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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Bahasa 

Bahasa dipergunakan manusia dalam segala aktivitas kehidupan. Dengan 

demikian, bahasa merupakan hal yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. 

Recing Koen dan Pateda (dalam Aslinda dan Leni Safyahya, 1993: 5) 

menyatakan, bahwa pada hakekatnya bahasa bersifat mengerti, individual, 

kooperatif dan sebagai alat komunikasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai bahasa tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi sosial di dalam 

suatu masyarakat yang berwujud lambang bunyi atau simbol. 

 

B. Fungsi Bahasa 

Menurut Soeparno ( 2002:5 ) fungsi bahasa dibagi menjadi dua bagian yaitu 

fungsi umum dan fungsi khusus. 

1. Fungsi Umum 

 Bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Untuk keperluan itu, dipergunakan 

suatu alat komunikasi yaitu bahasa. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa, dan tidak 

ada pula bahasa tanpa masyarakat. 

2. Fungsi Khusus 

 Dell Hymes (dalam Soeparno, 2002:9) mengembangkan fungsi bahasa yang 

pada prinsipnya merupakan rincian dari fungsi-fungsi bahasa yang telah 

dikemukakan di depan. Fungsi-fungsi bahasa tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Misalnya, untuk 

menulis surat lamaran, untuk mengajukan permohonan, untuk minta ijin 

dan sebagainya. 

b. Untuk menyampaikan pengalaman tentang kehidupan, kebaikan, 

keluhuran, keagungan, dan sebagainya. 

c. Untuk mengatur kontak sosial, misalnya untuk tegur sapa, salam dan 

sebagainya 

d. Untuk mengatur perilaku atau perasaan diri sendiri, misalnya berdoa, 

menghitung dan sebagainya. 

e. Untuk mengantur perilaku atau perasaan orang lain, misalnya, 

memerintah, melawak, mengancam, dan sebagainya. 

f. Untuk mengungkapkan perasaan, misalnya memaki, memuji, menyeru dan 

sebagainya. 

g. Untuk menandai perihal hubungan sosial, misalnya menyatakan unggah- 

ungguh, tutur sapa, panggilanm dan sebagainya. 

h. Untuk menunjukan dunia di luar bahasa, misalnya membeda- bedakan, 

menyusun, mengemukakan, dan sebagainya. 

i. Untuk mengajarkan berbagai kemampuan dan keterampilan. 

j. Untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. 

k. Untuk menguraikan tentang bahasa, misalnya untuk menguraikan tentang 

morfem, fonem, alomorf, alofon, frasa, klausa, dan sebagainya. 

l. Untuk menghindarkan diri dengan cara mengemukakan keberatan dan 

alasan. 

m. Untuk mengungkapkan suatu perilaku performatif, misalnya 

mengungkapkan sesuatu sambil melakukannya. 

 

 Jadi, pada dasarnya bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Adapun 

komunikasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal, dan 

komunikasi nonverbal (Chaer dan Leoni Agustina, 2004:20). Komunikasi verbal 

adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasa yang 

digunakan dalam komunikasi ini, tentunya harus berupa kode yang sama-sama 

dipahami oleh pihak penutur dan pihak pendengar. Komunikasi nonverbal adalah 

komunikasi yang menggunakan alat bukan bahasa, seperti bunyi peluit, cahaya 

(lampu, api), semafor, dan termasuk juga alat komunikasi dalam masyarakat 

hewan. 
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 Komunikasi verbal terdiri atas komunikasi tulis, dan lisan. Komunikasi 

tulis adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat tertulis, begitu 

juga komunikasi lisan adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat 

lisan. Dalam komunikasi lisan terdapat kata, kalimat, dan peristiwa tutur. Kata 

dan kalimat merupakan sesuatu yang diucapkan atau dikeluarkan oleh penutur. 

C. Peristiwa Tutur 

 Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi dalam satu 

bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur 

dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat dan situasi tertentu. 

  Dikatakan oleh Dell Hymes (dalam Chaer dan Leoni Agustina, 2004:48) 

suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang  dirangkaikan 

menjadi akronim SPEAKING. 

S:(Setting and scene) 

P:(Participants) 

E: (End : purpose and goal) 

A:(Act sequences) 

K:(Key : tone or sprit of act) 

I:(Instrumentalities) 

N:(Norms of interaction and interpretation) 

G:(Genres) 

 

 Setting and scene, di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur 

berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi, tempat dan waktu atau 

psikologis pembicaraan. 

