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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

         Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain, 

karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Pada saat mengadakan 

hubungan atau interaksi dengan sesamanya, manusia memerlukan sebuah alat 

komunikasi. Alat komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan ide, 

gagasan, ataupun pendapat. Alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa. 

Bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang 

(arbitrer) yang dipakai oleh manusia untuk saling berhubungan dan berinteraksi 

dengan sesamanya ( Chaer & Agustina, 2010: 11). 

          Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena 

bahasa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Setiap 

anggota masyarakat terlibat dalam komunikasi di satu pihak bertindak sebagai 

pembicara dan dipihak lain sebagai penyimak. Komunikasi dapat dikatakan baik 

apabila antara pembicara dan penyimak saling memahami isi atau pesan yang 

disampaikan. Diharapkan dari komunikasi itu bisa menimbulkan hubungan timbal 

balik atau adanya respon dari kedua belah pihak. 

          Komunikasi dapat dilakukan di berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-

hari. Salah satunya yaitu komunikasi yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran 

di kelas. Melalui kegiatan berkomunikasi yang baik akan menciptakan interaksi 

belajar-mengajar yang berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh 

karena itu, peran bahasa dalam pembelajaran tidak dapat dipisahkan karena 
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interaksi belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya fungsi 

bahasa. 

         Pada proses pembelajaran di kelas terjadi peristiwa komunikasi antara 

peserta didik dengan guru. Pada saat proses komunikasi tersebut guru lebih sering 

menggunakan ujaran direktif. Dalam interaksi kelas, guru dan siswa 

memanfaatkan bentuk, fungsi dan strategi penyampaian tindak tutur sebagai 

sarana terciptanya interaksi di kelas. 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. 

         Menurut Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 10 tentang guru dan 

dosen menjelaskan bahawa guru harus mempunyai empat kompetensi. 

Kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

professional. Guru dalam kegiatan belajar-mengajar akan dituntut untuk bisa 

menguasai kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, salah satunya yaitu 

kompetensi pedagogik. 

           Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dimiliki guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif (Depdiknas, 2004: 9). Seorang 

guru dituntut untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan 

kondusif. Di antara beberapa komponen dalam kompetensi pedagogik, salah 

satunya guru dapat berkomunikasi dan dapat memotivasi peserta didiknya agar 

tercipta kegiatan belajar yang aktif. Guru harus mempunyai strategi tuturan 
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supaya peserta didik dapat memahami tuturan yang disampaikan guru dengan 

jelas. 

         Strategi bertutur adalah cara bertutur agar menghasilkan suatu tuturan yang 

menarik dan dapat dimengerti oleh lawan tuturnya (Yule, 2006: 114). Faktor yang 

berpengaruh dalam komunikasi pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

karakteristik kemampuan pengetahuan kebahasaan yang dimiliki oleh pendidik 

dan peserta didik. Sebagai seorang yang menjadi pembimbing dan bertanggung 

jawab atas kegiatan belajar mengajar, seorang guru mempunyai wewenang untuk 

memberikan perintah, nasihat, petunjuk kerja, maupun larangan pada siswa dalam 

rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar. Perintah, nasihat, atau larangan 

tersebut umumnya diwujudkan dalam tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif 

merupakan jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk menyuruh orang 

lain melakukan sesuatu (Yule, 2006: 92). 

          Tindak tutur direktif pada saat membuka pelajaran berbeda dengan tindak 

tutur direktif yang digunakan pada saat melaksanakan aktivitas inti pembelajaran. 

Tuturan guru pada saat awal pembelajaran berfungsi untuk menyiapkan siswa 

secara langsung yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada kegiatan 

inti digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan pada 

kegiatan akhir digunakan guru untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari 

tersebut. Selain itu, faktor mata pelajaran atau materi ajar juga membedakan jenis 

tindak tutur direktif yang digunakan. Guru mengajar mata pelajaran yang bersifat 

praktik misalnya bahasa Inggris (untuk keterampilan berbicara) atau fisika (pada 

saat praktikum) lebih banyak menggunakan tuturan direktif dibandingkan dengan 

guru yang memberikan ceramah pada mata pelajaran agama atau 
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kewarganegaraan. Begitu pula tuturan yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia 

di SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

           Pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 2 Malang 

menggunakan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2013 (K-13). Pada saat 

