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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menghadapi masyarakat dewasa ini pendidikan sangatlah penting untuk 

membentuk manusia berpikir kritis. Pendidikan akan selalu berkembang dari 

waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan tersebut, 

oleh karena itu masyarakat diwajibkan untuk bersekolah. Dalam interaksi 

pembelajaran pendidik menggunakan berbagai bahasa dalam penyampaiannya. 

Tuturan pendidik digunakan untuk merangsang pikiran dan memotivasi 

pembelajar agar dapat membangun pengetahuan dan pengalaman belajar dengan 

sendirinya. Percakapan dalam proses pembelajaran di kelas merupakan realitas 

komunikasi penggunaan bahasa yang berlangsung dalam interaksi kelas 

(Rahardjo, 1984 ). 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi guru 

untuk melakukan pendekatan kepada siswa tentunya dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. Adanya komunikasi akan terjadilah sesuatu yang dinamakan 

peristiwa tutur dan tindak tutur. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik 

secara lisan maupun tertulis, ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak 

dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial, setelah dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status, bahasa 

tidak dapat ditinggalkan. Begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar, bahasa 

sangat berperan aktif. 
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Belajar merupakan keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan yang 

pokok, sedangkan mengajar merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas 

perencanaan yang matang dan teliti. Bahasa merupakan salah satu alat dalam 

proses penyampainnya. Interaksi belajar mengajar dalam kegiatan mengajar siswa 

dituntut aktif karena siswalah yang belajar. Interaksi belajar mengajar merupakan 

suatu kegiatan yang bersifat interaktif dari berbagai komponen untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

pembelajaran. Interaksi belajar mengajar dalam kelas dapat dikatakan sebagai 

peristiwa komunikatif. Dikatakan demikian, karena di dalam interaksi kelas 

terdapat atau terjadi pengiriman pesan. Pesan ini harus dipahami oleh kedua belah 

pihak. Interaksi kelas mempunyai komponen antara lain partisipan, topik, urutan 

berbicara, bentuk pesan, cara menyampaikan, dan ragam bahasa yang digunakan. 

Interaksi kelas merupakan proses yang berfungsi membimbing siswa untuk 

mengenal kehidupan. Pembimbingan yang dimaksudkan ialah pengenalan diri 

sesuai dengan tugas-tugas perkembangan yang harus dijalankan oleh siswa. Tugas 

perkembangan mencakup kebutuhan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. 

Interaksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Hal ini terjadi karena hanya dengan interaksi proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. Berhasil tidaknya pemerolehan pembelajaran seorang siswa akan 

tampak setelah siswa melakukan interaksi. Begitu juga dengan guru, seorang guru 

tidak dapat mengomunikasikan materi pelajaran apabila dalam proses 

pembelajaran tidak terjadi sebuah interaksi yang baik antara guru, siswa dan 
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materi yang disampaikan. Antara guru dan murid bukan lagi terikat hubungan 

hierarkis antara atasan dan bawahan dalam mempelajari suatu ilmu, tetapi terdapat 

proses belajar mengajar, terdapat adanya guru yang potensial dan murid yang 

potensial, sehingga proses belajar mengajar ini tinggal mengefektifkan guru yang 

potensial dan murid yang potensial. 

Proses belajar mengajar mempunyai fungsi yang berbeda. Perbedaan antara 

belajar dan mengajar bukan hanya disebabkan karena mengajar dilakukan oleh 

seorang guru, sedangkan proses belajar dilakukan oleh seorang siswa. Proses 

belajar mengajar secara efektif itu, berarti telah terbina suatu hubungan antara 

guru dan murid. Proses itu sendiri yang menghubungkan guru dan murid, agar 

dapat melaksanakan tugas secara profesional seorang guru memerlukan wawasan 

yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan strategi belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan-tujuan belajar, baik dalam efek intruksional maupun efek pengiring 

yang ingin dicapai. Guru perlu penguasaan teknis dalam mendesain sistem 

lingkungan belajar mengajar dan mengimplementasikan secara efektif hal-hal 

yang telah direncanakan di dalam desain intruksional. Dalam konteks interaksi 

kelas, bahasa pendidik dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu bahasa 

pendidik yang bersifat instruksional dan non intruksional. Bahasa pendidik 

bersifat intruksional adalah bahasa pendidik yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan bahasa pendidik yang bersifat 

non intruksional adalah bahasa pendidik yang digunakan untuk kepentingan 

kepentingan di luar penyampaian materi pembelajaran.  
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Seorang guru dalam suatu pengajaran termasuk pengajaran bahasa 