 Partisipants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan,bisa 

penutur dan lawan tutur, penyapa dan pesapa,pengirim dan penerima (pesan) dua 

orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan 

pendengar 
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 Ends merujuk pada maksud tujuan pertuturan.  

 Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran.Bentuk ujaran 

ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan penutur dan lawan tutur.  

 Key, mengacu pada nada, cara dan semangat suatu pesan disampaikan.  

 Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan jalur lisan, 

tulis, melalui telegraf  atau telepon.  

 Norm of  interprentation,mengacu pada norma atau aturan dalam 

berinteraksi 

 Genre,mengacu pada jenis bentuk penyampaian narasi, puisi, pepatah, 

doa, dan sebagainya. 

 

D. Kajian pragmatik 

 Dalam kajian pragmatik ini dapat  dibagi menjadi dua  yaitu :  

1. Tindak tutur 

 Tindak tutur meliputi beberapa lokusi, ilokusi, dan perlokusi yaitu: 

a. Tindak Lokusi 

 Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. 

Contoh: 

(1)  Jari tangan jumlahnya lima 

(2)  Jam pelajaran nyanyi menyenangkan 

(3)  Sekarang jam sembilan siang 

 

Bila diamati secara seksama konsep lokusi itu adalah konsep yang berkaitan 

dengan proposisi kalimat. Kalimat atau tuturan dalam hal ini dipandang sebagai 
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satu satuan yang terdiri dari dua unsur yakni subjek / topik dan predikat / 

comment  (Nababan, 1987: 4) 

b. Tindak ilokusi 

 Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan 

sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. 

Contoh: 

(1)  Saya tidak dapat datang hari ini. 

(2)  Ujian semakin dekat 

(3)  Rambutmu sudah panjang  

 

Tindakan ilokusi sangat sukar diidentifikasi karena terlebih dahulu harus 

memperhatikan siapa penutur dan lawan tutur, kapan dan dimana tindak tutur itu 

terjadi. Dengan demikian tindak ilokusi merupakan bagian sentral untuk 

memahami tindak tutur. 

c. Tindak Perlokusi 

Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang sering kali mempunyai daya 

pengaruh (perloutionary force), atau efek bagi yang mendengarkannya. Daya 

pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. 

Contoh: 

(1)  Rumahnya sangat jauh 

(2)  Kemarin saya sibuk sekali 

(3)  Warna merah ini sangat cocok untukmu 

 

2. Prinsip Kesopanan 

Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan yakni 

diri sendiri (self) dan orang lain (other). Diri sendiri adalah penutur dan orang lain 

adalah lawan tutur dan orang ketiga yang dibicarakan penutur dan lawan 
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tutur.Prinsip kesopanan memiliki sejumlah maksim, yakni maksim kebijaksanaan 

(tact maxim), maksim kemurahan, (generosity maxim), maksim penerimaan 

(aprobation maxim) maksim kerendahhatian (modestymaxim), maksim kecocokan 

(agreeement maxim), dan maksim kesimpatian (simpaticy maxim). 

a. Maksim kebijaksanaan 

Maksim ini diungkapkan dengan tuturan impositif dan komisif. Dalam 

maksim ini,  setiap peserta tutur hendaknya meminimalkan kerugian orang lain, 

atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. 

Contoh: 

(1)  Datanglah ke rumah saya! 

(2)  Silahkan datang ke rumah saya! 

(3)  Sudilah kiranya untuk datang ke rumah saya! 

 

b. Maksim Penerimaan 

 Maksim penerimaan diutarakan dengan kalimat ekspresif dan 

asertif.Maksim ini mewajibkan setiap peserta tindak tutur untuk memaksimalkan 

pujian kepada orang lain. 

Contoh: 

(1)  Saya akan meminjami anda mobil 

(2)  Saya akan mengundangmu ke rumah untuk makan malam 

 

c. Maksim kemurahan 

 Maksim kemurahan adalah aturan  pertuturan dimana peserta tutur 

diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain 

akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain.  

Contoh : 
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(1)  Permainanmu sangat bagus  

(2)  Tidak, saya kira biasa-biasa saja. 

