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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang     

Bahasa merupakan  alat  komunikasi  yang  sangat  penting  bagi  manusia. 

Melalui  bahasa,  seseorang  dapat  mengungkapkan  segala  pengetahuan,  pesan 

pikiran, gagasan, dan  sebagainya. Bahasa merupakan  lambang yang arbitrer yang 

dipergunakan oleh manusia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi 

diri. Menurut Sumarsono (2008: 18) orang‐orang Yunani yang pengaruhnya cukup 

besar  sampai  sekarang,  menganggap  bahasa  itu  sebagai  alat  manusia  untuk 

mengekspresikan  pikiran  dan  perasaannya.  Batasan  ini  benar,  tetapi  tidak 

seluruhnya    karena  batasan  tersebut memberi  kesan,  orang  baru  berbahasa  jika 

ada pikiran atau perasaan yang  ingin diungkapkan. Yang dilupakan adalah bahasa 

itu juga dapat memengaruhi pikiran. 

Bahasa merupakan  fenomena  sosial,  lambang bersistem  yang digunakan 

oleh sekelompok masyarakat sebagai sarana atau alat berkomunikasi. Oleh karena 

itu, keberadaan suatu bahasa tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang memiliki 

dan  menggunakannya.  Penggunaan  bahasa  dalam  aktivitas  komunikasi  ini 

merupakan cerminan kodrat humanitas masyarakat yang membedakannya dengan 

makhluk lainnya.  

Bahasa memiliki beberapa sifat. Salah satu sifat yang dimiliki oleh bahasa 

yaitu universal. Artinya,  setiap bahasa memiliki  sifat yang  sama dan hal  tersebut 

menjadi  ciri  sebuah  keuniversalan  bahasa.  Untuk  memperoleh  sifat  tersebut 

beserta hal‐hal di dalamnya, peneliti bahasa pada umumnya memanfaatkan sarana 

kontrastif  sebagai metodenya. Metode kontranstif  tersebut ditujukan  tidak untuk 

mencari letak perbedaan tiap‐tiap bahasa tetapi digunakan sebagai sarana mencari 

sifat bersama yang ada pada bahasa‐bahasa tersebut. 

Pendidikan  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  meningkatkan  kualitas 

sumber  daya  manusia.  Pendidikan  ditempuh  melalui  usaha  sadar  untuk 

menyiapkan  peserta  didik  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan  atau 
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latihan.  Salah  satu  wujud  pendidikan  yang  diterapkan  di  sekolah  maupun  di 

lingkungan  keluarga  sejak  dini  adalah  pendidikan  bahasa  karena  bahasa 

merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan.  Melalui  bahasa 

seseorang  dapat  berinteraksi  satu  dengan  yang  lain, menyatakan  pikiran,  dan 

perasaan  terhadap  orang  lain,  mengembangkan  ekspresi,  dan  sekaligus 

mengembangkan kemampuan intelektual. 

Pendidikan  bahasa  di  sekolah  merupakan  salah  satu  upaya  untuk 

mencapai kecakapan berbahasa sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi sebagai alat 

komunikasi  maupun  sebagai  sarana  berpikir  dan  bernalar.  Untuk  memenuhi 

fungsi  berkomunikasi,  pembelajaran  bahasa,  terutama  bahasa  Indonesia  di 

sekolah,  bertujuan  meningkatkan  keterampilan  berbahasa.  Dengan  mengutip 

pendapat  Nida  dan  Harris,  Tarigan  (2008:1)  berpendapat  bahwa  keterampilan 

berbahasa mencakup empat komponen, yakni keterampilan menyimak (listening 

skills), berbicara  (speaking skills), membaca  (reading skills), dan menulis  (writing 

skills). Keempat komponen keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan 

sehingga oleh Tarigan (2008:1) disebut dengan catur tunggal. 

