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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia, sehingga 

dalam kenyataanya bahasa menjadi aspek penting dalam melakukan sosialisasi 

atau berinteraksi sosial. Dengan bahasa manusia dapat menyampaikan berbagai 

berita, pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain 

kepada orang lain. Bahasa meliputi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik, dan wacana. Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan tataran 

bahasa yang terbesar, tertinggi dan terlengkap. Wacana dikatakan terlengkap 

karena mencakup tataran dibawahnya, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik, dan ditunjang oleh unsur lainnya, yaitu situasi pemakaian dalam 

masyarakat. Wacana dibentuk oleh paragraf-paragraf sedangkan paragraf 

dibentuk oleh kalimat-kalimat yang membentuk paragraf  itu haruslah merangkai 

kalimat satu dengan kalimat berikutnya dan harus berkaitan sehingga membentuk 

satu kesatuan yang utuh atau membentuk suatu gagasan selanjutnya. Paragraf-

paragrafpun merangkai secara utuh membentuk sebuah wacana yang memiliki 

tema utuh (Kurniawan dalam Darma, 2013:1). 

Wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan 

antarkalimat. Hal ini harus selalu diperhatikan untuk memelihara keterkaitan dan 

keruntutan antarkalimat. Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri atas 

bentuk (form) dan makna (meaning), hubungan dalam wacana dapat dibedakan 
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menjadi dua jenis yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi, dan hubungan 

makna atau hubungan semantis yang disebut koherensi. 

Wacana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu wacana lisan dan wacana 

tulis. Wacana bukan susunan kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan 

bahasa, baik lisan, maupun tertulis. Wacana yang disampaikan secara tertulis, 

penyampaian isi atau informasi disampaikan secara tertulis. Ini dimaksudkan agar 

tulisan tersebut dapat dipahami dan diinterprestasikan oleh pembaca. 

Wujud wacana dalam bentuk lisan, yaitu sebuah percakapan atau dialog 

yang lengkap dari awal sampai akhir, misalnya satu obrolan singkat antara 

pendidik dengan peserta didik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. 

Pendidik menyampaikan suatu pembelajaran atau materi tentu saja memakai 

kalimat penghubung sehingga menjadi satu kesatuan bahasa yang dapat dipahami 

oleh peserta didik. Dalam hal ini pemilihan wacana lisan pada penyampaian 

pembelajaran mempertimbangkan dua jenis pertukaran pengajaran yaitu 

pertukaran batas dan pertukaran pengajaran. Pertukaran batas berfungsi menandai 

permulaan atau akhir mengenai apa-apa yang dianggap oleh guru sebagai suatu 

tahap dalam pelajaran, sedangkan pertukaran pengajaran adalah langkah-langkah 

individual yang merupakan sarana pelancar kemajuan pelajaran. Pertukaran 

pengajaran terdiri atas sebelas subkategori dengan fungsi khusus. Dari sebelas 

subkategori tersebut, enam termasuk pertukaran bebas dan lima termasuk 

pertukaran terikat. Hubungan antara pertukaran pengajaran dengan interaksi 

belajar merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pembelajaran apabila interaksi 
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belajar mengajar di kelas berjalan dengan baik maka pertukaran pengajaran akan 

terlihat atau muncul dalam interaksi belajar mengajar. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneilti pada tanggal 25 

Januari 2017 diSDN Purwantoro 1 Malang dalam penyampaian pembelajaran 

guru selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk menyampaikan ide 

kepada siswanya. Guru pada saat membuka pembelajaran diawali dengan 

mengucapkan salam, memberikan apersepsi, memancing siswa untuk bertanya 

mengenai materi pembelajaran, kemudian dilanjukan dengan kegiatan inti yaitu 

pemberian tugas serta pengarahan pembelajaran. Beberapa saat kemudian guru 

menanyakan jawaban dari tugas yang diberikan, selanjutnya pembelajan diakhiri 

dengan menyimpulkandan salam. Guru sebagai orang yang mempunyai peranan 

penting dalam interaksi belajar mengajar selalu menggunakan perrtukaran 

pengajaran sebagai media untuk menyampaikan ide kepada siswa. Penggunaan 

pertukaran pengajaran oleh guru sebagai media penyampai ide kepada siswa tidak 

selalu terpaku dalam satu subkategori pengajaran.  

