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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1   Pragmatik  

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu (Nadar, 2009:2). Pragmatik 

merupakan studi kebahasaan yang terikat konteks (Rohmadi, 2004:2). Konteks 

memiliki peran yang kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi 

dengan lawan tutur. Leech (dalam Yahya, 2013:9) menyatakan bahwa pragmatik 

mempelajari bahasa yang digunakan dalam komunikasi, dan bagaimana pragmatik 

menyelidiki makna sebagai konteks, bukan sebagai suatu yang abstrak dalam 

komunikasi. Pragmatik mencakup studi tentang interaksi antara pengetahuan bahasa 

dan pengetahuan tentang dunia yang dimiliki oleh pedengar atau pembaca 

(Djajasudarma, 2012:48). Pragmatik melibatkan unsur interpetatif atau tafsiran 

yang mengarah pada studi tentang keseluruhan pengetahuan dan keyakinan dalam 

konteks. Cruse (dalam Yahya, 2013:9) mengungkapkan bahwa pragmatik dapat 

dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi (dalam pengertian yang luas) 

yang disampaikan melalui bahasa yang (a) tidak dikodekan oleh konvensi yang 

diterima secara umum dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun yang 

(b) juga muncul secara alamiah dari dan tergantung pada makna-makna yang 

dikodekan secara konvensional dengan konteks tempat penggunaan bentuk-bentuk 

tersebut.  

Pragmatik sebagai studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau 

penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca (Yahya, 2013:10). Dalam hal 

ini  pragmatik  lebih  banyak  berhubungan  dengan  analisis-analisis  tentang  apa 
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yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna dari 

kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan. Jadi, pragmatik adalah studi tentang 

maksud penutur dalam sebuah konteks tertentu.  

Pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan 

memusatkan perhatian pada aneka konteks sosial performansi bahasa yang dapat 

mempengaruhi tafsiran atau interpretasi. Pragmatik merupakan telaah umum 

mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara kita menafsirkan kalimat 

(Tarigan, 2009:32-34). Pragmatik adalah language in use yang artinya studi 

terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu (Djajasudarma, 2012:60). Pragmatik 

dapat dikajui dari empat konsentrasi, yaitu pertama kajian linguistik yang 

memadukan komponen tanda bunyi dan maksna serta subsistemnya, kedua kajian 

pragmatik ujaran yang memberikan informasi, ketiga kajian pragmatik wacana 

melalui pemahaman wacana (konteks wacana), keempat kajian kesantunan dan 

ketakrifan (Djajasudarma, 2012:70).  

Pragmatik dapat dikaji dari berbagai segi, misalnya studi bahasa dalam 

komunikasi, khususnya penggunaan bahasa dalam hubungan antara unsur bahsa 

dengan konteks dan situasi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wijana (dalam 

Yahya, 2013:12) yang menjelaskan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasaan 

digunakan dalam komunikasi. Jadi, makna yang dikaji dalam pragmatik adalah 

makna yang terikat konteks atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur. 

Pragmatik dapat dimanfaatkan setiap penutur untuk memahami maksud lawan tutur. 

Penutur dan lawan tutur dapat memanfaatkan pengalaman bersama untuk 

memudahkan dalam berinteraksi. Pragmatik merupakan ilmu yang meneliti makna 
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yang dikomunikasikan oleh pembicara (speaker meaning) dan diterjemahkan oleh 

pendengar/pembaca. Pragmatik lebih banyak mempelajari tentang analisis maksud 

dari pembicara dari pada kosa kata itu sendiri (Karsono, 2012:2). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan secara garis besar definisi 

pragmatik tidak dapat dilepaskan dari bahasa dan konteks. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penutur 

untuk menyesuaikan kalimat yang diujarkan sesuai dengan konteksnya, sehingga 

komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa 

kemampuan berbahasa yang baik tidak hanya terletak pada kesesuaian aturan 

gramatikal tetapi juga pada aturan pragmatik. 

Pragmatik menurut pendapat beberapa tokoh tersebut lebih menekankan pada 

makna dan situasi ujar. Oleh karena itu, pengertian pragmatik adalah cabang ilmu 

bahasa yang mempelajari makna tuturan penutur pada situasi ujar tertentu. 

