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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, hal tersebut 

kiranya tidak perlu diragukan lagi. Bahasa tidak hanya dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahasa juga dipergunakan untuk menjalankan segala 

aktivitas hidup manusia. Seperti penelitian, penyuluhan, pemberitaan bahkan 

untuk menyampaikan pikiran, pandangan serta perasaan. Oleh karena itu, 

tidaklah berlebihan bila bahasa disebut sebagai alat komunikasi terpenting bagi 

manusia. 

Manusia dalam kehidupannya selalu menggunakan bahasa dalam 

berkomunikasi, hal itu dilakukan supaya mitra tutur memahami apa yang 

dituturkan oleh penutur. Kegiatan komunikasi tidak hanya melibatkan 

partisipan, tetapi juga melibatkan partisipan-partisipan yang lain. Agar 

partisipan memahami maksud tuturan dari lawan bicaranya maka perlu adanya 

kerjasama yang baik dari kedua belah pihak. Bahasa yang digunakan harus 

jelas supaya lawan bicara dapat menangkap pesan yang dimaksud. 

Salah satu ilmu yang mempelajari tentang bahasa adalah pragmatik. 

Menurut Leech dan Wijayana (dalam Wijayana dan Rohmadi 2009: 6) 

pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa 

sekarang ini walaupun kira-kira dua dasa warsa silam ilmu ini jarang atau 

hampir tidak pernah disebut oleh para ahli bahasa. Hal ini didasari oleh 

semakin sadarnya para linguis bahwa menguak hakikat bahasa tidak akan 

membawa hasil yang diharapkan tanpa didasari pemahaman terhadap 

pragmatik, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi. 

Menurut penjelasan di atas disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu 

bahasa yang meneliti tentang bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi. 

Salah satu bentuk dari bahasa adalah bentuk bahasa penolakan. Bahasa 

penolakan itu sendiri merupakan suatu ujaran yang diucapkan tidak hanya 

dengan apa yang kita tolak saja, namun bentuk bahasa penolakan itu sendiri 
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dapat kita ungkapkan melalui berbagai macam cara, salah satunya 

penolakan dengan ajakan, perintah, tawaran bahkan juga dengan cara 

permintaan maaf. Tetapi ada juga penolakan dengan isyarat nonverbal dengan 

cara diam, menggelengkan kepala atau bahkan melambaikan tangan. 

Banyak faktor penyebab kita mengalami suatu penolakan. biasa dari dalam 

ataupun dari luar. Bahasa penolakan sebenarnya bukan termasuk sesuatu yang 

dianggap kasar atau tidak sopan, tergantung dari cara dan sikap yang kita 

gunakan dalam menolak sesuatu, ada yang menolak secara halus tetapi ada 

pula yang menolak secara kasar dan ucapannya berbeda-beda. 

Semua orang pasti pernah mengalami penolakan. Banyak yang dapat 

menerimanya dengan senang hati, tetapi ada juga yang menerimanya dengan 

perasaan kesal. Oleh karena itu, dalam melakukan penolakan kita harus 

menggunakan strategi yang benar. Strategi tersebut bisa dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dihadapan orang yang kita tolak. 

Bahasa Indonesia seperti dalam bahasa-bahasa lain memiliki bentuk 

ungkapan yang digunakan untuk memberikan penolakan terhadap ajakan atau 

permintaan lawan bicara. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk dan 

strategi penolakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di kalangan peserta 

didik. Bentuk dan strategi penolakan di kalangan peserta didik khususnya di 

Kabupaten Rembang sangatlah beraneka ragam. Sebagai contoh penolakan 

mengerjakan tugas-tugas pembelajaran menggunakan alasan. 

 

(1) Penutur     : Renol  
Umur : 16 Tahun 
Konteks :Tuturan terjadi antara penutur dan Mitra tutur di SMA 

Negeri 2 Rembang. Mitra tutur menyuruh penutur untuk 
mengerjakan soal dibuku paket bahasa Indonesia, tetapi 
penutur tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
mitra tutur 

Tuturan :“Maaf bu, saya tidak bisa mengerjakan tugas itu, karena 
 besok saya ada acara padat sehingga saya tidak bisa  
 melaksanakan tugas dari ibu” 
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Tuturan di atas dilakukan oleh Penutur (Renol), peserta didik SMA Negeri 

2 Rembang dengan mitra tutur guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 

Rembang. Mitra tutur menyuruh penutur untuk mengerjakan soal bahasa 

Indonesia dibuku peket tetapi penutur tidak bisa mengerjakan dan beralasan 

bahwa dirinya besok memiliki acara yang padat.  

Peserta didik pasti memiliki berbagai macam cara atau alasan, ketika dia 

tidak bisa mengerjakan tugas dari seorang guru. Hal ini yang membuat peneliti 

tertarik meneliti bentuk dan strategi penolakan melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK sekabupaten Rembang. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian perlu dilakukan supaya 

dapat mengarah serta mengenai sasaran dan terfokus. Peneliti membatasi 

bentuk dan strategi penolakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di 

kalangan peserta didik SMA dan SMK sekabupaten Rembang yang dilakukan 

di SMA Negeri 2 Rembang, SMA Negeri 3 Rembang, SMK Muhammadiyah 

Rembang dan SMK Yos Sudarso Rembang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam makalah ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk penolakan melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK sekabupaten 

Rembang? 

2. Bagaimana strategi penolakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di 

kalangan peserta didik SMA dan SMK sekabupaten Rembang?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan yang akan 

dipaparkan dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penolakan melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK sekabupaten 

Rembang. 
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2. Mendeskripsikan strategi penolakan melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran di kalangan peserta didik SMA dan SMK sekabupaten 

Rembang. 

E. Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat. 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat Teoretis merupakan manfaat yang berkaitan dengan 

pengembangan ilmu, dalam hal ini adalah ilmu kesastraan. Ada dua 

manfaat teoretis yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas 

khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bentuk dan 

strategi penolakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di kalangan 

peserta didik SMA dan SMK sekabuapaten Rembang. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan rujukan bagi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat penelitian ini sering dikaitkan dengan masalah yang bersifat 

praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. 

a. Memberi informasi mengenai adanya kajian pragmatik yang diterapkan 

dalam bentuk dan strategi penolakan di kalangan pelajar di Rembang 

sebagai pemakai bahasa. 

b. Bagi pembelajaran bahasa memberi masukan dalam menerapkan 

penggunaan bentuk dan strategi penolakan di kalangan pelajar dengan 

baik. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II berisi landasan teori yang terdiri dari kajian teori, kajian penelitian 

relevan, kerangka berpikir, dan rancangan penelitian. 

BAB III berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan prosedur 

penelitian. 

BAB IV berisi hasil dan pembahasan. 

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir disertakan daftar 

pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




