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  BAB I 

PENDAHULUAN     

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia dalam 

masyarakat. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi 

baik secara verbal maupun non verbal. Pada hakikatnya bahasa merupakan salah 

satu alat komunikasi. Bahasa juga merupakan salah satu alat yang efektif untuk 

menciptakan siswa yang memiliki watak tangguh serta kompetitif.  

Belajar bahasa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa yang disebut 

dengan kemampuan komunikatif. Kemampuan komunikatif inilah yang 

diperlukan untuk melaksanakan berbagai tindakan dengan menggunakan bahasa 

sebagai alat utamanya dalam rangka melakukan hubungan sosial dengan 

lingkungan sekitar (Depdiknas, 2007:3). 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar (SD) mempunyai peranan penting yang sangat strategis karena memberikan 

bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung. Selain itu, pembelajaran bahasa 

Indonesia juga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat 

bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Belajar bahasa 

Indonesia untuk siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan 

membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan 

menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan. 
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Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah 

bahasa verbal/lisan atau berbicara. Manusia bisa berkomunikasi satu dengan 

lainnya dengan menggunakan bahasa verbal/lisan, dalam menyatakan maupun 

menerima informasi yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lainnya. 

Kata-kata yang berdiri sendiri tidak akan membuat suatu bahasa karena dalam 

suatu bahasa kita perlu merangkaikan kata-kata tersebut dengan baik sehingga 

terbentuk makna yang baik pula. 

Tujuan pengembangan berbahasa anak di tingkat Sekolah Dasar adalah 

anak mempunyai kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, 

sehingga mampu berkomunikasi secara efektif. Guru terutama kelas tinggi dalam 

merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran berbahasa harus secara 

terpadu antara aspek keterampilan berbahasa dengan bidang studi lainnya. Strategi 

ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi hasil pembelajaran yang belum 

memuaskan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran pokok 

yang sering dijadikan tolok ukur dalam Ujian Nasional mencakup empat aspek 

keterampilan, yaitu: (1) keterampilan menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) 

keterampilan membaca, (4) ketermpilan menulis. Keempat aspek keterampilan 

tersebut diajarkan secara terpadu dan berkaitan erat satu dengan yang lainnya 

disesuaikan dengan karakteristik dan tingkatan siswa dalam belajar bahasa dan 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara lisan 

maupun tertulis (Mulyati, dkk, 2009 : 8). 
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Kualitas keterampilan berbahasa anak-anak banyak ditentukan kepada 

kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang 

dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan anak-anak terampil berbahasa. 

Kuantitas dan kualitas kosakata seorang siswa turut menentukan keberhasilannya 

dalam kehidupan. 

Kosakata memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa. Meskipun 

kosakata tidak selalu dijadikan prioritas dalam pembelajaran bahasa, perhatian 

pada kosakata dalam pembelajaran bahasa telah meningkat dengan cepat akhir-

akhir ini dan para ahli sekarang menekankan perlunya pendekatan yang sistematik 

untuk pembelajaran kosakata. Salah satu pendorong meningkatnya status kosakata 

dalam pembelajaran bahasa adalah berkembangnya pendekatan komunikatif dan 

metode yang menekankan pemahaman. Pentingnya kosakata dalam pembelajaran 

bahasa juga diilustrasikan oleh Wilkins (Thornbury, 2002:13), yang menyatakan 

bahwa “Without grammar, little can be conveyed; without vocabulary, nothing 

can be conveyed”. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa dengan mempelajari 

kosakata seseorang akan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dengan 

cepat.  

Kemampuan berbahasa anak-anak atau peserta didik perlu didukung oleh 

penguasaan kosakata. Hal ini disebabkan karena bahasa terdiri dari beberapa 

unsur yang disusun secara beraturan agar membentuk suatu pola untuk dapat 

menjadi bermakna. Banyaknya kosakata yang dikuasai seseorang sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi orang tersebut. Melalui kosakata, 

seseorang dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Melalui kosakata, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya serta 
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mengomunikasikan pesan kepada orang lain. Penguasaan kosakata pada individu 

dimulai dari pengenalan bahasa ibu melalui proses pembudayaan alami. Seiring 

berkembangnya usia, kemudian kosakata diperoleh pada pendidikan formal 

melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penguasaan kosakata, 

seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara lisan maupun tulis tanpa 

mengalami hambatan. 

