah satu diantaranya 

adalah tuturan performatif.  

Tuturan performatif adalah tuturan yang menyatakan bahwa tuturan itu 

akan dilaksanakan atau terlaksana (Parera, 2004: 264). Menurut J. Austin dalam 

Parera (2004: 265) tuturan performatif adalah tuturan yang melukiskan tindak 

pertuturan yang akan dilaksanakan sendiri. Bentuk dari tuturan performatif ini 

adalah tindakan-tindakan langsung misalnya, tindakan berterimakasih, tindakan 
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memohon maaf, tindakan memberi nama, dan lain-lain. Dengan demikian maka, 

penggunaan tuturan performatif ini akan disesuaikan dengan situasi tutur sebagai 

penyampai informasi. Di antara fungsi situasi tutur sebagai media penyampai 

informasi, salah satunya terjadi pada interaksi belajar mengajar siswa di sekolah. 

Proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan komunikasi yang 

berlangsung di dalam kelas antara guru dan siswa. Agar proses komunikasi 

berjalan dengan kondusif, maka harus ada sebuah komunikasi yang mempunyai 

tujuan. Tujuan inilah yang akan membantu komunikasi berjalan dengan baik 

yakni, komunikasi yang disertai dengan adanya hubungan timbal balik dari guru 

dan siswa.  Rangkaian dari peristiwa komunikasi inilah yang dinamakan dengan 

interaksi belajar mengajar.  

Pada interaksi belajar mengajar terdapat beberapa komponen pendukung 

keberhasilan belajar dan mengajar di kelas. Komponen-komponen yang telah ada 

akan saling mendukung satu sama lain, sehingga dapat tercapai tujuan dari 

pendidikan dan pengajaran. Proses belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok, berarti berhasil tidaknya tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana 

proses yang dialami oleh siswa. Selain siswa, guru juga merupakan salah satu 

komponen dari keberhasilan tujuan pendidikan. Hal ini menuntut seorang guru 

harus memiliki kemampuan-kemampuan dasar dalam mendidik, yang akan 

dijadikan dasar acuan dalam proses mendidik siswanya. Guru bertugas sebagai 

pengelola kegiatan belajar mengajar. Namun tugas seorang guru tidak hanya 

sampai pada  pengelolaan belajar mengajar saja, melainkan ada beberapa 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Proyek  
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Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) mengembangkan profil kemampuan 

mengajar dalam 10 kompetensi mengajar, yang salah satunya adalah kemampuan 

mengelola interaksi belajar mengajar (Poerwanti dan Widodo, 2002: 2).  

Dalam proses interaksi belajar mengajar di kelas, kemampuan berbahasa 

yang paling menonjol dan harus dikuasai oleh seorang guru adalah 

berbicara/bertutur. Keterampilan ini akan berfungsi sebagai pengontrol  kegiatan 

dan memperoleh informasi pada kegiatan belajar di kelas. Untuk itu  guru dituntut  

memiliki  performa yang baik ketika sedang berinteraksi dengan siswa. Hal 

tersebut tidak akan terlepas dari ruang lingkup keprofesionalan seorang guru 

dalam mendidik, sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang manyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga 

profesional. 

Tuturan performatif yang dituturkan oleh guru berperan penting sebagai 

alat untuk mengukur efektivitas belajar mengajar yang dilaksanakan. Tuturan-

tuturan performatif dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa akan segala maksud, tindakan, dan  perintah-perintah guru. Tuturan 

performatif dari guru akan diwujudkan dengan respon dari tindakan yang 

dilakukan oleh siswa. Dengan demikian, hubungan timbal balik dalam proses 

interaksi belajar akan berjalan dengan baik. 

Melihat komponen-komponen pendidikan yang ada, maka guru 

merupakan salah satu komponen yang paling menonjol dalam interaksi belajar 

mengajar. Sebagai pengajar, ada beberapa hal menarik yang mampu diciptakan 

dalam lingkungan sekolah bersama para siswa. Upaya untuk menciptakan cinta 
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keanekaragaman juga terlihat dari berbagai latar belakang agama, pendidikan, 

pergaulan sosial, dan keluarga setiap peserta didik SMA Islam Baiturohmah 

Malang. Latar belakang siswa pada sisi pendidikan dan pergaulan sosialnya 

memang sangat berbeda dengan keadaan siswa di lingkungan sekolah lainnya. 

