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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan di dalam masyarakat selalu melakukan interaksi atau hubungan 

dengan sesamanya yang disebut komunikasi. Berkomunikasi di dalam masyarakat 

menggunakan sebuah alat komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa dan manusia 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam artian keduanya 

berhubungan sangat erat. Chaedar (2011: 93) menyatakan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan iteraksi. Bahasa 

berfungsi sebagai lem perekat dalam menyatupadukan keluarga, masyarakat, dan 

bahasa dalam kegiatan maksud dan tujuan tertentu.  

Dardjowidjojo (2010: 16) berpendapat bahasa adalah suatu sistem simbol 

lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa untuk 

komunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang 

mereka miliki bersama. Hal lain juga disampaikan oleh Chaer (2009:30) dalam 

bukunya bahwa bahasa dan berbahasa,  adalah dua hal yang berbeda. Bahasa tidak 

akan mungkin bisa lepas dari kehidupan manusia, karena bahasa adalah alat verba 

yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses 

penyampaian informasi dalam berkomunikasi.  

Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan bahasa dan suku, Indonesia 

memiliki 17.504 pulau dan terbagi menjadi 3 zona waktu. Negara Indonesia juga 

terbagi menjadi beberapa wilayah, beberapa wilayah memiliki bahasa khas daerah 

sendiri. Menurut daerah, pulau atau wilayah yang memiliki bahasa khas seperti 

Batak, Minang, Sunda, Bali. Pulau terbesar di Indonesia yaitu pulau Jawa, pulau 

Jawa memiliki banyak daerah. Pulau Jawa terkenal dengan bahasa khasnya yaitu 

bahasa Jawa, namun pulau Jawa terbagi menjadi 3 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur yang juga memiliki bahasa khasnya menurut pembagian wilayahnya. 

Jawa Barat yang memiliki bahasa Sunda, Jawa Tengah yang memiliki bahasa Jawa 
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halus, dan Jawa Timur yang memiliki bahasa Jawa yang kasar atau identik menuju 

ke bahasa Madura. Dalam penelitian yang akan dilakukan adalah meniliti sebuah 

tindak tutur yang berdasarkan dari budaya Jawa. Budaya Jawa yang akan diteliti  

daerah Jawa Tengah, bertempat di kota Sragen kecamatan Gemolong. Penelitian 

yang akan membahas tentang tindak tutur siswa sekolah dengan guru, ketik jam 

pelajaran berlangsung ini menjurus ke tindak tutur kesopansantunan.  Pada judul di 

atas menjelaskan bahwa meneliti tindak tutur berlatar belakang budaya Jawa, yang 

dengan mudah dapat disebut dengan sopan santun komunikasi siswa dan guru.  

Tindak tutur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 1058) tindak 

tutur berarti langkah atau perbuatan, sedangkan tindak tutur dapat diartikan ucapan, 

kata atau perkataan. Yule (2006:82) tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang 

ditampilkan lewat tuturan biasanya disebut tindak tutur. Yule (2006: 83) juga 

menjelaskan bahwa tindak tutur ialah tindakan yang ditampilkan dengan 

menghasilkan suatu tuturan akan mengandung tindak yang saling berhubungan. 

Searle (dalam Nadar, 2009: 14) mengemukakan bahwa selain mengembangkan 

hipotesa bahwa setiap tuturan mengandung tindakan, juga membagi tindak tutur 

menjadi tiga macam tindakan yang berbeda, yaitu lokusioner ‘utterance act’ atau 

‘locutionary act’, tindak ilokusioner ‘illocutionary act’ dan tindak perlokusioner 

‘perlocutionary act’. Tindak ilokusioner merupakan bagian sentral dalam kajian 

tindak tutur dibagi menjadi lima yaitu: 1) representetatives “representatif”, 2) 

directives “direktif”, 3) commisives “komisif”, 4) expressives “ekpresif” 5) 

declarations “deklarasi”, penelitian kali ini mengacu pada tindak tutur direktif pada 

pembelajatran di SMP AL Qolam yang berlatar belakang budaya Jawa. Menurut 

Yule (2006: 93) Tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang dipakai oleh 

penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Penelitian ini meneliti kelas 

VII, yang dimaksud meneliti tindak tutur direktif adalah tuturan dari guru terhadap  

siswa yang bersifat direktif saat pembelajaran berlangsung. Contoh yang 

mencerminkan tindak tutur direktif adalah tuturan yang dituturkan oleh guru dalam 
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menyuruh siswa dalam melakukan sesuatu, melakukan perintah, permohonan, dan 

sebagainya.  

