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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah suatu sistem lambang yang dibentuk berdasarkan aturan, 

kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata 

maupun tata kalimat. Bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia disebut 

bahasa lisan. Bahasa yang merupakan rekaman visual dari bahasa lisan baik 

berupa rangkaian huruf, kata, ataupun kalimat, dan tanda baca disebut bahasa 

tulis. Bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat tertentu untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan dirinya (Humaniora, 2006). 

Secara umum sudah diketahui bahwa bahasa berfungsi sebagai alat 

komunikasi, alat mengidentifikasikan diri, ataupun sebagai alat berinteraksi dalam 

suatu masyarakat. Oleh sebab itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat bernalar 

disamping alat untuk berkomunikasi. Komunikasi melalui bahasa ini 

memungkinkan tiap orang untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik 

dan lingkungan sosialnya. Ia memungkinkan tiap orang untuk mempelajari 

kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan serta latar belakangnya masing-masing 

(Gorys Keraf, 2001). 

Pengalaman sejak kecil hingga seseorang meningkat dewasa, bahasa 

perseorangan mengalami perkembangan sejalan dengan bertambahnya kenyataan-

kenyataan atau pengalaman-pengalaman seseorang. Apabila kita membandingkan 

bahasa sebagai suatu sistem keseluruhan dengan wujud dan fungsi bahasa yang 

bertahap-tahap dalam kehidupan individual, yaitu wujud dan fungsi yang terbatas 
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pada masa kanak-kanak, serta wujud dan fungsi bahasa yang jauh lebih luas pada 

waktu seseorang telah dewasa, maka dapatlah dibayangkan betapa wujud dan 

fungsi bahasa itu sejak awal mulai sejarah umat manusia hingga kini. Bahasa itu 

mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan 

intelektual manusia dan kekayaan cipta karya manusia sebagai hasil dari 

kemajuan intelektual itu sendiri (Gorys Keraf, 2001). 

Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat belajar mengenal segala adat 

istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Ia mencoba menyesuikan 

dirinya (adaptasi) dengan semuanya melalui bahasa. Seorang pendatang baru 

dalam sebuah masyarakat pun harus melakukan hal yang sama. Apabila ingin 

hidup dengan tentram dan harmonis dengan masyarakat itu ia harus menyesuikan 

dirinya dengan masyarakat itu. Untuk itu masyarakat memerlukan bahasa, yaitu 

bahasa masyarakat tersebut. Apabila ia dapat menyesuaikan dirinya maka ia pun 

dengan mudah membaurkan dirinya (integrasi) dengan segala macam tata krama 

masyarakat tersebut (Gorys Keraf, 2001). 

Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam lingkungan sekolah 

juga terjadi interaksi antara seorang guru dengan peserta didik. Setiap masing-

masing guru memiliki gaya bahasa yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Begitu juga murid memiliki bahasa yang berbeda-beda antara anak satu dan lainya 

dalam proses belajar mengajar. Gaya bahasa tersebut tercermin dari bagaimana 

seorang guru berinterkasi dengan peserta didiknya. 

Proses belajar mengajar, peran masing-masing guru dalam interaksinya di 

dalam kelas dengan peserta didik dibutuhkan gaya bahasa yang bisa memberikan 

motivasi peserta didik. Hal ini demi peran sosialnya di dalam lingkungan 
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masyarakat. Pemanfaatan gaya bahasa juga sangat berpengaruh dalam lingkungan 

masyarakat. Karena, dengan adanya gaya bahasa baik dan benar, seorang dapat 

berinteraksi dengan baik tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dalam hal ini 

berlaku juga oleh posisi gaya bahasa seorang guru dalam pembelajaran siswa di 

kelas. 

Posisi gaya bahasa yang digunakan oleh guru kepada siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu guru berusaha menyampaikan sesuatu hal yang disebut 

“pesan” dengan gaya bahasa yang digunakan. Sebaliknya, dalam kegiatan belajar 

mengajar siswa juga berusaha memperoleh sesuatu hal. Pesan atau sesuatu hal 

tersebut dapat berupa pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Apabila kita 

melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya adalah cara 

mengungkapkan diri sendiri, baik melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan 

sebagainya. 