 

d. Maksim Kerendahhatian  

  Maksim kerendahhatian diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan 

asersif. Maksim kerendahhatian berpusat pada diri sendiri. Menuntut setiap 

peserta tutur untuk memaksimalkan penjelekan pada diri sendiri, meminimalkan 

pujian pada diri sendiri. 

 

Contoh : 

(1)  Maaf saya orang miskin 

(2)  Silahkan mampir ke gubug saya 

(3)  Maaf saya tidak layak duduk di sini, bu? 

- Saya ini anak kemarin, pak? 

 

 

e. Maksim Kecocokan 

 Maksim kecocokan diungkapkan dengan kalimat  asersif. Maksim 

kecocokan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan 

kecocokan di antara mereka, dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka 

Contoh : 

(1)  Pelajaran Matematika sukar ya? 

(2)  Ya, tetapi kalau diotak atik menyenangkan lo? 

 

f. Maksim Kesimpatian 

 Maksim kesimpatian ini mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan rasa simpati kepada lawan tuturnya. Jika lawan tutur 

mendapatkan kesuksesan atau kebahagian, penutur wajib memberi ucapan 
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selamat. Bila lawan tutur mendapatkan musibah penutur layak turut berduka atau 

mengucapkan belasungkawa, sebagai tanda kesimpatian. 

Contoh: 

(1)  Aku lulus ujian kemarin, dengan nilai yang memuaskan 

(2)  Oh selamat ya, atas keberhasilannya. 

 

E. Variasi Bahasa 

1. Pengertian Variasi Bahasa 

 Variasi bahasa adalah bahasa pokok dalam studi sosiolingustik. Variasi 

bahasa adalah bahasa beragam-ragam dan di dalam ragam tersebut terdapat 

perbedaan berdasarkan tempat, waktu, pemakaian, situasi, status dan 

pemakaiannya ( Pateda, 1987:52). Dengan demikian bahwa variasi atau ragam 

bahasa merupakan bagian dari kajian sosiolinguistik sebagai perwujudan interaksi 

masyarakat bahasa yang pemakaiannya disesuaikan berdasarkan fungsi, waktu, 

tempat dan situasi sosial pemakaian bahasa itu sendiri. 

2. Jenis Variasi Bahasa 

Chaer dan Leoni Agustina (2004:62), membagi variasi bahasa dari 

berbagai segi yaitu : 

a. Dari Segi Sarana 

   Variasi bahasa dapat dilihat dari segi sarana dalam ragam lisan yaitu 

menyampaikan informasi secara lisan dapat dibantu nada suara, gerak-gerik 

tangan dan sejumlah gejala fisik lainnya. Sedangkan, ragam tulis, yaitu dalam 

berbahasa tulis lebih menaruh perhatian agar kalimat – kalimat yang disusun 

dapat dipahami oleh pembaca. Kedua ragam tersebut merupakan ragam dalam 
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berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, misalnya dalam 

bertelepon dan bertelegram. 

   Dalam ragam bahasa tulis hal-hal yang brupa nada suara, gerak tubuh, dan 

lainnya tidak ada. Lalu, sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara verbal. 

Umpamanya kalau kita menyuruh seseorang memindahkan sebuah kursi yang 

ada di hadapan kita, maka lisannya sambil menunjukkan atau mengarahkan 

pandangan pada kursi itu, kita cukup mengatakan “Tolong pindahkan ini” . 

Tetapi dalam bahasa tulis karena tiadanya unsur penunjuk atau pengarah 

pandangan pada kursi itu, maka kita harus mengatakan, “Tolong pindahkan 

kursi itu”. Jadi, dengan secara eksplisit menyebutkan kata kursi. Dari contoh 

tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dalam berbahasa tulis kita harus 

lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat yang kita susun bisa dapat 

dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan atau kesalahpengertian dalam  

berbahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat, tetapi dalam berbahasa 

tulis kesalahan atau kesalahpengertian baru kemudian bisa diperbaiki. 

b. Dari Segi Pemakaian  

  Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaan, pemakaian atau fungsinya 

disebut fungsiolek. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang 

penggunaan, gaya, dan sarana penggunaannya. Variasi bahasa dalam bidang ini 

adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. 

Misalnya dalam bidang jurnalistik, pertanian, pelayaran, perekonomian, 

pendidikan dan sebagainya. 
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c. Dari Segi Keformalan 

   Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa dibagi menjadi empat 

macam, yaitu : 

1) Gaya atau ragam beku (frozen) adalah variasi bahasa paling formal, yang 

digunakan dalam situasi – situasi khidmat, dan upacara – upacara resmi. 

