
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah.  

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan selalu melakukan komunikasi. 

Komunikasi itu dilakukan untuk menyampaikan ide, pikiran, perasaan dan gagasan melalui 

bahasa. Bahasa merupakan faktor penunjang tercapainya tujuan dari komunikasi. Dalam 

komunikasi terjadi peristiwa tutur dan tindak tutur. Peristiwa tutur merupakan proses 

terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran, antara dua pihak yang meliputi 

penutur dan lawan tutur pada waktu, tempat dan situasi tertentu. Sedangkan tindak tutur 

merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh 

kemampuan bahasa si penutur dalam. menghadapi situasi tertentu (Abdulah Chaer & 

Agustina Leonie, 2010)  

Komunikasi terjadi dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satu 

aktivitas rutin yang dilakukan oleh manusia adalah proses pendidikan. Proses pendidikan 

merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik, terarah pada 

pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik (Tirtaraharja dan La sulo, 

2005). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendidik memiliki peran yang 

penting dalam proses pendidikan yakni sebagai fasilitator untuk membawa peserta didik 

mencapai kesuksesan dalam belajar. Pendidik atau sering disebut guru dituntut untuk mempu 

berkomunikasi dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut 

mampu dipahami oleh siswa. Dengan demikian pemahaman siswa dalam kegiatan 

pembelajaran erat kaitannya dengan pemilihan tindak tutur yang digunakan oleh guru.  

Dalam berkomunikasi kesantunan berbahasa perlu diketahui oleh guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran, dan berinteraksi di kalangan masyarakat. Tuturan yang 

disampaikan dalam percakapan mengandung nilai kesantunan yang menghendaki dilakukan 

sesuatu dalam proses berkomunikasi. Nilai kesantunan dalam berbahasa menunjukan 

kesopanan penutur yang berkomunikasi.    

Penggunaan bahasa yang santun perlu memperhatikan siapa lawan tutur dalam 

percakapan. Hal ini berkaitan dengan aspek usia, jenis kelamin, situasi, tujuan,  waktu, dan 

tempat.  Senada dengan pendapat (Hymes, 1972) (Hymes 1972: 58-65) ada 16 komponen 
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yang perlu diperhatikan dalam bertutur, yakni (1) bentuk pesan, (2) isi pesan, (3) latar, (4) 

suasana, (5) penutur, (6) pengirim, (7) pendengar, (8) penerima, (9) maksud hasil, (10) 

maksud tujuan, (11) kunci, (12) saluran (channel,) (13) bentuk tutur, (14) norma interaksi, 

(15) norma interpretasi, (16) genre.  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu Tindak tutur direktif di 

lingkungan sekolah khsusnya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia menjadi perhatian 

siswa dan guru. Tuturan yang disampaikan oleh guru dapat mempengaruhi lawan tutur yaitu 

siswa. Sebaliknya tuturan yang disampaikan oleh siswa mempengaruhi lawan tutur yakni 

guru. Dalam interaksi belajar mengajar bahasa Indonesia, peran guru tidak terlepas dari 

membimbing siswa agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk 

berkomunikasi  sesuai dengan konteksnya. Nurfuadi (2012:130) mengatakan bahwa peran 

guru adalah faktor utama sekaligus yang menentukan berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran. Selain itu, guru harus mampu membimbing dan menarik minat siswa agar 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. 

Pada tahap awal pembelajaran guru melakukan tuturan dengan cara memberikan 

salam, menyuruh para siswa untuk berdoa dan memeriksa kehadiran siswa. Tahap inti  dalam 

pembelajaran guru menyampaikan materi dan memulai pembelajaran dan menyuruh siswa 

mengerjakan latihan soal. Pada tahapan terakhir guru meminta siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan memberi salam penutup. Berdasarkan tahapan yang 

disebutkan guru dan siswa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Kegiatan belajar 

mengajar henghendaki implikatur logis sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Kesantunan berbahasa dalam proses pembelajaran dipengaruh juga akibat penguasaan dua 

bahasa atau lebih antara guru dan siswa. (YANG, 2011) menyatakan bahwa penggunaan 

bahasa secara bilingual digunakan pada pendidikan internasional. Penggunaan bahasa secara 

billingual sangat kuat pengaruhnya pada siswa yang telah mengusai bahasa pada masa 

pendidikan. 