Bahasa  Indonesia merupakan  sarana  penting bagi  pembangunan  bangsa 

dan  negara  (Halim  dalam  Lapoliwa,  1990:  1).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, 

penyediaan  buku  tata  bahasa  Indonesia  untuk  berbagai  lapisan  masyarakat 

merupakan  hal  yang mutlak  setidaknya  di  samping  beberapa  buku  tata  bahasa 

Indonesia  yang  telah  ada.  Hal  ini  didasarkan  pada  argumentasi  bahwa  kaidah 

bahasa  pada  asasnya merupakan  rumusan mengenai  keteraturan  yang  terdapat 

pada bahasa (Stockwell dalam Lapoliwa, 1990: 1).  

“Pembelajaran  bahasa  Indonesia  diarahkan  untuk  meningkatkan 
kemampuan  peserta  didik  untuk  berkomunikasi  dalam  bahasa  Indonesia  dengan 
baik  dan  benar,  baik  secara  lisan  maupun  tulis,  serta  menumbuhkan  apresiasi 
terhadap hasil karya kesastraan manusia  Indonesia  (BSNP,2006a: 1). Rumusan  ini 
menunjukkan  bahwa  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  diselenggarakan  untuk 
meningkatkan  kemampuan  peserta  didik  dalam  bersosialisasi  dengan  sesama 
dalam berbagai kesempatan baik resmi, maupun tidak resmi, dengan berbagai alat 
komunikasi baik tulis maupun lisan” (Sufanti, 2010: 12). 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia dikembangkan dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara serta sebagai produk 

budaya intelektual. Pernyataan tersebut menjadi titik tolak perumusan tujuan mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis. 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. 

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan kemampuan 

berbahasa. 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia (BNSP, 2006a; 2006b; 2006c). 

Jabaran  tujuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  mata  pelajaran  bahasa 

Indonesia berkawajiban menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran bahwa 

bahasa Indonesia adalah merupakan jati diri atau identitas nasional yang mengikat 

masyarakat Indonesia sebagai bangsa. Konsekuensinya, mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra  Indonesia  sekaligus menyiapkan  peserta  didik  untuk memiliki  kompetensi 

linguistik  dan  komunikasi  agar  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam 

berbagai kepentingan. 

Penggunaan  buku  pelajaran  atau  materi  ajar  di  sekolah  dasar  sampai  

sekolah  lanjutan  atas,   ditetapkan oleh guru dengan persetujuan  kepala  sekolah. 

Pengadaan buku pelajaran dan yang digunakan sebagai sumber materi ajar harus 

sesuai berdasarkan pada Standar Isi yang sudah ditetapkan dengan PP RI Nomor 19 
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tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Begitu  juga  buku‐buku  mata 

pelajaran  Bahasa  Indonesia  harus  berdasarkan  Standar  Kompetensi  dan 

Kompetensi Dasar yang sudah ditetapkan. 

“Rumusan  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  dalam  kurikulum 
mengisyaratkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki tugas yang cukup 
berat. Pemahaman guru terhadap substansi dan ruang  lingkup  isi kompetensi dan 
bahan  ajar  secara  langsung  akan  berpengaruh  terhadap  derajat  keberhasilan 
pencapaian kompetensi yang ditargetkan. Perspektif    teoretik penyusunan bahan 
ajar  dapat membantu  guru menyusun  bahan  ajar  keterampilan  berbahasa  yang 
relevan kebutuhan komunikasi peserta didik dalam kehidupan nyata. Hasil belajar 
bahasa    Indonesia akan mempengaruhi berbagai performansi yang menggunakan 
bahasa sebagai media komunikasi” (Pratiwi, 2009: 191). 

