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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki 

keterampilan  menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulis untuk 

mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan secara baik dan benar sesuai 

dengan konteksnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran Bahasa 

Indonesia disampaikan secara terpadu antara keterampilan menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. 

Dua keterampilan bahasa yang pertama, yakni menyimak dan membaca, 

lebih dikenal sebagai kegiatan yang bersifat reseptif. Keterampilan berbicara dan 

menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Di dalam 

perkembangan pengajaran Bahasa Indonesia pada akhir-akhir ini, dikeluhkan 

banyak pihak, baik dari pemerhati pendidikan maupun pemerintah. Khususnya 

keterampilan menulis/mengarang dinilai belum menunjukkan keberhasilan yang 

memuaskan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Siswa pada umumnya 

belum merasa tergerak dalam karya karang-mengarang. 

Tanggapan sebagian masyarakat mengenai kurangnya keterampilan 

mengarang siswa dinilai cukup wajar. Persoalannya bagaimana cara 

menumbuhkembangkan minat mengarang siswa. Banyak aspek yang perlu 

diperhatikan baik dari pihak siswa sendiri, guru, kepala sekolah dan sistem 

pendidikan itu sendiri secara terpadu. 

Seorang guru dituntut mampu membimbing dan mengarahkan siswa 

untuk kegiatan mengarang. Aspek-aspek mengenai karangan hendaklah pula 

dijadikan pusat perhatian. Dua diantara sekian banyak aspek yang ada adalah 

penguasaan pola kalimat dan kualitas isi karangan sebagai faktor penting bagi 

siswa. 

Pola kalimat adalah konsep sintaksis yang mencakup konstruksi-

konstruksi seperti indikatif, interogatif, imperative dan sebagainya. Pola kalimat 

bukan hanya tuntutan stuktur saja, tetapi juga berhubungan dengan 
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konsep/kerangka berpikir siswa.dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, 

disebutkan 6 pola kalimat menurut fungsinya, yaitu:  

1. S (Subjek) – P (Predikat); 

2. S (Subjek) – P (Predikat) – O (Objek);  

3. S (Subjek) – P (Predikat) – Pel. (Pelengkap);  

4. S (Subjek) – P (Predikat) – K (Keterangan);  

5. S (Subjek) – P (Predikat) – O (Objek) – K (Keterangan); dan  

6. S (Subjek) – P (Predikat) – Pel. (Pelengkap) – K (Keterangan).  

Namun demikian, pada kenyataannya pola-pola kalimat yang demikian 

masih dapat diperluas lagi. Dengan demikian penguasaan pola kalimat bahasa 

Indonesia siswa, sangat diperlukan dalam menyusun struktur kalimat secara baik 

dan benar dalam paragraf sehingga dapat memenuhi kohesi dan koherensi. 

Membangun pola kalimat di saat bersamaan juga membangun gagasan 

yang akan dituangkan dalam tulisan. Pada proses menulis terjadi proses berpikir 

menuangkan pemikiran/gagasan/ide dalam bentuk karangan. Secara sederhana, 

tahapan menulis meliputi perencanaan – menulis – revisi – tulisan akhir. Maka, 

susunan pola kalimat mengikuti pola proses berpikir.  

Selain pola kalimat, kualitas isi karangan juga menjadi perhatian guru, 

kualitas isi karangan berkaitan erat dengan keutuhan makna isi karangan. Makna 

isi karangan ditentukan oleh faktor kegunaan, kemenarikan, kebaruan dan 

keberterimaan. Kualitas isi karangan dapat dicapai menghendaki penguasaan pola 

kalimat yang memadai. Dengan demikian, penguasaan pola kalimat terkait 

dengan kualitas isi karangan. 

Proses menulis siswa tidak juga diartikan harus sebagai proses yang 

serba rumit. Kuncinya terletak pada proses pelatihan karena sesungguhnya 

menulis sebagai sebuah keterampilan. Oleh karena sebagai sebuah keterampilan, 

maka kemampuan menulis dapat dilatihkan. Proses pelatihan inilah yang akan 

membantu siswa memiliki kemampuan. Proses menulis dapat diawali dari 

menulis pengalaman sendiri, menulis benda-benda sekitar atau keadaan sekitar 

yang dituangkan dalam kalimat-kalimat deskriptif. 



3 

 

 

Membangun tulisan dalam karangan, menyatukan frase-frase, merangkai-

rangkai gagasan melibatkan unsur kohesif dan koherensi. Unsur kohesif 

merupakan bentuk kait-mengait antara kata dengan kata membentuk frase, frase 

dengan frase membentuk kalimat, dan kalimat dengan kalimat membentuk 

paragraf. Hubungan antarkata, frase, dan kalimat-kalimat tersebut dikaitkan 

dengan konjungsi (penghubung) baik intrakalimat maupun antarkalimat. 

Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk memahami 

dan meneliti karya karangan siswa. Aspek yang akan diteliti meliputi: (1) 

Analisis pola kalimat dan (2)Kualitas isi karangan Adapun judul penelitian yang 

dipilih adalah: 

“Analisis Pola Kalimat Bahasa Indonesia dalam Karangan Siswa Kelas 

VI SD Negeri 02 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Tahun Pelajaran 2014/2015.” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguasaan pola kalimat dalam karangan siswa kelas VI SD 02 

Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana kualitas isi karangan siswa kelas VI SD 02 Nglegok Kecamatan 

Ngargoyoso Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

a. Penguasaan dan penerapan pola kalimat dalam karangan siswa kelas VI 

SD 02 Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Tahun Pelajaran 2014/2015. 

b. Perbaikan kualitas isi dalam karangan bebas siswa kelas VI SDN 02 

Nglegok Ngargoyoso tahun pelajaran 2014/2015 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara: 

a. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan 

mengembangkan teori mengenai pola kalimat dan syarat-syarat karangan 

yang baik khususnya siswa SD. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada 

guru dan kepala sekolah untuk bersama-sama mengetahui, memahami, dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat guna memajukan kegiatan karang-

mengarang siswa SD. 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Bab Lima adalah kesimpulan yang berisi 

kata akhir hal-hal penting yang ada dalam skripsi ini dan dikuti dengan saran-

saran yang konstruktif (membangun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


