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BAB I 

PENDAHULUANN 

 

1.1 LatarrBelakangg 

Pembelajan merupakan pilar utama dalam dunia pendidikan. Pentingnya 

pembelajaran dan pengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap manusia 

bertujuan agar lebih terarah, dengan maksud lain pembelajaran ialah upaya guru 

untuk memberikan arahan kepada peserta didik dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan serta penguasaan kemahiran. Hamzah (2013: 66) menyatakan bahwa 

pembelajaran ialah upaya yang dilakukan oleh guru untukkmembelajarkan peserta 

didikkuntuk memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu sesusi dengan hal 

yang dipelajarinya. Dalam hal ini peran seorang guru bukan sekedar membimbing 

dan memberikan pengarahan terhadap peserta didik untuk lebih berperan aktif dan 

berpartisipasi pada proses pembelajaran, namun guru perlu memperhatikan 

perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 Belajar dan pembelajaran merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Belajar 

adalahhsuatuuprosessyanggditandaiidengan adanyaaperubahan pada diri seseorang. 

Perubahannsebagaiihasillprosessbelajarrdapattditunjukkanndalammberbagaiibentukkse

perti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya 

dan lain-lain aspek yang ada dalam individu (Sudjana, 2014: 28). Peristiwa belajar akan 

terjadi bilamana peserta didik berperan aktif berinteraksi dengan lingkungan dalam 

pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru. Proses belajar-mengajar di kelas tidak 

lepas dari bagaimana usaha guru untuk menjalin interaksi secara baik dengan peserta 
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didik. Kondisi belajar-mengajar yang kondusif dan efektif akan memudahkan guru dan 

peserta didik untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi dan pencapaian dalam 

kualitas pembelajaran.  

Interaksi antara guru dan peserta didik juga dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu pembelajaran. Sudjana (2014: 31) menjelaskan bahwa untuk 

mencapai interaksi belajar mengajar sudah tentu perlu adanya komunikasi yang 

jelas antara guru dengan peserta didik sehingga terpadunya dua kegiatan, yakni 

kegiatan mengajar  (usaha guru) dengan kegiatan belajar  (tugas peserta didik) 

yang berdaya guna dalam mencapai tujuan pengajaran. Kegagalan pengajaran 

disebabkan lemahnya sistem komunikasi. Terjalinnya suatu komunikasi yang 

berlangsung dengan baik dibutuhkan suatu kesadaran dari penutur dan lawan 

tutur, yang mana kesadaran itu merupakan proses berlangsungnya komunikasi 

tanpa ada gangguan dan hambatan.  

Proses belajar-mengajar akannsenantiasa berproses pada kegiatan interaksi 

antara dua unsur manusiawi, yaitu peserta didik sebagai pihak yang belajar dan 

guru sebagai pihak yanggmengajar,ddengan peserta didik sebagai subjek 

pokoknya  (Sardiman, 2014: 14). Dengan adanya interaksi belajar-mengajar, guru 

berfungsi sebagai motivator, organisator, fasilitator, maupun sebagai evaluasi. 

Suatu peristiwa belajar akan muncul di dalam kelas manakala guru dan peserta 

didik terlibat secara langsung dalam komunikasi melalui interaksi belajar-

mengajar itu sendiri. Untuk itulah guna mencapai hasil pembelajaran sesui dengan 

tujuan yang telah ditetapkan, maka guru perlu menciptakan hubungan yang 

selaras dari setiap komponen yang mendukung terciptanya interaksi belajar-

mengajar.  
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 Dalam kaitannya dengan peristiwa belajar-mengajar, keterlibatan langsung 

komunikasiiantaraaguruudan peserta didik melalui interaksi belajar-mengajar 

merupakan suatu komponen yang akan menghadirkan peristiwa pembelajaran. 

Melalui satu komponen itu, guru harus mampu menghadirkan suatu proses 

pembelajaran dengan sebaik mungkin agar memperoleh pencapaian yang 

diharapkan.  

 Effendi (dalam Dirman dan Juarsih 2014: 5) menyatakan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Bahasa 

yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh manusia seringkali melakukan 

percakapan untuk membentuk interaksi yang terjalin dengan manusia itu sendiri 

dengan menggunakan bahasa yang mereka fahami. Selain berinteraksi, 

percakapan merupakan sebuah tuturan yang memperlibatkan konteks tuturan yang 

sedang terjadi. Suatu proses belajar-mengajar akan berjalan dengan lancar ketika 

guru dengan peserta didik saling memberikan kontribusi dan bekerja sama dengan 

baik. Terjalinnya suatu proses komunikasi yang baik selama belajar-mengajar 

perlu adanya penerapan prinsip kerja sama dalam suatu tuturan guna memahmi 

maksud tuturan yang diujarkan oleh penutur. 

