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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara telah 

diajarkan pada semua jenjang pendidikan, yaitu dari jenjang pendidikan 

sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Pada golongan masyarakat 

tertentu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pertama. Akan tetapi, 

kenyataan seperti itu tidak menjamin terpenuhinya tuntutan pengajaran 

bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Kenyataan menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta didik, terutama siswa SD, SMP, dan bahkan SMA 

belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, masih banyak siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa tidak hanya terdapat pada tuturan 

tetapi juga terdapat pada bahasa tertulis. Salah satu kesalahan kebahasaan 

tertulis yang masih dilakukan siswa adalah kesalahan morfosintaksis. 

Morfosintaksis adalah dua bidang tataran linguistik yaitu morfologi 

dan sintaksis. Keduanya memang bidang yang berbeda, tetapi batas di antara 

keduanya sering menjadi kabur karena pembicaraan bidang yang satu tidak 

dapat dilepas dari yang lain sehingga muncul istilah morfosintaksis. Menurut 

Polili (2014: 93) morfosintaksis adalah kajian mengenai kategori-kategori 

gramatikal atau satuan-satuan bahasa yang melibatkan perangkat morfologi 

dan sintaksis secara bersamaan. Dengan kata lain morfosintaksis adalah 
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kajian mengenai perubahan- perubahan fungsi, peran, dan kategori morfem 

akibat proses sintaksis.  

Penelitian yang dilakukan di SMKN 9 Surakarta menunjukkan bahwa 

banyak terjadi kesalahan morfosintaksis pada karangan siswa. Berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti di kelas X Seni Rupa ketika mengikuti Program 

Pengalaman Lapangan (PPL), sering terjadi kesalahan penggunaan tata 

bentuk kata terutama pada penggunaan  afiks dalam hasil karangan siswa.  

Rohmadi, dkk (2010: 47-48) menyatakan bahwa afiks dapat disebut 

sebagai suatu bentuk linguistik yang keberadaannya hanya untuk rnelekatkan 

diri pada bentuk-bentuk lain sehingga mampu menimbulkan makna baru 

(baru) terhadap bentuk-bentuk yang dilekatinya. Bentuk-bentuk yang 

dilekatinya bisa terdiri atas pokok kata, kata dasar, atau bentuk kompleks. 

Sebagai afiks ia harus dapat diuji apakah mampu melekat pada berbagai 

bentuk lain. 

Contoh: kata makanan terdiri atas dua unsur langsung, yaitu makan sebagai 

bentuk dasar dan unsur -an sebagat afiks. 

 

Sebagai afiks unsur -an harus mampu melekat pada bentuk-bentuk 

lain. Jika tidak mampu melekat pada bentuk-bentuk lain, maka unsur tersebut 

bukan merupakan afiks. Kedudukan afiks dalam bentuk tertentu sering 

dikacaukan dengan preposisi yang kebetulan bentuknya sama. Bentuk ke- dan 

di- pada kalimat ketua dan ke rumah serta dipukul dan di rumah berbeda. 

Seperti pada contoh kalimat berikut: 

ketua = ke + tua 

dipukul = di + pukul 
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ke dan di sebagai preposisi mengandung makna leksis, menunjukkan 

keterangan tempat dan keterangan tujuan. Secara gramatis ke dan di sebagai 

preposisi mempunyai sifat bebas (Rohmadi dkk, 2010: 51). 

Kesalahan yang sering muncul pada karangan yang siswa buat adalah 

penggunaan kata ke dan di. Dengan memperhatikan hal di atas, maka perlu 

ditetapkan suatu langkah untuk mencari jalan pemecahannya. Salah satu 

langkah yang dapat dilakukan adalah mengkaji penyebab munculnya masalah 

itu. Penyebab utama kekurangmampuan para siswa menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar adalah kurangnya penguasaan tata bahasa 

khususnya penggunaan tata bentuk kata. Usaha seperti itu telah banyak 

dilakukan penelitian oleh pihak yang menaruh perhatian terhadap 

terwujudnya pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Di dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kesalahan morfosintaksis pada karangan narasi siswa kelas 

X Seni Rupa SMKN 9 Surakarta? 

2. Hal-hal apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya kesalahan 

morfosintaksis yang dilakukan oleh siswa kelas X Seni Rupa SMKN 9 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian tercapai dengan baik dan memuaskan, maka harus ada 

tujuan yang jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kesalahan morfosintaksis pada karangan narasi siswa 

kelas X Seni Rupa SMKN 9 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kesalahan 

morfosintaksis yang dilakukan oleh siswa kelas X Seni Rupa SMKN 9 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pelajaran Bahasa Indonesia, 

khususnya kemampuan menggunakan tata bentuk kata pada karangan 

narasi siswa. 

b. Bagi peneliti, memberikan masukan dalam upaya pembinaan 

pengajaran bahasa Indonesia sebagai calon pengajar pada pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru di SMKN 9 Surakarta dalam 

pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

b. Bagi guru, dapat memberi masukan pada guru-guru di Sekolah 

Menengah dalam pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada 
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keterampilan menulis, sehingga kesalahan berbahasa siswa dapat 

diminimalisasi. 

c. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar khususnya mengenai materi 

pelajaran mengarang, hendaknya siswa dapat memperoleh kaidah-

kaidah penulisan dalam mengarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