 

2.2  Tuturan  

Tuturan adalah suatu ujaran yang disampaikan oleh seorang penutur kepada 

mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Tuturan dalam kajian pragmatik dapat 

dipahami sebagai bentuk tindak tutur itu sendiri di samping juga dapat dipahami 

sebagai produk suatu tindak tutur (Nadar, 2009:7). Hal senada juga disampaikan 

oleh Leech (dalam Yahya, 2013:11) bahwa tuturan dalam pragmatik diartikan 

sebagai produk suatu tindakan verbal (bukan tindakan verbal itu sendiri). Tuturan 

yang digunakan di dalam rangka pragmatik merupakan bentuk dari tindak tutur. 

Oleh karenanya, tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak tutur.  
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2.3 Tindak Komunikatif 

Tindak komunikatif  ialah serangkaian tuturan yang dipakai secara bersistem 

untuk mencapai tujua tertentu. Dalam melakukan tindak komunikatif perlu adanya 

aturan-aturan agar komunikasi dapat berjalan dengan semestinya yang disebut juga 

sebagai kaidah konversasi.  

2.3.1 Kaidah Konversasi 

Kaidah konversasi ialah aturan-aturan yang harus ditaati dalam percakapan. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan media bahasa sebagai alat 

komunikasi yang diucapkan melalui lisan atau berbicara. Keterampilan berbicara 

memiliki peranan penting dalam kehidupan. Dalam komunikasi dengan bentuk 

percakapan (conversation) terlebih dahulu kita harus mengetahui, memahami, dan 

menguasai aturan-aturan yang ada, agar komunikasi secara lisan dapat berjalan 

lancar, hal ini disebut dengan kaidah-kaidah konversasi. Konversasi merupakan 

tempat atau wadah yang paling efektif atau tepat bagi penggunaan kaidah-kaidah 

wacana secara fungsional (Tarigan, 2009:142). Menurut Tarigan Ada beberapa 

kaidah atau aturan yang mempengaruhi dan menata percakapan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menarik perhatian orang lain  

Menarik perhatian orang lain adalah kaidah percakapan yang pertama. Supaya 

bahasa atau interaksi dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang 

diharapkan maka harus memberikan perhatian kepada pendengar agar orang 

yang dituju dapat memberikan perhatiannya kembali. Sifat memperhatikan 

orang lain ketika sedang berbicara adalah norma dalam sopan santun karena  

hal tersebut akan mempengaruhi interaksi percakapan. Ada beberapa cara       
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untuk menarik perhatian orang lain seperti menekankan rasa ketertarikan 

pendengar (membuat penasaan) atau menggunakan penanda identitas 

kelompok. 

2. Memilih topik pembicaraan 

Memilih topik pembicaraan merupakan strategi yang digunakan untuk 

menyampaikan, mengembangkan atau mengubah topik Biasanya hal itu 

dilakukan oleh seseorang yang memulai suatu masalah dengan membuat suatu 

pernyataan atau pertanyaan yang mengarah pada suatu topik khusus. Menurut 

Grice (dalam Tarigan, 2009:145) ada maksis-maksim konversasional yang 

memudahkan pembicara menentukan suatu topik dalam pembicaraan, yaitu 

maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau 

pelaksanaan. 

a. Makasim kuantitas: penyajian informasi atau pemberian kontribusi susuai atau 

secukupnya yang dibutuhkan oleh lawan tutur serta tidak berlebihan. 

b. Maksim kualitas: penyajian informasi secara benar, nayata dan sesuai dengan 

fakta. 

c. Maksim relevansi: mengharuskan penutur dan mitra tutur saling memberikan 

kontribusi agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur. 

d. Maksim pelaksanaan: maksim yang mengharuskan setiap penutur dalam aktivitas 

bertutur harus menyampaikan informasi secara langsung, jelas, tidak samar, tidak 

taksa, dan tidak berbelit. 

