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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gie, (2002:20) menyatakan bahwa keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya penting dalam 

kehidupan pendidikan, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Dengan menulis, siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau 

pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, dapat 

mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. Dalam menulis 

dibutuhkan adanya ketelitian, kepaduan, keruntutan dan kelogisan antara kalimat 

satu dengan kalimat yang lain, antara paragraf dengan paragraf berikutnya, 

sehingga akan membentuk sebuah karangan yang baik dan utuh. 

Keterampilan siswa untuk menulis masih sangat terbatas. Penyebabnya, 

masih kurangnya nilai pembelajaran menulis, siswa kurang mampu dalam 

menuangkan gagasan (ide), siswa lebih mementingkan panjang karangan 

dibandingkan dengan kualitas karangan, kurang latihan menulis karangan, dan 

kesalahan pada aspek kebahasaan yang tinggi. Terlebih lagi untuk dapat menulis  

narasi mereka kesulitan untuk dapat membedakan jenis-jenis paragraf. Kesulitan 

dalam mencari inspirasi untuk mengawali sebuah karangan. (Efendi, 2006)  

 Kurangnya kemampuan menulis disebabkan guru kurang memberi 

kesempatan siswa dalam kegiatan mengarang. Kurangnya porsi pembelajaran 
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untuk menulis atau mengarang membuat siswa jarang untuk berlatih dan tugas 

untuk mengarang juga jarang diberikan. Kalaupun ada tugas menulis, biasanya 

hanya menyalin ulang catatan di papan tulis. Akibatnya kemampuan menulis 

siswa tidak dapat berkembang, kreativitas siswa dalam menuangkan gagasanya 

kurang maksimal, dan siswa kurang menguasi keterampilan menulis yang 

berhubungan dengan teknik, isi maupun bahasa. 

Supriadi (1986:1.4) menjelaskan bahwa, dalam bidang pengajaran bahasa, 

analisis kesalahan berbahasa dipergunakan untuk menunjang segi didaktis 

metodologis. Kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa menandakan 

pengajaran tidak berhasil atau gagal. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa yang 

sering dibuat oleh siswa harus dikurangi dan kalau dapat dihapuskan sama sekali. 

Menganalisis kesalahan dalam hal menulis  yang dibuat oleh siswa jelas 

memberikan manfaat, karena pemahaman terhadap kesalahan itu merupakan 

umpan-balik yang sangat berharga bagi pengevaluasian dan perencanaan 

penyusunan materi dan strategi pengajaran di kelas. Persoalan kesalahan 

berbahasa, kurangnya penguasaan kaidah bahasa oleh pembelajar, karena faktor 

kelelahan atau ketelitian yang dialami pembelajar, siswa masih saja menggunakan 

kata yang tidak baku seperti tulisan yang disingkat atau pun diberi tambahan 

seperti menulis  sms (sort message servis). Penggunaan tanda besar, pemisahan 

kata hubung, pemakaian tanda baca. Penulisan sisipan, awalan dan akhiran juga 

kurang dikuasai oleh siswa, mereka hanya menulis tentang apa yang mereka 

pikirkan saja tetapi tidak memperhatikan bagaimana kaidah penulisan yang benar.  
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Hal-hal seperti di atas kurang diperhatikan oleh siswa, padahal hal tersebut sangat 

penting dalam pelajaran bahasa Indonesia.   

Tarigan (1982:56) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, waktu 

kita habiskan untuk keempat kegiatan berbahasa yang rincianya sebagai berikut: 

yaitu mendengarkan (45%), berbicara (30%), membaca (16%), dan menulis (9%). 

Dengan demikian membuktikan bahwa menulis memang tidak banyak diminati. 

Fenomena rendahnya pembelajaran kemampuan menulis terutama pembelajaran 

menulis narasi juga terjadi di kelas X SMA 3 Muhammadiyah  Batu. Hal ini dapat 

dilihat dari data pendukung yang diperoleh pada saat guru memberikan tugas 

mengarang pada awal semester. Rata-rata siswa mendapat nilai yang kurang dari 

standart ketuntasan minimal, yakni memperoleh nilai 60, bahkan nilai terendah 

yang diperoleh siswa adalah nilai 40. Peneliti mengadakan observasi saat proses 

pembelajaran ditemukan beberapa permasalahan diantaranya, kondisi siswa yang 

datang ke sekolahan tanpa adanya persiapan atau semangat belajar, banyak siswa 

yang kurang memperhatikan penggunaan tanda baca, pemakaian huruf yang salah, 

menggunakan kata tidak baku, dan salah penulisan. Akan tetapi, juga terdapat 

beberapa siswa yang menggunakan penulisan yang telah disempurnakan. 

Dalam pelaksanaan pengajaran menulis, umumnya guru hanya 

menyampaikan teori menulis dan kurang memberi kesempatan siswa berlatih 

menulis. Fenomena tersebut menjadikan siswa kurang berminat dan termotivasi 

untuk menulis. Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam kegiatan menulis 

menjadi salah satu alasan rendahnya kemampuan menulis. Akibatnya, siswa pun 
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mengalami kesulitan dalam mengolah kosa kata dan menuangkan ide ke dalam 

bentuk tulisan yang utuh.  

Analisis kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh guru merupakan salah 

satu bentuk dari evaluasi pembelajaran. Dengan analisis itu, dapat diketahui dan 

dipahami kesalahan-kesalahannya serta faktor-faktor penyebab timbulnya 

kesalahan. Hal ini dapat digunakan sebagai umpan balik dalam proses 

pembelajaran berikutnya. Dengan analisis kesalahan berbahasa, guru atau 

perencana pengajaran akan lebih mudah untuk memilih, menyususun, 

menyajikan, dan melatihkan bahan pelajaran bahasa yang harus dikuasai murid-

muridnya.  

Penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa telah diteliti oleh beberapa 

ahli, seperti yang dilakukan oleh Ine Erna Andriana tentang “Analisis Kesalahan 

Berbahasa Indonesia dalam Tulisan Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 

Malang”. Penelitian yang dilakukan oleh Ine difokuskan pada wujud kesalahan 

penulisan huruf, wujud kesalahan tanda baca, dan wujud kesalahan penulisan dan 

pemilihan kata. Penelitian Erindah Widiastutik tentang “Analisis Kesalahan 

Berbahasa pada Penulisan Kata Rubrik Politik Koran Harian Surya Edisi Juli 

2010”. Penelitian yang dilakukan oleh Erindah difokuskan pada kesalahan 

penulisan kata. Penelitian ini difokuskan mengenai kesalahan berbahasa pada 

karangan narasi yang ditulis oleh siswa, meliputi kesalahan ejaan, kesalahan 

pemilihan kata, dan penulisan penyusunan kalimat. Dalam penelitian ini, selain 

meneliti kesalahan yang dilakukan pada subjek yang diteliti juga memberikan 

contoh kesalahan pada setiap kalimat pernyataan kesalahan yang dilakukan oleh 
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subyek penelitian. Penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya.  

Pemikiran-pemikiran di atas yang melatarbelakangi peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul  “Analisis Kesalahan Berbahasa pada 

Karangan Narasi Kelas X SMA 3 Muhammadiyah Batu”. 

1.2 Batasasan Masalah  

Memperhatikan masalah yang akan dibahas sangat luas, maka perlu dibatasi 

agar diperoleh penelitian yang terfokous. Oleh sebab itu, peneliti membatasi 

masalah penelitian. Pembatasan masalah yang diambil peneliti terkait dengan 

deskripsi yang lebih mendalam tentang analisis kesalahan berbahasa pada 

karangan narasi siswa. Analisis kesalahan berbahasa yang dimaksud di sini 

meliputi analisis kesalahan ejaan, analisis kesalahan pilihan kata, dan analisis 

kesalahan kalimat. Pada analisis kesalahan ejaan, terdiri atas, penulisan huruf 

kapital dan penulisan tanda baca. Pada analisis kesalahan pilihan kata yaitu kata 

tidak baku dan unsur serapan. Sedangkan kesalahan kalimat yaitu kalimat tidak 

padu.   

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana wujud kesalahan ejaan dalam menulis karangan narasi siswa kelas 

X SMA 3 Muhammadiyah Batu? 
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b. Bagaimana wujud kesalahan pilihan kata dalam karangan narasi siswa kelas X 

SMA 3 Muhammadiyah Batu? 

c. Bagaimana wujud kesalahan penyusunan kalimat dalam menulis karangan 

narasi siswa kelas X SMA Muhamadiyah Batu? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan dalam tulisan 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui wujud kesalahan ejaan dalam menulis karangan narasi 

siswa kelas X SMA 3 Muhamadiyah Batu. 

b. Untuk mengetahui wujud kesalahan pilihan kata dalam menulis karangan 

narasi siswa kelas X SMA 3 Muhamadiyah Batu. 

c. Untuk mengetahui wujud kesalahan penyusunan kalimat dalam menulis  

karangan narasi siswa kelas X SMA Muhamadiyah Batu.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang sudah berlaku, selain itu bermanfaat untuk mengembangkan teori-

teori tentang ilmu bahasa.  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:  

a. Manfaat bagi guru bidang studi  
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Penelitian ini dapat memberikan evaluasi pembelajaran agar lebih mudah 

untuk memilih, menyususun, menyajikan, dan melatihkan bahan pelajaran bahasa,   

sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran berikutnya. Dengan  adanya 

analisis, dapat diketahui dan dipahami kesalahan-kesalahannya serta faktor-faktor 

penyebab timbulnya kesalahan.  

b. Manfaat bagi siswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan siswa dalam hal 

memahami kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan kegiatan 

menulis pada umumnya dan menulis karangan narasi pada khususnya, dengan 

menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang telah ditetapkan dan meningkatkan 

kreativitas serta keberanian siswa dalam berfikir.   

1.6  Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pendefinisihan istilah, dijelaskan 

definisi operasional yang dapat membantu pemahaman pembaca dalam membaca 

hasil penelitian ini.  

a. Kesalahan berbahasa adalah sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau 

tulisan sang pelajar. (Tarigan, 1988:141) 

b. Kesalahan ejaan adalah kesalahan penulisan kata atau kesalahan menggunakan 

kata, huruf, dan tanda baca. (Tarigan, 1988:198) 

c. Kalimat adalah sekelompok kata yang merupakan suatu kesatuan yang 

menggutarakan suatu pikiran atau perasaan. ( KBBI, 1984:437) 
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d. Kalimat efektif kalimat efektif juga diartikan sebagai kalimat yang memiliki 

kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran 

pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau 

penulis. (Tim Dosen, 2010:44) 

e. Karangan adalah menyampaikan susunan cerita melalui bahasa tulis kepada 

masyarakat agar mudah dipahami. (Gie, 2002:3) 

f. Narasi adalah serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud 

memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar 

pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. (Tim Dosen, 2010:102) 

 

 


