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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan 

sangatlah penting. Selain menjadi bahasa nasional, Bahasa Indonesia juga menjadi 

bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Sehingga, 

penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar amatlah penting untuk 

melancarkan proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut kurikulum di MTs. 

NU TMI Ngroto Pujon mengembangkan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai 

pelajaran wajib. 

Secara umum bahasa adalah alat untuk beriteraksi atau berkomunikasi 

berupa lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep atau perasaan seseorang. Bahasa terdiri atas kumpulan 

kata yang apabila di gabungkan akan memiliki makna tersendiri. Bahasa 

diciptakan sebagai alat komunikasi universal yang diharapkan dapat dimengerti 

oleh setiap manusia untuk melakukan suatu interaksi sosial dengan manusia 

lainnya. Sedangkan interaksi ialah “suatu pertukaran antar pribadi yang masing-

masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka 

dan masingmasing perilaku memengaruhi satu sama lain.” 

Melihat pentingnya pembelajaran Bahasa Indonesia, guru harus lebih 

memahami bagaimana perkembangan anak usia dini dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Zuchdi dan Budiasih (1996:7) menjelaskan bahwa awal usia sekolah 

merupakan periode perkembangan kreativitas kebahasaan.  
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Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-

mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan. Dapat dikatakan bahwa pada setiap diri 

guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswa pada suatu kedewasaan 

atau taraf kematangan tertentu. Dengan tanggung jawab tersebut, guru memiliki 

peran yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Tujuan pembelajaran ini merupakan hasil belajar siswa setelah melakukan proses 

belajar di bawah bimbingan guru dalam kondisi yang kondusif. Dalam hal 

mencapai tujuan pembelajaran, sangat diperlukan hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.  

Berkaitan dengan ini, sebenarnya guru memiliki peran yang unik dan 

sangat kompleks di dalam proses belajar-mengajar untuk mengantarkan 

siswa/anak didiknya ke taraf yang dicita-citakan. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, seorang guru haruslah bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan 

peserta didiknya agar hal-hal yang disampaikan oleh guru di dalam proses belajar 

mengajar bisa dimengerti dengan baik oleh para siswanya. 

Dalam kegiatan berkomunikasi atau bertutur, entitas (satuan yang 

berwujud) imperatif memiliki fungsi komunikatif yang signifikan. Hal tersebut 

dipertegas oleh Kunjana (2009: 1) yang menyatakan entitas imperatif memang 

menarik untuk dicermati, diteliti, dikaji, dan diperikan. Salah satu alasan 

pokoknya adalah entitas kebahasaan yang satu ini memang memiliki fungsi 

komunikatif yang sangat signifikan. Dalam komunikasi sehari-hari yang 

memerantikan bahasa manusia sebagai media pokoknya, entitas imperatif 

dipastikan selalu hadir dalam tingkat keseringan yang tinggi (Kunjana, 2006). 
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Oleh karena itu, entitas imperatif selalu hadir dalam setiap komunikasi yang 

dilakukan oleh manusia.  

Pada kehidupan sehari-hari dalam konteks hubungan antara manusia yang 

satu dengan manusia yang lainnya, sangatlah mustahil orang tidak bertemu dan 

tidak berkontak dengan entitas itu ketika sedang melakukan aktivitas berbahasa 

dengan sesamanya. Hal yang demikian itu sekali lagi menegaskan, bahwa entitas 

kebahasaan yang disebut imperatif itu memang selalu hadir di setiap komunikasi 

manusia, termasuk juga komunikasi yang terjadi di dalam kelas antara guru 

dengan siswanya maupun antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

Komunikasi -komunikasi yang terjadi di dalam kelas akan menimbulkan interaksi 

antara guru dan siswa. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang dilakukan 

dengan sadar meletakkan tujuan mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang 

(Djamarah, 2006:11). 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi guru 

untuk melakukan pendekatan kepada siswa tentunya dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. Adanya komunikasi akan terjadilah sesuatu yang dinamakan 

peristiwa tutur dan tindak tutur. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik 

secara lisan maupun tertulis, ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak 

dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial, setelah dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status, bahasa 

tidak dapat ditinggalkan. Begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar, bahasa 

sangat berperan aktif. 

