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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia berkembang melalui proses pendidikan, melahirkan suatu

pandangan bahwa pendidikan pada dasarnya sebagai pelayanan untuk membantu

pengembangan personel sepanjang hidup. Hal ini didasari adanya perubahan

sosial masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, perubahan

pekerjaan dan tuntutan kebutuhan orang dewasa, semuanya semakin menuntut

peranan pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan mempunyai tujuan membentuk kualitas sumber daya manusia

yang bermutu, harus dimulai dari pendidikan dasar yang diperuntukkan bagi anak-

anak, karena pada dasarnya anak-anak adalah individu yang semenjak lahir telah

membawa bekal-bekal yang serba baik, dan menjadi buruk jika mendapat

pengaruh dari kebudayaan atau dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan

pendidikan yang optimal sangat diperlukan bagi perkembangan anak-anak

(Wanita Indonesia, 1993:Edisi III).

Bahasa menjadikan manusia dapat menjalani kehidupan sebagai makhluk

sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari bahasa

memiliki fungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengkomunikasikan isi

pikiran. Sedangkan dalam kehidupan sosial bahasa bisa difungsikan untuk

menyatakan sesuatu, memberikan informasi atau memberikan berbagai

keterangan yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain.

Penggunaan bahasa dapat dilihat dari dua aspek bahasa, yaitu aspek

reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif berkaitan dengan kemampuan dalam
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memahami bahasa, yaitu kaitannya dengan kegiatan menyimak. Sedangkan aspek

produktif berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan suatu bahasa,

misalnya dalam hal menulis ataupun berbicara (Atkinson, 1987: 574).

Berbicara merupakan suatu kegiatan seseorang mengungkapkan segala apa

yang ada dalam pikiran dan benaknya melalui bahasa lisan kepada pendengar.

Dalam berbahasa secara lisan, seorang pembicara harus dapat mengungkapkan ide

secara jelas dan terangkai secara logis. Ide yang jelas dan terangkai secara logis

maksudnya adalah bahwa pesan yang disampaikan mempunyai struktur kalimat

yang mudah dipahami dan diterima oleh akal pikiran.

Atkinson (1987: 578) berpendapat bahwa seorang anak akan belajar

berbicara berawal dari menirukan suara-suara yang didengarnya. Dari hasil tiruan

tersebut mereka akan berusaha menguasai semua tingkat bahasa, bukan hanya

bunyi bahasa yang tepat tetapi juga bagaimana bunyi tersebut dapat

dikombinasikan menjadi kalimat untuk mengekspresikan sebuah pikiran. Sejak

lahir manusia dikenalkan atau dilatih berbahasa melalui cara diperdengarkan

suara-suara atau bunyi-bunyian di lingkungan sekitar. Latihan mendengarkan

suara ini merupakan salah satu faktor penting dalam berbahasa.

Untuk siswa TK Tunas Bangsa Plabuhan Jombang terdapat 2 kelas yaitu A

dan B. Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas B rata-rata berusia 4-5 tahun.

Berkaitan dengan penguasaan bahasa anak pada usia tersebut biasanya

kemampuan yang dimaksud hanya sebatas pada kemampuan produktif yang

berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan suatu bahasa. Bahasa yang

dihasilkan anak masih berupa tuturan yang sederhana, sehingga kemampuan

produktifitas anakpun masih sebatas pada kemampuan berbicara dengan bahasa
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yang sederhana pula. Demikian juga dalam hal berbicara, lazimnya bahasa yang

dimunculkan cenderung pada kalimat yang berpola sederhana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji

permasalahan mengenai kemampuan anak TK pada usia 4-5 tahun dalam hal

bercerita dan mengembangkan struktur (pola) kalimat melalui tindak tuturnya

berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga judul penelitian ini adalah

“Struktur Kalimat dalam Tuturan Lisan Siswa Kelas B  TK Tunas Bangsa

Plabuhan Jombang.”

1.2 Jangkauan dan Batasan Masalah

Masalah yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan struktur kalimat

khususnya pada pola dasar kalimat memiliki jangkauan masalah yang sangat luas.