Ungkapkan Allan (dalam Rahardi, 2005: 52) menyatakan bahwa bertutur 

ialah kegiatan yang berdimensi sosial. Seperti lazimnya kegiatan-kegiatan sosial 

lain, kegiatan bertutur dapat berlangsung dengan baik apabila penutur itu 

semuanya terlibat aktif di dalam proses bertutur. Ketika penutur dan lawan tutur 

berkomunikasi akan membentuk proses penangkapan maksud ungkapan yang 

telah disampaikan penutur baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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Faktor kerja sama terjadi karena adanya pemahaman yang sama antara 

penutur dan lawan tutur dalam suatu permasalahan yang dilatarbelakangi oleh 

maksud  dan tujuan tuturan yang bersifat jelas untuk saling bertukar informasi 

dengan kebenaran sesuai fakta. Makna tuturan yang dilontarkan penutur 

hendaknya memperhatikan konteks dan situasi tuturan tersebut untuk diujarkan. 

Grice (dalam Rahardi, 2005: 53) mengemukakan bahwa prinsip kerja sama 

meliputi empat maksim: Maksim kuantitas (maxim of quantity), maksim kualitas 

(maxim of quality), maksim relevansi (maxim of relevance), maksim pelaksanaan 

(maxim of manner). 

Dalam mematuhi prinsip kerja sama penutur dan lawan tutur harus 

memberikan informasi, fakta dengan sebaik mungkin. Hal ini merupakan salah 

satu fenomena pelaksanaan prinsip kerja sama dalam proses belajar-mengajar. 

Pelaksanaan ini dapat terjadi karena maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh 

kedua partisipan.  

Kegiatan berkomunikasi atau berujar dapat berjalan dengan baik bilamana 

peutur dan lawan tutur berperan aktif di dalamnya. Keaktifan penutur dan lawan 

tutur dalam mematuhi prinsip kerja sama Grice akan memudahkan proses saling 

memahami maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur dengan 

memperhatikan konteks kepada siapa dengan keadaan bagaimana tuturan itu 

diujarkan. Dengan tuturan pada interaksi belajar-mengajar di kelas VII 

membuktikan adanya komunikasi penutur dan lawan tutur dalam memberikan 

pernyataan maupun tanggapan dengan pengetahuan tanpa melebihkan informasi, 

serta lawan tutur memberikan respon sesuai bukti dan kenyataan yang ada 

mengenai informasi yang diujarkan oleh penutur. Selain itu, penutur memberikan 
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pernyataan yang relevan sesuai dengan topik pembicaraan, dan berbicara secara 

jelas tanpa membingungkan dalam berujar Hal itu merupakan bentuk prinsip kerja 

sama dalam proses interaksi belajar-mengajar di kelas VII. 

“Partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan 

perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama, bertanggung jawab 

terhadap tujuan tersebut (Tjokrowinoto dalam Suryosubroto, 2009: 293).” Keith 

Davis (dalam Suryosubroto, 2009: 294) juga menyatakan bahwa “Participation is 

defined as a mental and emotional involed at a person in a group situation which 

encourager then contribut to group goal and share responsibility in them” yang 

berarti bahwa partisipasi diartikan sebagai persoalan mental serta emosi pada 

seseorang dalam kedudukan kelompok yang mendorong untuk berkontribusi pada 

tujuan dan tanggung jawab bersama dalam suatu kelompok untuk terjalinnya 

suatu proses partisipasi. 

Dalam lingkungan pembelajaran, partisipasi merupakan suatu kesertaan 

mental beserta fisik dalam menyampaikan respon atas aktivitas yang menunjang 

peserta didik untuk mencapai hasil untuk mewujudkan suatu hasil yang bertitik 

pada kreatifitas dan partisipasi dalam pembelajaran. Partisipasi dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran dimana proses yang dilakukan berusaha untuk 

mewujudkan suatu tujuan yang telah dikehendaki oleh guru dan peserta didik. 

