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1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang dijadikan sebagai perantara dalam 

pembelajaran. Penggunaan bahasa sesuai dengan kedudukannya yaitu pada situasi resmi 

dan situasi tidak resmi akan memberikan kesan menghormati terhadap keadaan sekitar. 

Sikap dan tuturan yang diberikan akan mencerminkan pandangan seseorang terhadap 

pemakai bahasa.  

Bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa, 

karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan 

bermakna tersebut, untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat 

yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa 

(Kanzunnudin, 2013: 5). 

Pendidikan sebagai sarana untuk mengokohkan kekuatan mental, psikis dan 

tindakan seseorang akan lebih memikirkan mengenai perbuatan yang akan dilakukannya. 

Kebiasaan yang dilakukan dalam pendidikan berupa pemberian perintah kepada siswa 

misalnya perlu dilakukan dengan santun sehingga tidak terkesan semaunya sendiri. Peran 

guru sangatlah penting untuk menanamkan pendidikan yang santun dan sesuai dengan 

pendidikan karakter yang telah dicanangkan oleh pemerintah.  

Bagi para guru, pendewasaan adalah sebuah sumber perubahan perilaku yang 

seringkali disalah-artikan dengan pengetahuan. Pendewasaan di sini dirujukkan sebagai 

salah satu proses perkembangan manusia. Biasanya hal tersebut merujuk pada perubahan 

perilaku jangka panjang yang disebabkan, baik oleh pertumbuhan fisik sang anak, atau 

oleh sebuah kumpulan aneka pengalaman khusus tentang lingkungan yang terjadi pada 

anak-anak tersebut (Seifert, 2007: 17). 



Makna yang ditimbulkan dalam kalimat perintah biasanya disikapi siswa dengan 

rasa takut dan cenderung akan menuruti permintaan dari gurunya. Sikap dan rasa ingin 

tahu yang dikehendaki siswa tidak terjawab dan memberikan pemahaman sepenuhnya 

pada media tulis yang dimilikinya. Padahal keinginan yang dikehendaki sebenarnya tidak 

menimbulkan rasa takut, namun karena penggunaan bahasa yang dipakai kurang tepat 

maka yang terjadi di luar dugaan pemakai bahasa tersebut.  

Secara garis besar elemen bahasa terdiri dari dua macam, yakni elemen bentuk 

dan elemen makna, atau untuk ringkasnya disebut bentuk dan makna. Bentuk adalah 

elemen fisik tuturan. Bentuk dari tataran rendah sampai dengan tertinggi diwujudkan 

dengan bunyi, suku kata, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana 

(Wijana dan Rohmadi, 2008: 9). 

Kedekatan antara pemakaian bahasa yang menggunakan kalimat perintah 

biasanya dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimilikinya. Guru sebagai penguasa dalam 

kelas sepertinya tidak ingin apa yang diberikannya kepada siswa terbengkalai begitu saja. 

Sehingga menimbulkan sikap pragmatis yang kurang santun dan terlihat seperti 

pemenang dalam segala hal. Keadaan seperti ini akan memunculkan psikologis siswa 

selalu mengiyakan semua permintaan dari guru, kurang kritis dan kurang tanggap dengan 

keadaan sekitarnya.  

Studi ihwal kesantunan berbahasa dalam perspektif pragmatik sekarang ini dapat 

dikatakan tidak lagi merupakan persoalan pragmatik baru, terlepas dari fakta bahwa 

sesungguhnya masih banyak dimensi kesantunan berbahasa dalam perspektif pragmatik 

itu yang belum terkuak dengan secara jelas. Dari sumber yang didapat, dalam lingkup 

internasional, studi kesantunan berbahasa semakin meroket sejak Fraser (1990) 

menjabarkan empat pandangan kesantunan, yakni (1) kesantunan berbasis norma 

kemasyarakatan, (2) kesantunan berbasis  maksim percakapan, (3) kesantunan berbasis 



konsep penyelamatan muka, (4) kesantunan berbasis kontrak percakapan (Bousfield dan 

Locher dalam Rahardi, 2013: 11). 

