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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan komunikatif semakin kompleks dan bervariasi. Bahasa 

tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, 

melainkan juga dalam dunia pendidikan. Peran bahasa dalam pendidikan 

sangatlah penting. Hakikatnya bahasa yang digunakan guru atau pendidik dalam 

proses pembelajaran berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran. 

Semakin baik bahasa yang digunakan guru, maka penerimaan siswa pada materi 

pelajaran akan lebih mudah, dan sebaliknya jika bahasa yang digunakan guru 

kurang baik, maka siswa pun akan sulit memahami materi yang disampaikan. 

Dalam dunia pendidikan peran guru sangatlah penting, karena guru adalah 

orang pertama dalam menjalankan proses belajar mengajar di dalam kelas, 

sehingga dalam bertindak tutur guru harus memikirkan apakah yang dikatakan 

akan mampu merangsang dan memotivasi siswa.  

Bahasa sangatlah penting bagi guru karena bahasa digunakan oleh guru 

sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan siswa. Menurut Widharyanto 

(2000:34) bahasa merupakan interaksi sosial. Sebagai interaksi sosial, bahasa 

dalam kehidupan sehari-hari digunakan oleh individu untuk berinteraksi dengan 

individu lain melalui pertukaran makna secara terus menerus.  
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Wahab (1991: 55)  berpendapat bahwa bahasa dibedakan atas dua fungsi 

yang sangat penting, yaitu fungsi transaksional dan interaksional. Fungsi 

transaksional yaitu fungsi bahasa yang sifatnya untuk menyatakan isi kalimat 

saja, artinya bahasa dipergunakan untuk mengungkapkan informasi faktual atau 

informasi proposional. Sedangkan fungsi interaksional yakni fungsi bahasa yang 

melibatkan sosial dan sikap individual. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

interaksi manusia sehari-hari lebih banyak diwarnai oleh hubungan antar manusia 

dan tidak semata-mata berorientasi pada pesan. 

Ditinjau dari aspek pendengar atau mitra tutur, bahasa memiliki fungsi 

direktif yaitu fungsi bahasa yang mengatur tingkah laku mitra tutur. Menurut 

Searle (dalam Tarigan,1986:20), fungsi direktif berkaitan dengan fungsi bahasa 

yang dilakukan penuturnya dengan tujuan agar pendengar dan mitra tutur 

melakukan tindakan sesuai dengan maksud penutur. Sehingga, mitra tutur 

diharapkan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan penutur.  

Tindak tutur yaitu berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk 

ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak yaitu penutur dan mitra tutur. Salah 

satu wujud peristiwa tutur adalah saat interaksi dalam proses belajar-mengajar 

yang berlangsung di kelas. Interaksi dalam proses belajar-mengajar di kelas 

melibatkan peran aktif guru dan siswa. Seorang guru diharapkan dapat 

menyampaikan idenya secara singkat, jelas, lengkap, benar, dan tertata. Siswa 

diharapkan juga dapat berkomunikasi sebagai respon terhadap guru. Jika antara 

guru dan siswa kurang memperhatikan maka hal tersebut akan mengganggu 

kualitas, kuantitas, relevansi, dan kejelasan pesan. Akibatnya, komunikasi yang 
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terjadi tidak dapat berlangsung secara maksimal.  

Guru sebagai seorang pendidik perlu menyadari bahwa belajar adalah proses 

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.  

Agar dalam kegiatan belajar dapat terarah seorang guru memiliki peran yang 

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 mo-

tivasi yang baik pula. Memberikan motivasi kepada seseorang siswa berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. 

Efektivitas interaksi merupakan hal yang penting bagi guru maupun siswa agar 

proses belajar-mengajar berjalan lancar. Untuk mencapai efektifitas komunikasi 

diperlukan pemahaman terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan jarak dan 

kedekatan sosial untuk melaksanakan tindak tutur (Tarigan, 1986: 33). 

