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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia adalah bahasa Negara Republik Indonesia yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab XV Pasal 36. Sebagai bahasa 

Negara Bahasa Indonesia dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam 

menjalankan roda pemerintahan dari tingkat pusat sampai jajaran pemerintahan 

yang ada di seluruh pelosok tanah air. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, artinya bahasa Indonesia 

berperan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda-beda untuk komunikasi sehari-hari. 

Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat komunikasi di bidang pemerintahan 

maupun di luar bidang pemerintahan yaitu dalam maupun di luar bidang 

pemerintahan yaitu dalam tata pergaulan antar suku bangsa di Indonesia. 

Sehingga ada pemilahan pemakaian bahasa Indonesia dalam situasi resmi dan 

pemakaian bahasa Indonesia dalam situasi tidak resmi. Dalam situasi tidak resmi 

dipergunakan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Sedangkan pemakaian bahasa 

dalam situasi resmi dipergunakan bahasa Indonesia ragam baku sebagian besar 

masyarakat bahasa di Indonesia, mampu dan terampil memilih dan memilah 

pemakaian dua ragam bahasa Indonesia itu sesuai dengan fungsinya masing-

masing.  
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Berdasarkan kenyataan itu sebagian besar masyarakat bahasa di Indonesia 

dapat digolongkan sebagai masyarakat bahasa yang diglosik. Sebagai masyarakat 

bahasa dalam berkomunikasi sesama anggota masyarakat berbahasa di Indonesia 

lainnya akan memilih dan memilah pemakaian ragam–ragam bahasa Indonesia 

sesuai dengan konteks pembicaraan, siapa lawan bicara, yang sedang dihadapi, 

tingkat sosial lawan bicara yang dihadapi, umur lawan bicara dan sebagainmya. 

Hal itu harus dilakukan oleh siapa saja yang bertindak selaku pembicara dengan 

maksud agar ragam bahasa Indonesia yang dipilih dan dipergunakan oleh 

pembicara merupakan bahasa Indonesia yang komunikatif. Perilaku berbahasa 

Indonesia yang demikian itu penting sebab dalam proses komunikasi ada pesan 

yang harus sampai dan diserap oleh pendengar, pembaca atau lawan bicara.  

Bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dengan adanya kalimat 

tanya yang sangat dominan sekali dalam berkomunikasi, berkomunikasi selalu 

ada yang mengawali untuk berbicara, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang relevan dengan permasalahan yang ditanyakan. Hal inilah yang menjadikan 

komunikasi dapat lancar karena adanya permasalahan yang perlu ditanyakan dan 

diketahui oleh performance sebagai sumber informasi. Demikian juga interaktif 

antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa atau siswa dengan masyarakat 

lainnya. Baik secara resmi maupun tidak resmi dapat menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika dalam proses pembelajaran komunikasi 

dapat digunakan dengan ragam baku sehingga sesuai dengan norma-norma 
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bahasa. Penggunaan kalimat tanya atau kalimat interogatif dapat digunakan 

dengan baik dan benar.  

Siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo, Boyolali dalam 

berkomunikasi, cara menggunakan kalimat interogatif terpengaruh dengan bahasa 

daerah, interferensi struktur kalimat bahasa daerah. Siswa berkomunikasi dengan 

menggunakan kalimat interogatif sangat terpengaruh dengan bahasa daerah Selo 

Boyolali yang memiliki nuansa kedaerahan Misalnya “ya apalah, aku nggak di 

ngerteni soal-soal sing diulangtno?”(mengapa aku tidak diberi tahu soal-soal 

yang diajarkan?). Kalimat tersebut merupakan contoh yang dapat ditangkap 

dalam setiap pembicaraan dalam kumunikasi di sekolah. Setiap kesempatan apa 

yang didengar dengan bentuk-bentuk interogatif lainnya, yaitu “apanya  yang 

belum kamu kerjakan?”, dengan kata ‘apanya’ ini terpengaruh bentuk struktur 

kalimat bahasa Jawa ‘apane’. Karena kondisi daerah sangat mempengaruhi 

bahasa anak maka  perlu membuat kalimat interogatif dengan benar berdasarkan 

norma-norma bahasa Indonesia secara benar.  

Siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo, Boyolali ragam yang 

digunakan berkomunikasi dengan teman sebaya baik di sekolah maupun di luar 

sekolah, susunan kalimat interogatif menyimpang dari kaidah bahasa, sering 

didengar adalah meniru lagu yang telah popular atau meniru dialek daerah lain 

misalnya dalam sebuah lagu “apa-apanya dong, apanya dong dang ding dong” 

sebagai bahasa lagu boleh saja, tetapi harus melihat kondisi, sebab hal ini sering 

dibawa dalam situasi resmi. Kalimat interogatif  merupakan pertanyaan yang 
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harus memiliki kebenaran dalam susunan kalimat,  kata “enggak” menjadi “gak”  

misalnya “ikut gak” (Jawa timuran) yang berarti “ikut tidak” .  Juga ditemukan 

dalam berbahasa kata bukan hanya diucapkan “kan”  misalnya “ini  tidak  

dibenarkan, habis kamu  melanggarnya, ya kan” ; juga sering didengar “ya opo 

lah kamu disuruh tidak menepati”  “gimana sih kamu itu, kayak gitu aja tidak 

pecus” disamping itu juga dapat dilihat dari nada/intonasi yang menunjukkan 

interogatif “Kapanlah kamu berangkat?” 

