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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Pada umumnya 

seluruh kegiatan manusia selalu melibatkan bahasa sebagai sarana untuk 

berinteraksi antarsesama. Sebagai alat komunikasi bahasa dalam kehidupan 

bermasyarakat memegang peranan penting, karena dengan menggunakan 

bahasa manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan, dan 

menyampaikan pendapat. 

Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya digunakan oleh orang 

dewasa. Anak-anak bahkan bayi pun juga menggunakan bahasa sebagai alat 

utama untuk berkomunikasi. Menangis merupakan salah satu cara pertama 

bayi untuk berkomunikasi dengan dunia sekitarnya (Chaer, 2003:226). 

Tangisan bayi tersebut dapat diidentifikasi sebagai bahasa, yaitu bahasa yang 

pertama kalinya dipakai untuk menyampaikan apa yang diinginkannya.  

Seiring dengan bertambahnya usia anak, bahasa anak pun akan 

semakin berkembang pula. Perkembangan bahasa anak akan diperoleh melalui 

proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa (language learning) 

berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak 

mempelajari bahasa kedua, setelah memperoleh bahasa pertamanya (Chaer,  

2003:167). Artinya, proses pembelajaran bahasa didahului dengan proses 

pemerolehan bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. 
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Pembelajaran bahasa berkaitan dengan peserta didik, guru, dan bahan 

ajar. Berlangsungnya proses pembelajaran bahasa tidak dapat berjalan tanpa 

hambatan. Terkait dengan peserta didik, pembelajaran bahasa diikuti oleh 

peserta didik yang beragam kemampuannya dan latar belakang bahasa ibu 

yang telah dikuasainya. Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda akan 

mengakibatkan ketidakseragaman kemampuan peserta didik dalam menguasai 

bahasa yang dipelajarinya. Peserta didik yang kemampuan penguasaan 

bahasanya kurang baik pasti akan sering mengalami kesulitan dalam 

mempelajari bahasa yang sedang dipelajarinya sehingga akan sering 

melakukan kesalahan. 

Latar belakang bahasa ibu yang dikuasai oleh peserta didik akan 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

keduanya. Peserta didik yang mempunyai latar belakang bahasa ibu yang tidak 

jauh berbeda dari bahasa yang sedang dipelajarinya tentu akan lebih mudah 

dalam mempelajari bahasa yang sedang dipelajarinya daripada peserta didik 

yang mempunyai latar belakang bahasa ibu yang jauh berbeda dengan bahasa 

yang sedang dipelajarinya (Markhamah, 2011:52-54). 

Anak usia 4-5 tahun termasuk dalam periode estetis atau masa kanak-

kanak. Pada umumnya anak usia 4-5 tahun sudah mulai masuk di Taman 

Kanak-Kanak yang disebut dengan masa prasekolah. Pendidikan di Taman 

Kanak-Kanak (TK) ataupun kelompok bermain (play group) belum dapat 

dianggap sebagai sekolah karena sifatnya hanya membantu anak untuk lebih 

siap memasuki jenjang pendidikan dasar (Chaer, 2003:237).  



3 
 

 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak menggunakan prinsip belajar, 

bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran disusun sedemikian rupa agar 

menyenangkan dan menarik anak untuk terlibat aktif dalam setiap 

pembelajaran. Melalui belajar, bermain, dan bernyanyi, anak tidak hanya 

duduk tenang mendengarkan ceramah gurunya, melainkan mereka aktif 

berinteraksi dengan berbagai benda dan orang yang ada di sekelilingnya, baik 

secara fisik maupun mental (Marsudi, 2008:69-70). 

Kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak lebih banyak 

dilakukan melalui penuturan daripada melalui tulisan karena pada dasarnya 

anak lebih menguasai bahasa lisan daripada bahasa tulis. Pembelajaran 

berbahasanya pun masih sangat sederhana karena kemampuan peserta 

didiknya masih terbatas. Pada dasarnya peserta didik di Taman Kanak-Kanak 

belum menguasai bahasa Indonesia dengan baik, karena mereka lebih sering 

menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 

kesalahan dalam penuturan pun tidak dapat dihindari oleh peserta didik. 

Anak usia 4-5 tahun belum dapat membuat kalimat dengan sempurna, 

seperti kalimat “Renang dengan ayah dan ibu”. Kalimat tersebut merupakan 

kalimat yang strukturnya tidak baku karena tidak adanya subjek. Selain 

kesalahan pada struktur kalimat, juga terdapat kesalahan pemakaian kata 

seperti pada kalimat “Aku tumbas buku untuk adekku”. Kalimat tersebut 

menggunakan kata yang salah, yaitu kata tumbas yang merupakan kata dalam 

bahasa Jawa dan kata adekku yang merupakan kata yang pelafalannya tidak 

baku. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian 

yang mengkaji “Kesalahan Struktur dan Kesalahan Pemakaian Kata pada 

Tuturan Anak Usia 4-5 Tahun di TKIT Amanah Ummah 3 Duwet Kecamatan 

Wonosari dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jambu Kulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 

tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kesalahan pemakaian kata pada tuturan anak 

usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon? 

3. Bagaimana pola kesalahan pada struktur tuturan anak usia 4-5 tahun di 

TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon? 

4. Bagaimana pola kesalahan pemakaian kata pada tuturan anak usia 4-5 

tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memaparkan bentuk-bentuk kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 

tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon.  

2. Memaparkan bentuk-bentuk kesalahan pemakaian kata pada tuturan anak 

usia 4-5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon.  
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3. Mengidentifikasi pola kesalahan struktur pada tuturan anak usia 4-5 tahun 

di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon. 

4. Mengidentifikasi pola kesalahan pemakaian kata pada tuturan anak usia 4-

5 tahun di TKIT Amanah Ummah 3 dan TK ABA Jambu Kulon.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

pembaca, dan pengajaran bahasa, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang kesalahan struktur dan 

pemakaian kata dalam tuturan anak. 

b. Dapat dijadikan dasar dalam pembelajaran bahasa. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bandingan dengan 

penelitian lain yang telah ada sebelumnya. 

b. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu acuan dalam melakukan penelitian. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan dari istilah yang diambil dari kata-

kata kunci dalam judul penelitian (Maryadi, dkk, 2011:11). Ada tiga istilah 

yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 
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1. Kesalahan Pemakaian kata 

Kesalahan pemakaian kata merupakan ketidakcermatan dalam 

memilih kata atau penggunaan kata yang tidak tepat sehingga kalimat yang 

dihasilkan tidak gramatikal. 

2. Kesalahan Struktur 

Kesalahan struktur merupakan ketidakjelasan fungsi-fungsi 

sintaksis dalam suatu kalimat.  

3. Taman Kanak-Kanak 

Taman kanak-kanak atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan 

anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk 

pendidikan formal (id.wikipedia.org). Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 

Amanah Ummah 3 Duwet kecamatan Wonosari kabupaten Klaten 

merupakan salah satu jenjang pendidikan anak usia dini yang beralamatkan 

di kompleks Masjid At Taufiq, Poko, Duwet, Wonosari, Klaten 57473 

dengan nomor statistik sekolah 010490 dan telah diakreditasi dengan hasil 

A pada tahun 2007. TK ABA Jambu Kulon merupakan salah satu jenjang 

pendidikan anak usia dini yang beralamatkan di desa Jambu Kulon, Ceper, 

Klaten 57465 dan telah terakreditasi dengan hasil B pada tahun 2007. 


