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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi  yang diucapkan, ditulis, atau 

diisyaratkan pada sebuah sistem simbol (Santrock, 2011:187). Menurut Vygotsky 

(dalam Santrock, 2011:255) bahasa memiliki peran penting dalam membentuk 

pikiran. Selain itu bahasa juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa digunakan agar manusia dapat bercakap-cakap dengan orang lain, 

mendengarkan orang lain, membaca, dan menulis. Bahasa memungkinkan untuk 

seseorang menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Anak kecil pun 

memiliki bahasa, meskipun bahasa tersebut masih belum kompleks tetapi bahasa 

tersebut akan berkembang seiring bertambahnya usia mereka. Bahasa yang digunakan 

masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 

adalah bahasa Nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan 

pendapat oleh warga Indonesia.  

Terdapat beberapa keterampilan dalam berbahasa, keterampilan berbahasa 

merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar, karena dengan menguasai 

keterampilan berbahasa seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran 

dan memahami suatu maksud. Keterampilan berbahasa terdiri dari empat aspek yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut memiliki peran 

penting bagi seseorang. Keterampilan menyimak memiliki fungsi agar seseorang 
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dapat mengetahui informasi yang tidak bisa mereka dapat dengan membaca. 

Keterampilan berbicara berfungsi untuk melatih seseorang agar dapat berkomunikasi 

dan bersosialisasi menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui lisannya. 

Keterampilan membaca berfungsi agar seseorang mendapat suatu informasi yang 

tidak bisa mereka dapat dengan mendengar. Keterampilan menulis berfungsi bagi 

seseorang yang ingin menyampaikan pendapat atau ide yang dimilikinya, dimana 

orang tersebut tidak dapat menyampaikannya melalui lisannya. Keempat 

keterampilan ini memiliki kesulitan tersendiri bagi setiap siswa. Keterampilan 

menulis pun terkadang dianggap hal yang sulit untuk dilakukan. Padahal menulis 

adalah sesuatu hal yang penting. 

Menulis adalah salah satu cara seseorang menuangkan pikiran, perasaan dan 

gagasan yang dimilikinya.  Menulis dapat dilakukan oleh siapapun. Aktivitas menulis 

juga dilatihkan di dunia pendidikan bahkan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai 

Perguruan Tinggi. Sekolah dasar (SD) pun juga menerapkan aktivitas menulis. 

Menulis dalam pendidikan dapat membantu siswa berlatih berfikir, menuangkan 

gagasan, dan memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Pembelajaran menulis di SD biasanya diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, dimana menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus 

diajarkan di SD. Melalui menulis siswa dapat mengungkapkan apa yang tidak bisa 

mereka ungkapkan melalui lisan.  Salah satu keterampilan menulis yang dipelajari 

siswa adalah menulis deskripsi di samping karangan yang lainnya (narasi, eksposisi, 

persuasi dan argumentasi). Menulis menurut siswa terkadang dianggap sulit dan 

merupakan beban, bahkan menulis karangan bagi siswa SD saja adalah hal yang sulit. 
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Melalui karangan siswa dapat belajar menulis tentang apa yang ingin mereka 

tuangkan atau ceritakan. Menulis suatu karangan tidaklah semudah yang 

dibayangkan, dalam pembuatan  karangan ada hal yang harus diperhatikan, salah 

satunya adalah penggunaan bahasa, jika siswa memiliki penguasaan bahasa yang 

sedikit maka akan sulit bagi siswa untuk membuat suatu karangan.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Wirata, 2010) menjelaskan bahwa karangan 

deskripsi adalah karangan yang berupa pemaparan atau menggambar dengan kata-

kata secara jelas dan terperinci. Karangan merupakan hasil akhir dari pekerjaan 

merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan mengulas topik dan tema 

tertentu (Widiastuti, 2013:11). Membuat sebuah karangan memerlukan bahasa. Tanpa 

peran bahasa, maka seseorang tidak akan bisa membuat suatu karangan. Oleh karena 

itu, bahasa memeliki peran yang sangat penting. 

Lemahnya bahasa Indonesia yang dimiliki siswa dipengaruhi oleh penggunaan 

bahasa ibu sebagai bahasa pengantar  di SDN Kalowang 05. Hal ini diakibatkan 

karena adanya beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah karena letak 

sekolahnya yang kurang bisa dijangkau dan jauh dari keramaian, sehingga 

penggunaan bahasa ibu sangatlah kental. Jumlah siswa di SD negeri ini hanya 75 

orang siswa. Gurunya terdiri dari 10 orang, 7 guru pegawai negeri sipil dan 3 guru 

honorer. Bangunan sekolah ini terbilang bagus, karena baru-baru ini mendapatkan 

bantuan dari pemerintah. Tempatnya yang kurang bisa dijangkau, membuat penduduk 

di desa Kalowang masih terlihat tradisional.  