Kalimat interogatif di atas merupakan penyimpangan kaidah, yang 

terbiasa dilakukan oleh masyarakat bahasa, khususnya siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 1 Selo, Boyolali. Mereka banyak memperoleh bahasa dari berbagai 

daerah lewat siaran televisi, lewat tamu dari daerah lain, atau bahkan keluarga 

yang merantau dengan membawa logat daerah yang ditempati, misalnya 

Surabaya, Jakarta, dan sebagainya yang berakibat mewarnai kondisi bahasa 

daerah Selo Boyolali sudah tidak murni lagi tentang bahasa daerah yang aslinya.  

Dalam berbahasa mereka tidak memperhatikan kebenaran menggunakan kalimat, 

tetapi sekedar komunikator berbicara bisa diterima oleh komunikan diketahui 

maksudnya dengan baik. Seyogyanya, ketepatan dalam penggunaan kalimat  

diperhatikan agar tidak menimbulkan makna diluar maksud pembicara. 

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan masih banyak siswa kelas V SD 

Negeri 1 Selo, Boyolali belum dapat mengklasifikasikan jenis kalimat interogatif, 

apalagi membuat kalimat interogatif dengan benar. Bahkan ada beberapa anak 

yang belum mampu mengenal kalimat interogatif berdasarkan jenis dan sifatnya. 
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Ketika guru bertanya apa yang dimaksud kalimat interogatif/kalimat tanya, belum 

ada anak yang bisa menjawab dengan benar, malah ada anak yang tidak tahu 

sama sekali tentang kalimat tanya. Ketika diberi beberapa contoh kalimat tanya, 

ternyata hanya tinggal membaca saja banyak yang salah, sebab membacanya datar 

tanpa mneggunakan ekspresi yang benar dna intonasi yang jelas, contoh ”Kamu 

lapar?”, Kamu ingin tidur?”, atau Kamu masih menangis?”    

Berdasarkan hasil tes tertulis yang diberikan peneliti, ternyata soal yang 

berkaitan dengan ciri-ciri kalimat interogatif, guru tidak mendapatkan jawaban 

yang benar dari siswa. Kebanyakan jawaban siswa yang benar hanya satu yaitu 

”menggunakan kata tanya –kah” dan jawaban yang laian masih salah. Juga ketika 

diminta membuat kalimat interogatif sendiri, hasilnya  masih banyak yang salah, 

contohnya seperti: (1) ”dimana alur cerita tersebut?”, (2) bagaimana amanat 

kepala sekolah pada upacara tadi?”, (3) Peristiwa Ambarawa dikenal sebagai?”, 

(4) ”tujuan tentara serikat ingin memperlemah kekuatan untuk?” (5) Sispa tokoh-

tokoh pejuang dalam perang Aceh?” (6) kebapa Faris bisa jatuh?”. jelas bahwa 

kalimat-kalimat tanya buatan anak tersebut masih salah dan ada yang belum 

lengkap. Pada contoh kalimat 1 dan 2 penggunaan kata tanya ”dimana” dan 

”bagaimana” tidka tepat, pada conoth kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat tanya 

yang belum lengkap, dan pada contoh kalimat 5 dan 6, merupakan penggunaan 

kata tanya yang kurang lengkap dan salah, seharusnya pada kalimat nomor 5 kata 

tanya yang tepat adalah ”siapakah”, dan pada kalimat nomor 6 kata tanya yang 

tepat adalah ”mengapa”. 
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Dengan melihat pembelajaran awal tersebut, maka peneliti ingin 

mneingkatkan kemampuan siswa dalam membuat kalimat interogatif. Metode 

yang ingin penulis gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membuat kalimat interogatif adalah metode inquiri. Peneliti memilih metode 

inquiri untuk meningkatkan kemampuan siswa, sebab pendekatan inquiri  

merupakan pendekatan pembelajaran dimana siswa didorong untuk belajar 

melalui keterlibatan  aktif mereka sendiri, dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip dari guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan 

percobaan yang memungkinan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri 

mereka sendiri.  Oleh karena itu keuntungan dari pendekatan inquiri ini adalah 

memacu keinginan siswa untuk mengetahui, memotivasi mereka untuk 

melanjutkan pekerjaannya hingga mereka menemukan jawabannya. Siswa belajar 

memecahkan masalah secara mandiri dan memiliki keterampilan berpikir kritis 

karena siswa harus  selalu menganalisis dan menangani informasi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membuat Kalimat 

Interogatif dengan Pendekatan Inquiri Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Selo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang perlu dibahas. Akan lebih jelas permasalahan yang 

akan diteliti,  permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah kemampuan membuat kalimat interogatif pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Jenis kata interogatif apa saja yang dominan digunakan siswa dalam 

menggunakan kalimat interogatif bagi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Selo Boyolali tahun pelajaran 2011/2012? 

3. Bagaimanakah penerapan pendekatan inquiri dalam meningkatkan 

kemampuan membuat kalimat interogatif bagi siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Ingin mendeskripsikan kemampuan membuat kalimat interogatif pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Ingin mendeskripsikan jenis kata interogatif yang dominan digunakan siswa 

dalam menggunakan kalimat interogatif bagi siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Ingin mendeskripsikan penerapan pendekatan inquiri dalam meningkatkan 

kemampuan membuat kalimat interogatif bagi siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Selo Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

maupun manfaat teoritis 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitain diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan inquiri pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Selo, Boyolali. 

b. Hasil penelitian dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuannya 

untuk memahami materi yang disampaikan guru khususnya dalam 

penggunaan kalimat interogatif. 

2. Manfaat Praktis 

Secara sosial penelitian ini akan memberikan gambaran bagi para 

masyarakat pembaca dalam menggunakan kalimat interogatif secara 

benar, serta menyadarkan pentingnya berbahasa yang baik dan benar serta  

memahami bentuk-bentuk kalimat interogatif yang ada dalam bahasa 

Indonesia yang digunakan. 

 