Keaktifan peserta didik berpartisipasi di dalam kelas dapat menciptakan suasana 

yang edukatif, peserta didik dan guru merasa bebas untuk mengkaji dan 

mengeksplorasi topik-topik pembelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam proses 

belajar-mengajar  memungkinkan terjadinya kesempatan peserta didik untuk 
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melakukan kegiatan eksplorasi, interpretasi dan reaksi dari berbagai pengetahuan 

yang disampaikan oleh guru serta  peserta didik juga mampu mengolah 

keterampilan yang dimilikinya. 

Pentingnya prinsip kerja sama dalam pembelajaran tidak hanya terfokus 

pada pengetahuan antar peserta didik dengan guru. Pada dasarnya dalam interaksi 

belajar-mengajar guru dan peserta didik terlibat secara langsung untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk itu guru dan peserta 

didik harus memiliki kemampuan berkomunikasi berbahasa yang mudah difahami 

maksud dan tujuannya. Keberanian peserta didik dalam mengungkapan, 

menjelaskan, berani berpendapat, ataupun pertanyaan dalam proses pembelajaran 

tak lepas dari adanya kerja sama untuk saling memberikan kebutuhan secara baik 

dengan tujuan yang telah ada agar dapat terjadi kesinambungan tuturan atau 

pikiran. 

Penelitian pelaksanaan prinsip kerja sama sudah pernah dikaji oleh 

Nasihah tahun (2015) dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Tayangan 

Galau Nite di Metro TV: Analisis Pragmatik.” Hasil dari penelitian ini lebih 

berfokus pada pelanggaran prinsip kerja sama berupa pelanggaran terhadap 

maksim-maksim pada tayangan Galau Nite dengan tujuan pelanggaran berupa 

representatif, direktif, dan ekspresif. Kedua, penelitian “Pemakaian Prinsip Kerja 

Sama pada Tuturan Guru dan Peserta didik dalam Interaksi Belajar-mengajar 

Bahasa Indonesia di Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang Tahun Ajaran 

2012-2013” juga pernah dilakukan oleh Maulida tahun (2013). Penelitian ini 

hanya difokuskan pada permasalahan tuturan guru dalam interaksi belajar-

mengajar bahasa Indonesia dengan pematuhan prinsip kerja sama berupa maksim. 
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Penelitian ini lebih memfokuskan pada bentuk prinsip kerja sama berupa 

pematuhan maksim-maksim, serta  bagaimana pemakaian prinsip kerja sama dalam 

partisipasi peserta didik pada proses pembelajaran di dalam kelas. Persoalan yang 

sering kita jumpai dalam pembelajaran manakala seringnya guru maupun peserta 

didik melakukan pelanggaran yang disebabkan oleh berbagai macam-macam faktor. 

Kurangnya pengetahuan akan pelanggaran prinsip kerja sama yang memiliki dampak 

pada hasil dan tujuan pembelajaran membuat pembelajaran tidak akan berjalan 

efektif, peserta didik kurang aktif dan berpartisipasi. 

Syarat utama terjalinnya suatu komunikasi antara guru dan peserta didik 

untuk menyampaikan materi adalah prinsip kerja sama yang berpengaruh dalam 

pembelajaran. Pentingnya analisis prinsip kerja sama dilaksanakan maupun 

dilanggar tak lepas dari berbagai macam-macam sebab yang bisa kita lihat 

maksud dan tujuannya. Penyimpangan yang dilakukan oleh guru maupun peserta 

didik menunjukkan bahwa ada maksud pengetahuan yang belum mereka fahami, 

berbicara bertele-tele, melebihkan informasi maupun berkata yang menimbulkan 

dampak pada pembelajaran. Semakin mematuhi prinsip kerja sama maka semakin 

besar dampak positif yang dapat diperoleh peserta didik maupun guru. Oleh sebab 

itu pentingnya penelitian ini dikaji ialah agar guru dan peserta didik mampu 

memperoleh capaian yang sudah diukur dalam segi hasil tingkat penguasaan 

dalam segi kualitas maupun kuantitas melalui interaksi dalam prinsip kerja sama. 