3. Mengembangkan topik 

Dalam pengembangan topik pembicaraan, seseorang akan menemukan 

penjelasan topik pembicaraan, pengubahan topik pembicaraan, penghindaran 

dari topik pembicaraan, dan penginterupsian (penyelaan) pembicaraan. 
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Penjelasan topik biasanya menyatakan suatu perasaan atau pendapat dari inti 

pembicaraan. Pengubahan topik pembicaraan dan penghindaran topik 

pembicaraan biasanya melalui tanda-tanda lisan atau non-lisan seperti 

mengangkat tangan atau menggelengkan kepala. Menyela pembicaraan 

dilakukan untuk menghindar dari pembicaraan yang kurang penting dari inti 

pembicaraan.  

4. Menyudahi topik 

Menyudahi topik berarti bahwa kegiatan berinteraksi akan berakhir. 

Menyudahi topik pembicaraan biasanya menggukan kata yang bersifat 

menyimpulkan atau dengan gerak tubuh. Bagi seorang partisipan yang terlibat 

dalam suatu pembicaraan, untuk menyudahi topik atau suatu pembicaraan 

merupakan suatu hal yang sulit, apalagi mereka yang belum berpengalaman. 

Bagi partisipan yang sudah berpengalaman, ada beberapa cara dengan berbagai 

fungsi interaksional dalam menyudahi suatu topik, misalnya melirik jam, 

menyudahi pembicaraan dengan mimik (ekspresi wajah) yang sopan, dengan 

mengucapkan kata “maaf”atau dengan minta izin “permisi, saya duluan pergi”. 

 

2.3.2 Prinsip Konversasi 

Konversasi adalah suatu interaksi antara pembicara dan pendengar secara 

teratur dalam komunikasi sosial. Konversasi juga merupakan interaksi verbal yang 

berlangsung secara teratur yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapi 

tujuan tertentu dengan prinsip tertentu. Prinsip-prinsip dalam kaidah konversasi 

yaitu prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Prinsip kerja sama digunakan 

dalam sebuah tuturan untuk menghasilkan tuturan yang efektif, sehingga penutur 
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dan mitra tutur harus mematuhi prinsip tersebut sesuai dengan tujuan dari 

percakapanyang dibuat. Prinsip kerja sama terdiri dari empat meksim, yaitu maksim 

kuantitas, maksim kualitas, maksim relavansi dan maksim pelaksanaan. 

a. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas adalah bentuk penyajian informasi atau pemberian kontribusi susuai 

atau secukupnya yang dibutuhkan oleh lawan tutur serta tidak berlebihan. Penutur 

diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dan informatif. Informasi demikian 

itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan mitra tutur. Tuturan 

yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur, dapat 

dikatakan melanggar maksim kuantitas. Demikian sebaliknya, apabila tuturan itu 

mengandung informasi yang berlebihan akan dapat dikatakan melanggar maksim 

kuantitas (Rahardi 2005:53). 

b. Maksim Kualitas 

Maksim kualitas adalah penyajian informasi secara benar, nayata dan sesuai dengan 

fakta. Seorang penutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai 

fakta yang sebenarnya harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas, 

nyata, dan terukur. Sebuah tuturan dapat dikatakan memiliki maksim kualitas yang baik 

apabila tuturan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan 

tidak mengada-ada. Ketidaksesuaian yang demikian akan menjadikan kualitas 

pertuturan semakin rendah (Rahardi, 2009:24). 

c. Maksim Relavansi 

Maksim relavansi adalah bentuk penyajian yang mengharuskan penutur dan mitra tutur 

saling memberikan kontribusi agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan 

mitra tutur. Dalam maksim relevansi, masing-masing dapat memberikan kontribusi yang 

relevan atau sesuai tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Bertutur dengan        

tidak memberikan kontribusi yang relevan dianggap tidak mematuhi dan melanggar 
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prinsip kerja sama Grice. Setiap orang yang terlibat dalam praktik bertutur itu harus 

berkontribusi secara relevan terhadap setiap aktivitas pertuturan (Rahardi, 2009:24). 

d. Maksim Pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan adalah maksim yang mengharuskan setiap penutur dalam aktivitas 

bertutur harus menyampaikan informasi secara langsung, jelas, tidak samar, tidak taksa, 

dan tidak berbelit. Orang yang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut 

dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama karena tidak mematuhi maksim 

pelaksanaan. (Rahardi, 2009:25). 