2) Gaya atau ragam resmi (formal) adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

pidato kenegaraan, rapat dinas, surat – menyurat dinas, ceramah keagamaan, 

dan sebagainya. 

3) Gaya atau ragam usaha (konsultatif) adalah variasi bahasa yang lazim 

digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat – rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. 

4) Gaya atau ragam santai (casual) adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

situasi tidak resmi untuk berbincang – bincang dengan keluarga atau teman 

karib pada waktu beristirahat, berolahraga, bereaksi, dan sebagainya. 

d. Dari Segi Penutur 

 Berdasarkan penutur berarti, siapa yang menggunakan bahasa itu, apa 

jenis kelamin dan kapan bahasa digunakan. Variasi dari segi penutur dibedakan 

menjadi: 

1) Idolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. 

2) Dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, 

yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. 

3) Sosiolek, atau dialek sosial yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, 

golongan dan kelas sosial pada penuturnya. 
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4) Kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh 

kelompok sosial pada zaman tertentu. 

 Pembahasan pada penelitian ini hanya mencakup pada sosiolek sedangkan 

variasi bahasa dari segi penutur yang lain tidak dibahas. Sosiolek dibedakan 

atas pendidikan, pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. 

 

F. Pola Interaksi Guru dan Siswa Taman Bermain Kanak-kanak Pertiwi 

Tunas Harapan 

1. Pengertian Komunikasi  

 Menurut Uchjana dan Effendi, (2007: 9) istilah komunikasi atau dalam 

bahasa Inggris communication berasal dari kata lain comminacatio, dan 

bersumber dari kata komunikasi yang berarti sama. Sama di sini maksudnya 

adalah sama kata. Jadi kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya 

dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama 

ada kesamaan makna apa yang sedang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang 

dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu, menimbulkan kesamaan makna. 

Akan tetapi, pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas sifatnya dasar, dalam 

arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna 

antara dua pihak yang terlibat. 

 Chaer dan Leoni Agustina, (2004: 17)menyebutkan komunikasi adalah proses 

pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah 

laku yang umum. Pengertian komunikasi itu paling tidak melibatkan dua orang 

atau lebih, dan proses pemindahan pesanannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi yang dilakukan oleh seseorang. 
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Menurut Chaer dan Leoni Agustina, (2004: 17) dalam setiap komunikasi harus 

ada komponen pokok, yaitu: 

(a) Partisipan, yaitu pihak yang berkomunikasi, pengirim dan penerima informasi 

yang dikomunikasikan. Pihak yang terlibat dalm proses komunikasi tentunya 

ada dua orang atau ada dua kelompok orang, yaitu pertama yang mengirim 

(sender) informasi, dan kedua yang menerima (receiver) informasi. 

(b) Informasi yang dikomunikasikan, yaitu berupa suatu ide, gagasan, 

keterangan, atau pesanAlamat yang digunakan dalam komunikasi. Alat yang 

digunakan dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa.Dengan 

demikian proses komunikasi akan berjalan dengan lancar dan bahasa sebagai 

media komunikasi apa bila dalam interaksi ditandai adanya umpan balik dari 

penerima pesan (receiver)atau lawan tutur kepada pengirimpesan (sender) 

atau penutur dan komunikasi menurut jenisnya dibagi menjadi dua macam 

yaitu verbal dan nonverbal. 

 

2. Interaksi 

 Interaksi merupakan bagian dari fungsi bahasa. Di sebuah masyarakat 

lingkungan pendidikan manusia sering melakukan interaksi. Dengan adanya 

interaksi bahasa tersebut, manusia melakukan sebuah kontak sosial dan 

komunikasi. 

 Menurut Soekanto, (2005: 64) bentuk umum proses sosial adalah 

interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara orang-orang, 

perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 
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perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi 

sosial dimulai pada saat itu, mereka saling menegur, berjabat tangan, saling bicara 

atau bahkan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu, adanya 

kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat positif atau 

negatif. Yang bersifat negatif pada suatu kerja sama, kontak sosial yang bersifat 

negatif pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan 

interaksi sosial. 

