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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Komunikasi dapat dilakukan oleh manusia melalui bahasa. Bahasa 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi dua sarana, 

yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa lisan atau bahasa tulis salah satu 

fungsinya adalah untuk berkomunikasi. Bahasa tulis dapat diartikan hubungan 

tidak langsung, sedangkan bahasa lisan dapat diartikan hubungan langsung. 

Hubungan langsung akan terjadi sebuah percakapan antarindividu dan 

antarkelompok.  

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakan sebagai alat 

komunikasi utama dalam berkomunikasi rakyat Indonesia, khususnya dalam 

situasi formal. Sebagai media dalam berkomunikasi bahasa Indonesia 

memiliki peran yang cukup dominan seperti media penyampaian pesan, 

konsep, ide, maupun pemikiran. Misalnya di lingkup pendidikan 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa yang 

disampaikan. Pada dasarnya bahasa bukan merupakan bentuk bunyi yang 

terucap oleh manusia melainkan yang memiliki arti. Bahasa dan 

penggunaannya mencakup aktivitas manusia secara keseluruhan, baik yang 

bersifat secara interaktif, maupun non interaktif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari definisi itu bahasa dan manusia dapat berkomunikasi dengan sesama. 

Tujuan utama berkomunikasi adalah menyampaikan pesan dan menjalin 

hubungan sosial. Proses komunikasi membutuhkan unsur pembicara atau 

penyampaian pesan dan pendengar atau lawan bicara sebagai penerima pesan, 

isi pesan, media atau sarana komunikasi. 

Bahasa adalah suatu system lambing berupa bunyi, bersifat arbitrer 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, 

dan mengidentifikasi diri (Chaer, 2006: 1). Satuan bahasa tersebut memiliki 

tingkatan makna yang berbeda. Makna yang berkaitan dengan morfem dan 

kata termasuk makna leksikal. Adapun makna yang berkenaan dengan frase, 
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klausa, dan kalimat termasuk makna gramatikal, sedangkan wacana termasuk 

makna pragmatik atau makna konteks.  

Kalimat sebagai satuan bahasa memiliki definisi sebagai rentetan kata 

yang disusun secara teratur berdasarkan kaidah pembentukan tertentu. 

Menurut Rahardi (2006:71) bahwa setiap kata dalam rentetan itu memiliki 

makna sendiri-sendiri dan urutan kata-kata itu menentukan jenis-jenis 

kalimatnya. Berdasarkan nilai komunikatifnya, kalimat dalam bahasa 

Indonesia dapat dibedakan menjadi lima macam, yakni (1) kalimat berita 

(deklaratif), (2) kalimat perintah (imperatif), (3) kalimat tanya (interogatif), 

(4) kalimat seruan (eksklamatif), dan (5) kalimat penegas (empatik). Dalam 

Penelitian ini nantinya akan membahas menegenai kalimat imperatif yang 

akan dituturkan oleh guru bahasa Indonesia selama proses kegiatan belajar 

berlangsung.  

Kalimat perintah (imperatif) memiliki maksud memerintah atau 

meminta agar penerima pesan melakukan sebagaimana yang diinginkan 

penutur. Kalimat imperatif yang disampaikan dapat berupa suruhan yang 

sangat keras dan juga permohonan yang sangat halus. Penggunaan kalimat 

imperatif yang dipakai pun bervariasi seperti permintaan tolong dengan nada 

halus, ajakan, dan suruhan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas.  

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran yang ikut berperan dalam usaha pembentukan siswa atau peserta 

didik yang potensial. Setiap guru memiliki tanggung jawab sendiri untuk 

membawa siswa pada keberhasilan di bidang akademik.  Tanggung jawab 

tersebut menyebabkan guru memiliki peran yang penting untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran tersebut 

merupakan hasil belajar siswa setelah melakukan proses belajar di bawah 

bimbingan guru dalam kondisi yang kondusif. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia guru sering menggunakan 

kalimat imperatif secara langsung ataupun tidak langsung dalam bertutur 

ketika guru sedang memberikan penjelaskan kepada siswanya.  Tuturan 

tersebut mengandung bentuk perintah, suruhan, permintaan, permohonan, 
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ajakan, dan pemberian izin. Tuturan tersebut kurang lebih mengandung 

keempat macam hal itu. Jenis – jenis tuturan tersebut mempunyai maksud atau 

arti yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Dapat dilihat dalam contoh 

di bawah ini, kutipan sebuah tuturan yang mengandung kalimat imperatif yang 

mempunyai bentuk suruhan bagi pendengar. Sehingga pendengar dapat 

melakukan apa yang diujarkan oleh penutur, sebagai berikut kutipannya; 

(1) Dibuka bukunya ! 

(2) Harap Dipelajar! 

