
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan ucapan, pikiran perasaan seseorang yang teratur serta 

yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antarmasyarakat. Menurut 

Kridalaksana (dalam Abdul Chaer, 2007:32) bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk 

bekerjasama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Bahasa itu berfungsi 

imajinatif, bahasa dapat digunakan  menyampaikan pikiran, gagasan, ide, baik 

yang sebenarnya ataupun imajinasi saja.  

Bahasa sebagai suatu sarana penting untuk berkomunikasi, baik 

komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Perwujudan dari bahasa lisan 

misalnya misalnya pidato, khotbah dan siaran radio. Perwujudan dari 

komunikasi tertulis misalnya mengarang. Bahasa lisan merupakan tindakan 

komunikasi dua arah, sehingga harus ada orang kedua. Berbeda dengan 

komunikasi tidak langsung yang tidak memerlukan orang kedua, namun 

seudah dapat terlaksana. 

Robert Lado (dalam Wahyu Wibowo, 2001:56) mengarang adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat 

membaca lambang grafik tersebut, asalkan mereka memahami gambar atau 

grafik tersebut. Mengarang sebagai komunikasi tidak langsung merupakan 



kegiatan merangkai kata yang disusun berdasarkan tema yang sudah ada dan 

mengunakan bahasa yang baik dan benar. Merangkai kata dalam kegiatan 

mengarang tidak mudah. Pada saat mengarang harus pandai memilih serta 

menyusun kata-kata selain itu, harus memiliki banyak perbendaharaan kata 

agar ide dapat tersampaikan dengan baik. 

Bahasa dipelajari semenjak manusia lahir kedunia mulai dari lingkungan 

keluarga  yang membimbing berbahasa sampai pada lingkungan formal yakni 

bangku pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa awal dalam pembelajaran 

berbahasa dan bahasa nasional merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu 

yang dipelajari. Bahasa Indonesia oleh pemerintah telah di masukkan sebagai 

salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari secara formal di bangku 

sekolah maupun di bangku perkuliahan. 

Dalam ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi dua 

bagian yakni bahasa dan sastra. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia 

mencakup aspek menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Menulis 

merupakan ketrampilan yang paling sukar dikuasai dibandingkan dengan yang 

lainya. Penuangan ide atau gagasan harus diimbangi dengan penguasaan ilmu 

bahasa yang baik seperti kemampuan menulis yang sesuai dengan EYD serta 

kemampuan perbendaharaan kosa kata. 

Seorang siswa masing-masing mempunyai kemampuan untuk 

mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Kemampuan tersebut diwujudkan 

dalam bentuk artikel, puisi, ataupun karangan. Ekspresi yang dimunculkan 

bisa bermacam-macam berupa kesenangan, kesedihan, kecintaan, kebanggan, 



atau bisa juga kekecewaan. Isi dalam tulisan tersebut menceritakan hubungan 

sesama manusia, manusia dengan alam sekitar maupun manusia dengan Sang 

Pencipta. 

Siswa harus peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkanya 

dalam bentuk tulisan atau karangan. Tujuan dari aspek menulis adalah agar 

siswa gemar menulis. Siswa yang gemar menulis dapat mengeksplorasi 

kemampuan yang dimiliki selain itu mendorong seorang siswa untuk mencari 

tau informasi atau hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Pengetahuan yang 

didapat juga dapat dimanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. 

Seorang penulis berusaha memindahkan pesan-pesan dari pengamatan 

dan perasaannya kepada pembaca dengan membeberkan sifat dan semua 

perincian yang ada pada sebuah objek, objeknya bukan hanya apa yang dilihat, 

diraba, dirasa tetapi juga apa yang ditangkap oleh hati seperti perasaan senang. 

gelisah sedih dan yang lainya. Dari apa yang dirasakan kemudian dituangkan 

dalam bentuk tulisan. Menulis lebih dapat mewakili apa yang dirasa seseorang 

dibandingkan dengan berbicara. Berbagai rasa berupa kata-kata lebih 

kompleks dilahirkan melalui sebuah tullisan dibanding dengan penyampaian 

dengan berbicara. 

Bahasa memiliki bermacam-macam cabang ilmu seperti fonologi, 

morfologi, sintaksis dan yang lainya. Masing- masing cabang ilmu tersebut 

kemudian diperkecil lagi seperti diksi, gaya bahasa, afiksasi, homonim serta 

yang alinya yang akhirnya dipelajari oleh siswa di sekolah. Pemerintah 



menyusun ketentuan-ketentuan yang biasa disebut standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang kesemuanya harus dikuasi oleh seorang siswa. 