Indonesia merupakan kunci sentral. Hal ini memang kita sadari karena gurulah 

sebagai pelaksana dalam lembaga pendidikan. Gurulah yang merencanakan 

strategi pengajaran. Sebagai guru khususnya guru bahasa Indonesia haruslah 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak didiknya yaitu apa bahasa ibu 

anak didik, apa bahasa yang dipakai keluarga anak didik, bagaimana pengetahuan 

anak didik tentang bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia harus dapat 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar terutama di depan anak 

didiknya. Sebagai prasyarat agar mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa 

Indonesia. Guru bahasa Indonesia harus kreatif dan selalu memberikan dorongan 

kepada anak didiknya untuk terampil berbahasa Indonesia. 

Peran seorang guru di dalam kelas sangatlah penting, guru haruslah pandai 

mengelola kelas, yaitu dengan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam 

kelas. Pada dasarnya dalam pengajaran guru merupakan seorang yang mendorong, 

membimbing, mengondisi, melayani dan mengarahkan kegiatan belajar siswa. 

Sebab itulah kegiatan pengajaran sudah seharusnya disertai dengan kegiatan 

belajar karena antara keduannya selayaknya memiliki hubungan secara seimbang. 

Mengenai tugas seorang guru Suryodubroto (2002, 3) menegaskan bahwa seorang 

guru memiliki tugas yang pada dasarnya sesuai dengan kedudukan guru sebagai 

motivator, fasilitator, organisator dan evaluator dalam interaksi belajar mengajar, 

selain itu guru juga harus memperhatikan kewajibannya dalam kelompok, 

misalnya harus mampu memberikan masukan, tanggapan, mampu bekerja sama 
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atau menciptakan keselarasan hubungan kelompok itu sendiri dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun pengelolaan hasil penilaian. Partisipasi siswa dalam proses 

belajar mengajar sangatlah penting demi keberhasilan tujuan pembelajaran. 

Guru sebagai seorang pendidik perlu menyadari bahwa belajar adalah ingin 

mengerti, belajar adalah mencari, menemukan dan melihat permasalahan. Belajar 

juga dikatakan sebagai usaha memecahkan permasalahan atau persoalan yang 

dihadapi. Hal ini membawa konsekuensi kegiatan belajar mengajar yang 

problematis. Seorang guru yang baik selayaknya tidak memperlihatkan ke-

cenderungan atau kebiasaan yang tidak baik, misalnya dalam menyampaikan ma-

teri pelajaran selalu menggunakan metode yang berulang-ulang. Guru sebagai 

pengajar yang baik harus dapat memunculkan gairah belajar siswa agar 

melakukan aktivitas belajar.  

Dalam hubungannya dengan aktivitas karena dorongan oleh adanya faktor-

faktor kebutuhan biologis, insting, dan mungkin unsur kejiwaan yang lain, serta 

adanya pengaruh kebudayaan manusia agar dalam kegiatan belajar dapat terarah. 

Seorang guru memiliki peran yang sangat penting guna menciptakan kondisi atau 

suatu proses yang baik. Guru melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan 

motivasi agar siswanya melakukan aktivitas dengan baik. Untuk dapat belajar 

dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik pula. Memberikan motivasi 

kepada seseorang siswa berarti menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu 

atau ingin melakukan sesuatu.  