 Apabila seorang guru mengucapkan pertanyaan kepada siswanya, siswa 

sangat diperhatikan oleh gurunya dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya 

percakapan antara guru dan siswanya, maka kontak tersebut bersifat positif. Lain 

halnya, apabila siswa tampak bersungut-sungut sewaktu diberi pertanyaan kepada 

gurunya maka, kemungkinan besar tidak akan terjadi percakapan. Dalam hal ini, 

terjadi kontak negatif yang menyebabkan tidak berlangsungnya interaksi sosial. 

 Menurut Kridalaksana (2008: 248) tuturan dapat diartikan wacana yang 

menonjolkan rangkaian peristiwa dalam kurun  waktu tertentu, bersama dengan 

partisipan dan keadaan tertentu. Sedangkan wujud diartikan sebagai bentuk. 

Wujud tuturan guru dan siswa play group tunas harapan dapat dibedakan menjadi 

empat yaitu: 

1. Guru dan siswa play grup menggunakan bahasa Indonesia. 

Contoh : 

Guru :“Selamat pagi anak-anak”. 

Siswa :“Selamat pagi ibu gulu.” 

Guru :“Ayo,berdoa bersama-sama. Duduknya yang rapi ya”.  

Guru :“Siapaaa yang hari ini mandi..? 

Siswa :“Saya.”(Sambil tunjuk  jari tangannya) 
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Guru  :”Pinter, Nah kalau berangkat ke sekolah harus mandi. Agar cantik-

cantik..ganteng..ganteng.” 

 

2. Guru dan siswa play grup menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa. 

Contoh : 

Guru :“Sinten sing jajane banyak-banyak?” 

Siswa :“Saya bu.”bu gulu,terose jajane banyak-banyak pripun?” 

Guru :“Kalau nanti jajannya banyak-banyak mangke didukani kalih ibu 

guru, jadi jajan boleh..tapi tidak boleh banyak-banyak ya.”Nah, 

sekolah itu harus belajar.Karena bocah sekolah itu harus belajar, 

tidak boleh main-main. Karena kalau banyak main, lama-lama jadi 

pikirannya tidak mau belajar 

 

3. Guru menggunakan bahasa Indonesia siswa  menggunakan bahasa Jawa 

Contoh : 

Guru : “Selamat pagi, selamat pagi teman-temanku semuanya, ayo bersama-

sama siap menuntut ilmu belajar?s ”Bila aku mau belajar maka aku 

harus diam”. ”Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kemarin”. 

Menghafal binatang. Siapa yang di rumah punya binatang 

peliharaan. 

Siswa :”kula bu, wonten kucing  teng griya. 

 

4. Guru menggunakan bahasa Indonesia alih bahasa Jawa siswa satu 

menggunakan bahasa Jawa krama, siswa dua menggunakan bahasa Jawa 

ngoko. 

 Contoh : 

Guru :”Ayo anak-anak kita bersama-sama mengenal Malaikat”. 

Guru :“Malaikat itu adalah hamba Allah yang paling mulia. Malaikat itu ada 

banyak”. 

Siswa 1 : “Bu [gulu],malaikat menika ngaturaken wahyu nggih? 

Guru : “Ayo siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin tentang 

malaikat”. 

Siswa 2 :“kula , bu gulu. Malaikat menika ngaturaken wahyu teng umate. 
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 Suharsono, (2003: 5-7) menyatakan bahwa faktor-faktor yang bersifat 

sosial, misalnya yang berhubungan dengan diferensiasi kerja, tujuan interaksi, 

dan hubungan peranan di antara guru dan siswa, mempengaruhi pola interaksi 

guru dan siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi pula wujud dan bentuk 

tuturan.Mengenai model pola interaksi antara guru dan siswa play grup dapat 

dilihat dari tiga segi, yaitu: sifat organisasi, tujuan interaksi, sifat hubungan. 

Model interaksi antara guru dan siswa play grup memiliki ciri-ciri berikut: 

1. Memberi peluang pertukaran kata bersifat goal orientad, tetapi juga untuk 

mengembangkan hubungan interpersonal 

2. Hubungan bersifat interpersonal, tidak temporer.  

 

G. Tingkat Tutur  

1. Pengertian Tingkat tutur 

Tingkat tutur atau disebut dengan istilah undha usuk. Chaer dan Leoni 

Agustina, ( 2004: 40 ) menyebutkan bahwa variasi bahasa yang 

penggunaannya didasarkan pada tingkat-tingkat sosial dikenal dalam bahasa 

Jawa dengan istilah undha usuk.Undhak usuk ini menyebabkan penutur dari 

masyarakat bahasa Jawa untuk mengetahui terlebih dahulu kedudukan tingkat 

sosial lawan bicaranya. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Tutur 