 
Tidak  jauh berbeda dengan buku mata pelajaran atau materi ajar bahasa 

Indonesia di tingkat sekolah lanjutan, untuk buku materi perkuliahan di perguruan 

tinggi  tentu  juga  berdasarkan  pada  ketentuan/  peraturan  yang  berlaku  di 

perguruan  tinggi, atau menurut Rencana Mutu Perkuliahan  (RMP) dan  silabus. Di 

perguruan  tinggi  negeri  dan  perguruan  tinggi  swasta  pada  fakultas  FKIP  prodi 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan Fakultas Sastra yang ada prodi bahasa 

dan sastra  Indonesia, tentu ada mata kuliah sintaksis. Untuk mata kuliah tersebut 

sudah barang tentu para mahasiswa dan dosen pengampunya menggunakan buku 

sumber  sebagai materi    ajar.  Banyak materi  ajar  sintaksis  yang  sudah  tercetak 

ditawarkan oleh para penerbit atau para penulis. Namun, para dosen  tentu  tidak 

akan  sembarangan  untuk  menentukan  pilihan  materi  ajar  mana  yang  akan 

digunakan untuk menyampaikan mata kuliah sintaksis.   

Berdasarkan  pemikiran  di  atas  akan  dilakukan  kajian  yang  berkaitan 

dengan sumber materi ajar mata kuliah Sintaksis yang dilaksanakan di perguruan 

tinggi  negeri  dan  perguruan  tinggi  swasta  di  Jawa  Tengah  (Jateng)  dan  Daerah 

Istimewa  Yogyakarta  (DIY).    Melalui  kajian  tersebut  diharapkan  mampu 

memberikan model  pengembangan materi  ajar mata  kuliah  Sintaksis.  Selain  itu, 

penelitian  ini  akan  mendeskripsikan,  (1)  materi  ajar  yang  ada  pada  buku‐buku 

sintaksis yang digunakan oleh dosen di perguruan tinggi; (2)  klasifikasi materi ajar 



5 
 

sintaksis  pada  buku  dan materi  yang  diajarkan  oleh  dosen;  dan  (3)  perbedaan 

materi ajar  antara satu buku dengan buku lain. 

 

B. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan  latar  belakang masalah  tersebut  di  atas,  diajukan  rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Materi ajar apa yang ada pada buku‐buku sintaksis yang digunakan oleh dosen 

di Perguruan Tinggi? 

2. Bagaimanakah  klasifikasi  materi  ajar  sintaksis  pada  buku  dan  materi  yang 

diajarkan oleh dosen? 

3. Adakah perbedaan materi ajar sintaksis antara satu buku dengan buku  lain?  

 

C. Tujuan Penelitian 

    Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  ini adalah   mendeskripsikan  

sumber materi ajar untuk mata kuliah yang dilaksanakan di perguruan tinggi negeri 

dan swasta di  Jawa Tengah dan Daerah  Istimewa Yogyakarta, meliputi.  (1) Materi 

ajar yang ada pada buku‐buku  sintaksis yang digunakan oleh dosen di Perguruan 

Tinggi. (2) Klasifikasi materi ajar sintaksis pada buku dan materi yang diajarkan oleh 

dosen. (3) Perbedaan materi ajar sintaksis antara satu buku dengan buku lain. 

 

D. Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoretis maupun praktis.  

(1) Manfaat Teoretis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  mengembangkan  prinsip‐

prinsip  materi  ajar  mata  kuliah  sintaksis.  Hal  ini  semakin  penting  bagi 

keperluan  kajian  teoretis manakala dikaitkan dengan masih minimnya bahan 

referensi    yang  membahas  materi  ajar  untuk  meningkatkan  pemahaman 

mahasiswa mengenai pembelajaran sintaksis.    
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(2) Manfaat Praktis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  lembaga  pendidikan  LPTK 

/sekolah  maupun  dosen/guru.  Lembaga  pendidikan  LPTK/Sekolah  dapat 

memanfaatkan  hasil  studi  ini  untuk  pengembangan  kompetensi  para  calon 

guru/para  guru  di  bidang  pembelajaran.  Kompetensi  dalam  bidang 

pembelajaran  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  karena  pembelajaran 

bermutu merupakan  jantungnya pendidikan  secara umum. Para dosen  /guru 

dapat memanfaatkan model produk studi ini untuk penyelengggaraan layanan 

pembelajaran bagi peningkatan pemahaman konsep mahasiswa/peserta didik, 

dan desain modelnya dapat diaplikasikan untuk pengembangan desain model 

materi ajar mata kuliah secara lebih lanjut. 