Penggunaan bahasa dalam pengajaran memperlihatkan hubungan antara 

bahasa dan keafektifan proses belajar-mengajar. Penggunaan bahasa guru telah 

memanfaatkan kombinasi antara prinsip kerja sama dalam membangun 
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pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, dengan prinsip kesantunan 

yang mampu menumbuhkan semangat kekeluargaan sehingga proses belajar-

mengajar tidak bersifat otoriter. Penelitian terhadap penggunaan bahasa guru dan 

siswa merupakan hal yang penting. Ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

terhadap interaksi kebahasaan yang berlangsung dalam proses belajar-mengajar di 

kelas. Interaksi kebahasaan berpengaruh terhadap pencapaian efektifitas proses 

belajar-mengajar. Apabila penggunaan bahasa tidak dikuasai dengan baik, 

akibatnya proses belajar-mengajar akan terhambat. Informasi yang disampaikan 

oleh guru tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa. Menyadari hal demikian, 

maka peran seorang guru dibutuhkan. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar 

mengajar dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Sebagai seorang 

pendidik, sebelum tampak di depan kelas, terlebih dahulu harus menguasai bahan 

agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar 

Dalam interaksi sosial, terjadi komunikasi bersemuka antarpartispan yakni 

penutur dan mitra tutur. Baik penutur maupun mitra tutur menggunakan 

komunikasi verbal dalam menyampaikan ide, pikiran, perasaan dan maksud secara 

timbal balik dalam latar tertentu. Untuk menyampaikan maksud tersebut, para 

partisipan menggunakan tuturan dengan bentuk penyampaian tertentu. Salah satu 

bentuk tuturan yang digunakan dalam interaksi tersebut adalah tuturan imperatif. 

Tuturan imperatif umumnya menggunakan kalimat imperatif. 

Kalimat imperaktif merupakan suatu kalimat yang digunakan untuk 

menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Alisjabana (dalam 

Rahardi, 2005:19) kalimat perintah dijelaskan sebagai ucapan yang isinya 
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memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang 

diperintah melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah itu. Dalam proses 

pembelajaran biasanya guru menggunakan kalimat imperaktif, hal ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar respon siswa terhadap apa yang dikatakan oleh 

guru. Jika siswa mampu merespon dengan baik maka kalimat yang diucapkan 

oleh guru dapat diterima oleh siswa, sehingga terjadi sebuah interaksi antar guru 

dan siswa. 

 Dalam konteks pembelajaran, terjadi interaksi antar seorang guru dengan 

siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam interaksi tersebut, baik guru maupun siswa 

menggunakan berbagai macam tuturan dan salah satu tuturan tersebut adalah 

tuturan imperatif atau tindak imperatif. Pemakaian tuturan imperatif atau tindak 

imperatif dalam pembelajaran di kelas merupakan suatu fenomena yang sering 

terjadi. Namun, sejalan dengan perubahan kebutuhan komunikatif dalam monteks 

perubahan struktur sosial masyarakat yang semakin kompleks dan bervariasi, 

maka penggunaan tindak imperatif juga bervariasi dan mempunyai kekhasan pada 

setiap konteks interaksi sosial.  

Penelitian yang bersinggungan dengan penggunaan tindak imperatif  sudah 

pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain Ali Karim yang mengkaji 

penggunaan tindak imperatif dalam wacana kelas (kajian etnografi komunikasi di 

Madrasah Aliyah Alkhairaat Palu). Dalam Penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

tindak imperatif meupakan suatu tindak tutur yang dipengaruhi oleh konteks 

sosial dan budaya. Penelitian tersebut difokuskan pada pragmatik yang mengkaji 

tentang tindak imperatif, bentuk, fungsi, dan strategi tindak imperatif di dalam 



6 

 

kelas. Dengan adanya keterlibatan imperatif dan pragmatik, maka akan diketahui 

makna dan maksud setiap tuturan imperatif dalam interaksi kelas antara guru 

dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Penggunaan kajian pragmatik berdasarkan 

pandangan bahwa untuk mengungkapkan fungsi tindak tutur dari suatu tuturan 

hanya dapat dilakukan dengan upaya memahami makna atau maksud tuturan 

tersebut.  

