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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pembelajaran bahasa pada hakikatnya ialah belajar berkomunikasi. 

Pembelajaran bahasa di sekolah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi siswa atau peserta didik baik secara lisan maupun tulisan. 

Percakapan dalam proses pembelajaran di kelas merupakan komunikasi nyata 

dalarn interaksi kelas. Dalam proses pembelajaran, interaksi kelas memiliki peran 

penting karena interaksi kelas menjadi faktor penentu apakah proses pembelajaran 

mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Proses interaksi harus berlangsung 

secara efektif dan efisien sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan 

dapat dipahami oleh lawan bicara. Interaksi dapat dikatakan efektif dan efissien jika 

kedua mitra tutur yaitu guru dan siswa dapat bertukar informasi, ide, atau perasaan 

yang dapat menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan 

interaksi yang baik. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman lawan bicara 

diperlukan adanya konteks untuk memperjelas tujuan dari pembicaraan. 

Interaksi ada yang disengaja dan tidak disengaja. Proses interaksi kelas 

merupakan interaksi yang disengaja. Interaksi kelas juga sering disebut sebagai 

interaksi edukatif atau interaksi belajar mengajar. Interaksi edukatif adalah suatu 

proses hubungan timbal-balik yang memiliki tujuan tertentu yaitu untuk 

mendewasakan anak didik agar dapat berdiri sendiri dan menemukan jati dirinya 

secara utuh (Sardiman, 2014:4). Pada interaksi edukatif atau interaksi belajar 

mengajar perlu adanya timbal-balik antara guru dan peserta didik. Interaksi edukatif 

yaitu  keterikatan suatu  hubungan  timbal balik  antara  pendidik dan  peserta  didik, 
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baik secara langsung maupun tidak langsung demi mencapai tujuan kegiatan 

pembelajaran. Hubungan timbal balik ini menentukan berhasil atau tidak 

berhasilnya kegiatan belajar mengajar yang ditandai dengan adanya pemahaman 

peserta didik terkait dengan kemampuan pribadi, baik pada ranah kognitif, affektif, 

dan psikomotorik. Interaksi edukatif Pada dasarnya interaksi belajar mengajar harus 

berjalan dengan efektif. Interaksi dapat dikatakan efektif jika antara kedua belah 

pihak yaitu komunikan dan komunikator memberikan timbal-balik. Interaksi atau 

hubungan timbal-balik antara guru dan siswa ini merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran. Guru sebagai pengajar tidak sepenuhnya 

menjadi dominan dalam kegiatan belajar, tetapi guru membantu menciptakan 

kondisi yang kondusif dan membimbing agar peserta didik dapat mengembangkan 

potensi dan kreativitasnya. Jika guru menajadi sangat mendominasi dalam proses 

interaksi belajar mengajar, maka peserta didik hanya berperan sebagai penyimak 

dan menjadi pasif dalam pembelajaran. Hal seperti itu yang akan menjadikan 

kondisi belajar mengajar menjadi tidak efektif. Pada interaksi belajar mengajar, 

tindak ujar seorang guru harus diperhatikan karena guru merupakan panutan peserta 

didik disekolah. 

Tindak ujar atau tindak tutur dalam interaksi belajar mengajar di kelas dapat 

dimanfaatkan sebagai pengajaran pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang 

membahas tentang makna ujaran dalam situasi tertentu (Djajasudarma, 2012:71). 

Pragmatik mempelajari tentang bagaimana pemakaian suatu bahasa yang dikaitkan 

dengan konteks pemakainya. Dalam tindak ujaran, interaksi belajar mengajar 

berhubungan dengan pengajaran pragmatik karena pragmatik menelaah  
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ujaran khusus dalam situasi tertentu. Tindak ujar dalam interaksi belajar mengajar 

merupakan bentuk pemakaian bahasa yang sesuai dengan topik pembicaraan, 

tujuan, situasi dan tempat berlangsungnya suatu interaksi yang memiliki konteks 

tertentu. Pengajaran prakmatik sama dengan pengajaran bahasa dengan pendekatan 

prakmatik. Pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik tidak memperhatikan 

bagaimana struktur suatu bahasa, bukan berarti pengajaran pragmatik tidak 

memperhatikan struktur bahasa tetapi pengajaran pragmatik berfokus pada 

bagaimana bentuk ujaran dilihat dari konteksnya. Pragmatik menelaah ucapan-

ucapan khusus dalam situasi khusus yang memusatkan perhatian pada konteks 

performansi bahasa yang dapat mempengaruhi tafsiran atau interpretasi terhadap 

topik pembicaraan (Tarigan, 2009:32). Ujaran seorang guru harus jelas dan tidak 

menimbulkan makna ambigu agar peserta didik tidak salah menafsirkan atau 

menginterpretasikan maksud dan tujuan yang disampaikan oleh guru tersebut. 