Prinsip kesantunan (politeness principple) berkenaan dengan aturan tentang 

hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral dalam bertindak tutur. Didalam 

bertutur seorang penutur tidak hanya menyampaikan informasi,tugas, kebutuhan, 

atau amanat, tetapi lebih dari itu, yaitu menjaga dan memelihara hubungan sosial 

antara penutur dan mitra penutur (Marhamah, 2009:153). Tarigan (2009:39) 

menjelaskan jika prinsip sopan santun memiliki enam kategori yang berbeda, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Maksim Kebijaksanaan 

Maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan memiliki maksud bahwa para 

peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi 

keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain 

dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan 

maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. 

b. Maksim Kedermawanan 

Maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta tuturan 

diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain 
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akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. 

c. Maksim Penghargaan 

Di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap 

santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada 

pihak lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak 

saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta 

tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan 

dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. 

d. Maksim Kesederhanaan 

Maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati mengharapkan peserta 

tutur dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya 

sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati jika di dalam kegiatan 

bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. 

e. Maksim Pemufakatan/Kecocokan 

Di dalam maksim pemufakatan peserta tutur diharapkan dapat saling membina 

kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat 

kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan 

bertutur, masing-masing dari mereka dapat dikatakan bersikap santun. 

f. Maksim Kesimpatian 

Maksim kesimpatian diungkapkan dengan tuturan asertif dan ekspresif. Di  

dalam maksim kesimpatian, diharapkan agar para peserta tutur dapat 

memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jika 

lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib 
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memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapat kesusahan, atau 

musibah penutur layak berduka, atau mengutarakan bela sungkawa sebagai tanda 

kesimpatian.Sikap antipati terhadap salah satu peserta tutur akan dianggap 

tindakan tidak santun. 

 

2.3.3 Klasifikasi Tindak Komunikatif 

Bahasa merupakan sarana atau media yang berperan penting sebagai alat 

komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran simbol atau tanda baik verbal 

maupun nonverbal dan membangun relasi kebersamaan antara komunikator dengan 

komunikan (Wijaya, 2010:1). Komunikasi adalah serangkaian tindak komunikatif 

atau tindak ujar yang dipakai secara bersistem untuk menyelesaikan tujuan-tujuan 

tertentu (Tarigan, 2009:145). Komunikasi dapat dipandang sebagai gabungan dari 

berbagai tindak, yaitu serangkaian unsur dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Komunikasi mempunyai fungsi, bersifat purposif atau memiliki tujuan, dan 

dirancang untuk menghasilkan beberapa efek, pengaruh, atau akibat pada suatu 

percakapan atau lingkungan para penyimak dan para pendengar. 

Salah satu penelitian yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah yang 

dilakukan oleh Michael Halliday (dalam Tarigan, 2009:145), ia menggunakan 

istilah fungsi untuk menunjukkan hakikat purposif dari komunikasi, dan telah 

merangkum tujuh fungsi bahasa, yaitu: instrumental, regulasi, representasional, 

interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif. Ketujuh fungsi bahasa yang 

berbeda itu bukannya bersifat mempunyai ciri tersendiri saja ataupun eksklusif satu 

sama lain. Satu kalimat atau percakapan dapat saja menggabungkan beberapa  

fungsi yang berbeda secara serentak sekaligus. Ketujuh fungsi bahasa tersebut 
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cenderung mencakup hampir semua jenis dan kerumitan tindak komunikatif. Daftar 

kelompok tindak komunikatif yang dikemukakan oleh Halliday (dalam Tarigan, 

2009:146), yaitu menyapa, mengundang, menerima, menjamu, memuji, mengucap 

selamat, menyanjung, menggoda, menyombongkan, menginterupsi, menyela, 

memotong pembicaran, memohon, meminta, mengharapkan, mengelak, 

membohongi, mengobati kesalahan, mengkritik, menegur, mencerna, mengomeli, 

mengejek, mengeluh, mengadu, menuduh, menyangkal atau mengingkari, 

menyetujui, menolak, mendebat atau membantah, meyakinkan, menuntut, 

mempengaruhi, mengingatkan, menegaskan, dan menasehati, melaporkan, 

menilai,mengomentari, memerintahkan, memesan, meminta, menanyakan, 

memeriksa atau meneliti, menaruh simpati, menyatakan belasungkawa, meminta 

maaf dan memaafkan. 