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiolinguistik, karena 

berkaitan dengan bentuk dan fungsi tuturan yang diucapkan oleh guru. Penelitian 

ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya 

membahas tentang Penggunaan Tindak Imperatif melalui Kajian Etnografi 

Komunikasi, sedangkan penelitian yang dilakukan ini membahas tentang Bentuk 

dan Fungsi Tuturan Imperatif Guru dalam Interaksi belajar di Kelas.  

SMP Muhammadiyah 6 DAU Malang merupakan salah satu sekolah 

swasta di bawah naungan Muhammadiyah. Di dalam kelas, agar tercipta suasana 

berkomunikasi yang baik diperlukan sebuah tindak tutur antara guru dengan 

siswa. Tuturan perintah, larangan dan ajakan atau yang bisa disebut imperatif 

merupakan hal sehari-hari yang dilakukan oleh guru di SMP Muhammadiyah 

tersebut. Pada saat pelajaran Bahasa Indonesia, guru menggunakan tuturan 

imperatif dalam berkomunikasi dengan siswa di dalam kelas. Selain itu, guru PKN 

dan IPS juga menggunakan tuturan imperatif saat mengajar di kelas. Ketiga guru 

bidang studi tersebut ternyata menggunakan tuturan imperatif yang berbeda 

dengan nada yang berbeda pula. Tidak semua ucapan guru diperhatikan oleh 

siswa, sering siswa meremehkan percakapan guru tersebut. Sebagai seorang 
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pendidik, guru harus pandai-pandai mengondisikan tuturannya saat berbicara 

dengan siswa. Jika guru bertutur dengan sopan dan baik, maka siswa akan 

menuruti ucapan guru termasuk dalam hal menyuruh, memerintah, maupun 

melarang.  

Terkait dengan permasalahan di atas, peneliti memilih judul “Tuturan 

Imperatif Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar di Kelas VII SMP Muhammadiyah 

6 Dau  Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan seperti berikut 

ini. 

a. Bagaimana bentuk tuturan imperatif yang dilalukan guru dalam interaksi 

belajar mengajar di kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang? 

b. Apakah fungsi tuturan imperatif yang dilakukan guru dalam interaksi 

belajar mengajar di kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang? 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggambarkan tuturan 

imperatif guru dalam interaksi di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini dapat dijabarkan seperti berikut ini. 

a. Mendeskripsikan bentuk tuturan imperatif guru dalam interaksi belajar 

mengajar Kelas VII di SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang 

b. Mendeskripsikan fungsi tuturan imperatif yang dilakukan guru dalam 

interaksi belajar mengajar Kelas VII di SMP Muhammadiyah 6 Dau 

Malang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dapat dikemukakan seperti berikut ini. 

Secara  teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wawasan 

teori tindak tutur, khususnya terkait dengan wawasan tentang penggunaan tindak 

tutur yang meliputi bentuk dan fungsi tuturan imperatif. Sedangkan secara 

pragmatis, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

berikut ini.. 

a. Bagi guru, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman tindak tutur imperaktif beserta aspek-aspek 

dalam penggunaan bahasa, khusunya dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu bahan informasi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya di bidang pragmatik, khususnya penelitian tentang tuturan 

imperatif dari perspektif yang berbeda. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah penggunaan tuturan 

imperatif dalam interaksi kelas dalam proses belajar mengajar. Berkaitan dengan 

hal tersebut dirasakan perlu disampaikan penjelasan istilah-istilah sebagai berikut. 

a. Tuturan imperatif adalah sebuah tuturan perintah atau meminta agar mitra 

tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan  oleh si penutur 

(Rahardi, 2005: 79). Tuturan imperatif dapat berwujud larangan, perintah, 

ajakan, permintaan, desakan, silakan, dan harapan. 
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b. Bentuk imperatif adalah sebuah bentuk interaksi atau tindakan tuturan 

imperatif yang diucapkan oleh seseorang. 

c. Fungsi tuturan imperatif adalah fungsi yang menandai penggunaan sebagai 

tuturan untuk melarang, memerintah, mengajak, meminta, mendesak, 

mempersilakan, dan mengharapkan. 

d. Interaksi belajar mengajar adalah proses hubungan antara guru dengan 

siswa selama berlangsungnya pengajaran (Suryosubroto, 2002:51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