Siswa sebagai mitra tutur memiliki kedudukan yang rendah sehingga mudah diatur 

oleh guru. Hal ini senada dengan pendapat (Stubbs, 1983) yakni guru memiliki peran sebagai 

pengelola kelas, mengatur siapa, berapa, dan kapann siswa berbicara, mengatur jenis 

pertanyaan dengan memanfaatkan tindak tutur, khususnya tindak tutur ilokusi, guru dapat 

mengevaluasi jawaban yang disampaikan oleh siswa, dan memberikan umpan balik sesuai 

dengan pertanyaan yang disampaikan oleh siswa. 
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Penggunaan tindak tutur ilokusi dalam pembelajaran mengandung maksud dan daya 

tuturan. Tindak tutur ilokusi tidak mudah diidentifikasi, karena tindak tutur ilokusi berkaitan 

dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan dimana tindak tutur itu dilakukan dan 

sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan bagian yang penting dalam memahami tindak 

tutur, (Wijana, 1996) (Wijana, 2005: 22). Tindak ilokusi disebut sebagai the act of doing 

something. (Leech, 1983) Leech (dalam Rustono 1999: 38) menjelaskan juga bahwa untuk 

mempermudah identifikasi ada beberapa verba yang menandai tindak tutur ilokusi, antara lain 

melaporkan, mengumumkan, bertanya, menyarankan, berterimah kasih, mengusulkan, 

mengakui, mengucapkan selamat, berjanji, mendesak, dan sebagainya. Lubis (dalam Wijana, 

2005: 22), memberikan defenisi lebih rinci dengan beberapa batasan mengenai tindak ilokusi 

yaitu pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji, pertanyaan, permintaan maaf, dan 

sebagainya. Ini erat hubungannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang mengungkapkan suatu 

ungkapan. 

Proses belajar mengajar penggunaan tindak tutur oleh guru harus dilakukan secara 

efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Hal ini berkaitan dengan tindak 

tutur direktif yang dilakukan oleh pengajar dalam proses pembelajaran karena kelas 

merupakan tempat dimana siswa mempraktekkan kemampuan diri berkaitan dengan 

kereampilan dan kemampuan berkomunikatif. (Brazil D, Sinclair, n.d.) (Sinclair dan Brazil, 

1982: 6). Penggunaan tindak tutur ilokusi dalam pembelajaran mengandung maksud dan daya 

tuturan. Tindak tutur ilokusi tidak mudah diidentifikasi, karena tindak tutur ilokusi berkaitan 

dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan dimana tindak tutur itu dilakukan dan 

sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan bagian yang penting dalam memahami tindak 

tutur, (Wijana, 2005: 22).  

Pembelajaran tatap muka saat ini yang sedang bergeser menjadi pembelajaran daring, 

hal ini dialami negara Indonesia bahkan negara-negara diseluruh dunia ketika wabah Covid-

19 menyebar. Situasi tersebut menjadikan efek yang luar biasa di segala sektor kehidupan 

manusia tak terkecuali di sektor pendidikan. Siswa dan guru harus menjalani kegiatan proses 

belajar mengajar di rumah masing-masing secara daring dengan memanfaatkan media online 

seperti Zoom, Classroom dan lain lain. keputusan yang diambil pemerintah dalam 

menerapkan Work From Home (WFH) merupakan suatu alternatif dan solusi untuk tetap 

produktif dalam kondisi darurat walaupun terdfapat beberapa kendala dan pro kontra 

(Mittelmeier et al., 2019).  .  
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Proses pembelajaran daring yang dilakukan saat ini tentu berbeda dengan 

pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan selama covid 19 belum menyerang.akan 

tetapi pengalaman belajar secara daring dengan media digital saat kondisi darurat dapat 

menjadi pintu masuk yang positif untuk mengembangkan sebuah inovasi pendidikan dari 

model tradisional individual ke model kolaboratif (Rennie, 2008: 10-30; P Anastasiades, 

2017: 178). Peran guru sangat diperlukan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dimana kolaborasi media virtual dengan pendidikan tradisional diharapkan dapat 

menjadikan siswa untuk lebih aktif dan kritis (Setiadi, 2016; Yusof, 2008; Romadhon. et al., 

2019). Tidak terkecuali pada pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran 

secara daring yang dilakukan saat ini, tentu guru harus ekstra pada saat pembelajaran daring 

di mulai, mulai dari penyampaian materi ajar sampai dengan dengan cara bagaimana guru 

menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan tuturan yang baik agar siswa paham dan 

mengerti dengan apa yang disampaikan. 

Penelitian mengenai tindak tutur pernah dilakukan oleh  (St.Y. Slamet dan Suwarto 

W.A 2013) Universitas Negeri Surakarta, penelitian yang mengangkat bentuk direktif 

kesantunan dan ketidaksantunan mahasiswa kepada dosen dan karyawan di lingkungan 

PGSD Jawa tengah. Persamaan Penelitian Slamet dan Suwarto dengan rancangan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti tentang tindak tutur direktif. Dan kesantunan berbahasa. 