Peran guru sebagai motivator ini sangat penting di dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini senada dengan pendapat Djamarah (2005), yang menyatakan 
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bahwa sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didiknya agar 

dapat bergairah dan aktif belajar. Kenyataan di lapangan setiap siswa tidak sama 

dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, guru 

diharapkan dapat menciptakan program yang dapat menyalurkan minat siswa 

yang berbeda -beda tersebut. Maka dari itu, agar siswa mau belajar dan terjadi 

interaksi dalam pembelajaran, guru diharapkan memiliki suatu teknik motivasi 

mengajar atau guru diharapkan mampu menjadi seorang motivator.  

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. 

Hamzah (2012: 27) menyebutkan empat peranan penting dari motivasi dalam 

belajar dan pembelajaran, antara lain (a) menentukan hal - hal yang dapat 

dijadikan penguat belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang yang  hendak 

dicapai, (c) menentukan ragam  kendali terhadap rangsangan belajar, dan (d) 

menentukan ketekunan belajar.  Dengan motivasi-motivasi yang diterapkan oleh 

guru kepada anak didiknya, diharapkan proses pembelajaran berjalan aktif. Proses 

pembelajaran yang aktif diperlukan dalam seluruh kegiatan pembelajaran dari 

seluruh mata pelajaran, termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Pada saat proses pembelajaran dilaksanakan, secara tidak langsung pada 

saat memberikan motivasi kepada peserta didiknya, guru telah menerapkan 

beberapa wujud imperatif dalam tuturannya. Kenyataan di lapangan, pada saat 

melakukan pembelajaran guru selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Contohnya, guru memotivasi siswa yang masih memiliki sikap kurang disiplin 

dalam mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini guru menginginkan siswa tersebut 
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bersedia melakukan yang diinginkan oleh guru melalui motivasi yang 

disampaikan. Berikut adalah contoh data di lapangan mengenai motivasi yang 

mengandung wujud imperatif yang diterapkan oleh guru kepada siswa. 

Tugas seorang guru selain mengajar adalah mendidik. Pada waktu 

mengajar tentunya seorang guru berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar 

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disampaikan 

dan itu memerlukan bahasa untuk menyampaikan. Seorang guru pasti memiliki 

karakteristik atau ciri khas bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan anak 

didiknya. Adanya ciri khas tersendiri anak akan merasa tidak bosan dalam 

pembelajaran. Ada guru yang agak kasar kata-katanya ketika kegiatan belajar 

mengajar dan ada juga guru yang halus dalam mengajar itu sesuai dengan 

kepribadian guru tersebut. Dalam proses belajar mengajar di kelas seorang guru 

harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar bahasa tersebut mudah 

dipahami oleh siswa. Seorang guru harus menggunakan pilihan kata atau diksi 

yang tepat dalam suatu kalimat untuk menyampaikan gagasan atau ide kepada 

siswa. 

Penelitian tentang karakteristik bahasa telah diteliti oleh Shely Nasya Putri 

dengan judul “Karakteristik Bahasa Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Di taman 

Kanak-kanak Global Surya” Penelitian yang dilakukan Shely Nasya Putri 

difokuskan pada tuturan guru yang mengandung karakteristik bahasa guru berupa 

repetisi, penyederhanaan, kalimat tanya, campur kode, dan alih kode. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dikaji yaitu di MTS NU TMI Ngroto Pujon Malang.  

Khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas VII D tuturan yang 

digunakan guru memiliki karakteristik atau ciri tersendiri. Pada saat pelajaran 
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seorang guru menyuruh atau memerintah siswa, dalam hal ini guru menggunakan 

bahasa sebagai alat penyampaiannya. Bahasa yang digunakan oleh guru sangatlah 

beragam. Ketika pelajaran antara guru dengan murid saling berinteraksi, guru 

menyuruh, mengajak, dan meminta siswa untuk melakukan sesuatu tentunya 

dengan pemakaian kalimat yang sangat bebeda-beda, kalimat perintah tersebut 

bisa disebut dengan kalimat imperatif dan ini sangat menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan landasan tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih dalam atau 

melakukan penelitian masalah bahasa guru pada tuturan imperatif dalam interaksi 

belajar mengajar. Untuk mengetahui secara jelas, bagaimana bahasa guru pada 

tuturan imperatif dalam interaksi belajar mengajar, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Tuturan Imperatif Guru dalam Interaksi Belajar 

Mengajar Bahasa Indonesia Kelas VII D MTS NU TMI Ngroto Pujon Malang” 

yang berada di jalan Ngroto Pujon kota Malang. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Memperhatikan masalah yang akan dibahas sangat luas, maka perlu 

dibatasi agar diperoleh penelitian yang terfokus, oleh sebab itu, peneliti 

membatasi masalah penelitian. Pembatasan masalah yang diambil peneliti terkait 

dengan deskripsi yang lebih mendalam tentang tuturan imperatif guru. Tuturan 

imperatif yang dimaksud adalah kalimat perintah sebagai ucapan guru yang isinya 

memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang 

diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah. Dalam hal ini 

peneliti akan membahas kalimat pada pola, fungsi, jenis, macam-macam kalimat 

imperatif, sedangkan bentuk tuturan pragmatik imperatif yaitu bentuk tuturan 
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yang ditentukan oleh konteks. Bentuk tuturan pragmatik imperatif terdiri dari tiga 

bentuk yakni kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan, dan kalimat harapan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah bentuk tuturan pragmatik imperatif yang digunakan guru Kelas

VII D MTS NU TMI Ngroto Pujon Malang?

b. Bagaimanakah fungsi pemakaian kalimat imperatif guru dalam interaksi belajar

mengajar Bahasa Indonesia Kelas VII D MTS NU TMI Ngroto Pujon Malang?

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan bentuk tuturan pragmatik imperatif guru Kelas VII D

MTS NU TMI Ngroto Pujon Malang?

b. Mendeskripsikan fungsi pemakaian kalimat imperatif guru dalam interaksi

belajar mengajar Bahasa Indonesia Kelas VII D MTS NU TMI Ngroto

Pujon Malang?

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sebuah paparan tentang 

“Analisis tuturan imperatif guru dalam interaksi belajar mengajar” selain itu 

penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi, 
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kajian dimasa mendatang tentang analisis tuturan imperatif guru dalam interaksi 

belajar mengajar dan untuk mengembangkan teoriteori tentang ilmu bahasa, 

sedangkan secara praktis penelitian ini sebagai pembelajaran di sekolah 

khususnya pelajaran bahasa Indonesia. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam pendefinisian istilah, 

dijelaskan definisi operasional yang dapat membantu pemahaman pembaca dalam 

membaca hasil penelitian ini. 

a. Karakteristik Kalimat 

Karakteristik kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu 

konsep pikiran dan perasaan suatu bahasa yang secara relatif berdiri 

sendiri yang mempunyai pola intonasi final yang secara aktual atau 

potensial terdiri dari klausa (Daryanto, 1997: 327). 

b. Pragmatik  imperatif 

Tuturan pragmatik imperatif adalah kalimat perintah sebagai ucapan yang 

isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang 

yang diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah 

(Luthfiyatin, 2009). 

c. Interaksi belajar mengajar 

Interaksi belajar mengajar adalah proses hubungan antara guru dengan 

siswa selama berlangsungnya pengajaran (Suryosubroto, 2002: 51). 

 


