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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I ini, peneliti memaparkan tentang alasan penelitian yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

batasan istilah. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari komunikasi. Dalam 

berkomunikasi alat yang digunakan adalah bahasa. Bahasa memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya bahasa itu hampir mencakup 

segala bidang kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dirasakan, dialami, 

dihayati, dan dipikirkan seseorang hanya akan diketahui oleh orang lain jika 

diungkapkan melalui bahasa. Melalui bahasa, manusia berkomunikasi dengan 

manusia lain untuk berbagai keperluan dalam kehidupannya, baik secara lisan 

maupun tulis. 

 Salah satu keterampilan berbahasa yang mempunyai fungsi sebagai sarana 

untuk berkomunikasi adalah menulis. Komunikasi yang dimaksudkan adalah 

komunikasi secara tidak langsung bertatap muka dengan orang lain. Pada dunia 

pendidikan di sekolah, keterampilan menulis dapat dipraktikkan pada kegiatan 

mengarang. Dalam pembelajaran menulis karangan diharapkan siswa tidak hanya 

mengembangkan ide atau gagasan menjadi sebuah cerita yang menarik, tetapi juga 

memperhatikan kaidah-kaidah penulisan bahasa indonesia yang baik dan benar. 

Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan atau yang 

dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar (Alwi dkk., 2003:21). 
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Kesalahan berbahasa merupakan bentuk-bentuk penyimpangan bahasa yang 

dilakukan oleh pembelajar, sehingga menghambat kelancaran untuk komunikasi 

secara lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik 

secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu 

berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang 

dari kaidah tata bahasa Indonesia (Setyawati, 2010:15). 

Menulis merupakan salah satu ciri orang berpendidikan. Menulis digunakan 

untuk menyampaikan ide dan gagasan. Jika seseorang memiliki kemampuan 

menulis yang baik yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia maka seseorang 

yang membaca gagasan tertulis tersebut akan mudah memahami isi tulisan 

tersebut. Kemampuan menulis harus diajarkan sejak dini untuk membiasakan 

siswa mengungkapkan idenya jika siswa tersebut tidak mampu mengungkapkan 

ide yang dimiliki secara lisan. 

Dalam pelarajan bahasa Indonesia di sekolah dasar salah satu kemampuan 

kognitif yang dikembangkan adalah menulis yaitu melalui menulis karangan. 

Dalam menulis karangan yang baik harus memperhatikan kaidah penulisan bahasa 

Indonesia yang benar salah satunya adalah ejaan. Ejaan bahasa Indonesia meliputi 

pemenggalan kata pada ujung baris, pemakaian huruf kapital, penulisan kata, 

angka dan lambang bilangan, unsur serapan dan tanda baca.   

Hasil observasi awal pada tanggal 20 Desember 2013 menunjukkan bahwa 

proses belajar mengajar di SDN 3 parakan masih mengarah pada penyampaian 

informasi dari guru ke peserta didik dan pembelajaran berpusat pada guru, 

sehingga pemahaman materi yang mereka dapatkan belum maksimal, bahkan 

terkadang siswa merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Selain itu hasil 
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observasi pada Siswa Kelas IV SDN 3 Parakan Kabupaten Trenggalek, 

menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa kurang dalam menerima 

pembelajaran Bahasa Indonesia hal ini terlihat dari sikap siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara sendiri, serta siswa terlihat kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran bahasa indonesia. 

Hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang dicapai saat ulangan 

harian maupun ujian tengah semester (UTS). Mereka memperoleh nilai rendah. 