diadakan observasi oleh peneliti pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang terlihat guru sudah menerapkan K-13, yang dalam hal 

ini pembelajaran berpusat pada siswa. Guru merangsang siswanya untuk bisa aktif 

dalam pembelajaran. Ketika guru memancing siswa agar lebih aktif 

berkomunikasi dalam pembelajaran, guru menggunakan tuturan direktif. Tuturan 

direktif dalam pembelajaran digunakan seperti untuk bertanya, perintah, izin, 

nasihat, dan menyarankan. Melihat kondisi seperti itu, memungkinkan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai percakapan guru dalam pembelajaran baik 

kegiatan awal, inti dan penutup secara maksimal. 

          SMP Muhammadiyah 2 Malang terletak di Jalan Letjen Sutoyo nomor 68 

Malang. Sekolah ini menerapkan pendidikan full day school, walaupun di sekolah 

tersebut terdapat anak berkebutuhan khusus sekolah ini tetap menerapkan 

pendidikan full day school. Sekolah ini menjadi tempat penelitian karena sekolah 

ini salah satu Sekolah Menengah Pertama di kota Malang yang menerapkan 

pendidikan inklusi dan menggunakan kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum 2013 

(K-13) merupakan kurikulum yang pada proses pembelajaran dirancang berpusat 

pada peserta didik, tidak lagi berpusat pada guru. Setiap kelas terdapat peserta 

didik yang normal dan berkebutuhan khusus. Pada proses pembelajaran peserta 

didik yang normal dan peserta didik yang berkebutuhan khusus dijadikan dalam 

satu kelas. Oleh karena itu guru akan menggunakan strategi tuturan tertentu dalam 
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menyampaikan materi ajar, agar dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta 

didik.   

         Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesulitan untuk berkomunikasi. 

Komunikasi dan bahasa anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dari 

kebanyakan anak seusianya. Mereka kesulitan dalam memahami komunikasi baik 

verbal maupun nonverbal. Anak-anak tersebut sulit untuk merespons tugas yang 

diperintahkan kepadanya, karena mereka kesulitan untuk memahami konsep yang 

diperintahkan. Demikian juga ketika anak tersebut menginginkan sesuatu. Mereka 

kesulitan merespons pesan kepada orang lain. Biasanya mereka merespons 

keinginannya melalui perilaku atau gayanya sendiri. Dalam hal ini proses 

komunikasi atau tindak tutur yang berlangsung tidak dapat tersampaikan dengan 

baik sehingga lawan komunikasi harus memahami pola atau kebiasaan dari anak 

tersebut agar komunikasi yang berusaha dilakukan dapat tersampaikan dengan 

baik. 

          Penelitian ini memfokuskan strategi tuturan direktif guru pada kegiatan 

pendahuluan, inti dan akhir dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. Kelas VIII dijadikan objek penelitian karena siswa 

kelas VIII secara psikomotorik sudah lebih matang dibandingkan dengan siswa 

kelas VII. Dikatakan lebih matang karena pada saat kelas VII sudah terbiasa 

diterapkan pembelajaran yang berbasis K-13, sehingga siswa sudah bisa 

beradaptasi menggunakan pembelajaran K-13. Selain itu cara bertutur dengan 

guru sudah lebih baik. Di sinilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian pada kelas VIII tersebut. 
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            Penelitian lain tentang tindak direktif juga pernah dilakukan oleh Sari 

(2014) dalam penelitian “Analisis Tuturan Direktif Guru dalam Situasi 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas X Man Malang 1”. Penelitian 

tersebut membahas tentang bentuk, fungsi dan jenis - jenis tindak tutur pada guru 

dalam situasi pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas X MAN MALANG 1. 

Hasil penelitian tersebut menggambarkan adanya enam macam bentuk tindak 

direktif, tiga fungsi tindak direktif dan tiga jenis tindak tutur direktif dalam 

pembelajaran.  

