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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam menjalankan aktivitas tidak terlepas dari alat komunikasi. 

Alat komunikasi yang digunakan berupa bahasa. Suatu lambang bunyi yang bersifat 

arbitrer disepakati bersama dalam sebuah komunitas. Melalui bahasa sebuah 

komunitas akan lebih mudah untuk dikenali. Fungsinya untuk menjalin kerja sama, 

berinteraksi, serta mengidentifikasi diri.  

Bahasa memiliki keunikan dalam penggunaannya. Keunikan bahasa dapat 

digunakan dalam berbagai kebutuhan dalam aktivitas manusia. Melalui bahasa 

seseorang dapat menyampaikan kesan dan pesan yang ingin diutarakan kepada 

orang lain. Baik secara lisan yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar, 

atau secara tulis yang disampaikan dari penulis kepada pembaca. Keunikan bahasa 

yang lain dapat digunakan sebagai alat pengungkap ekspresi. Menyatakan apa-apa 

yang difikirkan dan dirasakan oleh manusia. Pikiran dan perasaan tersebut 

direalisasikan dalam bentuk verbal atau nonverbal. Ekspresi verbal manusia 

biasanya dituangkan dengan menulis, misalnya: menulis di buku harian, menulis 

syair lagu, menulis puisi, menulis cerita, dan lain sebagainya. Nonverbal biasa 

diungkapkan dengan ekspresi menangis, menari-nari, melompat-lompat, 

melontarkan kalimat amaran, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari pemanfaatan 

bahasa yang digunakan oleh siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dalam 

mengungkapkan kesan dan pesan terhadap aktivitas mahasiswa program 

pengalaman lapangan (PPL).  

PPL merupakan salah satu kegiatan wajib yang dijalankan oleh mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) untuk mencapai gelar sarjana pendidikan. Kegiatan PPL meliputi 

latihan mengajar secara terbimbing, terpadu, maupun tugas yang lainnya yang 

memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan. PPL berfungsi untuk 

meningkatkan dan memperdalam keterampilan mahasiswa yang terkait dengan 
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praktik mengajar dan praktik persekolahan. Proses PPL FKIP UMS bekerja sama 

dengan sekolah-sekolah yang ada di Surakarta.  

Adapun tujuan dari diadakan PPL: (1) untuk membentuk calon tenaga 

pendidik yang profesional, (2) mengenal secara cermat seluruh lingkungan di 

sekolah, (3) mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan sekolah, serta 

(4) mampu mengambangkan materi dan metode mengajar yang telah didapatkan 

dari bangku kuliah. Harapan setelah diadakan kegiatan PPL meliputi: (1) 

mahasiswa sebagai calon pendidik dapat menjadi tenaga kependidikan yang 

profesional, (2) mahasiswa mampu mengorganisasikan instansi pendidikan, (3) 

mahasiswa mampu mengembangkan daya intelektual sebagai makhluk monodualis, 

dan (4) mahasiswa mampu mengembangkan aspek akademis dalam pembelajaran.  

Sebagian kecil mahasiswa FKIP UMS pada 12 Agustus s.d 19 Oktober 2015 

melaksanakan PPL di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Sasarannya adalah siswa 

kelas X dan kelas XI baik MIPA maupun IIS. Sekolah tersebut telah menggunakan 

kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa 

dalam mengamati, menanya, menjawab, menemukan, serta mempresentasikan. 

Tenaga pendidik berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama belajar 

siswa. Siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta lebih banyak perempuan 

dibandingkan dengan laki-laki.  

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta terletak di Jl. Yosodipuro No. 95 

Surakarta. Lembaga pendidikan yang bernaung di bawah gerakan dakwah 

Muhammadiyah. Didirikan pada 12 Juli 1954. Berdasarkan Piagam Pendirian 

Perguruan Muhammadiyah nomor: 3452/III.008/Jtg. 1954/’79 yang dikeluarkan 

oleh PP Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Kebudayaan. Luas halaman SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta sebanyak 16 m x 8 m = 128 m
2
. Gedung SMA 

Muhammadiyah Surakarta terdiri dari tiga lantai. Lantai 1 ukurannya sebanyak 40 

m x 2 m = 1.120 m
2
 . Lantai 2 ukurannya sebanyak 1.120 m

2
 – 128 m

2 
= 992 m

2
. 

Sedangkan lantai 3 ukurannya sebanyak 1.120 m
2 

– 128 m
2
 = 992 m

2
. Jadi jumlah 

keseluruhan ukuran bangunannya sebanyak 3.104 m
2
. 

Selama mengajar, mahasiswa PPL memiliki kesan terhadap siswa yang 

diajarnya. Hal ini dapat dijadikan pengalaman awal sebelum mahasiswa PPL 
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bergabung di dunia pendidikan yang nyata. Begitu pula siswa yang diajar oleh 

mahasiswa PPL. Pasti memiliki kesan dan pesan terhadap mahasiswa PPL. Kesan 

dan pesan siswa tersebut dapat membantu mahasiswa PPL untuk koreksi diri dan 

menjadi yang lebih baik. Kesan dan pesan siswa diungkapkan dalam bentuk tulisan. 

Kesan dan pesan ini merupakan hal yang dipikirkan dan dirasakan oleh siswa dalam 

jiwanya terhadap mahasiswa PPL. 