Kedua kutipan di atas (1), dan (2) seperti telah dipelajari dalam kalimat 

imperatif biasa. Namun kedua kutipan tersebut dapat dilihat berdasarkan 

klasifikasi kalimat imperatif yaitu tuturan yang mengandung perintah atau 

suruhan. Pada tuturan (1) sebuah tuturan yang diucapkan oleh seorang guru 

bahasa Indonesia yang memberikan sebuah perintah sekaligus permintaan 

kepada semua muridnya untuk menyiapkan dan membuka buku LKS bahasa 

Indonesia. Pada tuturan (2) guru memberikan perintah kepada semua murid 

atau siswa yang sebelumnya ia menjelaskan dan memberikan informasi – 

informasi penting dan menyuruhnya untuk mempelajarinya.  

Berdasarkan contoh kutipan di atas bahwa jelas, didalam sebuah 

tuturan yang diucapkan mengandung maksud dan tujuan berkomunikasi 

sehingga penutur dan mitra tutur dapat mengetahui keinginan dari suatu hal 

yang diucapkan. Namun dalam penelitian ini banyak ditemukan tuturan guru 

yang mengandung kalimat imperatif ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.  

Penelitian ini difokuskan pada tuturan guru yang mengandung kalimat 

imperatif.  Analisis kalimat imperatif ini penting untuk dilakukan dengan 

adanya permasalahan dalam kalimat yang mengandung unsur–unsur perintah, 

meminta bahkan mengandung larangan dan suruhan untuk melakukan suatu 

tindakan. Informasi yang diperoleh dalam tuturan guru ketika kegiatan belajar 

berlangsung akan meningkatkan otak anak yang semakin banyak menyimpan 

kata – kata baik itu disampaikan secara lisan atau melakukannya dengan suatu 

tindakan. Guru menggunakan kalimat imperatif tersebut bertujuan untuk anak 
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dapat berpikir untuk jauh ke depan atau untuk anak agar melakukan suatu 

tindakan yang disampaikan oleh guru.  

Alasan penelitian ini menarik untuk diteliti karena banyak 

ditemukannya penggunaan kalimat imperatif yang digunakan oleh guru dalam 

kegiatan belajar sebagai sarana berkomunikasi antara guru dengan siswa, 

khususnya dalam memberikan permohonan atau suruhan yang halus dan 

santun. Jenis kalimat perintah (imperatif) mempunyai maksud dengan 

berbagai tujuan untuk melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk 

melakukan sesuatu, bertujuan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan adanya 

reaksi yang berupa tindakan atau perbuatan dari orang yang diajak bicara 

(penutur atau mitra tutur). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti  mengambil judul “ 

Jenis Kalimat Imperatif pada Tuturan Guru Bahasa Indonesia dalam Proses 

Kegiatan Pembelajaran di SMK Negeri 1 Sawit Kabupaten Boyolali”. Hal ini 

untuk mengetahui klasifikasi dan penanda kesantunan kalimat imperatif dalam 

proses kegiatan belajar oleh guru bahasa Indonesia terhadap siswa kelas XI 

Farmasi. Fungsi bahasa memfokuskan pada bentuk kalimat imperatif yaitu 

permohonan atau suruhan. Studi kasus SMK Negeri 1 Sawit, Kecamatan 

Sawit, Kabupaten Boyolali. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana bentuk penanda kesantunan kalimat imperatif pada tuturan 

guru bahasa Indonesia dalam proses kegiatan pembelaran di SMK Negeri 

1 SAWIT Kabupaten Boyolali ? 

2. Bagaimanakah klasifikasi kalimat imperatif pada tuturan guru bahasa 

Indonesia dalam proses kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 SAWIT 

Kabupaten Boyolali?  
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C. Tujuan  

1. Mengidentifikasi bentuk penanda kesantunan kalimat imperatif dalam 

pada tuturan guru bahasa Indonesia dalam proses kegiatan pembelajaran di 

SMK Negeri 1 SAWIT Kabupaten Boyolali. 

2. Mendeskripsikan klasifikasi kalimat imperatif pada tuturan guru bahasa 

Indonesia dalam proses kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 SAWIT 

Kabupaten Boyolali.  

 

D. Manfaat   

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan 

pragmatik yaitu dalam peristiwa tutur yang digunakan oleh guru SMK.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi pengajar, khususnya bagi guru bahasa Indonesia diharapkan akan 

dapat memberikan pengertian dan pemahaman dengan tepat mengenai 

tuturan dan linguitik. 

b. Bagi peneliti lai dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

memberikan gambaran analisis percakapan.  

c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam oleh guru bahasa Indonesia dalam proses  kegiatan 

pembelajaran di SMK N 1 SAWIT. 

d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman 

tentang penggunaan kalimat imperatif yang tepat dan sesuai dengan 

aspek kalimat. 

 

 

 

 

 


