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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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. Ada motivasi yang timbul dari 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 

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 ranah berbeda dan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor motivasi identik dengan sisi 

afektif siswa, hal ini sejalan dengan pendapat (Zuchdi, 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 di mana ia belajar, 
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yang berpengaruh dalam hal ini yaitu guru, suasana kelas dan setrategi 

pembelajaran. Hal ini menunjukkan, adanya motivasi sangat berpengaruh besar 

pada keberlangsungan belajar siswa.  

 Berkaitan dengan faktor yang mendukung belajar, Masnur (1987:29) 

menegaskan bahwa dengan belajar siswa dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan intelektual mampu beraktualisasi diri di tengah kehidupan dan 

masyarakatnya. Untuk mencapai hal itu, kegiatan mendidik hendaknya 

memperhatikan beberapa hal yakni: (1) potensi anak didik, (2) kebutuhannya akan 

pengakuan (3) kebutuhan saling memiliki dan, (4) kebutuhan untuk aktualisasi 

diri. Memperhatikan faktor tersebut, tentunya guru dituntut untuk 

mengembangkan kompetensi dalam mengajar, baik pengetahuan maupun 

keterampilan dalam mengajar. 

 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.  Mengenai hal 

ini, Subana (2009:1) memberikan kesimpulan 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 mengajar. Salah satu wujud motivasi ini salah satunya  

dengan memberikan penguatan baik secara verbal maupun non verbal  kepada 

siswa terhadap hasil belajarnya.  
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Gary dan Margaret (dalam Mulyasa. 2008: 21-22) berpendapat bahwa, 

guru yang memiliki kompetensi secara profesional memiliki karakteristik sebagai 

berikut: (1) memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, (2) 

kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, (3) memiliki 

kemampuan memberikan umpan balik (feed back) dan penguatan, dan (4) 

kemampuan peningkatan diri. Hal ini juga ditegaskan oleh Mulyasa (2008:135), 

dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru diidentifikasi, 

ruang lingkup profesional guru salah satunya adalah mengerti dan dapat 

menerapkan landasan kependidikan filosofi, psikologis, sosiologis dsb, yang 

artinya adalah guru selain menyampaikan materi dengan baik guru juga 

diharapkan memperhatikan kondisi psikologis siswa dalam belajar. 

Berkaitan dengan hal ini Abidin (2009), juga menjelaskan 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, (1) 

keterampilan bertanya; (2) keterampilan memberi penguatan; (3) keterampilan 

memberi variasi (4) keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (5) 

keterampilan mengelola kelas; (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil; (7) keterampilan menjelaskan. Melihat pentingnya guru profesional, yaitu 

guru yang mempunyai keterampilan dalam mengajar,tentunya apabila hal ini 

diabaikan akan berdampak pada out put pembelajaran yang kurang optimal baik 

dari segi hasil belajar berupa nilai maupun kepribadian siswa. 
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Beberapa pendapat di atas, menyepakati bahwa guru yang profesional 

adalah guru yang memiliki keterampilan dalam mengajar serta mendidik siswa 

dengan senantiasa menciptakan suasana belajar yang aktif dan kondusif. Guru 

tidak hanya berperan sebagai penyampai materi secara teoritis tetapi juga 

melibatkan siswa dalam interaksi belajar mengajar. Upaya guru dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif salah satunya adalah dengan 

memberikan penguatan kepada siswa. Salah satu bentuk penguatan secara verbal 

dalam mengajar adalah dengan memberikan pujian atas hasil belajar siswa, hal ini  

dapat memicu semangat belajar siswa. Seorang guru hendaknya responsif 

terhadap kebutuhan siswa akan hal ini, dengan sering memberikan penguatan 

dalam bentuk pujian atau komentar terhadap siswa, baik melalui lisan maupun 

tulisan. Pujian dan komentar dari guru, dapat membuat siswa menjadi termotivasi 

untuk senantiasa meningkatkan prestasinya. 