Perbedaan-perbedaan yang terperinci antara aneka tindak komunikatif itu 

harus dipelajari. Konteks-konteks yang sesuai bagi aneka tindak harus diperhatikan 

benar-benar. Bentuk-bentuk bahasa yang dipakai untuk menyempurnakan fungsi-

fungsi bahasa tersebut haruslah menjadi bagian dari keseluruhan daftar butir 

linguistik pelajar bahasa, terlebih lagi pelajar bahasa kedua. Semua kelompok 

tindak komunikatif diatas termasuk kedalam tujuh fungsi bahasa. 

 

2.3.4  Kurikulum Bahasa dan Tidak Komunikatif 

Banyak pakar yang menyarankan bahwa keterampilan berbahasa (berbicara, 

menulis, menyimak, dan membaca) haruslah terdiri dari delapan unit utama atau 

kesatuan dasar. Kedelapan kesatuan dasar tersebut tersusun dalam suatu skala, 

mulai dari aneka kesalahpahaman melalui enam tahap, sampai pada aneka 



21 
 

 
 

pengertian atau pemahaman. Adapun skala tersebut adalah seperti yang dijelaskan 

dibawah ini:  

1. Aneka kesalahpahaman.  

2. Menyetujui, membantah, menyatakan simpati, menentang, mendamaikan. 

3. Menghindarkan, membelokkan percakapan, menyangkal. 

4. Memberi pujian, mengucapkan selamat merayu, membanggakan. 

5. Mengkritik,memperingatkan, menghina, menuduh, mengancam. 

6. Mengingatkan, menyarankan, menganjurkan, meyakinkan, menegaskan, 

memakaskan. 

7. Mengomentari, menanya, memperbaiki, melaporkan, menganalisis. 

8. Aneka pemahaman 

 

2.3.5 Penerapan Tindak Komunikatif 

Dibagian ini ada beberapa  bentuk penerapan dari tindak komunikatif seperti 

yang disarankan oleh Imber dan Klinger yang dimasukkan dalam kurikulum 

nasional keterampilan berbahasa. Terdapat banyak tindak komunikatif, ada 

beberapa diantaranya sebagai beikut: 

1. Menyetujui 

Menyetujui berarti menyatakan setuju (sepakat) dengan; membenarkan; 

memperkenankan. Dalam kehidupan sehari-hari ada hal yang dapat disetujui 

dengan alasan-alasan yang dapat diterima dengan akal sehat. 

2. Membantah  

Membantah berarti melawan perkataan orang, menyangkal, tidak 

membenarkan, tidak menyetujui, dan sebagainya. Berani membantah ketidak 
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benaran berarti berani mempertahankan kebenaran. Anak didik harus dididik 

berani membantah sesuatu demi kebenaran. Membantah jangan dihubungkan 

dengan arti negatif. Para siswa harus dilatih agar berani mengungkapkan 

bantahan dan ketidak setujuannya terhadap hal-hal yang tidak benar dan 

dengan alsan yang dapat diterima dengan akal sehat.   

3. Menyatakan simpati  

 Simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, kesudian, kecenderungan hati. Salah satu 

dari rasa simpati ini ialah belasungkawa yang mengandung arti pernyataan ikut 

berduka cita. Sudah sepantasnya para guru mendidik para siswa sebagai 

anggota masyarakat memahami serta menghayati sikap emosi seperti 

belasungkawa ini.  

4. Memperdebatkan 

 Memperdebatkan berarti memperbantahkan; membahas sesuatu hal dengan 

saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat atau pendirian. 

5. Mengalihkan pembicaraan  

 Mengalihkan berarti menukar, mengganti, memindahkan, mengubah. 