 Alasan pemilihan kelas VII dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini 

belum pernah dilakukan sebelumnya pada kelas VII E di SMP Muhammadiyah 8 

kota Batu, serta peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana 

kemampuan komunikasi peserta didik kelas VII E yang mana peserta didik kelas 
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VII E merupakan proses awal pertumbuhan remaja setelah melalui masa 

pendidikan sekolah dasar. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana usaha guru 

dalam memberikan penguatan atau dorongan kepada peserta didik agar terjadinya 

prinsip kerja sama dalam proses belajar-mengajar melaui komunikasi yang efektif.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui secara mendalam sejauh 

mana bentuk prinsip kerja sama berupa maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 

relevansi, dan maksim pelaksanaan serta pemakaian prinsip kerja sama pada partisipasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti merasa 

perlu melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prinsip Kerja Sama dalam Interaksi 

Belajar-Mengajar Bahasa Indonesia Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dapat dilihat pada paparan sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk prinsip kerja sama menurut teori Grice pada proses 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas VII  SMP Muhammadiyah 8 kota Batu? 

2) Bagaimana pemakaian prinsip kerja sama pada partisipasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas VII  SMP Muhamadiyah 8 kota 

Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan ini bisa dilihat pada paparan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan maksim apa sajakah yang muncul dan mematuhi prinsip kerja 

sama pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VII  SMP Muhammadiyah 8 

kota Batu. 



9 
 

2) Mendeskripsikan bagaimana pemakaian prinsip kerja sama pada partisipasi 

peserta didik selama berlangsunnya pembelajaran bahasa Indonesia kels VII  

SMP Muhamadiyah 8 Kota Batu. 

 

1.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangatlah penting dalam mengkaji suatu persoalan yang 

akan diteliti dengan tujuan  pembahasan lebih terencana serta fokus pada hal yang 

akan dikaji. Prinsip kerja sama merupakan pokok bahasan pada penelitian ini, 

sehingga pembahasan dalam penelitin ini ialah tuturan guru dengan peserta didik 

pada interaksi belajar-mengajar. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis bentuk maksim kuanitas, 

maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksaanaan. Kedua, penelitian 

ini berfokus pada  pemakaian prinsip kerja sama dalam partisipasi peserta didik 

meliputi kegiatan visual, kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menlis, 

kegiatan menggambar, kegiatan metrik, kegiatan mental, dan kegiatan emosi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni secara 

teoretissdannpraktis. Adapun uraian selengkapnya sebagai berikut. 

1) Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai 

salah satu sumber referensi dalam bidang bahasa dan ilmu pengetahuan terutama 

dalam dunia pendidikan terkait persoalan dalam pragmatik serta penerapan prinsip 

kerja sama berupa maksim dan pemakaian prinsip kerja sama pada partisipasi 

peserta didik dalam pembelajaran di kelas. 
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2) Secara praktis penelitan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif dan sumber 

referensi sebagai bentuk  prinsip kerja sama dan  pemakaian prinsip kerja sama pada 

partisipasi selama prosessbelajar-mengajarrdiikelas. Adanya 

penelitianniniidiharapkanndapat mengarahkan pemahaman dan pengetahuan antara 

guruudannpesertaadidikkdalammpentingnya prinsip kerja sama yang terjalin antara 

kedua partisipan yang didasarkan pada situasi dan konteks tertentu pada sejumlah 

peraturan maksim yang telah ada serta keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. 

 

1.6 Definisi Istilahh 

Untuk menjauhkan pemahaman yang berlainan atas istilah yang digunakan 

pada penelitian, maka istilah yang digunakan diantaranya sebagai berikut. 

1) Pembelajarannmerupakannsuatuusistemmyanggterdiriiatassberbagaiikomponen

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi (Rusman, 2012: 1). 

2) Maksim adalah pernyataan ringkas yang mengandung  jarak atau kebenaran 

umun tentang sifat-sifat manusia (Agustin, 2010: 472). 

3) Prinsip kerja sama adalah seperangkat asumsi yang memandu tindakan orang 

dalam percakapan untuk mencapai hasil yang baik. Panduan ini diperlukan 

untuk saling menggunakam bahasa secara berhasil guna (efektif) dan berdaya 

guna (efisien)  (Nababan, 1987: 31). 

4) Partisipasi adalah pernyataan mentalldan emosi seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan 

perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama,,bertanggung jawab 

terhadap tujuan tersebut  (Tjokowinoto dalam Suryosubroto, 2009: 293). 
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5) Interaksi belajar-mengajar merupakan adanya komunikasi yang jelas antara

guru dengan peserta didik sehingga terpadunyaaduaakegiatann yakni kegiatan

mengajar (usaha guru) dengan kegiatan belajar (tugas peserta didik)

yanggberdayaagunaadalam mencapaiitujuan pengajaran (Sudjana, 2014:31)