Morfologi merupakan suatu sistem dari suatu bahasa dalam arti luas, 

sehingga struktur kata yang senantiasa membentuk kalimat-kalimat tertentu 

mengalami perubahan sesuai dengan jenis kata atau makna yang dikehendaki 

oleh  penutur atau penulisnya (Rohmadi 2009: 3). Morfologi mempelajari hal 

yang berhubugan dengan kata seperti bentuk kata atau struktur kata dan 

pengaruh perubahan bentuk kata yang mampu mempengaruhi jenis dan makna 

kata. Proses morfologis merupakan pembentukan kata-kata dengan jalan 

menghubungkan morfem yang satu dengan morfem lainya itu bentuk dasarnya 

mungkin berupa pokok kata, kata dasar, bentuk kompleks, frase, kata dan 

pokok kata, atau berupa pokok kata dengan pokok kata (Rohmadi, 2009: 39). 

Morfologis merupakan hubungan antar morfem satu dengan yang lain. 

Karangan siswa didalamnya terdapat beberapa kekurangan atau kesalah 

dalam penulisan, namun bukan berarti karangan tersebut dianggap salah. Ada 

kata-kata yang benar secara penulisan atau proses kebahasaan yang biasanya 

luput diperhatikan dalam karangan siswa. Penelitian yang kebanyakan 

dilakukan adalah mengenai kesalahan dalam karangan sedangkan penelitian 

tentang hasil dari proses kebahasaan terutama proses morfologis pada 

karangan siswa belum banyak dilakukan. Berikut ini adalah contoh karangan 

siswa kelas VIII E. 

 

 



 Di tengah perjalanan saya melihat pemandangan yang sangat indah 
ada sungai, gunung-gunung, pepohonan dan bukit-bukit. Kami sampai di 
pantai Parangtritis jam 10.00. Setelah sampai kami turun dan berjalan 
menuju pantai. Lalu saya dan teman-teman bermain air, bermain pasir, dan 
foto-foto (Berwisata ke Pantai, Ovian Ambarsari). 

 
Ketika membaca karangan tersebut, seorang akan berfikir untuk meneliti 

tentang kesalahan dalam karangan. Penelitian mengenai kesalahan dalam 

karangan siswa sudah banyak. Terbukti ketika kita mencari di internet banyak 

sekali penelitian mengenai kesalahan karangan siswa. Peneliti kurang tertarik 

jika meneliti kesalahan pada karangan siswa yang terlampau banyak diteliti 

oleh peneliti lain. Peneliti lebih tertarik jika meneliti  proses morfologis yang 

terjadi pada karangan tersebut. Hasil dari penelitian ini sendiri nantinya 

mampu mengetahui sejauh mana kemampuan seorang siswa dalam proses 

morfologisnya. 

Menulis sebuah karangan tanpa disadari senidiri, siswa telah 

mengaplikasikan berbagai kemampuan bahasanya. Dengan cara menulis 

karangan, siswa telah melakukan tindakan nyata pengaplikasian ilmu bahasa. 

Dari cabang ilmu morfologi yang mempelajari tentang pengelompokan kosa 

kata tersebut peneliti ingin meneliti karangan siswa SMP kelas VIII E. Sejauh 

mana proses morfologis yang terdapat dalam karangan siswa tersebut. 

 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Suatu penelitian tentu mempunyai masalah-masalah yang harus 

dirumuskan. Perumusan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk morfem paling dominan yang terdapat dalam 

karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 

2. Apa saja proses afiksasi dan pemaknaan paling dominan yang 

terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 

3. Apa saja proses pemajemukan paling dominan yang terdapat dalam 

karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 

4. Apa saja proses reduplikasi paling dominan yang terdapat dalam 

karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 

 

 C. Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah dihatas maka ada empat tujuan penelitian yang 

ingin dicapai.  

1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk morfem paling dominan yang 

terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 

2. Mendeskripsikan bagaimana proses afiksasi dan pemaknaan paling 

dominan yang terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak?  

3. Mendeskripsikan bagaimana proses pemajemukan paling dominan 

yang terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 



4. Mendeskripsikan bagaiman proses reduplikasi paling dominan yang 

terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak? 

 D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan manfaat, baik bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, terutama 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap proses morfologis yang 

terdapat dalam kegiatan mengarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Bahasa Indonesia 

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk koreksi guru 

dalam peningkatan pembelajaran khususnya pada proses morfologis 

pada karangan siswa. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat 

digunakan untuk mengukur potensi yang dimiliki siswa dalam hal 

menulis karangan 

b. Bagi Siswa 

Dapat memberi informasi kepada siswa mengenai proses 

morfologis yang harus diperhatikan dalam menulis karangan. Siswa 

juga dapat menambah wawasan mengenai proses morfologis dan lebih 

teliti ketika menulis karangan. 

 