Dengan berbagai macam latar belakang masalah yang dialami siswa, akhirnya 

terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berpengaruh pada tingkat kedisiplinan, 

perilaku, dan etika berbicara.  

Latar belakang yang ada ini tentu saja berpengaruh pada pada situasi 

pembelajaran di dalam kelas. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi setiap 

guru yang mengajar dan mendampingi peserta didiknya. Proses ini sangat berguna 

bagi para guru untuk melatih kesabaran, karena tidak semua guru dapat menerima 

keadaan siswa seperti itu, sehingga dari sinilah peneliti dapat melihat efektivitas 

guru dalam mengajar, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Islam Baiturohmah Malang.  

Keberadaan sekolah yang dibangun di bawah naungan salah satu yayasan 

Islam ini, ternyata belum memiliki akreditasi khusus yang disahkan oleh 

pemerintah bersangkutan, pada akhirnya situasi ini dapat saja berpengaruh pada 

tingkat kepedulian pihak-pihak tertentu.  Keadaan inilah yang dapat mengurangi 

tingkat promosi sekolah dan kredibilitas pengajar yang ada. Dengan latar belakang 

faktor-faktor di atas, maka peneliti memilih sekolah ini sebagai obyek penelitian 

yang akan diteliti.  

Penelitian yang berkaitan dengan tuturan guru sudah pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslihah 
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pada tahun  2011 berjudul  “Tuturan Imperatif Guru dalam Interaksi Belajar 

Mengajar di Kelas VII SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang”.  Jika dilihat dari 

judul tersebut maka, penelitian ini membahas tuturan imperatif  yang  difokuskan 

pada bentuk dan fungsi tuturan imperatif guru saja ketika berinteraksi dengan 

siswa pada kegiatan belajar mengajar.  Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa tuturan imperatif guru berdasarkan bentuk dan fungsi yang  digunakan 

dalam setiap  kegiatan berinteraksi  berbeda penggunaan dan fungsinya. 

 Selanjutnya yakni penelitian yang diteliti oleh Lisa Sukmawati pada tahun 

2012 yang berjudul “Kesantunan Linguistik Bahasa Guru dalam Pembelajaran di 

Taman Kanak-kanak Dharmawanita Persatuan I Pandaan”. Penelitian ini 

membahas mengenai kesatunan guru yang pada pengaplikasiannya terdapat 

tuturan performatif seperti tuturan interogatif, deklaratif, dan imperatif. Penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam setiap ungkapan-ungkapan guru yang 

dituturkan memiliki penanda masing-masing, dan kesantunan yang muncul sesuai 

dengan urutan tuturan yang berpengaruh pada peringkat kesantunan. 

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya,  penelitian yang akan diteliti 

membahas pada tuturan performatif guru  yang difokuskan pada bentuk, makna, 

fungsi, dan strategi tuturan performatif guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas yang diklasifikasikan sesuai dengan tahapan kegiatan belajar mengajar. 

Penggunaan tuturan performatif dalam interaksi belajar mengajar  perlu 

diterapkan karena, dengan tuturan tersebut seorang guru dapat membantu 

muridnya dalam berinteraksi. Selain itu guru dapat  melihat respon-respon yang 

diberikan oleh siswa, ketika mendengarkan tuturan guru yang berwujudkan 



 

6 
 

tindakan-tindakan. Dari sinilah guru dapat melihat sejauh mana kemampuan 

dalam bertuturnya. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kedua penelitian yang diteliti oleh 

saudari Musliah dan Lisa Sukmawati belum mendeskripsikan tentang tuturan 

performatif  guru. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas 

mengenai tuturan imperatif guru dalam kegiatan belajar mengajar, dan kesantunan 

linguistik guru,  penelitian ini mengambil sampel berupa wujud tuturan guru di 

kelas yang berhubungan dengan tuturan performatif. Berdasarkan latar belakang 

yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul  “Analisis 

Pemakaian Tuturan Performatif Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar Bahasa 

Indonesia di kelas XI SMA Islam Baiturohmah Malang Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

 

1.2 Jangkaun  Masalah 

Permaslahan-permasalahan yang dalam pembahasan mengenai tuturan 

performatif sangat banyak. Permasalahan-permasalahan yang muncul yaitu, 

banyaknya aspek yang dapat diteliti mengenai tuturan performatif yang meliputi; 

bentuk penggunaan tuturan performatif, fungsi penggunaan tuturan performatif, 

makna penggunaan tuturan performatif, dan strategi penggunaan tuturan 

performatif. Selain itu, permasalahan lain yang dapat dikaji yaitu dilihat dari 

subjek yang akan diteliti, meliputi; banyaknya jumlah kelas, guru, mata pelajaran, 

dan materi pembelajaran. 
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1.3 Batasan Masalah  

