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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa juga merupakan ekspresi kebudayaan, 

karena bahasa mengalami variasi yang begitu banyak di dalam masyarakat. 

Bahasa mutlak digunakan oleh setiap individu dalam menyampaikan maksud dan 

keinginannya kepada orang lain yang diajak sebagai lawan bicaranya. Bloomfield 

(Sumarsono, 2009: 18) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa 

bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbiter) yang dipakai oleh anggota 

masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi karena merupakan suatu 

sistem. Bahasa itu mempunyai aturan-aturan yang saling bergantung, dan 

mengandung struktur unsur-unsur yang bisa dianalisis secara terpisah-pisah. 

Orang berbahasa mengeluarkan bunyi-bunyi yang berurutan membentuk suatu 

struktur tertentu. 

Dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, setiap individu 

berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya 

berbagai hal di antaranya pola berpikir yang berbeda dalam diri setiap individu, 

dan budaya secara tidak langsung turut pula berperan terhadap pola alih tutur yang 

nantinya akan diujarkan oleh masing-masing individu. Dalam menggunakan 

bahasa setiap individu atau kelompok dapat meminta sesuatu kepada individu atau 

kelompok lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Peristiwa tutur terjadi apabila 

dalam suatu bentuk ujaran yang melibatkan adanya dua pihak, yakni penutur dan 
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mitra tutur dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu 

(Chaer dalam Aslinda, 2007: 31). Penutur ingin mengetahui respon si pendengar 

terhadap tuturannya, dia bisa melihat umpan balik, yang dapat berwujud perilaku 

tertentu yang dilakukan pendengar setelah mendengar tuturan si pendengar. 

Dengan demikian, umpan balik berfungsi sebagai sistem mengecek respon, yang 

jika diperlihatkan si penutur dapat menyesuaikan diri dalam menyampaikan  

pesan / tuturan berikutnya. Tentu saja umpan balik ini hanya ada pada komunikasi 

yang bersifat dua arah (Chaer, 2010: 21). Wacana utuh harus dipertimbangkan 

dari segi isi (informasi) yang koheren sedangkan sifat kohesifnya 

dipertimbangkan dari keruntutan unsur pendukungnya yaitu bentuk. Hal ini 

dipertegas oleh Tarigan (2009: 92) bahwa wacana yang padu adalah wacana yang 

apabila dilihat dari segi hubungan bentuk atau struktur lahir bersifat kohesif dan 

dilihat dari segi hubungan bentuk atau struktur lahir bersifat kohesif dan dilihat 

dari segi hubungan makna atau struktur batinnya bersifat koheren. Wacana 

dikatakan utuh apabila kalimat-kalimat dalam wacana itu mendukung satu topik 

yang sedang dibicarakan, sedangkan wacana dikatakan padu apabila kalimat-

kalimatnya disusun secara teratur dan sistematis, sehingga menunjukkan 

keruntutan ide yang diungkapkan melalui penanda kekohesian.  

Secara umum wacana dapat diartikan satuan bahasa tertinggi dan 

tertangkap, dalam pandangan linguistik formal, wacana merupakan satuan bahasa 

tertinggi di atas kata, frasa, dan kalimat. Sementara itu, dalam pandangan 

linguistik fungsional, kata, frasa, dan kalimat berpotensi menjadi wacana ketika 

terdapat konteks yang melatarinya (Sudaryat, 2009: 105). Dalam wacana ada dua 

kesatuan bahasa yang dapat diselidiki, pertama yang abstrak yang digunakan 
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untuk mengajarkan bahasa atau untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan 

bahasa itu bekerja dan yang kedua adalah yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Aturan-aturan bahasa dalam wacana sangatlah penting untuk diperhatikan, karena 

tanpa adanya wacana yang nyambung tidak akan terbentuknya interaksi 

komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik.  

Wacana interaksi kelas sebagai wacana percakapan di dalam rangkaian 

tersebut akan digunakan guru dengan peserta didik melalui sebuah interaksi proses 

pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Wacana kelas merupakan bentuk 

wacana komunikasi interaksional yang melibatkan penutur dan mitra tutur serta kelas 

sebagai latar peristiwa tuturannya. Interaksi memiliki peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar. Bentuk interaksi kelas dapat diwujudkan dalam 

bentuk percakapan antara siswa dan guru. Oleh karena itu, mengkaji wacana secara 

sungguh-sungguh dapat mengungkap tingkat pemerolehan kompetensi komunikatif. 

Selain itu, bahasa yang digunakan dalam percakapan, salah satu wacana alamiah, 

merupakan data bahasa yang digunakan dalam percakapan tatap muka termasuk 

penggunaan bahasa yang mendasar dan utama sehingga dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan penyimpangan kaidah penggunaan aturan bahasa. Oleh karena itu, 

analisis wacana percakapan dapat dikatakan sebagai usaha untuk memahami bahasa 

dan pemakaiannya. Analisis wacana percakapan merupakan usaha pendeskripsian 

bahasa dengan data yang baik sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih 

baik tentang hakikat bahasa secara alamiah (Rani, 2004: 16-17).  

