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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah karangan disusun dengan memanfaatkan dengan bahasa tulis. 

Menulis sebuah karangan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Karangan adalah hasil mengarang cerita, buah pena (KBBI, 2008: 624). 

Bentuk yang tepat untuk menganalisis letak sebuah kesalahan dalam karangan 

adalah dengan menggunakan bidang morfologi, karena dalam bidang 

morfologi mencakup aspek pembentukan frasa, klausa, kalimat, paragraf dan 

wacana. 

Peneliti melakukan penelitian pada objek karangan siswa kelas VII G 

di SMP Negeri 1 Godong, rata-rata kesalahan yang sering dibuat oleh siswa 

dalam membuat sebuah karangan terletak pada penggunaan kata depan, 

kerancuan kata, bentuk pleonasme, dll. Semua jenis kesalahan berbahasa 

tersebut ada dalam jenis kesalahan berbahasa pada bidang morfologi. 

Karangan yang dibuat siswa masih banyak kesalahan berbahasa yang 

dilakukan oleh seorang siswa yang tanpa sadar bila ia menuliskan sebuah 

kalimat yang merasa dianggapnya sudah benar, akan tetapi kesalahan 

berbahasa pada bidang morfologi itu salah. Salah satu manfaat dari kesalahan 

berbahasa pada bidang morfologi adalah menganalisis bentuk kesalahan 

berbahasa pada karangan siswa.  

Berdasarkan uraian dan pentingnya penggunaan morfologi dalam 

menulis sebuah karangan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di kelas 
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VII G SMP Negeri 1 Godong di Purwodadi. Alasan peneliti memilih SMP 

Negeri 1 Godong di Purwodadi sebagai lokasi penelitian karena siswa kelas 

VII G dalam menulis sebuah karangan, penggunaan penulisan prefiks ber-, 

kesalahan karena kerancuan kata, kesalahan penulisan kata depan dan 

kesalahan karena pleonasme. Masih banyak siswa yang masih belum paham 

penulisan dan penggunaan dari kesalahan di atas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan Berbahasa dalam 

Bidang Morfologi pada Karangan Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1 Godong”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis kesalahan dalam bidang 

morfologi pada karangan siswa, karena di dalam karangan siswa pasti ada 

berbagai jenis kesalahan yang terjadi dalam sebuah karangan.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis 

kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi pada karangan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 1 Godong. 

 
C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang 

dapat dikemukakan. Bagaimanam bentuk kesalahan berbahasa bidang 

morfologi pada karangan siswa SMP Negeri 1 Godong kelas VII G? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dua 

tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini. Mendeskripsikan kesalahan 

berbahasa bidang morfologi pada karangan siswa SMP Negeri 1 Godong kelas 

VII G ? 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan diperoleh manfaat baik 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Memperbanyak hasil penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa 

dalam bidang morfologi pada karangan siswa sebagai ilmu pengetahuan 

dan bermanfaat khususnya pada bidang linguistik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan bagi siswa penelitian ini sebagai sarana penunjang untuk 

menambah pengetahuan kesalahan pada karangan siswa. 

b. Bagi guru, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan 

tentang kesalahan pada bidang morfologi. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini sebagai sumber ilmu untuk memperdalam 

khasanah kebahasaan. 

 

 

 

 