Mengingat luasnya cakupan penelitian dan adanya keterbatasan pengetahuan,

pengalaman, waktu, serta tenaga, maka perlu diadakan pembatasan. Aspek yang

mendasari dari batasan tersebut yakni pertama ditinjau dari segi fungsi yang

meliputi S, P, O, PEL, dan KET. Kelima unsur ini memang tidak selalu ada dalam

satu klausa. Aspek yang kedua dari segi kategori kata yakni meliputi nominal dan

verbal. Tidak semua kategori kata atau frase dapat menduduki semua fungsi

klausa. Aspek yang ketiga dari segi makna yang meliputi pelaku atau tindakan

yang diujarkan (Ramlan, 1986: 79).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan jangkauan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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1. Bagaimana wujud pola kalimat dalam tuturan siswa kelas B TK Tunas

Bangsa Plabuhan Jombang dalam aktivitas bercerita dilihat dari segi

fungsi unsur-unsurnya?

2. Bagaimana wujud pola kalimat dalam tuturan siswa kelas B TK Tunas

Bangsa Plabuhan Jombang dalam aktifitas bercerita dilihat dari segi

makna unsur-unsurnya?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tentang

struktur kalimat yang digunakan siswa kelas B TK Tunas Bangsa Plabuhan

Jombang.

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Menganalisis wujud pola kalimat dalam aktivitas bercerita siswa dari segi

unsur-unsur fungsinya.

b. Menganalisis wujud pola kalimat dalam aktivitas bercerita siswa dari segi

unsur-unsur maknanya.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan adanya berbagai

wujud struktur kalimat sederhana yang dimunculkan anak pada usia 4-5 tahun

dalam aktivitas berceritanya. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan antara lain

sebagai berikut:
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1. Bagi masyarakat, khususnya bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan

bahan pertimbangan untuk mengetahui perkembangan bahasa anak berusia

4-5 tahun.

2. Bagi pengajaran bahasa Indonesia, khususnya di sekolah Taman Kanak-

kanak/ play group, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran

mengenai kemampuan anak dalam berbahasa pada masa prasekolah,

sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif menetapkan

pelajaran Bahasa Indonesia.

3. Bagi pembinaan dan pengembangan bahasa, hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan bahasa anak,

khususnya dalam berbahasa lisan.

4. Bagi peneliti berikutnya, perlu mengadakan penelitian tentang aspek

kalimat yang lebih luas dan mendalam.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan

pengertian atau kekurang jelasan makna seandainya penegasan istilah tidak

diberikan (PPKI, 2000: 13).

1. Telaah

Yang dimaksud telaah dalam penelitian ini yaitu mengkaji struktur kalimat

dalam bercerita siswa kelas B TK Tunas Bangsa Plabuhan Jombang.

Telaah adalah suatu kajian atau pemeriksaan (KBBI, 2003: 115).
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2. Struktur Kalimat

Struktur kalimat disini merupakan konstruksi sintaksis yang mengandung

unsur-unsur predikasi (Hasan, 2003:321).

Yang dimaksud struktur kalimat dari penelitian ini adalah susunan atau pola

kalimat yang diucapkan oleh siswa.

3. Tindak Tutur Bercerita

Tindak tutur merupakan segala tindak atau aktifitas yang dilakukan siswa saat

bercerita dalam kegiatan yang dilakukan oleh penutur. Dalam suatu peristiwa

tutur peran penutur dan pendengar dapat berganti-ganti. Pihak yang tadinya

menjadi pendengar sesudah mendengar dan memahami ujaran yang

diucapkan oleh penutur akan segera bereaksi melakukan tindak tutur, sebagai

pembicara atau penutur. Tindak tutur merupakan peristiwa sosial karena

menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu

(Chaer, 2004: 49).

Maksud dari tindak tutur bercerita dalam penelitian ini adalah segala aktivitas

atau tindakan yang dilakukan siswa saat bercerita Siswa Kelas B TK Tunas

Bangsa Plabuhan Jombang.

4. Yang dimaksud Siswa Kelas B TK Tunas Bangsa Plabuhan Jombang dalam

penelitian ini adalah siswa yang tercatat sebagai siswa di TK yang umurnya

kira-kira antara 4 hingga 5 tahun.