Dikatakan wacana kelas merupakan wacana percakapan yang memiliki 

struktur pertukaran yang menjadi ciri dari sebuah interaksi. Guru sebagai orang 

yang memberikan pelajaran, orang yang bercerita dan orang yang menyampaikan 
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materi. Sementara itu siswa mendengarkan penjelasan guru. Dalam hal ini siswa 

memiliki kemampuan yang sangat rendah dan siswa sangat sedikit dalam 

mengajukan pertanyaan. Sering dijumpai ketika guru jarang memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang meminta siswa memberikan jawaban rinci atau nalar. 

Pertanyaan yang sering diberikan adalah pertanyaan yang hanya memancing 

jawaban singkat. Sesuai dengan perkembangan zaman, seharunya siswa harus 

berani mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. 

Kemudian guru sebagai pendidik hendaknya memikirkan cara siswa dapat aktif 

dalam proses belajar mengajar di kelas, yang melibatkan hubungan antara guru 

dan siswa. Pola dalam peralihan alih tutur guru dan siswa dapat terjadi apabila 

ujaran seseorang dapat membuat atau memunculkan suatu ujaran lain sebagai 

tanggapan. 

Pola peralihan tutur merupakan bagian dari analisis wacana, yang 

menggunakan pasangan ujaran terdekat itu banyak digunakan oleh peserta 

percakapan. Menurut Cook (dalam Rani, 2004: 205) pasangan ujaran terdekat itu 

terjadi apabila ujaran seseorang dapat membuat atau memunculkan suatu ujaran 

lain sebagai tanggapan. Sebagai contoh, ujaran yang berupa salam akan 

memunculkan tanggapan yang berupa salam. ujaran panggilan akan memunculkan 

tanggapan yang berupa jawaban, dan sebagainya. Selanjutnya, Cook menjelaskan 

bahwa agar dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan ujaran yang 

dikemukakan sebelumnya, seorang peserta harus terlihat dalam penilaian setiap 

ujaran mitra tuturnya sehingga yang bersangkutan dapat menanggapi ujaran 

tersebut secara tepat. 
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Menurut Hymes (dalam Rani, 1975: 2), peristiwa tutur sangat erat 

hubungannya dengan latar peristiwa, dalam pengertian suatu peristiwa tutur 

tertentu akan terjadi dalam konteks situasi tertentu. Sesuai dengan konteks 

situasinya, suatu peristiwa tutur mungkin akan lebih tepat diantarkan dengan 

bahasa yang satu sedangkan peristiwa tutur yang lain lebih cocok diantarkan 

dengan bahasa yang lain. Kegiatan pembelajaran guru harus melakukan refleksi 

untuk melahirkan karakter atau watak peserta didik yang peduli, bertanggung 

jawab, mandiri, dan hal-hal baik lainnya. Peserta didik harus mampu 

menghubungkan antara pengetahuan yang lain dalam pembelajaran sehingga 

peserta didik menjadi aktif. Jadi, peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

harus mampu membuat peserta didik fokus pada karakter atau sikapnya. Hal ini 

harus diwujudkan dalam proses pembelajaran peserta didik kelas VII, salah satu 

wujud pembinaan kemampuan peserta didik dalam berbahasa dengan menerapkan 

pengajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP Negeri 3 Malang. 

Berdasarkan hasil observasi di sekolah menengah pertama, peneliti 

akhirnya memutuskan untuk mengambil penelitian di SMP Negeri 3 Malang 

karena sekolah ini memiliki banyak karater atau watak yang ada pada peserta 

didik yang peduli, bertanggung jawab, mandiri, dan hal-hal baik lainnya. Peneliti 

yang memfokuskan pada kegiatan pembelajaran berkarakter yang di terapkan 

pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan begitu peralihan alih tutur 

yang melalui interaksi guru pada peserta didik yang diutamakan. 

Penelitian tentang alih tutur pernah dilakukan pada penelitian terdahulu oleh 

Hidayati yang berjudul “Variasi Bahasa pada Tuturan Guru dan Siswa dalam Kegiatan 

Komunikasi di Lingkungan MAN 3 Malang”. Keterkaitan judul skripsi yang diteliti 
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oleh Hidayati dengan mengkaji bagaimana bentuk variasi bahasa pada tuturan guru dan 

siswa di sekolah MAN 3 Malang dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemakaian variasi bahasa pada tuturan guru dan siswa di MAN 3 

Malang.  Perbedaan dengan judul yang saya teliti yaitu jika Hidayati menganalisis 

variasi bahasa yang digunakan guru dan murid, sedangkan saya menganalisis pola alih 

tutur yang digunakan oleh guru dan murid penelitian tersebut akan dilakasanakan pada 

kelas VII di SMP Negeri 3 Malang.  

