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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap manusia hidup tidak akan lepas dari bahasa. Bahasa adalah alat 

komunikasi yang paling mudah cara penyampaiannya. Untuk menyampaikan 

komunikasi, atau informasi kepada orang lain, diperlukan bahasa yang baik, yang 

mengandung nilai kesopanan, sehingga mudah dipahami oleh lawan bicara. 

Ferdinand de Saussure (dalam Chaer dan Leoni Agustina, 2004:31) 

mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh 

sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

sesamanya. 

 Setiap bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang termasuk dalam 

masyarakat bahasa. Bahasa terdiri atas berbagai status sosial dengan latar 

belakang yang tidak sama. Karena latar belakang dan lingkungan yang tidak sama 

itulah maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi atau beragam. Anggota 

masyarakat ada yang berpendidikan ada yang tidak, ada yang bertempat tinggal di 

kota dan ada yang di desa, ada yang dewasa dan anak-anak, profesinya pun 

berbeda-beda. 

Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi/ 

keadaan dan keperluan tertentu. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa 

baku sedangkan untuk situasi nonformal digunakan ragam bahasa yang tidak 

baku. Dilihat dari usia pemakainya, ada ragam bahasa anak-anak, ragam bahasa 
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remaja, ragam bahasa dewasa. Oleh sebab itu, ragam bahasa dapat dikelompokkan 

menjadi bermacam-macam berdasarkan keadaan pengguna. 

Anak mulai belajar berbicara pada usia kurang lebih 18 bulan dan pada usia 

3,5 tahun anak sudah menguasai “tata bahasa” bahasa ibunya sehingga dapat 

berkomunikasi dengan orang dewasa secara baik. Dapat dikatakan pada usia 

tersebut anak sudah dapat memahami kata-kata orang yang ditujukan kepadanya 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi komunikasi yang 

komunikatif, meskipun ada kata-kata tertentu yang dihilangkan. Karena pada 

perkembangannya, bahasa anak mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu adanya 

penyusutan (Sumarsono dan Paina Partana, 2004:136). 

Setiap anak dalam kegiatan berkomunikasi ingin membicarakan segala 

sesuatu yang diketahuinya, dimiliki dan yang dialami kepada anak lain atau 

gurunya. Anak ingin membicarakan benda-benda, orang-orang dan peristiwa yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan. 

Bahasa memegang peran yang sangat penting bagi perkembangan 

pengetahuan anak dan setiap perkembangan menuntut aktivitas anak. Kegiatan 

bercakap-cakap merupakan salah satu aktivitas untuk meningkatkan 

perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. 

Taman bermain kanak-kanak Pertiwi Tunas Harapan merupakan tempat anak-

anak belajar atau menuntut ilmu sekaligus sebagai tempat berinteraksi satu sama 

lain.Interaksi itu, dapat bermacam-macam bentuknya misalnya belajar, mengikuti 

kegiatan di luar ruang belajar, bermain-main, bersenda gurau, dan sebagainya. 

Semua kegiatan tersebut, membutuhkan komunikasi dan salah satu syarat 
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terjadinya komunikasi diperlukan adanya suatu bahasa. Bahasa yang mereka 

gunakan tentunya bervariasi, maka dari itu yang mereka gunakan jika dilihat dari 

artikulasinya yang belum dapat berfungsi dengan sempurna. Oleh karena itu maka 

anak-anak mempunyai cara tersendiri dalam berbahasa dengan cara berbahasa 

orang dewasa. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari tuturannya sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti komunikasi 

yang terjadi antara guru dan siswa taman bermain kanak-kanak Pertiwi Tunas 

Harapan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud tindak tutur guru dan siswa taman bermain kanak-

kanak Pertiwi Tunas Harapan dalam berkomunikasi? 

2. Bagaimanakah pola interaksi antara guru dan siswa taman bermain kanak-

kanak Pertiwi Tunas Harapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bersifat sinkronis yang bertujuan untuk : 

1. mendeskripsikan wujud tindak tutur guru dan siswa taman bermain kanak-

kanak dalam berkomunikasi. 

2. mendeskripsikan pola interaksi antara guru dan siswa taman bermain kanak-

kanak Pertiwi tunas harapan. 

 

Komunikasi Guru dan...,  Nur Aeni, FKIP UMP, 2012



4 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang seluk beluk bahasa kanak-kanak, mengetahui penyebab 

terjadinya dalam wujud tindak tutur bahasa anak yang berhubungan dengan kajian 

pragmatik khususnya bahasa kanak-kanak dalam berkomunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan temuan yang diperoleh, secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi 

a. Guru 

 Manfaat praktis bagi guru adalah memberikan pengetahuan mengenai dan 

lebih memperhatikan ujaran  bahasa dalam pengajarannya. Selain itu, guru 

akan memperhatikan bahasa siswa khususnya siswa taman bermain kanak-

kanak Pertiwi Tunas Harapan di Desa Sewaka yang masih cedal, pelo dan 

sebagainya, serta berusaha membimbing dan mengajarkan yang benar. 

b. Sekolah (Taman Bermain Kanak-kanak Pertiwi Tunas Harapan di Desa 

Sewaka) 

 Dengan masukan informasi bahwa ada beberapa siswa yang masih 

melafalkan fonem-fonem tertentu dengan tidak tepat diharapkan siswa taman 

bermain kanak-kanak Pertiwi Tunas Harapan di Desa Sewaka memperoleh 

kesadaran bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa 

lisan yang baik diperlukan latihan-latihan berbicara dan berbahasa dengan 
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pelafalan yang tepat. Di samping itu dapat juga dilakukan dengan latihan-

latihan membaca dengan palafalan yang tepat. 

c. Manfaat praktis bagi orang tua adalah agar sejak dini mengetahui adanya 

perkembangan bahasa anak-anaknya. 

 Selain itu, juga melakukan upaya-upaya tertentu agar merangsang kanak-

kanak untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang sesuaidengan tingkat 

perkembangan bahasanya. Di samping itu juga memberikan kebebasan pada 

anak-anak untuk menyampaikan gagasan, ide maupun bercerita yang akan 

merangsang kemampuan anak untuk berbicara dan berpikir lebih baik. 

 

E. Sistematika Penulisan 

   Untuk memudahkan gambaran pembaca mengenai penelitian ini dan untuk 

memudahkan penulis membahas permasalahan dalam penelitian, maka penulis 

menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut. 

   Bab I diuraikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yaitu 

untuk menjawab apa yang melatarbelakangi pemilihan judul.Rumusan masalah 

yaitu berisi permasalahan - permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian 

yang disesuaikan dengan latar belakang masalah, kemudian diuraikan tentang 

tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. 

   Bab II berisi landasan teori yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pertama. Sistematika landasan 

teori dilandaskan pada kerangka berpikir yang meliputi : pengertian bahasa, 

fungsi bahasa, dan variasi bahasa. 
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 Bab III tentang metodologi penelitian. Bagian ini berisi tentang metode 

yang digunakan dalam penelitian yang terinci dalam tiga tahap, yaitu : tahap 

penyediaan data, tahap analisis, dan tahap penyajian hasil analisis data. 

 Bab IV adalah pembahasan. Bagian ini berisi pemecahan-pemecahan 

masalah berdasarkan: wujud tindak tutur guru dan siswa, kemudian menjelaskan, 

pola interaksi guru dan siswa. 

 Bab V adalah bagian penutup yang berisi simpulan dari keseluruhan 

pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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