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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik 

bagi peserta didik. Interaksi peserta didik  tersebut dapat  terjadi dikarenakan adanya 

suatu alat komunikasi yang disebut sebagai bahasa. Bahasa adalah suatu bentuk 

komunikasi  yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan pada sebuah sistem simbol 

(Santrock, 2011: 187). Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran penting bagi 

peserta didik khususnya untuk SD karena pembelajaran bahasa Indonesia 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat bermanfaat bagi siswa 

sesuai dengan tingkat perkembangannya (Kristiantari, 2004: 70). 

Terdapat beberapa keterampilan dalam berbahasa, terdiri dari empat aspek 

yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut memiliki peran 

penting bagi peserta didik. Keterampilan menyimak memiliki fungsi agar seseorang 

dapat mengetahui informasi yang tidak bisa mereka dapat dengan membaca. 

Keterampilan berbicara berfungsi untuk melatih seseorang agar dapat berkomunikasi 

dan bersosialisasi menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui lisannya. 

Keterampilan membaca berfungsi agar seseorang mendapat suatu informasi yang 

tidak bisa mereka dapat dengan mendengar.  
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Salah satu cara seseorang menuangkan pikiran, perasaan dan gagasan yang 

dimilikinya daat dilakukan dengan cara menulis. Menulis dapat dilakukan oleh 

siapapun. Aktivitas menulis juga dilatihkan di dunia pendidikan bahkan mulai dari 

Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Sekolah dasar (SD) pun juga 

menerapkan aktivitas menulis. Menulis dalam pendidikan dapat membantu siswa 

berlatih berfikir, menuangkan gagasan, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Keterampilan menulis di sekolah dasar merupakan dasar untuk menulis pada 

tingkat selanjutnya, apabila dasarnya sudah kuat pembentukan dan pengembangan 

ketingkat selanjutnya tidak akan terlalu menjadi masalah lagi. Keterampilan menulis 

merupakan Kemampuan menulis yang perlu diperhatikan secara khusus, apalagi di 

era globalisasi ini seorang pendidik dituntut untuk meningkatkan kemampuan 

menulis pada peserta didik. 

Pembelajaran menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang 

paling rumit diantara jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya, karena menulis 

bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga 

mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang 

teratur (Mulyati, 2009: 1.13). Contoh bentuk dan produk bahasa dalam menulis, 

antara lain: artikel, esai, laporan, resensi, karya sastra, buku komik, dan cerita. 

Menulis laporan merupakan  salah satu cara seseorang menuangkan pikiran, 

perasaan dan gagasan yang dimilikinya yang penyusunannya berbentuk tulisan dan 

fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan yang dapat dipertanggungjwabkan 

oleh sang penulis. Menyusun Laporan juga dapat melatih keterampilan menulis siswa 

mengenai penggunaan pemilihan kata, penggunaan kata depan, penggunaan 
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pemenggalan kata, penggunaan afiks, penggunaan huruf kapital, penggunaan ejaan, 

dan kerapian tulisan dalam membuat laporan tertulis.  

Berdasarkan hasil observasi awal di SDN Mojolangu 5 Malang, peneliti 

mengamati bahwa terdapat pembelajaran membuat laporan tertulis pada kelas V pada 

tema I Subtema I. Menurut guru kelas V, pembelajaran menulis pada kelas V seperti 

membuat laporan tertulis sangat penting diajarkan karena dapat melatih siswa 

khususnya dalam keterampilan menulis agar ditingkat selanjutnya siswa dapat lebih 

baik dalam menulis. Namun, tidak semua siswa dapat menulis dengan baik, ada siswa 

yang dengan mudah membuat tulisan dalam bentuk laporan dengan baik, tetapi juga 

ada siswa yang tidak dapat menghasilkan tulisan dalam bentuk laporan dengan baik 

walaupun sudah melakukan latihan-latihan. Kemampuan siswa dalam membuat 

laporan tertulis harus dideteksi sedini mungkin agar dimasa mendatang atau ditingkat 

selanjutnya siswa tidak mengalami kesalahan dalam menulis.  