Pentingnya penelitian ini untuk diteliti yaitu dengan mengedepankan 

pembahasan mengenai peristiwa pola alih tutur dan implikasinya terhadap peran 

guru di dalam kelas pada saat pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan pada 

siswa siswi kelas VII di SMP Negeri 3 Malang. Akan muncul adanya interaksi 

komunikasi yang dilakukan oleh guru dan siswanya, fungsi dan kedudukan bahasa 

Indonesia dan bahasa daerah sebagai ragam tinggi dan rendah. Faktor penyebab 

terjadinya keragaman variasi bahasa pada setiap bentuk komunikasi yang ada di 

sekolah tersebut. Nantinya dapat munculkan adanya situasi alih tutur dan 

implikasinya terhadap peran guru dan siswa, karena di situ terdapat adanya 

interaksi wacana dalam kelas VII. Dalam peneliatian ini, peneliti mengambil judul 

“Analisis Alih Tutur dan Implikasinya terhadap Peran Guru dalam Wacana 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 3 Malang’’. 

 

1.2 Fokus  Penelitian 

Agar penelitian yang digunakan tidak meluas dan didapatkan data yang 

akurat, maka peneliti memfokuskan pembahasaan mengenai peristiwa pola alih 

tutur dan implikasinya terhadap peran guru bahasa Indonesia pada kelas VII di 
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SMP Negeri 3 Malang dengan menggunakan kurikulum 2013. Pada penelitian ini, 

peneliti mengambil data terhadap antar peserta didik kelas VII pada pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Malang. 

Penelitian ini difokuskan pada wujud dan fungsi tuturan dalam penguatan, 

karena peneliti mengambil data dari pengamatan dan dokumentasi terhadap 

seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Malang. Sumber data penelitian 

ini diambil pada kelas VII dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Subjek 

penelitian difokuskan antara guru dan murid pada kelas VII di SMP Negeri 3 

Malang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan keragaman atau tuturan dalam bahasa guru dan siswa di 

SMP Negeri 3 Malang peneliti lebih memfokuskan ke dalam pembahasan analisis 

alih tutur dan implikasinya terhadap peran guru dalam wacana interaksi kelas di 

SMP Negeri 3 Malang. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

a. Bagaimana pola alih tutur guru dalam wacana pembelajaran bahasa Indonesia 

kelas VII di SMP Negeri 3 Malang? 

b. Bagaimana implikasi alih tutur terhadap peran guru dalam wacana 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas VII di SMP Negeri 3 Malang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan pola alih tutur dan implikasinya terhadap 

peran guru dalam wacana interaksi kelas. Alih tutur mampu meningkatakan kualitas 
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proses dan kuantitas dalam peranan guru dalam wacana interaksi kelas VII di SMP 

Negeri 3 Malang. Peningkatan proses belajar mengajar dalam implikasinya terhadap 

peran guru dalam wacana kelas. Pola alih tutur dan implikasinya itu untuk 

meningkatkan interaksi siswa dan guru dalam kelas VII di SMP Negeri 3 Malang. 

a. Mendeskripsikan pola alih tutur guru dalam wacana pembelajaran bahasa 

Indonesia kelas VII di SMP Negeri 3 Malang. 

b. Mendeskripsikan implikasi alih tutur terhadap peran guru dalam wacana 

pembelajaran bahasa Indonesia  kelas VII di SMP Negeri 3 Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka manfaat yang 

terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

Memperkaya teori tentang model alih tutur bahasa dalam studi pragmatik. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan bagi 

kajian bahasa sehingga uraian dan telaah tentang bahasa dapat dijadikan pemikiran 

dan pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang 

bahasa, dan ragam penggunaannya dalam ranah terjadinya implikasi terhadap peran 

guru pada wacana pembelajaran pada kelas VII di SMP Negeri 3 Malang. 

b. Manfaat Praktis  

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya kepada peneliti agar bisa mengembangkan peneliti tentang pola alih 

tutur dan implikasinya terhadap peran guru dalam wacana pembelajaran pada  

kelas di SMP Negeri 3 Malang. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut. 

a. Pola Alih Tutur 

Pola peralihan tutur yang menggunakan pasangan ujaran terdekat itu banyak 

digunakan pada peserta percakapan, pasangan ujaran terdekat itu terjadi 

apabila ujaran seseorang dapat membuat atau memunculkan suatu ujaran lain 

sebagian tanggapan. Sebagai contoh, ujaran yang berupa salam akan 

memunculkan tanggapan yang berupa salam, panggilan akan munculkan 

tanggapan yang berupa jawaban, dan sebagainya(Rani, 2004: 205-206). 

b. Implikasi  

Implikasi dalam pengertian kamus bahasa Indonesia ialah efek yang di 

timbulkan di masa depan(Usman, 2009: 76). 

c. Peran Guru 

Peran guru yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan peran guru dalam 

proses pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan 

dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan dalam 

proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan(Rusman, 2012: 58). 

d. Wacana  

Wacana adalah satuan bahasa yang tertangkap dan terbesar/tertinggi di atas kalimat 

atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan, yang mempunyai 

awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis(Tarigan, 2009: 19). 