Tugas seorang guru selain mengajar adalah mendidik. Pada waktu mengajar 

tentunya seorang guru berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang 
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menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disampaikan dan 

itu memerlukan bahasa untuk menyampaikan. Seorang guru pasti memiliki 

karakteristik atau ciri khas bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan anak 

didiknya. Adanya ciri khas tersendiri anak akan merasa tidak bosan dalam 

pembelajaran. Ada guru yang agak kasar kata-katanya ketika kegiatan belajar 

mengajar dan ada juga guru yang halus dalam mengajar itu sesuai dengan 

kepribadian guru tersebut. Bahasa guru dalam interaksi belajar mengajar terutama 

pelajaran bahasa Indonesia sangat diperhatikan karena bahasa Indonesia 

merupakan pelajaran yang memperhatikan karakteristik bahasa yang dipakai dan 

diucapkan. Dalam proses belajar mengajar di kelas seorang guru harus 

menggunakan bahasa yang baik dan benar agar bahasa tersebut mudah dipahami 

oleh siswa. Seorang guru harus menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat 

dalam suatu kalimat untuk menyampaikan gagasan atau ide kepada siswa. 

Tarigan (1986: 2) menegaskan bahwa kualitas bahasa seseorang tergantung 

pada kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata 

yang dimiliki akan besar pula kemungkinan seorang terampil berbahasa. 

Berbicara tentang penguasaan bahasa tentunya tidak terlepas dari penguasaan 

kosakata yang erat hubungannya dengan diksi atau pilihan kata. Dalam suatu 

proses belajar mengajar diperlukan seorang guru yang mampu berbahasa yang 

bagus dan benar. Interaksi belajar mengajar seorang guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan bahasa yang baik agar proses interaksi yang dilakukan guru dengan 

siswa dapat berjalan dengan lancar. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai 

informasi, guru juga berperan sebagai pengarah dan memberi fasilitas untuk 
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terjadinya proses belajar mengajar siswa sehingga bahasa menjadi manifestasi 

gaya mengajar guru penting untuk dikaji dalam rangka menunjang proses 

pembelajaran. 

Ali (2002:57) mengatakan bahwa gaya mengajar seorang guru sangat 

menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Bahasa dapat berperan sangat 

penting dalam sukses atau tidaknya penyampaian pesan atau informasi. Bahasa 

merupakan alat komunikasi bagi manusia. Bahasa dapat dikatakan pula sebagai 

aspek komunikatif guna memahami sebuah pesan. Bahasa juga merupakan suatu 

khas milik manusia, selain menjadi jejak psikologis yaitu bahasa mempunyai 

ragam sesuai dengan bidang kehidupan, kegiatan dan situasi yang secara intensif 

menggunakan bahasa. Interaksi antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama 

bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar erat 

kaitannya dengan proses pengolahan kelas dalam hal ini bagaimana menciptakan 

situasi dan kondisi yang optimal dalam terciptanya proses belajar mengajar 

melalui tindakan kolektif pengolahan. Kegiatan belajar mengajar intinya adalah 

bagaimana menciptakan kenyamanan belajar antara guru dan siswa serta fasilitas 

pendukung lainnya. Dalam hal ini seorang guru harus mampu 

mengimplementasikan seluruh kemampuan mengajarnya guna tercapai tujuan 

yang maksimal. 

Penelitian tentang karakteristik bahasa telah diteliti oleh beberapa ahli, 

seperti yang dilakukan oleh Puspitasari (2009) tentang “ Karakteristik Pemakaian 

Bahasa Guru TK Pertiwi 02 Jetis dalam Proses Belajar Mengajar”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Puspitasari difokuskan pada penggunaan diksi, struktur 
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kalimat, dan ragam bahasa. Di  SMPN 18 Malang, khususnya  pada pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas VIII A tuturan yang digunakan guru memiliki 

karakteristik atau ciri tersendiri. Pada saat pelajaran seorang guru menyuruh atau 

memerintah siswa, dalam hal ini guru menggunakan bahasa sebagai alat 

penyampaiannya. Bahasa yang digunakan oleh guru sangatlah beragam. Ketika 

pelajaran antara guru dengan murid saling berinteraksi, guru menyuruh, 

mengajak, dan meminta siswa untuk melakukan sesuatu tentunya dengan 

pemakaian kalimat yang sangat bebeda-beda, kalimat perintah tersebut bisa 

disebut dengan kalimat imperatif dan ini sangat menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan landasan tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih dalam 

atau melakukan penelitian masalah bahasa guru pada tuturan imperatif dalam 

interaksi belajar mengajar. Untuk mengetahui secara jelas, bagaimana bahasa guru 

pada tuturan imperatif dalam interaksi belajar mengajar, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Karakteristik Bahasa pada Tuturan Imperatif Guru dalam 

Interaksi Belajar Mengajar Kelas VIIA SMPN 18 Malang” yang berada di                

Jl. Soekarno Hatta. 