            Penelitian kedua tentang tindak tutur direktif dilakukan oleh Wijayanti 

(2010) dengan judul “Tindak Direktif Koreografer dalam Kegiatan Melatih 

Menari di Sanggar Tari Karawitan Asri Kusuma (STK-AK) Universitas Negeri 

Malang (UM). Penelitian tersebut mendeskripsikan (1) bentuk tindak direktif 

koreografer dalam melatih menari di sanggar tari karawitan “Asri Kusuma (STK-

AK), (2) strategi penggunaan tindak direktif koreografer dalam melatih menari di 

sanggar tari karawitan Asri Kusuma (STK-AK) Universitas Negeri Malang (UM), 

dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tindak direktif koreografer 

dalam melatih tari di sanggar tari karawitan Asri Kusuma (STK-AK). Dari 

penelitian tersebut diperoleh hasil adanya 23 bentuk tindak tutur, strategi  yang 

digunakan yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung dan faktor yang 

mempengaruhi yaitu berasal dari aspek kebahasaan. 

             Penelitian terkait tentang tindak direktif lainnya juga dilakukan oleh 

Etikasari (2012) yang berjudul “Tindak tutur direktif dalam wacana kelas (kajian 

mikroetnografi terhadap bahasa guru)”. Penelitian tersebut membahas tentang 

bentuk, fungsi, dan konteks tindak tutur direktif guru dalam wacana kelas. Dari 
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penelitian tersebut dapat diketahui adanya delapan bentuk tindak direktif yang 

digunakan oleh guru. Selain itu fungsi dari tindak direktif dalam wacana kelas 

teridentifikasi adanya delapan macam dan konteks tindak tutur direktif dalam 

wacana kelas baik yang digunakan pada kegiatan pendahuluan, inti dan akhir. 

           Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis 

tindak ilokusi yang dikaji yaitu tindak ilokusi tindak direktif. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian tersebut selain dari segi tempat pelaksanaan, penelitian ini 

berfokus pada strategi tuturan yang terkandung pada tuturan direktif yang 

digunakan oleh guru, sedangkan pada penelitian tentang tindak direktif 

sebelumnya hanya berfokus dari segi makna, dan bentuk. Berdasarkan latar 

belakang yang sudah diuraikan di atas maka penelitian ini mengambil judul 

”Strategi Tuturan Direktif Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII 

di SMP Muhammadiyah 2 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka dapat 

dijadikan rumusan masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana strategi tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada kegiatan awal pembelajaran kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Malang? 

b. Bagaimana strategi tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada kegiatan inti pembelajaran kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Malang? 
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c. Bagaimana strategi tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada kegiatan akhir pembelajaran kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan strategi tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kegiatan awal pembelajaran kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. 

b. Mendeskripsikan strategi tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kegiatan inti pembelajaran kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

2 Malang. 

c. Mendeskripsikan strategi tuturan direktif guru dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kegiatan akhir pembelajaran kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

           Suatu penulisan yang baik, harus dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu maupun untuk khalayak umum. Manfaat dalam penelitian ini 

mencakup dua hal yaitu, (1) teoretis dan (2) praktis. Berikut penjabaran manfaat 

dalam penelitian ini: 

a. Teoretis  

           Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkenaan dengan 

pengembangan ilmu. Manfaat secara teoretis dalam penelitian ini mencakup dua 

hal. Hal ini akan dijabarkan sebagai berikut. (1) memberikan gambaran tentang 
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kompetensi guru dalam penggunaan strategi tuturan direktif dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Malang. (2) dapat 

menambah pengetahuan tentang penelitian di bidang linguistik khususnya di 

bidang pragmatik, yang berkaitan dengan tindak tutur pada khususnya strategi 

tuturan direktif. 

b. Praktis

    Manfaat secara praktis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemahaman terhadap pemakaian bahasa dan pengkoreksian kembali tuturan yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Selain itu pembaca bisa 

mengetahui strategi tuturan direktif guru yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

1.5 Definisi Istilah 

  Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca terdapat beberapa istilah dalam 

penelitian yang perlu dijelaskan. Untuk itu definisi istilah tersebut ditegaskan 

berikut ini. 

a. Strategi tuturan adalah cara bertutur agar menghasilkan suatu tuturan yang

menarik dan dapat dimengerti oleh lawan tuturnya (Yule, 2006: 114).

b. Tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam

menghadapi situasi tertentu (Chaer dan Agustina, 2010: 50).

c. Tindak tutur direktif merupakan jenis tindak tutur yang digunakan oleh

penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau agar lawan tutur

melakukan tindakan sesuai dengan tuturan yang disebutkan (Yule, 2006: 92).


