
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memegang peran paling penting dalam interaksi belajar mengajar di 

kelas. Guru di sekolah merupakan seorang pendidik dan sosok manusia yang 

menjadi panutan bagi anak didiknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa guru 

adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar atau orang yang 

pekerjaannya mengajar. Guru bukan hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan 

kepada anak didiknya, tetapi juga merupakan sumber ilmu moral agar nantinya 

dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Menurut Suparlan (2008: 12), guru 

sendiri dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspek, baik spiritual dan 

emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. 

Selain bertugas terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

dalam semua aspek, guru juga mempunyai wewenang untuk memberikan 

perintah, nasehat, petunjuk kerja, maupun larangan pada siswa dalam rangka 

menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas. Semua wewenang tersebut dapat 

tersampaikan dengan baik apabila guru mampu berkomunikasi dengan siswa.  

Agar komunikasi sesuai dengan tujuan yang dimaksud menuntut guru memiliki 

kemampuan memilih kalimat yang baik pula.    

 Salah satu bentuk tutur yang sering digunakan oleh guru dalam 

berkomunikasi dengan siswa untuk melakukan perintah, nasehat, petunjuk kerja, 

atau larangan kepada siswa yaitu bentuk tutur yang mengandung makna atau 

maksud pragmatik imperatif. Kalimat imperatif yang disampaikan oleh penutur 

dapat berupa suruhan yang sangat keras dan permohonan yang sangat halus. 

Menurut (Rahardi, 2005: 79), kalimat imperatif biasanya diungkapkan untuk 

menyampaikan maksud suruhan untuk melakukan sesuatu atau bermaksud 

melarang melakukan sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat imperatif 

dalam bahasa Indonesia itu kompleks dan banyak variasinya. 
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Alasan peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini karena seringnya 

ditemukannya penggunaan kalimat imperatif yang diungkapkan guru Bahasa 

Indonesia di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru sering menggunakan 

kalimat imperatif secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberikan 

sebuah instruksi kepada siswa-siswanya. Tuturan yang diungkapkan tersebut 

mengandung bentuk perintah, suruhan, permintaan, permohonan, ajakan, dan 

pemberian izin. Tuturan tersebut kurang lebih mengandung keempat macam hal 

itu. Kalimat imperatif digunakan oleh guru baik ketika pelajaran akan 

berlangsung, saat berlangsung maupun saat pembelajaran usai.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

untuk menganalisis kalimat imperatif pada tuturan guru kepada siswa yang 

ditemukan selama proses pembelajaran di kelas. Adapun judul dalam penelitian 

ini adalah ”Kalimat Imperatif  pada Tuturan Guru Bahasa Indonesia dalam Proses 

Pembelajaran Di Kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2017/2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga rumusan masalah yang 

perlu dibahas.  

1. Bagaimanakah jenis kalimat imperatif pada tuturan guru Bahasa Indonesia 

dalam proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun 

pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimanakah penanda kesantunan kalimat imperatif pada tuturan guru 

Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 

Kartasura tahun pelajaran 2017/2018? 

3. Bagaimanakah prinsip kesantunan kalimat imperatif pada tuturan guru 

Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 

Kartasura tahun pelajaran 2017/2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tiga tujuan 

penelitian. 
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1. Mendeskripsikan jenis kalimat imperatif pada tuturan guru Bahasa Indonesia 

dalam proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 Kartasura tahun 

pelajaran 2017/2018. 

2. Mendeskripsikan penanda kesantunan kalimat imperatif pada tuturan guru 

Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 

Kartasura tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Mendeskripsikan prinsip kesantunan kalimat imperatif pada tuturan guru 

Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 

Kartasura tahun pelajaran 2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoretis  

a. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian 

lain khususnya mengenai analisis bentuk kalimat imperatif. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi terhadap 

penelitian lain yang sejenis.  

2. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini akan menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan 

bentuk kalimat imperatif.  

b. Penelitian ini digunakan oleh akademisi sebagai salah satu bahan ajar 

terkait dengan penggunaan kalimat imperatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