Mengalihkan pembicaraan berarti menukar percakapan; mempercakapkan atau 

membicarakan perkara lain.  

6. Menyangkal/Mengingkari 

 Menyangkal berarti „menyatakan bahwa tidak benar; tidak membenarkan; 

membantah; menyanggah; menentang; menolak; mengingkari (tidak 

mengakui). Untuk mempertahankan kebenaran dan kejujuran, ada kalanya kita 

harus berani menyangkal atau mengingkari sesuatau; misalnya fitnah yang 

dilemparkan orang terhaadap diri kita. Fitnah adalah perkataan yang  
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bermaksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan 

kehormatan dan sebagainya). 

7. Memberi Pujian 

 Memuji atau memberi pujian berarti „ menyatakan atau melahirkan keheranan 

dan penghargaan pada sesuatu yang dianggap baik, indah, gagah berani, dan 

sebagainya.  

8. Mengucapkan Selamat 

 Selamat berarti terpelihara dari bencana (terhindar dari bahaya; aman sentosa; 

sejahtera, tak kurang suatu apa; sehat tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan 

sebagainya, beruntung, tercapai maksudnya, tidak gagal. 

9. Merayu atau Menyanjung 

 Merayu berarti „mempersenang hati (seperti menyedapkan hati, menawan hati), 

membujuk, melihat hati, memajukan permohonan. Menyanjung berarti 

memuji; membujuk, mempersenangkn hati, mengangkat. 

10. Membanggakan  

 Membanggakan berarti „berbesar hati karena sesuatu; merasa bangga akan 

sesuatu, memegahkan, menimbulkan perasaan bangga. 

11. Mengkritik 

 Mengkritik berarti mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hasil kesenian 

dengan menunjukkan mana yang baik dan mana yang salah, keunggulan atau 

kelemahan terhadap suatu hasil karya, perbuatan atau semacamnya dengan 

mengemukakan alasan yang tepat.  
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12. Memperingatkan 

 Memperingatkan atau mengingatkan berarti memberi nasihat atau teguran agar 

mengingat kewajiban atau sebagainya yang seharusnya dilakukan, atau 

memberikan ingatan atau kenangan. 

13. Menghina 

 Menghina berarti merendahkan menganggap suatu hal tidak penting, 

menjelekkan orang lain, menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau 

perbuatan yang bersifat merendahkan seperti memaki dan sebagainya. 

14. Menuduh/Menyalahkan 

 Menuduh berarti mrnunjuk dan mengatakan bahwa sesorang yang ditunjuk 

berbuat tidak baik, mendakwa seseorang. Menyalahkan berarti menyatakan, 

menganggap seseorang bersalah, menimpakan kesalahan atau keburukan 

kepada orang lain. 

15. Mengancam 

 Mengancam berarti menyatakan hendak melakukan sesuatu atau mengadakan 

sesuatu yang dapat mencelakakan atau menyusahkan orang lain. Mengancam 

merupakan perbuatan yang buruk atau tidak baik karena mengancam dapat 

menimbulkan ketakukan pada diri orang lain. 

16. Mengingatkan 

 Memperingatkan atau mengingatkan berarti memberi nasihat atau teguran agar 

mengingat kewajiban atau sebagainya yang seharusnya dilakukan, atau 

memberikan ingatan atau kenangan.  
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17. Menyarankan 

 Menyarankan berarti meberi pendapat atau usulan, anjuran yang dikemukakan 

untuk menjadi bahan pertimbangan 

18. Menganjurkan 

 Menganjurkan berarti mengemukakan sesuatu agar diturutiatau dilakukan oleh 

orang lain tetapi tidak bersifat paksaan. Menganjurkan juga berarti memberikan 

usulan, saran atau masukan nasihat kepada orang lain agar orang tersebut bisa 

melakukan dengan benar. 

19. Meyakinkan 

 Meyakinkan berarti berusaha mebuat orang percaya, melakukan sesuatu 

dengan sungguh-sungguh agar oarang lain percaya. 

20. Menegaskan 

 Menegaskan berarti menerangkan, menjelaskan, mengatakan dengan tegas, 

tidak ragu-ragu, membenarkan, dan memastikan sesuatu kemudian 

memberikan informasi kepada orang lain. 

