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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial 

manusia membutuhkan bahasa baik lisan maupun tulisan guna bergaul dengan 

manusia lain, baik untuk menyatakan pendapatnya, maupun untuk mempengaruhi 

orang lain demi kepentingannya sendiri maupun kelompok dalam kepentingan 

bersama (Suwito dalam Aslinda, 2010: 06). Bahasa sebagai sebuah gejala dan 

kekayaan sosial yang akan terus melaju sejalan dengan perkembangan 

pemakainnya. Melalui bahasa manusia dengan mudah mengungkapkan pikiran, 

gagasan, konsep, perasaan, dan berbagai pengalaman kepada sesamanya. Begitu 

juga sebaliknya, manusia akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep dan perasaan apabila tidak ada bahasa sebagai alat 

komunikasinya. 

Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol 

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga sebagai alat interaksi 

atau alat komunikasi dalam masyarakat oleh kelompok sosial yang bekerjasama 

yang bersifat arbitrer (Kridalaksana dalam Chaer, 2003: 32). Sebagai alat 

komunikasi, pengetahuan mengenai bahasa saja belumlah cukup untuk dapat 

menciptakan peristiwa komunikasi yang baik dan bermakna. Faktor situasi dan 

konteks juga merupakan faktor penting dalam pemakaian bahasa. Kenyataan 

inilah yang menyebabkan pragmatik memiliki peranan yang cukup penting dalam 

kehidupan berbahasa, karena dengan mempelajari dan menguasainya seseorang 
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tidak hanya akan memiliki pengetahuan tentang bahasa, seluk-beluk struktur 

sebuah bahasa, dan cara bahasa (ujaran) itu dipergunakan berdasarkan situasi yang 

dihadapi pada saat berkomunikasi.  

Komunikasi digunakan untuk mengungkapkan perasaan, kemauan, 

permintaan, harapan, atau keinginan dengan anggota masyarakat lainnya. 

Pengungkapan pesan atau maksud dilakukan secara variatif oleh masyarakat 

pemakai bahasa. Penyampaian pesan dalam komunikasi dapat dilakukan dalam 

bentuk perintah, berita atau pertanyaan. Pemakai bahasa (penutur atau mitratutur) 

tidak selalu menggunakan satu variasi untuk mengungkapkan pesan. Bentuk 

tuturan tersebut dapat difungsikan pemakai bahasa sesuai dengan situasi, sehingga 

sering terjadi perubahan bentuk tuturan dalam situasi tertentu. Bentuk tuturan ini 

terdapat dalam komunikasi pembelajaran.  

Komunikasi dalam pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan yang menjadi pemegang peranan utama adalah seorang guru. 

Peranan guru tersebut, tercipta pada serangkaian tingkah laku yang saling 

mempengaruhi dengan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berkaitan 

dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan kemampuan peserta 

didik yang menjadi tujuannya (Wrightman dalam Uzer, 1999: 04). Hal ini dapat 

dikatakan bahwa dalam pembelajaran di kelas guru harus mempunyai kemampuan 

komunikasi yang baik.   

Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran merupakan peran yang 

strategis, karena sepandai apapun seseorang, jika dia tidak mampu berkomunikasi 

dengan baik kepada peserta didiknya maka proses pembelajaran akan kurang 

optimal. Komunikasi yang edukatif pada peserta didik akan mampu menciptakan 
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hubungan yang harmonis. Dalam peristiwa bertutur ini biasanya dijumpai pada 

situasi percakapan antara kedua belah pihak yang berbeda status sosialnya, 

misalnya, antara guru dan peserta didik. Adanya tuturan penghormatan ini terlihat 

adanya rasa hormat antara penutur yang satu terhadap penutur yang lain. Dengan 

demikian, maka kemampuan peserta didik dalam berlatih dapat berkembang 

secara optimal dan tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, 

pengajaran dianggap berhasil jika peserta didik mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Ketercapaian tujuan oleh peserta didik menjadi indikator keberhasilan 

sistem pembelajaran (Hamalik, 2008: 75). 

Di dalam pengajaran, bahasa diajarkan seperti pada saat digunakan dalam 

berkomunikasi. Hal ini yang dituju bukanlah pencapaian pengetahuan mengenai 

tata bahasa atau penguasaan terhadap kosakata, melainkan kemampuan guru 

berbahasa untuk tujuan komunikasi, baik itu dengan peserta didik maupun dengan 

teman dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan ini mempunyai nilai penting bagi 

pengajar dan pelajar, bagi guru dan peserta didik dalam interaksi pembelajaran. 

Guru sebagai ujung tombak dari proses pembelajaran di kelas harus memiliki 

kompetensi supaya pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar dan materi yang 

disampaikan guru dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. 

