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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, dikaruniai 

akal dan pikiran yang sempurna diantara makhluk-makhluk ciptaanNya. 

Manusia tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Oleh sebab itu, perlu 

adanya alat komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi. Dalam 

berinteraksi dibutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling 

dasar. Menulis bisa diaplikasikan dalam bentuk karya-karya, salah satunya 

pada majalah dinding atau yang sering disebut dengan mading. Mading atau 

majalah dinding merupakan salah satu tempat karya atau ekspresi dari 

seseorang yang diwujudkan melalui kreativitas-kreativitas tulisan, gambar 

maupun bidang yang lainnya. Mading merupakan media komunikasi yang 

paling praktis karena sifatnya yang sederhana dan dapat dijumpai di mana 

saja. Dikatakan paling praktis mengingat bahan dan volume tulisan dapat 

diatur secara elastis, disesuaikan dengan tema dan keperluan yang aktual. 

Tidak ada ikatan-ikatan resmi yang digunakan dalam penyusunan mading. 

Oleh sebab itu, semua orang bisa membuatnya, mulai dari siswa Sekolah 

Dasar, siswa menengah, atau bahkan mahasiswa sekalipun. 

Penggunaan bahasa terutama bahasa kita sendiri yaitu bahasa 

Indonesia akan selalu diperkaya oleh para pemakai bahasa. Semakin lama 
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akan mengalami perkembangan, karena bahasa Indonesia sering terpengaruh 

dari bahasa yang ada di daerah wilayah Indonesia maupun yang berasal dari 

bahasa asing. Bahkan sampai sekarang bahasa Indonesia masih terus 

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa kita, 

khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 

karena itu, manusia mempelajari ilmu bahasa secara terus menerus sejak lahir 

sampai meninggal yang dikenal dengan linguistik. 

Rohmadi, (2009: 1) menjelaskan dalam kamus linguistik bahwa 

Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Selain itu, linguistik merupakan 

penyelidikan bahasa secara ilmiah. Maka dari itu linguistik mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian pula 

sebaliknya, karena obyek kajian linguistik adalah bahasa manusia. Namun, 

bahasa bukan satu-satunya alat komunikasi manusia karena juga dikenal alat 

komunikasi isyarat, simbol, kode, dan bunyi yang semua itu akan bermakna 

setelah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Dengan demikian, bahasa 

disebut sebagai alat komunikasi terpenting bagi manusia. 

Di dalam mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi akan terkait 

erat dengan yang namanya morfologi, yaitu bidang linguistik yang 

mempelajari bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-

bagian kata, yaitu morfem. Morfologi menjadi penting dalam pembelajaran 

bahasa karena memiliki peran penting dalam pembentukan morfem dan kata 

sebagai dasar pembentukan frase, klausa, kalimat, paragraf, serta wacana. 

Dalam arti luas morfologi merupakan satu sistem dari suatu bahasa, sehingga 
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struktur kata yang senantiasa membentuk kalimat-kalimat tentu mengalami 

perubahan-perubahan sesuai dengan jenis kata atau makna yang dikehendaki 

oleh penutur atau penulisnya. Dengan demikian morfologi mempunyai 

keleluasaaan dalam proses pembentukan morfem dan kata, baik dalam 

morfem bebas maupun morfem terikat (Rohmadi, 2009: 3). 

Mading sebagai media komunikasi, tempat karya atau ekspresi 

seseorang, melatih kebiasaan menulis dan membaca, dan lain sebagainya. 

Dalam menyusun sebuah mading banyak hal yang harus diperhatikan. Supaya 

hasil dari pembuatan itu terlihat baik dan menarik, baik dalam hal penulisan 

maupun menarik dalam hal penampilan. Penulisan artikel atau wacana yang 

ada di mading tentunya harus baik dan benar. Mudah dibaca dan memuat 

berita yang baru, yang terpenting sesuai dengan tema. Selain itu, penampilan 

mading juga harus menarik, baik dalam hal penyusunan maupun vareasi. 

penggunaan bahasa pada mading biasanya terdapat beberapa 

kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu muncul karena dalam pembuatannya tidak 

berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa yang benar. Bahasa yang digunakan 

dalam majalah dinding biasanya berstruktur tidak baku atau ejaan yang tidak 

tepat. Hal tersebut sering terjadi karena dalam pembuatan majalah dinding 

tidak ada peraturan atau langkah-langkah dalam pembuatannya sehingga 

bahasa yang digunakan juga terkesan tidak beraturan. Selain 

mengesampingkan pedoman kaidah-kaidah penulisan bahasa yang benar, 

majalah dinding hanya mengedepankan isi dari informasi yang disampaikan 

melalui artikel atau wacana yang ada di dalamnya, tampilan yang 
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mengandalkan kreativitas dan imjinasi tinggi. Padahal bahasa yang baik dan 

benar sangat penting dalam pembuatan majalah dinding. Hal itu dapat 

menunjang karakteristik majalah dinding sebagai media komunikasi massa 

sehinggga pesan dari wacana mading dapat diterima oleh masyarakat dengan 

baik dan jelas. 

Melihat kebiasaan yang demikian ini, dapat dijelaskan bahwa 

penulisan majalah dinding yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, terutama dari bidang 

kesalahan berbahasa. Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan dalam 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang 

Morfologi pada Mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari  latar belakang diatas, guna mendapatkan hasil 

penelitian yang mendalam dan terarah maka diperlukan beberapa rumusan 

masalah. 

1. Bagaimanakah wujud kesalahan berbahasa bidang morfologi pada mading 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Bagaimanakah pemilihan kata yang tepat (diksi) pada mading di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari suatu penelitian harus jelas dan terarah, serta 

mempunyai sasaran yang tepat, maka dari itu ada dua tujuan di dalam 

penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi pada 

mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mendeskripsikan pemilihan kata yang tepat (diksi) pada mading di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus memberi manfaat kepada siapa saja. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, berikut manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan mengenai kesalahan berbahasa khususnya bidang morfologi 

dalam ilmu analisis kesalahan berbahasa. Selain itu, dapat memperkaya 

hasil penelitian mengenai kesalahan berbahasa pada mading. 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

mengetahui kesalahan berbahasa dan memperdalam ilmu pengetahuan 

bahasa, dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya.  
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E. Sistematika Penulisan 

Supaya dalam penelitian ini lebih lengkap dan sistematika maka 

diperlukan sistematika di dalam penulisan. Penulisan skripsi ini terdiri atas 

lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika. 

Bab II landasan teori yang meliputi kajian teori, penelitian yang 

relevan, kerangka pemikiran, dan rancangan penelitian. 

Bab III Metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, 

jenis dan strategi penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

Bab IV hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi lokasi penelitian, 

deskripsi data dan hasil penelitian serta pembahasan, dan temuan studi yang 

dihubungkan dengan kajian teori. 

Bab V merupakan bab akhir atau penutup yang terdiri atas simpulan 

dan saran. Bagian akhir pada skripsi ini disertakan daftar pustaka serta 

lampiran-lampiran. 

 