Analisis dalam penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Direktif dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  Berlatar Belakang Budaya Jawa di SMP AL Qolam 

Gemolong” budaya Jawa dengan tindak tutur apabila dikaitkan akan menjadi sebuah 

bentuk bahasa tindak tutur yang baik, karena masyarakat dengan budaya sangat 

mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Budaya 

bahasa tidak dapat terlepas dari budaya penutur itu sendiri. Asim Gunarwan (dalam 

Nadar, 2009: 182) menyatakan bahwa ada dua kaidah yang paling menentukan pada 

pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah yang pertama disebut prinsip 

kerukunan dan kaidah yang kedua disebut prinsip hormat. Kedua prinsip tersebut 

merupakan normatif yang menentukan bentuk-bentuk kongkret semua interaksi. 

Prinsip kerukunan dalam bermasyarakat bertujuan untuk mempertahankan 

masyarakat itu sendiri dalam kehidupan harmonis. 

 Berbahasa dengan baik di dalam masyarakat juga sangat berpengaruh 

dengan kerukunan bermasyarakat. Apabila seseorang berkomunikasi dengan bahasa 

yang baik dan mudah diterima oleh masyarakat (penutur dengan mitra tutur), maka 

dalam bahasa komunikasi di dalam masyarakat tidak akan ada salah faham atau 

salah presepsi antara satu sama lain. Berbahasa dalam komunikasi juga dapat 

disesuaikan dengan konteks tempat tinggal dan daerah, seperti berbahasa di 

lingkungan masyarakat Jawa khususnya di kota Solo. Kota Solo sangat terkenal 

dengan bahasa komunikasi yang lemah lembut dan menggunakan bahasa Jawa yang 

baik, berbeda dengan penggunaan bahasa komunikasi di lingkungan  masyarakat 

Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur biasa menggunakan bahasa komunikasi yang 

sedikit kasar dari pada Jawa Tengah. Bahasa komunikasi ini sudah berbeda, sama-

sama satu pulau Jawa namun berbeda bahasa, konteks penggunaan tiap kalimat 

yang dimaksudkan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam penelitian ini ada dua masalah yang 

akan dibahas. 

1. Bagaimana bentuk tindak tutur direktif dalam pembelajaran di  SMP Al Qolam 

Gemolong? 

2. Bagaimana strategi tindak tutur direktif dalam pembelajaran di SMP AL Qolam 

Gemolong? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif dalam pembelajaran SMP Al 

Qolam Gemolong. 

b. Mendeskripsikan strategi tindak tutur direktif dalam pembelajaran SMP AL 

Qolam Gemolong. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu. 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

bagi peneliti dan pembaca dalam bidang linguistik khususnya dalam 

memahami tuturan guru terhadap siswa dalam bentuk direktif di SMP Al 

Qolam. 

b) Penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang bahasa pada umumnya, yang sudah menyentuh pada 

akar budaya, sosial, dan kepercayaan.  

c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya 

yang sejenis.  
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru, khusunya guru Bahasa Indonesia sebagai tambahan pengetahuan 

dalam memahami tuturan direktif yang berlatar belakang budaya Jawa.  

b) Bagi siswa, khususnya siswa SMP yang bertempat tinggal di dalam 

lingkungan budaya Jawa, di harapkan sebagai tambahan pengetahuan dalam 

memahami tuturan direktif yang dituturkan oleh guru yang berlatar belakang 

budaya Jawa. 

c) Sebagai calon pendidik, kegiatan penelitian ini di harapkan mampu 

memberikan manfaat baik bagi peneliti, maupun peserta didik yang hendak 

ditransformasikan berbagai pengalaman dan pengetahuan selama proses 

pelaksanaan penelitian tersebut. 

 

 