21. Memaksakan 

 Memaksakan berarti mendesak sesuatu kepada orang lain agar keinginannya 

bisa terkabul, Memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan 

paksa. 

22. Mengomentari 

 Mengomentari berarti menafsirkan mengulas, atau menambahkan keterangan 

mengenai sesuatu yang diperbincangkan atau disuguhkan.  
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23. Menanyai 

 Menanyai berarti bertanya kepada orang lain mengenai sesuatu. Menanyai juga 

berarti hendak mengertahui atau memeriksa dengan bertanya. 

24. Memperbaiki 

 Memperbaiki berarti membetulkan kesalahan, kerusakan atau sebagainya yang 

belum benar atau baik. 

25. Melaporkan 

 Melaporkan berarti memberi informasi seperti berita, rencana atau sebagainya. 

Melaporkan juga berarti memberitahukan sesuatu kepada oarang lain atau 

pihak yang berwajib. 

26. Menganalisis 

 Menganalisis berarti menyelidiki suatu peristiwa, karrangan atau perbuatan 

untuk mengetahui sebab dari suatu perkara. 

 

2.4 Interaksi Belajar-Mengajar 

Proses pembelajaran disebut sebagai interaksi edukatif atau interaksi belajar-

mengajar yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan 

perbuatan seseorang. Dengan kata lain, apa yang dinamakan interaksi edukatif 

yakni hubungan dua arah antara guru dan siswa dengan sejumlah norma-norma 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan (Djamarah, 2000:11). Sejalan 

dengan pemikiran Muslich, dkk (1987:95) yang beranggapan bahwa istilah interaksi 

merupakan suatu istilah yang melukiskan hubungan aktif dua arah antara           

siswa dan guru, sehingga tercapainya tujuan tertentu. Tujuan itu adalah sebagai 

pedoman ke arah mana akan dibawa proses belajar mengajar. 
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Suatu proses interaksi edukatif tentu mengandung sejumlah norma-norma 

yang dimana norma tersebut harus guru transfer kepada peserta didik. Oleh karena 

itu, interaksi edukatif dikatakan bernilai normatif. Djamarah (2000:15) menjelaskan 

bahwa sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka interaksi edukatif mempunyai 

ciri-ciri yaitu: 

1. Interaksi edukatif mempunyai tujuan 

Tujuan dalam interaksi edukatif adalah untuk membantu anak didik dalam suatu 

perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi edukatif sadar akan 

tujuan. 

2. Mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi 

perlu ada prosedur atau langkah-langkah yang sistematik dan relevan. Untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran yang satu dengan yang lain akan 

membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda-beda. 

3. Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan meteri khusus 

Dalam hal materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga cocok untuk 

mencapai tujuan. Dalam hal ini, perlu memerhatikan komponen-komponen 

pengajaran yang lain. Materi harus sudah didesain dan disiapkan sebelum 

berlangsungnya interaksi edukatif. 

Ditandai dengan aktivitas anak didik 

Sebagai konsekuensi, bahwa anak didik merupakan sentral, maka aktivitas anak 

didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. Aktivitas 

anak didik dalam hal ini baik secara fisik maupun mental aktif.  
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4. Guru berperan sebagai pembimbing 

Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan 

dan memberikan motivasi agar terjadi proses pembelajaran yang kondusif. Guru 

harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses interaksi edukatif, 

sehingga guru merupakan tokoh yang akan dilihat dan ditiru tingkah lakunya 

oleh anak didik. 

5. Interaksi edukatif membutuhkan disiplin 

Disiplin dalam interaksi edukatif diartikan sebagi suatu pola tingakh laku yang 

diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak guru 

maupun pihak peserta didik. 

6. Mempunyai batas waktu 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas (kelompok 

anak didik), batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. 

Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan harus sudah tercapai. 

7. Diakhiri dengan evaluasi 

Dari seluruh kegiatan tersebut, masalah evaluasi merupakan bagian penting yang 

tidak bisa diabaikan. Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui tercapai 

atau tidaknya tujuan pengajaran yang telah ditentukan 