Menerima pengertian ini, maka kita dapat mengatakan, “Cara berpakaian 

menarik perhatian orang banyak”, “Cara menulisnya lain dari pada kebanyakan 

orang”, “Cara jalannya lain dari yang lain”, yang memang sama artinya dengan 

“gaya berpakaian”, “gaya menulis” dan “gaya berjalan”. Dilihat dari segi bahasa, 

gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa memungkinkan kita 

dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang mempergunakan 

bahasa itu. Semakin baik gaya bahasanya, semakin baik pula penilaian orang 

terhadapnya. Semakin buruk gaya bahasa seseorang, semakin buruk pula 

penilaian diberikan kepadanya, begitu pula sosok seorang guru baik di sekolah 

maupun di masyarakat (Gorys Keraf, 2009). 
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    Guru merupakan sosok yang menjadi panutan di masyarakat, terutama di 

sekolah. Segala sesuatu yang dilakukan dan dituturkan guru, secara langsung atau 

tidak langsung akan ditiru oleh siswa. Siswa mempelajari bahasa orang lain 

dengan meniru tuturan yang didengarnya, terutama apa yang didengar dari 

gurunya di sekolah. Guru diharapkan mendayagunakan segala kemampuan yang 

dimilikinya. Salah satu kemampuan itu adalah kemampuan guru dalam 

memaksimalkan kemahiran berbahasa. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru 

memegang kontrol serta atas siswanya melalui gaya bahasa. 

    Tuturan yang dimanfaatkan oleh para guru untuk pengaturan serta 

pemberian tanggapan terhadap tindakan siswa adalah tuturan yang mengandung 

gaya bahasa dalam Bahasa Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam memakai gaya bahasa di dalam proses pembelajaran terutama pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Oleh karena itu, setiap guru 

diharapkan memiliki kemampuan memakai gaya bahasa didalam proses 

pembelajaran terutama pada pembelajaran di sekolah dasar. 

    Gaya bahasa adalah cara megungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas 

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa (Gorys 

Keraf, 2010).  Gaya bahasa dalam konteks proses pembelajaran (belajar mengajar) 

merupakan unsur penting dalam dinamika kelas, dimana guru dalam hal ini harus 

mampu mengolah pesan (bahasa) dengan semenarik dan seefektif mungkin 

supaya murid dapat mengkonsumsi ilmu dengan baik. Gaya bahasa memberikan 

pengaruh yang cukup besar terhadap daya tarik peserta didik dalam mengikuti 

proses belajar diruang kelas. Dengan demikian, penelitian mengenai pemakaian 

gaya bahasa guru dalam proses pembelajaran layak untuk dilakukan. 
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    Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka 

peneliti memberi judul adalah “Analisis Pemakaian Gaya Bahasa Guru dalam 

Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III di SD Muhammadiyah 08 Dau”. 

 

B. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana ragam gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

2. Bagaimana sendi gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

3. Bagaimana jenis gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

    Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai 

berikut :  

1. Mendeskripsikan ragam gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Mendeskripsikan sendi gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

3. Mendeskripsikan jenis gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 08 Dau. 
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D. Manfaat Penelitian  

         Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan tentang 

gaya bahasa guru dalam kegiatan pembelajaran. Secara teoritis, peneliti ini 

memberikan masukan dalam menganalisis ragam, sendi dan jenis gaya bahasa 

dengan keterlibatan dominasi guru terhadap peserta didik didalam 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Bagi guru, peneliti ini memberikan masukan tentang penggunaan gaya 

bahasa dalam pembelajaran sehingga dapat lebih memaksimalkan hasil belajar 

siswa selain itu, menjadi rujukan dalam membangun interaksi dengan peserta 

didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menambah 

pengetahuan serta pemahaman tentang ragam gaya bahasa, sendi gaya bahasa 

maupun jenis gaya bahasa dalam interaksi pembelajaran. 

b. Bagi Peneliti  

Memiliki manfaat untuk mengetahui ragam, sendi dan jenis gaya bahasa 

guru dalam proses pembelajaran bahasa indonesia di SD Muhammadiyah 08 

Dau. 
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E. Definisi Istilah 

a. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melaluai bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa. (Gorys 

Keraf, 2010). 

b. Ragam gaya bahasa merupakan pemanfaatan gaya bahasa yang dipergunakan 

secara imajinatif (Henry Guntur Tarigan, 2009). 

c. Sendi merupakan peralihan bermakna dari segmen fonologis ke segmen 

fonologis yang lain atau segmen fonologis kesenyapan, baik yang terbuka 

maupun yan tertutup (Gandhi, 2013). 

d. Jenis gaya bahasa merupakan pengelompokan, penggolongan, pengategorian 

yang mempunyai ciri, sifat dan keturunan yang khusus (Suryanto, 2012). 