Pertukaran pengajaran dalam interaksi belajar mengajar patut diteliti karena 

terdapat beberapa subkategori yang digunakan dalam pengajaran yang fungsinya 

sebagai sarana pelancar kemajuan pelajaran. Peneliti memilih kelas III 

dikarenakan dalam kelas tersebut siswa memiliki semangat belajar yang baik dan 

sangat aktif. Peneliti memilih tema mengenal olahraga dan permainan tradisional 

dikarenakan di dalam tema tersebut terdapat pertukaran bebas dan pertukaran 

terikat yang mempunyai sebelas subkategori pengajaran, pertukaran bebas dan 

pertukaran terikat yang menggunakan sebelas subkategori ini tidak tentu dimiliki 
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oleh tema lainnya karena pada setiaptema pertukaran pengajarannya berbeda 

bahkan tidak memiliki sebelas subkategori. Pembelajaran tematik sendiri 

merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan (Poerwadarminta dalam Majid, 2014:80). 

Berdasarkan latar belakang tersebutlah perlu diadakannya penelitian 

tentang pertukaran pengajaran dalam interaksi belajar mengajar tema mengenal 

olahraga dan permainan tradisional di kelas III SDN Purwantoro 1 Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan dalam 

penelitian ini. Adapaun permasalahan tersebut sebagai berikut. 

1. Bagaimana pertukaran pengajaran bebas yang digunakan dalam interaksi 

belajar mengajar pada tema mengenal olahraga dan permainan tradisional di 

kelas III SDN Purwantoro 1 Malang? 

2.  Bagaimana pertukaran pengajaran terikat yang digunakan dalam interaksi 

belajar mengajar pada tema mengenal olahraga dan permainan tradisional di 

kelas III SDN Purwantoro 1 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan suatu hal yang 

diperoleh setelah penelitian selesai. Pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pertukaran pengajaran bebas yang digunakan dalam 

interaksi belajar mengajar pada tema mengenal olahraga dan permainan 

tradisional di kelas III SDN Purwantoro 1 Malang. 

3. Mendeskripsikan pertukaran pengajaran terikat yang digunakan dalam 

interaksi belajar mengajar pada tema mengenal olahraga dan permainan 

tradisional di kelas III SDN Purwantoro 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas penelitian ini diharapkan dapat  memberikan 

manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian tersebut 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai wacana lisan yang 

mengaplikasikan pertukaran pengajaran bebas dan pertukaran pengajaran terikat. 

Pertukaran pengajaran bebas yang terdiri dari enam subkategori pengajaran dan 

pertukaran terikat terdiri dari lima subkategori pengajaran selain itu penelitian ini 

dapat memperkaya pustaka di bidang linguistic dan pengajarannya, khususnya 

pada pertukarangan pengajaran dalam wacana lisan di Indonesia 

. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan 

oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya. Selain itu, 

penelitian menjadi bahan masukan untuk para pendidik terutama tentang 

pengaplikasian pertukaran pengajaran yang menggunakan pertukaran bebas dan 

pertukaran terikat yang memiliki sebelas subkategori pengajaran. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Deirdre Burton (dalam Tarigan, 2009:148) pertukaran pengajaran merupakan 

percakapan dan dialog yang dilakukan antara dua dalam proses pengajaran. 

Satu pihak sebagai pembicara dan satu pihak sebagai pemberi umpan balik. 

2. Deirdre Burton (dalam Tarigan, 2009:148) pertukaran batas eksplisit 

merupakan pertukaran tidak wajib pada pembukaan transaksi. Pertukaran ini, 

terdiri atas susunan pusat, atau susunan dan pusat sekaligus, seta harus 

ditunjang oleh pembicara lainnya. Dukungan ini dapat dinyatakan secara 

negative seperti halnya di kelas. 

3. Deirdre Burton (dalam Tarigan, 2009:148) pertukaran percakapan 

meruapakan suatu prakarsa yang mungkin saja berupa pembukaan, 

pembukaan kembali, ataupun gerak tantangan. Pertukaran ini, mungkin diikuti 

oleh satu atau beberapa gerak penunjang, dan kemudian diikuti oleh 

pembukaan loncatan, yang mungkin ditunjang sekali atau beberapa kali. 

4. Stubbs (dalam Tarigan, 2009:24) wacana adalah organisasi bahasa di atas 

kalimat atau di atas klausa dengan kata lain, unit-unit linguistik yang lebih 
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besar daripada kalimat atau klausa, seperti pertukaran percakapan atau teks-

teks tertulis. Secara singkat apa yang disebut teks bagi wacana adalah kalimat 

bagi ujaran atau utterance. 

5. Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) Pembelajaran tematik merupakan 

salah satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang 

merupakansuatu system pembelajaran yang memungkin kansiswa, baik secara 

individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara holistic, bermakna dan otentik. 

6. MohammadAsrori (dalam Untoro, 2010:10) mendefinisikan interaksi belajar 

sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain, ketika dua orang atau 

lebih hadir bersama mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau 

berkomunikasi satu sama lain. 

 

 

 