Kebiasaan guru dalam pembelajaran yang mengutamakan ketegasan akhir 

bukanlah jaminan keberhasilan pembelajaran. Apabila diakhir pembelajaran siswa 

cenderung kurang tanggap dalam menanggapi permasalahan yang diberikan guru bukan 

berarti pula siswa tersebut tidak paham apa yang dipelajarinya saat itu. Penting untuk 

diketahui bahwa pemahaman yang baik yaitu pada proses pembelajarannya bukan pada 

perintah yang tegas dan terkesan memaksa.  

Kalangan pendidik telah menyadari bahwa peserta didik memiliki bermacam cara 

belajar. Sebagian siswa bisa belajar dengan sangat baik hanya dengan melihat orang lain 

melakukannya. Biasanya, mereka ini menyukai penyajian informasi yang runtut. Mereka 

lebih suka menuliskan apa yang dikatakan guru (Silbermen, 2006: 28). 

Pendidikan bukan menggurui dan pendidikan tidak memaksa. Pendidikan dapat 

diartikan sebagai proses pembelajaran menuju pemahaman yang tidak tahu menjadi tahu. 

Oleh karena itu, pendidik diberikan bekal penggunaan bahasa yang baik dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Pendidik harus mampu memberikan kenangan yang 

menarik kepada siswanya sehingga akan teringat dan terpatri dan diri siswa pembelajaran 

yang diberikan oleh guru. 

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam 

perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan setiap 

individu. Jika bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian, perindustrian berperan 

menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan 

langsung dengan pembentukan manusianya (Mulyasa, 2008: 3-4). 

Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat maka siswa diberikan peran 

untuk mengemukakan pendapatnya apabila kurang paham akan perbuatan yang hendak 



dilakukannya. Sikap dan jawaban siswa biasanya terlontarkan dengan ekspresi tidak 

langsung karena dirinya merasa tertekan. Komunikasi yang hendaknya dibangun apabila 

berhubungan dengan siswa yakni melalui sikap sabar dan kasih sayang bukan dengan 

paksaan dan permintaan yang berlebihan.  

Manusia adalah makhluk sosial dan tindakan pertama dan paling penting, adalah 

tindakan sosial, suatu tindakan tepat saling menukar pengalaman, saling mengemukakan 

dan menerima pikiran, saling mengutarakan perasaan atau saling mengekspresikan, serta 

menyetujui suatu pendirian atau keyakinan. Oleh karena itu, maka di dalam tindakan 

sosial haruslah terdapat elemen-elemen umum, yang sama-sama disetujui dan dipahami 

oleh sejumlah orang yang merupakan suatu masyarakat. Untuk menghubungkan sesama 

anggota masyarakat maka diperlukanlah komunikasi (Tarigan, 2008: 8).  

Kalimat bahasa Indonesia mempunyai sifat, antara lain, pendek, pasif, dan 

sederhana. Susunannya sering dapat diputarbalikkan dengan mempermutasikan tempat 

kata-katanya tanpa mengubah artinya, kecuali dalam penekanan pemaknaan pesannya. 

Rangkaian kata-kata akan menghasilkan frase, yang mungkin berkembang menjadi klausa 

sebagai bagian kalimat yang lebih kompleks strukturnya. Kalimat dikatakan baik jika 

memiliki kesatuan pikiran dan terdapat koherensi diantara unsur-unsurnya. Kalimat 

dikatakan sempurna jika mampu berdiri sendiri terlepas dari konteksnya, dan mudah 

dipahami maksudnya (Sugihastuti, 2007: 82). 

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bertujuan menumbuh 

kembangkan potensi manusia agar menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. 

Potensi itu merupakan benih (bawaan) sejak dilahirkan. Tugas pendidikan 

mengembangkan potensi itu. Agar aktivitas pendidikan lancar diperlukan pemahaman 

tentang hakikat manusia serta potensi yang dimiliki manusia. Di dalam Al Qur’an 



diterangkan bahwa potensi itu terdiri dari fufur (nafsu) dan takwa (Q.S. 61: 8) (Jumali 

dkk, 2004: 1). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka dalam penelitian 

ini peneliti menetapkan judul “Kebiasaan Penggunaan Kalimat Perintah dalam Aktivitas 

Pembelajaran: Kajian Pragmatik Kesantunan Berbahasa di Sekolah Dasar 5 

Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus” sebagai penfokusan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah diperlukan karena terdapat berbagai masalah-masalah yang 

timbul saat penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat masalah-masalah 

yang teridentifikasi perlunya dilakukan analisa. Beberapa masalah tersebut ada empat hal 

yang perlu diidentifikasi masalahnya.  