Kompetensi guru dalam bertutur dengan peserta didik memegang peranan 

penting bagi keberhasilan pembelajaran di kelas. Jika tuturan guru tidak dapat 

menjalankan fungsinya sebagai sarana pengatur pesan sesuai dengan yang 

diharapkan guru, maka tuturan tersebut tidak mampu mengkomunikasikan isi 

pesan yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Itulah sebabnya dalam 

proses pembelajaran guru harus senantiasa memperhatikan ciri-ciri atau 
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karakteristik tuturan bahasa yang digunakan sebagai sarana penyalur pesan yang 

hendak disampaikan. Dalam hal ini guru harus mengembangkan kemampuan 

dirinya untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu rangkaian kegiatan 

pembelajaran.  

Kemampuan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 

10 merupakan bagian dari kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah 

kemampuan dan kecakapan seorang guru (kecerdasan sosial yang dimiliki) dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain yakni peserta didik secara 

efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan 

bagaimana guru melakukan pendekatan dengan peserta didik yang harus 

memperhatikan tata cara berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga guru dapat 

diteladani peserta didik. Karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial 

adalah berkomunikasi secara sopan dan bergaul secara efektif. Oleh karena itu, 

melalui kompetensi sosial guru dapat menggunakan prinsip kesopanan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik.  

Prinsip kesopanan harus diterapkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. 

Guru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan peserta didik. Oleh karena itu, 

guru dituntut untuk dapat mengurangi ketidaksesuaian antara guru dan peserta 

didik (Tarigan, 1994: 40). Prinsip kesopanan harus menjaga keseimbangan 

keramahan hubungan karena hanya dengan hubungan-hubungan yang demikian 

dapat diharapkan bahwa peserta didik akan kooperatif selama proses 

pembelajaran. Sehubungan dengan itu, diharapkan guru memperhatikan prinsip-

prinsip kesopanan yang meliputi 6 kategori yakni maksim kebijaksanaan, maksim 
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penerimaan, maksim kemurahan. Maksim kerendahan hati, maksim kecocokan 

dan maksim kesimpatian. 

Pemakaian prinsip kesopanan ini baik mentaati maupun melanggarnya tentu 

membawa dampak terhadap pembelajaran di kelas. Dampak yang dimaksud dapat 

berupa keefektifan, kenyamanan dan berkembangnya peserta didik dalam proses 

pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penelitian tentang prinsip kesopanan guru 

layak dilakukan.  

Dalam Penelitian ini sekolah yang akan dijadikan sasaran penelitian adallah 

di SMP Negeri 11 Malang. Prinsip kesopanan penting dilakukan dalam penelitian 

hal ini dikarenakan bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia untuk berkomunikasi, pada hakikatnya setiap manusia tidak 

dapat hidup sendiri, bersosialisasi dengan manusia yang lain adalah sebuah 

keharusan dan sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia. Hadirnya fenomena ini 

maka akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana seorang manusia hidup 

bersosialisasi dengan manusia yang lain, ketika seseorang melakukan tindak ujar 

yang baik dan benar, yakni tindak ujar yang tidak melukai lawan bicara. Maka 

dari itu, dalam melakukan tindak ujar dengan lawan bicara, penting sekali 

memahami dan mempelajari bagaimana tindak ujar yang santun untuk melakukan 

komunikasi dalam rangka bersosialisasi.  

Penelitian tentang prinsip kesopanan pernah dilakukan oleh Mahmudah 

(2014)  dengan judul “Analisis Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Tuturan 

Pengisi Acara Talk Show @Show_Imah”. Penelitian ini bertujuan (1) 

mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kesopanan mencakup beberapa 

maksim yang dilanggar yaitu, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, 
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maksim kebijaksanaan, maksim kecocokan dan maksim kerendahan hati 

mengandung humor superioritas degradasi dan meremehkan serta penyimpangan 

frustasi dalam harapan dan bisosiasi, (2) mendeskripsikan fungsi tuturan yang 

mengandung pelanggaran prinsip kesopanan terbagi atas fungsi menyatakan 

informasi dan menyatakan keputusan. Fungsi mengkritik, fungsi memerintah, 

fungsi menanyakan, fungsi menanyakan terdiri dari menanyakan meminta alasan, 

dan menanyakan meminta pengakuan.  

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Permatasari (2009) dengan 

judul “Telaah Prinsip Tindak Tutur Sopan Santun dalam Peristiwa Belajar-

Mengajar di Kelas V SDN Jelbuk 1 Jember”. Penelitian ini bertujuan (1) 

mendeskripsikan wujud verbal penerapan prinsip tindak tutur sopan santun 

peristiwa belajar-mengajar di kelas V SDN Jelbuk 1 Jember, (2) mendeskripsikan 

fungsi penerapan tindak tutur sopan santun peristiwa belajar mengajar di kelas V 

SDN Jelbuk 1 Jember, (3) mendeskripsikan strategi penerapan prinsip tindak tutur 

sopan santun di kelas V SDN Jelbuk 1 Jember. 