Keterampilan mengajar guru terkait dengan, memberi penguatan verbal 

pada dasarnya berhubungan erat dengan penerapan ilmu pragmatik dalam 

mengajar. Tuturan guru dalam mengajar, memiliki makna dan orientasi yang 

berbeda. Pada kondisi tertentu guru menggunakan tuturan imperatif untuk 

meminta siswa mengerjakan tugas, menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. 

Pada kondisi tertentu pula, guru menggunakan tuturan yang bersifat memuji 

dengan harapan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi siswa.  

Berhubungan dengan penerapan ilmu pragmatik, Purwo (1990: 16-17) 

menjelaskan bahwa pragmatik merupakan telaah mengenai segala aspek makna 

tuturan. Dalam pragmatik tuturan menjadi bagian interaksi sosial. Menurut Austin 
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(dalam Sumarsono, 2002: 322) kajian tentang makna tidak hanya 

mengkonsentrasikan diri pada pernyataan-pernyataan yang lepas dari konteksnya 

karena bahasa benar-benar dipakai dalam bentuk tutur dalam berbagai fungsi.  

Austin (dalam Cummings. 1999: 9) juga mempertegas pendapatnya, bahwa tujuan 

penutur dalam bertutur bukan hanya untuk memproduksi kalimat-kalimat yang 

memiliki pengertian dan acuan tertentu, bahkan bertujuan untuk menghasilkan 

kalimat dengan pendangan untuk memberikan kontribusi jenis gerakan 

interaksional tertentu pada komunikasi. 

Menurutnya tindak tutur juga merupakan sepenggal tutur yang dihasilkan 

sebagai bagian interaksi sosial, karena setiap tuturan mempunyai daya.  Austin 

membagi daya tersebut menjadi tiga hal, yakni  (1) daya lokusi (2) daya ilokusi 

(3) daya perlokusi.  Memperhatikan pendapat tersebut, dapat dimaknai tuturan 

guru dalam interaksi belajar mengajar merupakan bagian dari aplikasi ilmu 

pragmatik dalam mengajar.  Dalam hal ini makna yang dimaksudkan oleh peneliti, 

adalah makna sebagian tuturan guru saat mengajar yakni memberi penguatan 

dalam interaksi belajar mengajar.  

Peneliti melakukan telaah pustaka terhadap penelitian sebelumnya yakni 

dengan judul “Penggunaan Penguatan Guru Bahasa Indonesia Dalam Interaksi 

Belajar Mengajar Kelas VIII SMP Negeri 4 Malang”  oleh (Fitriyah. 2006), 

adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam interaksi belajar mengajar 

guru bahasa Indonesia menggunakan penguatan verbal,  penguatan gesture,  

penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan 

kegiatan menyenangkan, dan menggunakan penguatan berupa simbol atau benda. 
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Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa, penguatan verbal, penguatan gestur, 

penguatan dengan cara mendekati menduduki urutan tertinggi sebagai penguatan 

yang paling sering digunakan guru dalam interaksi belajar mengajar. Penguatan 

dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan menyenangkan,dan penguatan 

berupa simbol atau benda sangat jarang digunakan. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, maka pada penelitian ini lebih 

berorientasi pada analisis penerapan ilmu pragmatik guru dalam proses mengajar 

dalam kaitannnya dengan pemberian penguatan yang mana hal ini juga sebagai 

pengembangan terhadap penelitian sebelumnya.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tuturan penguatan sebagai 

bentuk pemahaman guru terhadap siswa dinilai kurang diterapkan dalam aktifitas 

belajar mengajar di SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang. Penelitian ini dinilai 

sarat dengan keterampilan mengajar yang sebaiknya diterapkan dalam mengajar. 

Hal ini menjadi sebuah respon akademis, dalam memberikan interpretasi 

keterampilan mengajar guru yakni memberikan penguatan, yang merupakan 

bagian dari penerapan ilmu pragmatik dalam mengajar. Faktor ini, merupakan hal 

yang substansi untuk dipahami dan dimiliki guru sebagai manifestasi guru 

profesional.  

Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati dan menganalisis salah satu 

bentuk keterampilan guru dalam hal memberikan penguatan yakni berupa tuturan 

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

bentuk aktifitas guru dalam memberikan dorongan pada siswa, yang mana hal ini 

akan ditunjukkan melalui modus atau verba yang diungkapkan guru sedangkan 
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fungsi penguatan merupakan sesuatu yang dihasilkan, oleh makna wujud dan 

modus tersebut sehingga menimbulkan dampak yang positif dalam interaksi 

belajar mengajar. Telaah analitis dan kritis yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan wacana yang lebih luas bagi guru sebagai pendidik yang memiliki 

profesionalisme dalam mengajar dan khususnya bagi peneliti sendiri sebagai calon 

pendidik.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengambil judul penelitian, 

Analisis Pragmatik Tuturan Penguatan Guru Bahasa Indonesia Dalam Interaksi 

Belajar Mengajar di SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian yang 

dilakukan tidak meluas dan didapatkan data yang akurat, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada analisis penguatan guru bahasa Indonesia 

dengan menggunakan model penelitian pragmatik, melalui pengamatan pada 

aspek penguatan guru yang dilakukan secara verbal atau bersifat tuturan. 

Penelitian dengan model pragmatik ini, dikaji dalam bentuk 

pendeskripsian wujud penguatan, modus penguatan  dan fungsi penguatan dalam 

interaksi belajar mengajar. Karena kompleksnya persoalan yang berkaitan dengan 

makna bahasa ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada wujud, modus 

dan fungsi tuturan penguatan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari 

pengamatan dan wawancara terhadap seorang guru bahasa Indonesia di SMP 

Muhammadiyah DAU Malang pada tanggal 19 Februari – 28 Februari 2011. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Untuk  mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan suatu 

rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam wujud, modus dan fungsi 

tuturan penguatan sebagai berikut:  

1) Bagaimana wujud penguatan yang diberikan guru Bahasa Indonesia dalam 

interaksi belajar  di  SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang? 

2) Bagaimana modus penguatan yang dilakukan guru Bahasa Indonesia 

dalam interaksi belajar di  SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang? 

3) Bagaimana fungsi penguatan  guru Bahasa Indonesia pada  interaksi 

belajar mengajar di  SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1) Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi 

hasil analisis penggunaan penguatan guru bahasa Indonesia dalam 

interaksi belajar mengajar. 

2) Tujuan Khusus 

Sehubungan dengan tujuan umum tersebut maka, dirumuskan tujuan 

khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan wujud penguatan yang diberikan guru Bahasa 

Indonesia dalam interaksi belajar  di  SMP Muhammadiyah 6 DAU 

Malang. 

b. Mendeskripsikan modus penguatan guru Bahasa Indonesia dalam 

interaksi belajar di  SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang 
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c. Mendeskripsikan fungsi penguatan guru Bahasa Indonesia dalam 

interaksi belajar mengajar di  SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis 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 referensi untuk meningkatkan profesionalisme melalui 

keterampilan mengajar dan keterampilan berbahasa dalam proses 

mengajar. Penelitian ini, juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk melakukan pengembangan 

dalam penelitian terkait dengan analisis pragmatik terhadap penggunaan 

penguatan  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 berhubungan dengan penelitian ini 

dapat peneliti  tuliskan sebagai berikut: 

a. analisis pragmatik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 59) analisis adalah  

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya). 

Sedangkan Pragmatik, adalah studi bahasa yang mengkaji dan memahami 

maksud penutur dalam menuturkan bahasa sesuai dengan konteksnya.  

Sehingga analisis pragmatik dapat didefinisikan, pengamatan terhadap suatu 

peristiwa yang berkenaan dengan studi bahasa yang mengkaji makna tuturan 

sesuai dengan konteksnya.  

b. penguatan guru 

Menurut KBBI (2008: 826),  penguatan merupakan  perbuatan  atau hal 

dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menguati atau menguatkan. 

Penguatan akan memunculkan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut.  

c. interaksi belajar mengajar 

Dalam hal ini Masnur (1987: 95) mendefinisikan, interaksi belajar 

mengajar merupakan suatu istilah yang melukiskan hubungan aktif yang 

bersifat dua arah atau timbal balik antara guru dan siswa sehingga mencapai 

tujuan tertentu dalam pembelajaran. 