Penelitian Slamet dan Suwarto merupakan penelitian yang sudah ada fokusnya pada tuturan 

dalam pembelajaran tatap muka yang tentu konteksnya lebih jelas. Adapun fokus penelitian 

ini berbeda, yaitu pada pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Pinangsori Tapanuli 

Tengah. Pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring tentu memiliki perbedaan, 

dimana penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tuturan guru kepada 

siswa, siswa kepada guru dan siswa kepada siswa serta kesantunan berbahasa dalam 

pembelajaran secara daring yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 1 

Pinangsori Tapanuli Tengah. 

Tindak tutur direktif sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Tuturan 

yang disampaikan berupa tuturan ekspresi verbal. Tujuan suatu tuturan yang disampaikan 

untuk mempengaruhi lawan tutur untuk bertindak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

penutur. wujud tindak tutur guru meliputi tindak tutur memerintah, menasihati, meminta, 

bertanya, memohon, memesan, dan mengizinkan, sedangkan siswa meliputi tindak tutur 

bertanya, meminta, dan memohon. Penelitian tindak tutur direktif dan kesantunan berbahasa 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yakni terdahulu yakni (Alviah, 2014), Safar 
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(2016), (Olutayo, 2015), (Olaniyi, 2017) (Chi Rken, 2013) (Yu Hao 2013), ,(Qomariyah 

2017), (Fraser 1990), (Astuti, dkk., 2017), ( Kurdghelas 2015), (Rissari Yayuk 2018), ( 

Ardianto 2013).   

SMA Negeri I Pinangsori merupakan SMA Negeri yang terletak di Desa Albion, 

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Siswa-siswa yang 

menuntut ilmu di sekolah ini berasal dari berbagai suku, agama dan ras. Keberagaman ini 

akan mempengaruhi komunikasi antar guru dan siswa, siswa dan siswa. Hal ini menjadi 

alasan dalam memilih tempat penelitian. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Tindak Tutur Direktif dan Kesantunan Berbahasa dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Secara Daring di Kelas Multikultur SMA Negeri I Pinangsori Tapanuli Tengah. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada tindak tutur direktif dan kesantunan berbahasa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia serta pemanfaatannya sebagai pengenbangan bahan ajar 

Bahasa Indonesia Di SMA Negeri I Pinangsori 

C. Rumusa Masalah 

Berdasarkan  permasalahan di atas, masalah- masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tindak tutur direktif guru-siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia secara daring di kelas multikultur SMA Negeri I Pinangsori 

Tapanuli Tengah ? 

2. Bagaimanakah tindak tutur direktif siswa-guru dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia secara daring di kelas multikultur SMA Negeri I Pinangsori 

Tapanuli Tengah ? 

3. Bagaimanakah bentuk kesantunan berbahasa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia secara daring di kelas multikultur SMA Negeri I Pinangsori 

Tapanuli Tengah ? 

D. Tujuan Penulisan 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini 

yakni: 

1. Mendeskripsikan tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia secara daring di kelas multikultur SMA Negeri I Pinangsori 

Tapanuli Tengah.  

2. Mendeskripsikan tindak tutur direktif siswa dan guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia secara daring di kelas multikultur SMA Negeri I Pinangsori 

Tapanuli Tengah. .  

3. Mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia secara daring di kelas multikultur SMA Negeri I Pinangsori 

Tapanuli Tengah.  

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya harus membawa manfaat baik dari segi teoretis maupun 

praktis. Begitu juga dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah 

pengetahuan dalam ilmu kebahasaan, khususnya kajian pragmatik dengan setting 

penelitian di SMA Negeri I Pinangsori. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi 

guru untuk melakukan pembinaan terhadap kesantunan siswa dalam 

berkomunikasi. Dan juga dapat dijadikan bahan pembelajaran khususnya 

pelajaran Bahasa Indonesia dan pelajaran-pelajaran lain yang mengutamakan 

penanaman budi pekerti pada siswa yang dalam masa pertumbuhan. Oleh 

karena itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangan materi dan contoh data 

mengenai tindak tutur direktif dan kesantunan berbahasa sehingga dapat 

digunakan oleh guru sebagai tambahan bahan ajar. 

b. Bagi Siswa 
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Siswa dapat mengetahui dan memahami modus-modus tindak tutur direktif 

dan kesantunan berbahasa dalam pembelajaran atau dalam berkomunikasi 

dengan orang lain di lingkungan sekitar. Jika siswa dapat memahami modu-

modus dalam tindak tutur dan kesantunan berbahasa maka tujuan pendidikan 

berkarakter akan berhasil dengan baik. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian tentang 

tindak tutur direktif dan kesantunan berbahasa. Dan memperdalam 

pengetahuan tentang fenomena pemakaian tindak tutur direktif dan kesantunan 

dalam berbahasa. 
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