Selain itu, juga pernah dilakukan oleh Rozalia (2015) dengan judul “Analisis 

Prinsip Kesopanan pada buku Humor Sehat Karya Puji Raharjo”. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan pematuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan dalam 

setiap kelompok humor pada buku  Humor Sehat  karya Pujo Raharjo, pematuhan 

dan pelanggaran prinsip kesopanan meliputi maksim kebijaksanaan, maksim 

kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, 

dan maksim kesimpatian.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Perbedaan itu 

dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih 
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memfokuskan pada pemakaian prinsip kesopanan guru dalam interaksi 

pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

pemakaian prinsip kesopanan guru pada interaksi pembelajaran bahasa Indonesia 

baik di kegiatan mengorientasi masalah, mengorganisasikan, membimbing 

individu atau kelompok, mengembangkan hasil karya dan mengevaluasi proses 

pemecah masalah di SMP Negeri 11 Malang. Dengan demikian, penelitian ini 

diberi judul “Analisis Pemakaian Prinsip Kesopanan pada Tuturan Guru dalam 

Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VIII SMP Negeri 11 Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan mengorientasi 

masalah dalam interaksi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VIII SMP 

Negeri 11 Malang? 

2) Bagaimana pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan 

mengorganisasikan peserta didik dalam interaksi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang? 

3) Bagaimana pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan membimbing 

penyelidikan individual atau kelompok dalam interaksi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang? 

4) Bagaimana pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas VIII SMP Negeri 11 Malang?  
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5) Bagaimana pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecah masalah dalam interaksi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut.  

1) Mendeskripsikan pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan 

mengorientasi masalah dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

VIII SMP Negeri 11 Malang. 

2) Mendeskripsikan pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan 

mengorganisasikan peserta didik  dalam interaksi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang. 

3) Mendeskripsikan pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan 

membimbing penyelidikan individual atau kelompok dalam interaksi 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang.  

4) Mendeskripsikan pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam interaksi pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang.  

5) Mendeskripsikan pemakaian prinsip kesopanan guru pada kegiatan 

mengevaluasi proses pemecah masalah dalam interaksi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan manfaat 

penelitian sebagai berikut. 

 

a. Manfaat Teoretis  

      Penelitian pemakaian prinsip kesopanan dalam interaksi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIII SMP negeri 11 Malang diharapkan dapat memperluas 

kajian pragmatik khususnya pemakaian prinsip kesopanan, serta dapat 

memberikan gambaran objektif tentang pelaksanaan maksim, maksim 

kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan 

hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian dan pada tuturan guru  dalam 

interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 11 Malang.  

b. Manfaat Praktis  

      Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di 

kelas yang didasarkan pada pemakaian prinsip kesopanan sebagai manifestasi dari 

kompetensi sosial seorang guru.  

 

1.5 Penegasan Istilah  

       Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan istilah dalam penelitian 

ini, maka ada istilah penting yang perlu ditegaskan yaitu sebagai berikut.  

a. Prinsip kesopanan adalah aturan yang menjaga keseimbangan sosial dan 

keramahan hubungan karena hanya dengan hubungan yang demikian dapat 

mengharapkan bahwa peserta akan bekerja sama (Leech, 1993: 124).  
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b. Maksim adalah kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual; kaidah-kaidah 

yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-

interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya (Tarigan, 1990: 

41).  

c. Maksim kebijaksanaan adalah maksim yang dilakukan seseorang untuk 

mengurangi kerugian orang lain tetapi menguntungkan orang lain (Leech, 

1993: 206).  

d. Maksim penerimaan adalah maksim yang dilakukan dengan cara 

mengorbankan diri sendiri dan kepentingan orang lain (Leech, 1993: 206). 

e. Maksim kemurahan adalah maksim yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mengecam orang lain sedikit, mungkin memuji orang l;ain lain dengan 

sebanyak mungkin (Leech, 1993: 206).  

f. Maksim kerendahan hati adalah maksim yang kurang memperhatikan diri 

sendiri dalam arti mengurangi pujian dari diri sendiri tetapi lebih 

mengutamakan orang lain (Leech, 1993: 206).  

g. Maksim kecocokan adalah maksim yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mengurangi ketidaksepakatan dengan orang lain tetapi mengutamakan agar 

terjadi kesepakatan (Leech, 1993: 206).  

h. Maksim kesimpatian adalah maksim yang dilakukan seseorang untuk 

memaksimalkan rasa simpati terhadap orang lain dengan mengurangi rasa 

antipati (Leech, 1993: 206).  

i. Problem based learning adalah model pembelajaran yang bertujuan 

merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata 
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dalam kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan yang dipelajarinya 

(Mulyasa, 2014: 144).  

j. Mengorientasi peserta didik pada masalah adalah memfokuskan peserta didik

(mengamati) masalah yang menjadi objek pembelajaran (Mulyasa, 2014: 145).

k. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah salah satu kegiatan agar

peserta didik menyampaikan berbagai pertanayaan (menanya) terhadap

masalah yang disajikan (Mulyasa, 2014: 145).

l. Membimbing penyelidikan individual atau kelompok adalah peserta didik

melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka

menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji (Mulyasa, 2014: 145).

m. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya adalah peserta didik

menghubungkan data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data

lain dari berbagai sumber (mengomunikasikan) (Mulyasa, 2014:145).

n. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecah masalah adalah peserta didik

menjawab jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan

dievaluasi (menalar) (Mulyasa, 2014: 145).