 
1.2 Jangkauan Masalah 

  Jangkauan masalah dalam penelitian ini adalah tentang karakteristik 

bahasa pada tuturan imperatif guru. Dalam hal ini karakteristik bahasa dapat 

dilihat dari kalimat dan pilihan kata. Bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia 

meliputi, kalimat deklaratif, kalimat interogatif, kalimat imperatif, kalimat 

eksklamatif, dan kalimat empatik. Penggolongan diksi sangat beragam adapun 

secara umumnya diksi dibagi menjadi tiga, yaitu kata umum-kata khusus, kata 
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konotasi-kata denotasi, dan kata abstrak-kata konkret. 

 
1.3 Batasan Masalah 

  Memperhatikan masalah yang akan dibahas sangat luas, maka perlu 

dibatasi agar diperoleh penelitian yang terfokus, oleh sebab itu, peneliti 

membatasi masalah penelitian. Pembatasan masalah yang diambil peneliti terkait 

dengan deskripsi yang lebih mendalam tentang karakteristik bahasa pada tuturan 

imperatif guru. Tuturan imperatif yang dimaksud adalah kalimat perintah sebagai 

ucapan guru yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, 

agar orang yang diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam 

perintah. Dalam hal ini peneliti akan membahas kalimat pada pola, fungsi, jenis, 

macam-macam kalimat imperatif, dan wujud tuturan imperatif, sedangkan diksi 

dibatasi pada kata denotasi-kata konotasi, kata umum-kata khusus, dan kata 

abstrak-kata konkret.  

 
1.4 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(a) Bagaimanakah karakteristik bahasa pada pemakaian kalimat guru dalam 

interaksi belajar mengajar kelas VIII A SMPN 18 Malang? 

(b)  Bagaimanakah karakteristik bahasa pada diksi guru kelas VIII A SMPN 18 

Malang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

(a) Untuk mendeskripsikan karakteristik bahasa pada pemakaian kalimat guru 

dalam interaksi belajar mengajar kelas VIII A SMPN 18 Malang. 

(b) Untuk mengetahui karakteristik bahasa pada diksi guru kelas VIII A 

SMPN 18 Malang. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sebuah paparan tentang 

“karakteristik bahasa pada tuturan imperatif guru dalam interaksi belajar 

mengajar” selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah bahan 

referensi, kajian dimasa mendatang tentang karakteristik bahasa pada tuturan 

imperatif guru dalam interaksi belajar mengajar dan untuk mengembangkan teori-

teori tentang ilmu bahasa, sedangkan secara praktis penelitian ini sebagai 

pembelajaran di sekolah khususnya pelajaran bahasa Indonesia. 

 
1.7 Definisi Operasional 

  Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pendefinisian istilah, 

dijelaskan definisi operasional yang dapat membantu pemahaman pembaca dalam 

membaca hasil penelitian ini. 

(a) Karakteristik Bahasa 

 Karakteristik bahasa adalah ciri-ciri bahasa yang nampak pada kalimat dan 

pilihan kata (Daryanto, 1997: 66). 
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(b) Karakteristik Diksi 

 Karakteristik Diksi adalah ciri-ciri khusus dari hasil memilih kata tertentu 

untuk dipakai dalam kalimat, alinea atau wacana. 

(c) Karakteristik Kalimat 

 Karakteristik adalah ciri-ciri kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep 

pikiran dan perasaan suatu bahasa yang secra relatif berdiri sendiri yang 

mempunyai pola intonasi final yang secara aktual atau potensial terdiri dari 

klausa (Daryanto, 1997: 327). 

(d) Tuturan imperatif 

 Tuturan imperatif adalah kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya 

memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang 

diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah                    

( Luthfiyatin, 2009). 

(e) Interaksi belajar mengajar 

Interaksi belajar mengajar adalah proses hubungan antara guru dengan siswa 

selama berlangsungnya pengajaran (Suryosubroto, 2002: 51). 

 

 

 

 

 

 

 