 Bahasa madura adalah bahasa dominan yang digunakan oleh masyarakat 

Kalowang. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan guru SDN 
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Kalowang 05 ternyata pembelajaran yang disampaikan masih menggunakan bahasa 

madura. Penguasaan bahasa Indonesia siswa sudah bisa dibilang bagus karena mereka 

sudah bisa berbahasa Indonesia meski terkadang ada bahasa yang salah, seperti 

bahasa yang belum baku maupun bahasa gaul. Bahasa yang diperoleh siswa berasal 

dari bahasa terapan, karena guru lebih dominan menggunakan bahasa madura sebagai 

bahasa pengantar. Namun, pada kelas VI bahasa yang digunakan sebagai bahasa 

pengantar lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan pada kelas IV 

dan kelas V masih menggunakan bahasa madura. Bahasa Indonesia di kelas IV dan 

kelas V dominan digunakan pada saat pelajaran bahasa Indonesia sedangkan pada 

pembelajaran matematika lebih banyak menggunakan bahasa madura karena anak-

anak akan lebih mudah mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Penggunaan bahasa ibu berpengaruh terhadap penguasaan bahasa siswa yaitu 

bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap guru kelas 

bahwa dalam karangan siswa masih terdapat penggunaan bahasa ibu. Padahal bahasa 

Indonesia sangatlah penting untuk dikuasai siswa. Apabila bahasa Indonesia yang 

dimiliki siswa minim, maka akan mempengaruhi siswa dalam membuat karangan dan 

akan membuat siswa kesulitan jika harus berinteraksi dengan orang yang tidak bisa 

menggunakan bahasa daerahnya. Apabila bahasa ibu tetap digunakan sebagai bahasa 

dalam menyampaikan pembelajaran, maka akan terjadi kesalahan berbahasa pada 

karangan siswa. Padahal di umur 9-12 tahun seharusnya siswa sudah memiliki 

pengetahuan sebanyak 80.000 kata, memahami bahasa kiasan, dan perbaikan 

sintaksis yang sebagian besar merupakan hasil pengajaran formal (Ormrod, 2008:72). 
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Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kesalahan berbahasa pada karangan 

deskripsi siswa Kelas V di SDN Kalowang 05. Analisis kesalahan berbahasa 

merupakan kegiatan  pengkajian segala aspek penyimpangan berbahasa itu sendiri.  

Analisis kesalahan berbahasa sangat diperlukan untuk mengetahui betapa pentingnya 

bahasa diucapkan, ditulis, disusun, dan berfungsi. Analisis kesalahan berbahasa 

adalah kajian terhadap segala aspek kesalahan dalam pembelajaran bahasa, baik 

kesalahan akibat interferensi maupun akibat penyamarataan atau overgeneralisali 

(Yulianto dan Mintowati, 2010:2.5). 

 

B. Rumusan Masalah 

Taksonomi kesalahan berbahasa terbagi dengan tiga kesalahan berbahasa (1) 

berdasarkan kategori linguistik (2) strategi permukaan dan (3) kategori komparatif. 

Fokus pada penelitian ini berupa taksonomi kesalahan berbahasa berdasarkan 

kategori linguistik. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan adapun rumusan 

masalahnya, bagaimana wujud kesalahan berbahasa pada karangan deskripsi siswa 

kelas V di SDN Kalowang 05 Sapudi Sumenep Madura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa  pada karangan deskripsi 

siswa Kelas V di SDN Kalowang 05 Sapudi Sumenep Madura. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari uraian di atas maka manfaat yang diharapkan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alasan untuk 

menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah agar menggunakan bahasa 

Indonesia saat melakukan pembelajaran, karena penggunaan bahasa Indonesia 

sangatlah penting dalam meningkatkan hasil belajar. Selain itu untuk meningkatkan 

hasil belajar, juga menjadikan siswa dapat membaur ketika siswa berhadapan dengan 

orang luar yang tidak bisa menggunakan bahasa madura. 

 

E. Definisi Istilah 

Pelaksanaan penelitian yang berjudul “Analisis kesalahan berbahasa pada 

karangan deskripsi siswa Kelas V di SDN Kalowang 05” peneliti perlu memberikan 

definisi istilah agar tidak terjadi kesalahan terhadap penelitian ini, sehingga terdapat 

kesamaan antara persepsi peneliti dengan persepsi pembaca. Adapun definisi istilah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Analisis kesalahan berbahasa adalah kajian terhadap segala aspek kesalahan dalam 

pembelajaran bahasa, baik kesalahan akibat interferensi maupun akibat 

penyamarataan atau overgeneralisali (Yulianto dan Maria Mintowati, 2010:2.5). 

2. Kesalahan berbahasa terdiri dari kesalahan ejaan, kesalahan pengimbuhan, 

kesalahan pengulangan, kesalahan pemajemukan, kesalahan leksikal, kesalahan 

pembentukan frasa, kesalahan pembentukan klausa, dan kesalahan pembentukan 

kalimat (Yulianto, 2010) 

3. Karangan deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang berusaha 

menggambarkan suatu masalah yang seolah-olah masalah tersebut di depan mata 

pembaca secara konkret (Hastutik, Tt:12). 

 

 

 

 