Tingkat sosial para penutur sangat menentukan dalam menentukan variasi 

tingkat tutur. Terdapat anggota masyarakat tertentu yang sangat perlu 

dihormati, tetapi ada juga golongan masyarakat yang tidak perlu mendapatkan 

penghormatan khusus.  
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Lebih jelasnya bahwa pihak yang tingkat sosialnya lebih rendah 

menggunakan tingkat bahasa yang lebih tinggi, yaitu krama, dan yang tingkat 

sosialnya lebih tinggi menggunakan tingkat bahasa yang lebih rendah, yaitu 

ngoko. 

3. Bentuk-Bentuk Tingkat Tutur Bahasa Jawa 

Sehubungan dengan undha usuk ( tingkat tutur ), bentuk tingkat tutur 

bahasa Jawa terbagi atas dua, yaitu krama dan ngoko. Uhlenbeck ( dalam 

Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 40 ) membagi tingkat variasi bahasa Jawa 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Tingkat Tutur Ngoko 

Tingkat tutur ngoko memiliki rasa yang tidak berjarak antara penutur dan 

mitra tutur. Hubungan antarkeduanya tidak dibatasi oleh rasa segan. Bentuk 

ngoko sering muncul antara percakapan teman sejawat, tidak memperhatikan 

kedudukan dan usia.Menurut Purwadi (2005: 22), tingkat tutur ngoko dibagi 

atas: 

1) Ngoko lugu adalah tutur ngoko yang susunan kata-katanya ngoko semua. 

Adapun kata kowe, aku, dan ater-ater: dak-, ko-, di-, juga panambang : -ku, -

mu, -e, -ake, tidak berubah. 

2) Ngoko andhap adalah ngoko yang dipakai oleh siapa saja yang telah akrab 

dengan lawan bicaranya tetap masih saling menghormati. Ngoko andhap dibagi 

menjadi dua, yaitu: Ngoko andhap antya-basa yaitu ngoko dan krama inggil 

serta imbuhan lain kecuali kata imbuhan tetap ngoko. Sedangkan ngoko 

andhap basa-antya yaitu ngoko, krama, dan krama inggil. 
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b. Tingkat Tutur Madya 

Tingkat tutur madya adalah tingkat tutur menengah yang berada di antara 

tingkat krama dan tingkat tutur ngoko. Kadar kesopanan tingkat tutur madya 

tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau sedang-sedang saja. Dengan 

kata lain tingkat tutur madya memiliki ciri-ciri setengah sopan dan setengah 

tidak sopan.Purwadi, ( 2005: 28 ) membagi tingkat tutur madya menjadi tiga 

yaitu:  

 

1) Madya ngoko, yaitu kata-kata madya dicampur kata-kata ngoko 

2) Madya krama, yaitu kata-kata madya dicampur kata-kata krama 

3) Madyantara, yaitu kata-katanya dibentuk dari bahasa madya krama, tetapi 

kata-kata yang ditujukan pada orang yang diajak bicara diubah menjadi krama 

inggil. 

c. Tingkat Tutur Krama 

  Tingkat tutur krama adalah tingkat yang memancarkan arti penuh sopan 

santun antara sang penutur dengan mitra tutur. Penggunaan tingkat tutur krama 

menandakan adanya perasaan segan di antara penutur. Sebagai rasa hormat 

atau kedua penutur saling menghormati kemungkinan disebabkan karena relasi 

antara penutur dan mitra tutur belum terjalin baik (akrab). Tingkat tutur krama 

dibedakan empat macam yaitu: 

1) Mudha Krama yakni bahasa yang luwes untuk semua orang yang diajak 

berbicara dihormati. Adapun dirinya sendiri yaitu orang yang mengajak 

berbicara merendahkan diri. Aku diubah menjadi kula,  kowe diubah menjadi 

panjenengan. 
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2) Kramantara, yakni bahasa yang dipakai oleh orang tua kepada orang yang 

lebih muda. 

3) Wredha Krama, yaknibahasa yang dipakai oleh orang yang derajatnya sama 

4) Krama Inggil, basa krama inggil kata-katanya dari krama semua dicampur 

dengan krama inggiluntuk orang yang diajak berbicara. 
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