Ungkapan ekspresif siswa dalam menuliskan kesan dan pesan terhadap 

aktivitas mahasiswa PPL sangat menarik untuk dikaji dalam bidang pragmatik. 

Khususnya wujud ekspresif dalam tindak tutur ilokusi. Menurut Yule (2014:5) 

pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan 

pemakaian bentuk-bentuk itu. Tindak tutur dalam ilmu pragmatik salam satunya 

adalah tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan sebuah tuturan yang 

berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, serta dapat pula 

digunakan untuk melakukan sesuatu (Wijana dan Rohmadi, 2011:23). Tindak tutur 

ilokusi memiliki berbagai jenis wujud tuturan, salah satunya adalah wujud 

ekspresif. Tuturan ekspresif berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang dipikirkan 

dan dirasakan oleh penuturnya sesuai kondisi psikologis.  

Berikut adalah fenomena kesan dan pesan ekspresif siswa terhadap 

mahasiswa ppl di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

(1) To : Bu Nelly (BIOLOGI) 

Bu Fitri (BIOLOGI) 

Terima kasih sdh ndidik kami semua, penjelasan dr ibu guru semua 

alhamdulillah bisa saya pahami. 

To : Bu Afika (Matematika) 

Makasih ya bu, udah sabar ngehadepin ulah & tingkah kami 

alhamdulillah aku paham tentang penjelasan ibu ke kami semua. 

To : Bu Yulinda (Bhs. Inggris) 

Terima kasih bu, pembelajaran ibu sangat mengasyikan, enjoy belajar 

sambil nyanyi bisa buat refreshing juga. 

 

Tulisan pada data (1) Pn menyampaikan rasa terimaksih kepada Mt Bu Nelly 

dan Bu Fitri (mahasiswa Biologi), karena Mt sudah mendidik siswa SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta dan penjelasan dari Mt dapat dipahami oleh siswa. Pn 

berterimakasih kepada Mt Bu Afika (mahasiswa Matematika) yang telah sabar 
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menghadapi siswa SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Mt menyampaikan materi 

pembelajaran dan siswa mudah dalam memahaminya. Serta Pn menyampaikan rasa 

terimakasih kepada Mt Bu Yulinda (mahasiswa Bahasa Inggris) karena balajar 

bersama Mt sangat menyenangkan, belajar sambil bernyanyi dapat sedikit 

menghibur siswa dari kebosanan pembelajaran yang monoton. 

 

(2) Buat PPL2 yg cantik2 dan ganteng2 terimakasih atas perhatian 

yg kalian berikan terutama Bu Dewi. 

Jujur aku seneng banget diajar sama kalian, walaupun gak bisa ngerti 

sih tp is okey.... 

Pesan aku bu, pak gak usah terlalu cuek sama murid. 

 

Tulisan pada data (2) Pn menyampaikan rasa terimakasih kepada Mt. 

Mahasiswa PPL SMA Muhammadiyah 2 Surakarta cantik-cantik dan ganteng-

ganteng. Pn selain mengungkapkan rasa terimakasih juga mengagumi Mt. Pn 

merasa senang diajar oleh mahasiswa PPL, khususnya Dewi Novitasari (mahasiswa 

Bahasa Inggris). Pn memberikan pernyataan bahwa ia tidak paham materi yang 

disampaikan oleh Mt namun, bagi Pn hal itu tidak menjadi masalah. Pn 

menyampaikan pesan kepada Mt agar tidak menjaga jarak antara Mt dengan siswa 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti telah melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan tindak ekspresif siswa dalam mengungkapkan kesan dan pesan 

terhadap aktivitas mahasiswa PPL di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Adapun 

fokus yang dilakukan ialah pada wujud ekspresif dan strategi tindak tutur 

pengungkapan siswa melalui tulisan kesan dan pesan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu dibahas. 

1. Bagaimana wujud tindak ekspresif siswa dalam mengungkapkan kesan 

dan pesan terhadap aktivitas mahasiswa program pengalaman lapangan di 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta? 
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2. Bagaimana strategi tindak ekspresif siswa dalam mengungkapkan kesan 

dan pesan terhadap aktivitas mahasiswa program pengalaman lapangan di 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan wujud tindak ekspresif siswa dalam mengungkapkan 

kesan dan pesan terhadap aktivitas mahasiswa program pengalaman 

lapangan di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Mengidentifikasi strategi tindak ekspresif siswa dalam mengungkapkan 

kesan dan pesan terhadap aktivitas mahasiswa program pengalaman 

lapangan di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini, yaitu untuk memberikan informasi dan 

sumbangsih ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai wujud 

ekspresif dan strategi tindak tutur pada ungkapan kesan dan pesan siswa 

terhadap aktivitas mahasiswa program pengalaman lapangan di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini antara lain: (a) hasil penelitian ini dapat 

memberi inspirasi dan menjadi referensi bagi pembaca dan penulis 

lainnya ketika melakukan penelitian; dan (b) penelitian ini dapat menjadi 

khasanah penelitian, khususnya mengenai wujud ekspresif dan strategi 

tindak tutur pada ungkapan kesan dan pesan siswa terhadap aktivitas 

mahasiswa program pengalaman lapangan di SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta.  

 

 


