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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan bahasa yang baik dalam penulisan latar belakang skripsi 

sangat penting, disamping menunjukkan kepribadian sang penulis, juga lebih 

menunjukkan bahwa seseorang memiliki sifat serta pengetahuan yang baik. 

Tidak jarang kita melakukan kesalahan dalam hal penggunaan bahasa, pada 

saat bertutur maupun menulis. Kesalahan yang kita buat sering terjadi karena 

kurang pahaman terhadap cara pengucapan, penulisan, atau lupa pada saat 

memadukan kalimat-kalimat yang kita tulis dan ucapkan. 

Analisis kesalahan berbahasa sering disingkat dengan anakes. Analisis 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis kesalahan berbahasa. 

Analisis kesalahan terdengar hanya sebagai pekerjaan yang membosankan 

yang berusaha mencari-cari kesalahan.  

Sesungguhnya analisis kesalahan bukan hanya memiliki pengertian 

yang sesempit itu, untuk lebih jelas pada penelitian ini kan menyinggung 

tentang analisis kesalahan berbahasa yang berkaitan erat dengan penelitian 

ini. Dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa secara tidak sadar 

melakukan kesalahan berbahasa baik dalam hal penggunaan ejaan, 

penggunaan pilihan kata, serta penggunaan kalimat. Untuk itu, perlu 

dilakukan analisis guna memperbaiki dan menyempurnakan bahasa yang 

digunakan.  
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Bahasa memberikan kepada manusia di samping warisan biologisnya 

suatu garis kelangsungan yang lain, yang menyebabkan timbulnya 

kebudayaan dan akumulasi ilmu pengetahuan. Pemakaian alat-alat yang 

sederhana dan terjadinya tingkah laku manusia yang di tentukan oleh 

masyarakat yang biasanya disebut dengan tanda kemanusiaan terdapat 

filogenetis atau lebih dahulu dari manusia, tetapi kerumitan yang besar dari 

organisasi sosial manusia jelaslah didahului oleh penguasaan bahasa 

(Samsuri, 1983: 3-5). Di perguruan tinggi pendidikan bahasa nasional bagi 

mahasiswa-mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia berbeda dari 

pelajaran disekolah. Mahasiswa hendaknya dilatih menganalisis bahasa 

dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantiknya. Pelajaran semacam 

ini akan berhasil apabila diberikan dasar-dasarnya terlebih dahulu yaitu 

pelajaran tentang linguistik.  

Secara umum linguistik lazim diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu 

linguis. Orang yang lancar dalam menggunakan beberapa bahasa disebut 

poliglot “berbahasa banyak”, sebagai dikotomi dari monoglot “berbahasa 

satu” (Wahyudi, dkk, 2009: 1). Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada 

Penulisan Latar Belakang Mahasiswa Non Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini ada empat. 

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan latar 

belakang pada penulisan latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa 

non bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan pilihan kata pada penulisan 

latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

3. Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan kalimat pada penulisan latar 

belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

4. Apa sumber penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada 

penulisan latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan 

sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian  mengenai kesalahan berbahasa Indonesia ini dilakukan 

dengan empat tujuan. 

1. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan latar 

belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan pilihan kata atau diksi pada 

penulisan latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan 

sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Mendeskripsikan kesalahan penggunaan kalimat pada penulisan latar 

belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Mendeskripsikan penyebab kesalahan pemakaian bahasa pada penulisan 

latar belakang yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

bidang analisis kesalahan berbahasa. Khususnya dalam penulisan latar 

belakang skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa non bahasa dan sastra 

Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya serta 

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang teknik 

penulisan latar belakang dengan baik dan benar. 
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b. Bagi pendidik dapat memberikan pengetahuan tentang cara penulisan 

latar belakang kepada siswa dengan tepat.  

c. Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pembuatan 

skripsi agar terhindar dari kesalahan berbahasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


