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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran penting dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam suasana resmi maupun tidak resmi, selalu 

terikat oleh suatu alat yang dapat menentukan bisa tidaknya hubungan tersebut 

berlangsung secara wajar. Dengan bahasa seseorang dapat mengemukakan 

perasaan, pikiran, dan kemauannya pada orang lain. Dengan bahasa pula 

seseorang dapat mewujudkan perannya sebagaimana mestinya di dalam 

lingkungan sekitarnya (Kusno, 1985:1). 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud 

seseorang. Sedangkan jika dilihat dari perspektif kebahasaan, istilah komunikasi 

mencakup makna mengerti dan berbicara, mendengar dan merespons suatu 

tindakan. Komunikasi dalam bentuk ujaran mungkin wujudnya berupa kalimat 

bertanya, kalimat negasi seperti tidak dan bukan begitu; atau kalimat permohonan 

dan doa (Ahmad, 2009:27). Bahasa mengatur berbagai macam aktivitas 

kemasyarakatan dan mengarahkan masa depan seseorang. Bahasa memberikan 

perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing tetap mengikat 

kelompok penuturnya dalam satu kesatuan. Tanpa bahasa seseorang akan 

mengalami kesulitan dalam pergaulan hidupnya.  



2 

 

 

Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari untuk 

mengekspresi diri, mengadakan interaksi sosial, adaptasi sosial, dan untuk 

mengadakan kontrol sosial. Bahasa Indonesia juga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam dunia pendidikan, dipakai mulai taman kanak-kanak sampai 

dengan perguruan tinggi sehingga sudah akrab di teliga masyarakat, khususnya 

mahasiswa. Keakraban mahasiswa terhadap bahasa Indonesia mengakibatkan 

sebagian mahasiswa beranggapan bahwa bahasa Indonesia mudah, tidak perlu 

dipelajari secara cermat atau seksama pun sudah bisa. 

Anggapan ini melahirkan sikap sebagian mahasiswa yang kurang peduli 

terhadap bahasa Indonesia yang seharusnya tetap dipelajari untuk meningkatkan 

pengusaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sikap mahasiswa yang kurang 

perduli terhadap bahasa Indonesia mengakibatkan kesadaran dalam menggunakan 

bahasa Indonesia baik dan benar juga kurang. Kekurangpedulian penggunaan 

bahasa Indonesia oleh sebagian mahasiswa ini terbawa dalam penulisan skripsi. 

Dalam (KBBI:2008), skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh 

mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. 

Penulisan skripsi mengikuti metode ilmiah, yang terdiri atas langkah-langkah 

untuk mengorganisasi dan mengatur ide melalui garis pemikiran yang kontekstual 

dan prosedural. Penyusunan skripsi juga harus memperhatikan isi, alur, susunan 

peristiwa, dan bahasa sebagai alat pengungkapan. Digunakannya bahasa efektif 

yang secara efisien memungkinkan terciptanya komunikasi antara penulis dan 

pembaca. Dalam hal ini pengarang juga harus memperhatikan pedoman untuk 

menjaga supaya bahasa tetap santun dan efektif.   
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Dengan demikian pada dasarnya penyusunan skripsi harus disesuaikan 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia 

meliputi bidang-bidang tata bunyi (fonologi), tata bentuk (morfologi), tata kalimat 

(sintaksis), tata makna (semantik), dan penulisan (ejaan). Apabila terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dari kaidah dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku 

pada bahasa Indonesia, oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia dinilai sebagai 

kesalahan berbahasa.  

Kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap bahasa 

Indonesia diduga karena tidak memiliki sikap bahasa yang positif terhadap rasa 

setia, bangga memiliki, dan memelihara bahasa Indonesia masih kurang. Indikasi 

ini bisa terlihat, antara lain mahasiswa yang sering memilih bahasa asing dalam 

pengungkapan maksudnya walaupun dalam bahasa Indonesia sudah ada padanan 

katanya. Hal ini bisa dilihat dari skripsi mahasiswa Teknik Informatika yang 

belum sepenuhnya memenuhi kaidah baebahasa yang benar, khususnya dalam 

penulisan afiksasi. Berdasrkan alasan di atas, peneliti perlu melakukan penelitian 

tentang “Analisis Kesalahan Afiksasi pada Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011”. 

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap seberapa jauh ketidakcermatan 

mahasiawa dalam penulisan afiksasi yang terdapat dalam tugas akhir mahasiswa 

Jurusan Teknik Informatika kemudian mendeskripsikan dan menginterpretasi. 

Melalui kegiatan analisis dalam penelitian ini, peneliti akan mengupas dan 

menginterpretasi kesalahan afiksasi yang terdapat dalam tugas akhir mahasiswa 

non-bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan memberi manfaat bagi 
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banyak kalangan, baik kalangan akademis atau umum. Serta secara langsung 

diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam menentukan keberhasilan dalam 

upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk kesalahan prefiks pada tugas akhir mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011? 

2) Bagaimanakah bentuk kesalahan sufiks pada tugas akhir mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011? 

3) Bagaimanakah bentuk kesalahan konfiks pada tugas akhir mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Bedasarkan latar belakang di atas, akhirnya memunculkan beberapa 

permasalahan mengenai afiksasi pada tugas akhir mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika. Beberapa permasalahan yang dimaksud dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 1) bentuk afiksasi prefiks, 2) bentuk afiksasi sufiks, 3) bentuk 

afiksasi konfiks, 4) bentuk afiksasi infiks, dan 5) bentuk afiksasi suprafiks. 

Mengingat luasnya masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu 

diadakan pembatasan. Hal ini perlu dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, 

biaya, kemampuan, pengetahuan, dan literatur. Permasalahan dalam penelitian ini 
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dibatasi pada masalah kesalahan afiksasi yang meliputi kesalahan afiksasi dalam 

bentuk prefiks, sufiks, dan konfiks pada tugas akhir Mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011. Peneliti memilih 

kesalahan afiksasi bentuk prefiks, sufiks, dan konfiks karena kesalahan bentuk 

inilah yang paling sering ditemui dalam skripsi mahasiswa Teknik Informatika. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi objektif tentang 

kesalahan afiksasi yang mencakup kesalahan berikut ini: 

1) Kesalahan afiksasi dengan bentuk prefiks pada tugas akhir mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011; 

2) Kesalahan afiksasi dengan bentuk sufiks pada tugas akhir mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011; dan 

3) Kesalahan afiksasi dengan bentuk konfiks pada tugas akhir mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2011. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan yang berkepentingan pada khususnya. Bertambahnya pengetahuan dan 

wawasan yang luas mengenai afiksasi bagi (1) calon guru bidang Bahasa dan 

Sastra Indonesia, sebagai ujung tombak dalam pembinaan dan pengembangan 

bahasa Indonesia. (2) peneliti selanjutnya, sebagai pengkajian lebih lanjut, 

khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia. 
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1.6 Definisi Istilah  

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami istilah-

istilah yang digunakan dalam analisis ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut:  

1) Analisis adalah penelitian secara bertahap terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan sebenarnya. 

2) Analisis kesalahan afiksasi adalah analisis terhadap penyimpangan-

penyimpangan kaidah-kaidah bahasa Indonesia pada proses pembentukan kata. 

3) Afiksasi adalah proses pembentukan kata melalui penambahan awalan 

(prefiks), akhiran (sufiks), gabungan imbuhan (konfiks). 

4) Prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar 

atau bentuk dasar. 

5) Sufiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar. 

6) Konfiks adalah imbuhan yang ditambahkan prefiks dan sufiks yang mengapit 

kata dasar dan membentuk satu kesatuan. 

 

 

 

 

 

 

 