Mengingat adanya permasalahan dalam pembahasan mengenai tuturan 

performatif guru pada kegiatan belajar mengajar, yaitu mengenai tuturan 

performatif yang meliputi; bentuk penggunaan tuturan performatif, fungsi 

penggunaan tuturan performatif, makna penggunaan tuturan performatif, dan 

strategi penggunaan tuturan performatif, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Hal ini dilakukan agar penelitian dapat lebih terpusat pada tujuan yang ingin 

dicapai. Masalah dalam kajian ini dibatasi pada aspek; bentuk penggunaan tuturan 

performatif, fungsi penggunaan tuturan performatif, makna penggunaan tuturan 

performatif, dan strategi penggunaan tuturan performatif, yang digunakan guru 

ketika melakukan kegiatan belajar mengajadi di kelas. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian maka, masalah 

penelitian dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah bentuk, fungsi, makna, dan strategi   tuturan  performatif  guru 

dalam interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas XI SMA Islam 

Baiturohmah  Malang pada  kegiatan awal pembelajaran? 

b. Bagaimanakah  bentuk, fungsi, makna, dan strategi  tuturan  performatif  guru 

dalam interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas XI SMA Islam 

Baiturohmah Malang pada kegiatan inti pembelajaran? 
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c. Bagaimanakah bentuk, fungsi, makna, dan strategi  tuturan performatif guru 

dalam interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas XI SMA Islam 

Baiturohmah Malang pada  kegiatan akhir pembelajaran. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan bentuk, fungsi, makna, dan strategi  tuturan  performatif  

guru dalam interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas XI SMA 

Islam Baiturohmah Malang pada  kegiatan awal pembelajaran. 

b. Mendeskripsikan bentuk, fungsi, makna, dan strategi  tuturan  performatif  

guru dalam interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas XI SMA 

Islam Baiturohmah Malang pada  kegiatan inti pembelajaran. 

c. Mendeskripsikan bentuk, fungsi, makna, dan strategi  tuturan  performatif  

guru dalam interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas XI SMA 

Islam Baiturohmah Malang pada  kegiatan akhir  pembelajaran. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka manfaat penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pembaca 

khususnya guru sebagai bahan acuan dalam bertutur, agar lebih berhati-hati 

dalam menggunakan tuturan ketika sedang berinteraksi dengan siswa, 

sehingga tuturan yang dihasilkan akan menjadi lebih baik. Dengan demikian 

maka dapat terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian-penelitian 

bidang pragmatik yang masih perlu dikaji serta, dijadikan sebagai bahan 

pereancanaan, pembinaan, dan pengajaran Bahasa Indonesia.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi dalam hal kajian pragmatik. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran 

antara peneliti dan pembaca terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

adapun istilah yang akan ditegaskan  adalah sebagai berikut. 

a. Tuturan merupakan ujaran lisan atau rentang pembicaraan yang didahului dan 

diakhiri dengan baik oleh pihak penutur (Parera, 2004: 262). 

b. Tuturan performatif adalah tuturan yang menyatakan bahwa tuturan itu akan 

dilaksanakan atau terlaksana (Parera, 2004: 264). 

c. Interaksi belajar mengajar adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi 

sewaktu guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas untuk 

mengembangkan keterampilan personal dasar baik lisan maupun tulisan 

(Sukardjo dan Komarudin, 2009: 7). 

d. Makna tutur adalah arti tindakan tuturan. Maksud atau arti yang dimiliki 

karena fungsinya dalam percakapan. Maksud atau makna tuturan yang 

digunakan penutur ketika berbicara meliputi, saran-saran, permohonan-

permohonan, perintah-perintah, menyarankan, meragukan, janji-janji, dan 

sebagainya (Suwito, 1983: 33). 
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e. Fungsi tutur adalah peran internal tindak tutur sebagai alat percakapan untuk 

mendeskripsikan peranan tindak tutur sebagai alat dalam proses perubahan 

tingkah laku (Sumarsono, 2002: 136). 

f. Strategi tutur adalah cara pengucapan atau tuturan yang akan disampaikan 

oleh penutur atau petutur (Ibrahim, 1993: 111). 

 