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran 

yang ikut berperan dalam usaha pembentukan siswa atau peserta didik yang 

potensial. Seorang guru juga sangat berperan dalam membangun karakter siswa. 

Zucdhi (2009:29) menjelaskan bahwa guru merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kompetensi peserta didik. Seorang guru diwajibkan memiliki 

kompetensi efektif sehingga dapat berperan positif dalam pengembangan 

karakteristik efektif pada diri peserta didik. Dalam interaksi belajar mengajar guru 

berperan untuk membimbing siswa agar siswa dapat menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik untuk berkomunikasi. Guru sebagai pembimbing juga harus 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik agar siswa dapat mengambil contoh 

nyata dan proses komunikasi dalam pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.         



4 

 

 

 

Kemampuan guru dalam berkomunikasi di kelas membantu menciptakan suasana 

belajar yang kondusif sehingga siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran. 

Kemampuan komunikasi seseorang dipengaruhi oleh kaidah konversasi yang 

mengatur bagaimana percakapan sesorang agar sesuai dengan fungsi bahasa yang 

sesuai dengan situasi dan kondisinya (Tarigan, 2009:141). Konversasi atau 

percakapan merupakan interaksi antara pembicara dan pendengar secara teratur 

dalam komunikasi sosial. Konversasi dapat terlaksana dengan menerapkan prinsip 

kerja sama dan prinsip sopan santun. Interaksi belajar mengajar di sekolah 

menggunakan kaidah konversasi dengan prinsip-prinsip tersebut selalu digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam interaksi belajar mengajar, prinsip 

kerja sama dapat menentukan apakah pembelajaran dapat berlangsung secara efektif 

dan efisien atau tidak. 

Pada interaksi belajar mengajar, tindak komunikatif sangat perlu terjadi agar 

pembelajaran yang belangsung bisa mencapai tujuan. Tindak komunikatif 

merupakan bentuk komunikasi yang pemakaiannya secara bersistem untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu (Tarigan, 2009:145). Komunikasi merupakan suatu 

proses menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan media bahasa sebagai 

pengantar. Pada hakikatnya, komunikasi adalah proses penyampaian isi pikiran atau 

perasaan seorang kepada orang lain yang diterima dengan makna yang sama. 

Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selalu mengandung fungsi 

bahasa. Halliday mengkategorikan tujuh fungsi bahasa yaitu instrumental, regulasi 

representasional, interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif (Tarigan, 

2009:145). Tindak komunikatif interaksi belajar mengajar mencakup ketujuh fungsi 

bahasa. Dalam interaksi belajar mengajar, ada kelompok tindak komunikatif yang 
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telah dikategorikan oleh Tarigan beberapa diantarakan sering terjadi. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk menganalisis tindak komunikatif yang dilakukan guru dan 

siswa dalam proses interaksi belajar mengajar di sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak komunikatif dalam interaksi 

belajar mengajar dapat menjadikan pembelajaran berjalan dengan yang efektif. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Singosari, Malang. SMP 

Muhammadiyah 4 Singosari merupakan sekolah berbasis IT berakreditasi A. 

Akreditasi sekolah didapat berdasarkan penilaian dari dinas pendidikan, salah 

satunya adalah penilaian terhadap standar tenaga pendidik dan standar kelulusan. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti memilih SMP Muhammadiyah 4 Singosari, 

Malang karena peneliti bermaksud untuk mengetahui secara langsung bagaimana 

tindak komunikatif dalam interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa di 

sekolah tersebut. 

Penelitian terdahulu tentang interaksi belajar mengajar dilakukan oleh 

Theresia Kristik Maryono pada tahun 2007 dengan judul "Pengaruh Interaksi 

Belajar Mengajar, Media Pembelajaran dan Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi". Penelitian yang dilakukan oleh Theresia berfokus pada 

pengaruh interaksi belajar mengajar terhadap prestasi belajar akuntansi, pengaruh 

media pembelajaran terhadap prestasi belajar akuntansi, pengaruh lingkungan 

belajar terhadap prestasi belajar akuntansi, dan pengaruh media pembelajaran dan 

lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi. 

Penelitian mengenai interaksi belajar mengajar juga dilakukan oleh Esti Budi lestari 

tahun 2014 yang berjudul "Pengaruh Interaksi Belajar Mengajar dan Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas VIII SMP   
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1 Al-Islam Surakarta Tahun 2013-2014". Penelitian yang dilakukan oleh Esti 

berfokus pada pengaruh interaksi belajar mengajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa, pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 

belajar siswa, dan pengaruh interaksi belajar mengajar dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini berjudul 

“Analisis Tindak Komunikatif dalam Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia 

Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Singosari”. Penelitian ini berfokus pada kaidah 

tindak komunikatif dalam interaksi belajar mengajar bahasa indonesia dan kaidah 

konversasi dalam interaksi belajar mengajar. Ada beberapa perbedaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, yaitu pada objek dan kajian analisis. 