Rata-rata nilai mengarang siswa yaitu 61, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) disekolah ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 65. Dari nilai 

tersebut dapat diketahahui bahwa  penguasaan siswa dalam menulis karangan 

masih belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. Dalam penggunaan bahasa 

tulis siswa kelas IV SDN 3 Parakan Kabupaten Trenggalek, masih ditemukan 

adanya kekeliruan dalam hal kaidah bahasa. Siswa kurang memahami bagaimana 

menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal inilah yang 

menyebabkan siswa melakukan kesalahan ejaan. Siswa tidak mampu 

menggunakan ejaan secara tepat dan benar dalam penulisan karangan. Akibat dari 

ketidakmampuan itu sering terjadi kesalahan dalam komunikasi. Karena di 

sekolah ini belum pernah diadakan penelitian tentang kesalahan ejaan, maka 

peneliti ingin mengadakan penelitian tentang kesalahan ejaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui kemampuan 

menulis siswa dalam bentuk karangan. Dari karangan tersebut akan dianalisa 

ejaan yang digunakan siswa dalam menulis karangan. Penelitian yang dilakukan 

ini berjudul “Analisis Kesalahan Ejaan Dalam Menulis Karangan Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas IV Sdn Parakan 3 
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Trenggalek”. Dengan diketahuinya kesalahan ejaan siswa dalam menulis 

karangan, maka akan memudahkan guru untuk memberikan penguatan yang lebih 

pada kesalahan tersebut sehingga pada pelajaran selanjutnya akan memperoleh 

hasil yang baik. 

 

1.2 Identifikasi / Fokus Masalah 

Berdasarkan obervasi diperoleh data bahwa kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dalam mata pelajaran bahasa indonesia adalah 65. Sebanyak 60% siswa di 

kelas IV SDN 3 Parakan Trenggalek memperoleh nilai yang rendah pada mata 

pelajaran bahasa indonesia materi menulis karangan. Nilai siswa dalam menulis 

karangan dibawah nilai KKM. Kesalahan siswa dalam menulis karangan berbeda- 

beda. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mencari tahu dimanakah pada 

umumnya letak kesalahan siswa dalam menulis karangan dan mengetahui upaya 

guru dalam mengatasi kesalahan ejaan yang dilakukan oleh siswa. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah Jenis kesalahan ejaan yang dilakukan siswa dalam menulis 

karangan di kelas IV SDN Parakan 3 Trenggalek? 

2. Bagaimanakah upaya guru untuk mengatasi kesalahan ejaan yang 

dilakukan siswa? 

 

 



5 

 

 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kesalahan ejaan dalam karangan siswa kelas IV SDN 

Parakan 3 Trenggalek. 

2. Menjelaskan upaya guru dalam mengatasi kesalahan ejaan dalam karangan 

siswa kelas IV SDN 3 Parakan Trenggalek. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan strategi belajar yang 

tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai materi 

menulis karangan karena kelemahan siswa telah diketahui melalui kegiatan 

analisis. 

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa, dapat menumbuhkan minat untuk menulis karangan dengan 

baik dan benar. 

b. Bagi Guru, sebagai bahan masukan sekaligus panduan praktis bagi guru 

untuk menerapkan pembelajaran bahasa indonesia yang baik dan benar. 
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c. Bagi Sekolah, dapat dijadikan sebagai masukan untuk dapat mengambil 

kebijakan yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah khususnya di SDN Parakan 3 Trenggalek. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

acuan untuk mengadakan penelitian tentang pembelajaran. 

1.6  Batasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Analisis  

Analisis menurut Alwasilah (dalam Muhammad, 2011:223) yaitu upaya 

membagi sebuah kesatuan menjadi bagian-bagian sebagai pembeda makna 

dari sebuah konsep. Berdasarkan konsep ini, analisis ditujukan untuk 

membuat perbedaan-perbedaan makna. 

2. Kesalahan Ejaan  

Kesalahan ejaan adalah penulisan atau pemakaian ejaan yang tidak sesuai 

dengan kaidah EYD. Pelanggaran kaidah-kaidah ini terdapat pada setiap 

aspek ejaan yaitu pemenggalan kata di ujung baris, pemakaian huruf kapital 

dan huruf miring, penulisan kata depan dan partikel pun, unsur serapan, 

angka dan pemakaian tanda baca (Nazar, 2006:111). 

3. Menulis  

 Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti (mengarang, 

membuat surat) dengan tulisan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). 
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4. Karangan  

 Karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur 

tentang suatu topik atau pokok bahasan (Finoza, 2001:192). 