Hendrarti (2010:90) menyatakan beberapa alasan mendasar mengapa 

peningkatan kosakata penting dimasukkan di dalam pembelajaran bahasa. 

Pertama ialah bahwa perkembangan dan peningkatan kosakata setiap orang 

berlangsung terus menerus. Kedua, pengetahuan seseorang tentang makna sebuah 

kata berkaitan erat dengan seringnya orang tersebut berhadapan dengan kata 

tersebut. Ketiga, kata juga bisa mempunyai asosiasi dengan kata-kata lainnya. 

Keempat, pengetahuan tentang kosakata juga berkaitan erat dengan pengajaran 

strukutur kalimat.  

Pembelajaran bahasa Indonesia yang menitik beratkan pada penguasaan 

kosakata di SDN 2 Karantengah, Trenggalek sudah dilaksanakan dengan baik. 

Pembelajaran juga dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia pada umumnya. Namun, sebagian besar pembelajaran bahasa itu 

berlangsung dengan strategi yang kurang  tepat, yaitu interaksi antara guru dengan 

teks bukan interaksi antara guru dengan siswa. Sehingga tidak mengherankan 

terlalu banyak siswa belum terampil berbahasa dengan baik. Hal tersebut yang 

menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada awalnya peserta didik kurang menunjukkan 

keaktifan atau ketertarikannya terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung.  



5 

 

 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Penguasaan Kosakata Siswa Kelas IV dalam menulis 

karangan deskripsi di SDN 2 Karangtengah Trenggalek”. Alasan memilih judul 

tersebut karena untuk mengetahui penguasaan kosakata siswa dengan menulis 

karangan serta menemukan permasalahan lain dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti “Penguasaan 

Kosakata Siswa Kelas IV dalam menulis karangan deskripsi di SDN 2 

Karangtengah Trenggalek”, yaitu dengan menerapkan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka perlu adanya 

suatu rumusan masalah untuk memberikan arahan  pada langkah-langkah untuk 

penelitian selanjutnya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penguasaan kosakata siswa kelas IV dalam menulis karangan 

deskripsi dari segi pemilihan kata di SDN  2 Karangtengah Trenggalek? 

2. Bagaimana penguasaan kosakata siswa kelas IV dalam menulis karangan 

deskripsi dari segi penggunaan bahasa di SDN  2 Karangtengah 

Trenggalek? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk memperoleh mendeskripsikan : 
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1. Penguasaan kosakata siswa kelas IV dalam menulis karangan deskripsi 

dari segi pemilihan kata di SDN  2 Karangtengah Trenggalek 

2. Penguasaan kosakata siswa kelas IV dalam menulis karangan deskripsi 

dari segi penggunaan bahasa di SDN  2 Karangtengah Trenggalek 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara 

praktis seperti berikut ini : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memliki manfaat bagi dunia pendidikan. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan 

metode pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya yang 

berkaitan dengan penguasaan kosakata siswa Sekolah Dasar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pembaca 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi penelitian 

berikutnya 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

pengetahuan mengenai pola penguasaan kosakata dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia 

 

3. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
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4. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian tersebut bisa membantu siswa dalam 

menuangkan ide pikirannya ke dalam tulisan. 

 

5. Batasan Istilah 

1. Kosakata  

Kosakata yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi : kata ganti, kata 

hubung, tata bahasa dan keefektifan kalimat. 

2. Penguasaan kosakata merupakan kemampuan untuk mempergunakan kata-

kata yang dilihat dari segi pemilihan kata dan penggunaan bahasa.  

3. Menulis  

Materi dalam penelitian ini yaitu tentang menulis karangan deskripsi pada 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

4. Karangan Deskripsi 

Jenis karangan deskripsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskripsi tempat dan deskripsi suasana hati. 