1. Penggunaan bahasa yang dipakai oleh siswa mengalami perubahan negatif karena 

perlakuan yang cenderung diperolehnya tidak menggunakan kesantunan berbahasa. 

Sehingga menimbulkan tiruan yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa. 

2. Aktivitas pembelajaran yang diberikan cenderung disimpulkan diakhir pembelajaran 

dengan perintah oleh guru, sehingga siswa akan menuruti hal yang diberikan oleh 

guru. Padahal, siswa akan mengerti maksud yang diberikan oleh guru apabila dalam 

perintahnya tersebut diberikan penggambaran untuk memperjelas pengetahuan siswa. 

3. Efek yang ditimbulkan dari pemakaian kalimat perintah yang tidak menggunakan 

kesantunan berbahasa menimbulkan sifat paksaan yang harus dilakukan oleh siswa. 

Padahal siswa belum tentu paham tentang penjelasan guru. 

4. Pembelajaran terkesan dipaksakan dan kurang menyenangkan. Karena siswa akan 

takut dengan tugas yang diberikan oleh guru diakhir pembelajaran. 

 



1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu adanya pembatasan masalah 

agar penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi secara mendalam dan efektif, agar 

tidak terlalu luas dan berpusat pada masalah-masalah. Ada tiga hal yang menjadi fokus 

dilaksanakannya pembatasan masalah.  

1. Penggunaan kalimat perintah yang dipergunakan guru dalam pembelajaran perlu 

dikaji lagi sehingga tidak terkesan memaksa bagi yang menyimaknya. 

2. Aktivitas pembelajaran yang berlangsung di kelas perlu dikaji sesuai dengan 

penggunaan bahasa sebagai media komunikasi dalam pembelajaran 

3. Kesantunan berbahasa yang dipergunakan oleh guru perlu dilakukan penelitian secara 

mendalam dilihat dari kajiannya yaitu pragmatik dan sintaksisnya. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan penuntun bagi langkah-langkah yang akan 

dilakukan peneliti dalam kegiatan penelitiannya (Syamsuddin dan Pamaranti, 2006: 48). 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini ada dua.  

1.  Bagaimana bentuk penggunaan kalimat perintah yang dipergunakan oleh guru dalam 

pembelajaran di SD 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan kalimat perintah yang dipergunakan oleh guru 

melalui kajian kesantunan pragmatik berbahasa di SD 5 Gondangmanis Bae 

Kabupaten Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang jelas memberikan landasan untuk merancang penelitian metode 

penelitian yang tepat, dan pengelolaan penelitian  (Syamsuddin dan Pamaranti, 2006: 

51). Adapun tujuan penelitian ini ada dua.  



1. Mendeskripsikan bentuk penggunaan kalimat perintah yang dipergunakan oleh guru 

dalam pembelajaran di SD 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. 

2. Memaparkan pengaruh penggunaan kalimat perintah yang dipergunakan oleh guru 

melalui kajian kesantunan pragmatik berbahasa di SD 5 Gondangmanis Bae 

Kabupaten Kudus.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik yaitu dapat 

mencapai tujuan penelitian secara optimal,  menghasilkan laporan yang sistematis dan 

dapat bermanfaat secara umum. 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah teori mengenai 

kebiasaan penggunaan kalimat perintah dalam aktivitas pembelajaran kajian 

pragmatik kesantunan berbahasa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan siswa 

tentang pemahaman penggunaan bahasa khususnya mengenai kalimat perintah 

yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa.  

b. Bagi guru, diharapkan melalui penelitian ini guru dapat mengetahui tentang 

berbagai jenis kalimat perintah yang boleh dan tidak dilakukannya dalam 

pembelajaran. 

c. Bagi kepala sekolah, diharapkan dengan penelitian ini memperoleh informasi 

yang lebih baru lagi mengenai kesantunan berbahasa khususnya pada kalimat 

perintah dan penggunaannya yang dapat menimbulkan rasa santun kepada yang 

menyimaknya. 