Penelitian terdahulu meneliti pada pembelajaran akuntansi atau ekonomi, 

sedangkan penelitian ini meneliti pada pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan 

juga terletak pada kajian analisis penelitian sebelumnya yaitu penelitian tersebut 

berfokus pada pengaruh media pembelajaran sedangkan penelitian ini berfokus 

pada interaksi yang terjadi dalam proses pembelajran di kelas.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengedepankan pembahasan pada 

bentuk kaidah konversasi dan tindak komunikatif yang terjadi dalam interaksi 

belajar mengajar guru dan siswa di kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Singosari. 

Penggunaan tindak komunikatif tidak hanya dipengaruhi oleh topik pembicaraan 

melainkan oleh siapa, untuk siapa dan dalam situasi apa tindak komunikatif itu 

digunakan sehingga interaksi antara guru dan siswa dapat mencapai tujuan dari 

pembelajaran.  
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1.2    Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan membatasi penelitiannya 

dengan memfokuskan masalah pada kaidah konversasi dan tindak komunikatif 

dalam proses interaksi belajar mengajar bahasa Indonesia kelas VII A di SMP 

Muhammadiyah 4 Singosari, sehingga peneliti akan menganalisis bentuk kaidah 

konversasi dan tindak komunikatif yang digunakan guru dan siswa. Kaidah 

konversasi berdasarkan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Tindak 

komunikatif berdasarkan bentuk yang telah diklasifikasikan oleh Halliday dalam 

Tarigan. Dalam Kaidah konversasi dan tindak komunikatif ada dua jalur yang bias 

digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan yaitu ragam lisan dan ragam 

tulisan. Penulis akan menganalisi serta mendeskripsikan setiap kata atau kalimat 

yang termasuk dalam tindak komunikatif tersebut termasuk fungsi bahasa. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kaidah konversasi dalam interaksi belajar mengajar bahasa Indonesia 

kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Singosari, Malang? 

2. Bagaimana tindak komunikatif dalam interaksi belajar mengajar bahasa 

Indonesia kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Singosari, Malang? 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 



8 

 

 

 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk kaidah konversasi dalam interaksi belajar mengajar 

bahasa Indonesia kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Singosari, Malang. 

2. Mendeskripsikan bentuk klasifikasi tindak komunikatif dalam interaksi belajar 

mengajar bahasa Indonesia kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Singosari, 

Malang. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Berdasarkan judul di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaan teoretis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian teoretis yang 

mendukung penelitian lebih lanjut dan bermanfaat dalam bidang linguistic 

khususnya pragmatik yaitu tindak komunikatif guru dan siswa di kota Malang. 

Selain itu, sebagai bahan acuan bagi yang berminat mengetahui tentang tindak 

komunikatif guru dan siswa di kota Malang. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi guru dan 

mahasiswa, serta calon guru dalam mengembangkan kemampuan berbahasa agar 

dapat mewujudkan percakapan lisan maupun tulisan yang sesuai dengan 

konteksnya. Selain itu, mengenai tindak komunikatif yang dapat bermanfaat dalam 

keberhasilan interaksi belajar mengajar di kelas. Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan dan dikembangkan sebagai referensi pada penelitian sejenis berikutnya, 

seperti dalam bidang pragmatik.  
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1.6    Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul tersebut, maka perlu 

adanya definisi istilah sebagai berikut:  

1. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna dalam tuturan yang 

terikat pada konteks dan keadaan. Prakmatik dibagi menjadi dua yaitu pragmatik 

sebagai suatu yang diajarkan (sebagai bidang kajian atau sebagai tindak 

komunikatif) dan prakmatik sebagai tindakan mengajar (Purwo, 1990:16). 

2. Tindak ujar adalah telaah suatu kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan 

kalimat-kalimat sebagai dasar dalam prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan ( 

Tarigan, 2009:33). 

3. Tindak komunikatif adalah suatu tindakan berbahasa yang dihasilkan penutur 

dan dipengaruhi oleh aturan yang disepakati bersama antara partisipan yaitu 

komunikan dan komunikator dalam bentuk ujaran atau interaksi timbal balik 

(Daryono, 2016:5). 

4. Kaidah konversasi adalah aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur suatu 

percakapan. Aturan-aturan tersebut dibagi ke dalam prinsip kerja sama dan 

prinsip kesantunan berbahasa (Tarigan, 2009:141). 

5. Interaksi belajar mengajar adalah kegiatan timbal balik antara guru dengan anak 

didik, atau dengan kata lain bahwa interaksi belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan sosial, karena antara anak didik dengan temannya, antara peserta didik 

dengan gurunya ada suatu komunikasi sosial atau pergaulan (Muslich, 1987:95). 


