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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi digunakan oleh manusia sebagai salah satu cara untuk 

berinteraksi dengan sesama untuk menyampaikan maksud dan tujuan melalui 

tuturan. Tuturan seseorang terjadi apabila adanya penutur dan mitra tutur. 

Salah satu pentingnya diskusi adalah untuk menyamakan atau menyatukan 

pendapat yang dilakukan melalui diskusi. Diskusi dilakukan untuk 

membicarakan segala sesuatu yang bertujuan untuk menemukan titik terang 

dari suatu masalah.  

Kaitannya dengan diskusi, seorang pelajar tentunya sering melakukan 

hal ini dalam proses pembelajaran. Diskusi termasuk dalam salah satu metode 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Kegunaan metode diskusi 

dalam pembelajaran yaitu untuk melatih keterampilan siswa dalam aspek 

berbicara. Adapun dengan digunakannya metode diskusi, secara otomatis 

siswa akan belajar berbicara atau berkomunikasi dengan baik tentunya 

dengan memperhatikan bahasa yang digunakan.  

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek yang harus 

dimiliki oleh setiap individu. Mata pelajaran bahasa Indonesia menuntut 

seorang siswa mempunyai keterampilan berbicara dengan cara yang efektif. 

Banyak materi pembelajaran yang menuntut siswa untuk berbicara seperti 

cerita dongeng, menanggapi isi laporan, dsb. Adapun siswa harus 

mengembangkan keterampilan bicaranya dengan memanfaatkan prinsip kerja 

sama. 

Berbicara dengan efektif tidak hanya dilakukan oleh siswa tetapi guru 

juga harus memiliki keterampilan berbicara yang baik. Hal itu disebabkan 

karena komunikasi antara guru dan siswa harus terjalin dengan baik agar 

maksud yang disampaikan oleh guru ataupun siswa dapat dipahami. Adapun 

agar makna dalam pembicaraan atau komunikasi dapat dipahami, maka 
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seorang pembicara harus betul-betul memahami isi pembicaraan. Metode  

diskusi ataupun presentasi sering digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Hal itu berguna untuk melatih siswa dalam hal berbicara. 

 Mata pelajaran bahasa Indonesia mengharapkan siswa dapat 

menggunakan bahasa yang santun dalam diskusi. Makna yang disampaikan 

harus dapat ditangkap oleh peserta diskusi atau mitra tutur. Diskusi akan 

melibatkan banyak pihak baik orang yang akan menjadi penutur (narasumber) 

dan mitra tutur (pendengar/peserta diskusi). Siswa kelas 8 jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) diharapkan sudah menguasai teknik atau cara 

dalam menyampaikan hasil diskusi dengan komunikasi yang baik. 

Komunikasi yang baik dapat dilihat dari sejauh mana makna yang 

disampaikan oleh penutur itu dapat diterima dengan jelas oleh mitra tutur.  

Seorang pembicara dalam berkomunikasi diharapkan dapat 

menerapkan kaidah-kaidah agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar. 

Kaidah-kaidah yang dimaksud dalam ilmu pragmatik disebut dengan prinsip 

kerja sama. Grice mengungkapkan bahwa seorang pembicara harus mematuhi 

empat maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan 

(Achmad, 2013:130). Prinsip kerja sama dapat diterapkan dalam komunikasi 

sehari-hari terutama diskusi, karena prinsip ini akan membantu penutur 

menyampaikan informasi sesuai dengan kaidah dan kebutuhan mitra tutur. 

 Komunikasi diskusi terfokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

yang dilakukan oleh siswa kelas 8 SMP ini menjadi salah satu objek kajian 

yang dipilih peneliti, karena ingin mengetahui dan mengkaji lebih jauh lagi 

tentang seberapa besar prinsip kerja sama menjadi landasan atau dasar siswa 

dalam berkomunikasi, khususnya saat berdiskusi. Hal ini sangat berpengaruh 

pada hasil yang akan didapatkan pada saat diskusi. 

 Alasan yang mendasari peneliti memilih judul ini yaitu peneliti 

merasakan bahwa komunikasi siswa saat proses pembelajaran khususnya 

diskusi sudah memanfaatkan beberapa prinsip kerja sama. Komunikasi yang 

dihasilkan antara penutur dan mitra tutur hampir terjadi secara efektif. Pada 

dasarnya jika siswa sudah mampu memanfaatkan prinsip kerjasama pada saat 
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berdiskusi, maka mitra tutur akan dengan mudah menangkap isi diskusi 

tersebut.  

Penelitian ini sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian, karena 

berkaitan dengan salah satu metode pembelajaran yang digunakan guru. 

Adapun setelah penelitian ini dilaksanakan, maka secara umum peneliti atau 

pembaca yang lainnya akan mengetahui tingkat keterampilan berbicara siswa 

yang melibatkan prinsip kerjasama dalam komunikasinya. Keterampilan 

berbicara siswa dalam berkomunikasi dapat dilihat dari keakuratan informasi 

yang diberikan, kejelasan informasi, keruntutannya, serta konntribusi relevan 

dalam pembicaraan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua masalah yang dikaji. 

1. Bagaimana bentuk prinsip kerja sama yang digunakan dalam 

komunikasi diskusi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta? 

2. Bagaimana pemanfaatan prinsip kerja sama yang digunakan dalam 

komunikasi diskusi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, terdapat dua tujuan yang dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk prinsip kerja sama yang digunakan dalam 

komunikasi diskusi mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan pemanfaatan prinsip kerja sama yang digunakan 

dalam komunikasi diskusi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas 8 di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan 

menambah wawasan mengenai perkembangan pada bidang 

pendidikan, khususnya terkait pengembangan komunikasi siswa 
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dalam diskusi dengan memanfaatkan prinsip kerja sama dalam 

pragmatik. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

a. Bagi Mahasiswa  

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai pemanfaatan prinsip kerja sama  dalam komunikasi 

diskusi. 

b. Bagi Siswa 

Dapat menambah pengetahuan baru serta menjadi pedoman 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara yang sesuai dengan 

prinsip kerja sama dalam pragmatik. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai acuan atau landasan untuk penelitian selanjutnya 

dalam kajian pemanfaatan prinsip kerja sama dalam komunikasi 

siswa serta dapat menjadi referensi baru atau bahan bacaan yang 

menarik terkait dengan prinsip kerja sama dalam pragmatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