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membuat laporan tertulis,  

perlu dilakukan analisis kesalahan berbahasa dalam membuat laporan tertulis 

tersebut. Menurut Iswatiningsih (2003: 1) analisis kesalahan berbahasa merupakan 

prosedur kerja dalam menelaah kesalahan berbahasa yang meliputi: pengumpulan 

data, mengenali data kesalahan, mengelompokkan jenis-jenis kesalahan. Selanjutnya 

kesalahan berbahasa juga menjelaskan dan pola kesalahan berbahasa berdasarkan 

sumber-sumber teori yang telah disusun. Selain itu, menurut Yulianto dan Mintowati 

(2010: 2.5) Analisis kesalahan berbahasa adalah kajian terhadap segala aspek 

kesalahan dalam pembelajaran bahasa, baik kesalahan akibat interferensi maupun 

akibat penyamarataan atau overgeneralisali. 
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Berdasarkan karakteristik persoalan yang terdapat pada siswa di SDN 

Mojolangu 5 Malang yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa tulis dan 

pentingnya pengetahuan berbahasa tulis yang benar serta mengingat karakteristik 

analisis kesalahan berbahasa yang mengacu pada interferensi maupun 

overgeneralisasi, maka peneliti berkesimpulan untuk mengkaji permasalahan tersebut 

dalam suatu penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Siswa 

dalam membuat Laporan tertulis pada Tema VIII Subtema II Kelas V SDN 

Mojolangu 05 Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

Taksonomi kesalahan berbahasa terbagi dengan tiga kesalahan berbahasa  

yaitu (1) berdasarkan kategori linguistik (2) strategi permukaan dan (3) kategori 

komparatif. Fokus pada penelitian ini berupa taksonomi kesalahan berbahasa 

berdasarkan kategori linguistik. Berdasarkan latar belakang maka permasalahan 

penelitian ini  dirumuskan dalam tiga pertanyaan pokok. Ketiga pertanyaan tersebut 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud kesalahan berbahasa dari segi morfologi pada laporan tertulis 

siswa kelas V SDN Mojolangu V Malang? 

2. Bagaimana wujud kesalahan berbahasa dari segi sintaksis pada laporan tertulis 

siswa kelas V SDN Mojolangu V Malang? 

3. Bagaimana wujud kesalahan berbahasa dari segi leksikal pada laporan tertulis 

siswa kelas V SDN Mojolangu V Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa  dari segi morfologi pada laporan 

tertulis siswa kelas V SDN Mojolangu V Malang 

2. Mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa dari segi sintaksis pada laporan 

tertulis siswa kelas V SDN Mojolangu V Malang 

3. Mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa dari segi leksikal pada laporan 

tertulis siswa kelas V SDN Mojolangu V Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam bidang 

analisis kesalahan berbahasa. Khususnya dalam membuat laporan tertulis yang 

dilakukan oleh siswa SD. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya serta 

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti referensi untuk peneliti lain dalam menganalisis kesalahan 

berbahasa tertulis. 

b. Bagi guru dapat memberikan pengetahuan tentang cara penulisan laporan yang 

benar dan mengetahui analisis kesalahan berbahasa kepada siswa dengan tepat. 



6 
 

c. Bagi siswa dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

sebuah laporan yang baik. 

d. Bagi sekolah dapat digunakan dalam upaya memperbaiki pembelajaran menulis 

laporan dari yang sebelumnya.  

 

E. Definisi Istilah 

Pelaksanaan penelitian yang berjudul “Analisis kesalahan berbahasa siswa 

dalam membuat laporan tertulis pada tema I Subtema I Kelas V di SDN Mojolangu 

05 Malang” peneliti perlu memberikan definisi istilah agar tidak terjadi kesalahan 

terhadap penelitian ini, sehingga terdapat kesamaan antara persepsi peneliti dengan 

persepsi pembaca. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kesalahan berbahasa terdiri dari kesalahan pengimbuhan,  kesalahan pengulangan, 

kesalahan pembentukan klausa, dan kesalahan pembentukan kalimat.  

2. Kesalahan morfologi menyangkut kesalahan pembentukan kata, yang meliputi 

kesalahan berbahasa yang terkait dengan pengimbuhan, pengulangan. 

3. Kesalahan leksikal menyangkut kesalahan pemilihan kata dalam kalimat. Pilihan 

kata adalah mutu dan kelengkapan kata yang dikuasai seseorang sehingga ia 

mampu menggunakan secara tepat dan cemat berbagai perbedaan dan ersamaan 

makna dan kata sesuai dengan tujuan dan gagasan yang akan disampaikan, serta 

kemampuan untuk memperoleh bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa 

yang dimiliki pembaca dan pendengar. 
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4. Kesalahan sintaksis menyangkut kesalahan penyusunan kalimat, yang

diklasifikasikan ke dalam kesalahan pembentukan klausa, dan kesalahan

pembentukan kalimat.




