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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang berhubungan dengan 

unsur kebahasaan yang terjadi karena tulisan tidak sesuai dengan kaidah tata 

bahasa baku. Kesalahan berbahasa diketahui karena adanya suatu langkah atau 

prosedur kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti yang ahli dalam bidang 

bahasa, dengan langkah melakukan identifikasi kesalahan yang berhubungan 

dengan kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam kesalahan ini adalah fonologi, 

morfologi, sintaksis, maupun semantik. Masing-masing bidang dalam kebahasaan 

mempunyai berbagai jenis kesalahan yang muncul. Kesalahan-kesalahan itulah 

muncul dalam penggunaan bahasa terutama secara tertulis. Kesalahan berbahasa 

biasa terdapat dalam penulisan berbagai dokumen resmi, salah satunya adalah 

surat dinas. 

Surat dinas merupakan segala bentuk surat yang digunakan dalam 

hubungannya dengan kegiatan kedinasan(Saraswati, 2015:11).Penulisan surat 

dinas menggunakan format baku serta penulisan yang baik dan benar dengan 

memperhatikan ejaan yang disempurnakan.Penulisan surat dinas tidak bisa ditulis 

dengan semena-mena, karena menyalahi kaidah penulisan surat. Surat dinas yang 

baik dan benar adalah surat yang penulisannya sesuai dengan aturan. Ada aturan 

penulisan yang mesti diikuti baik secara struktur urutan penulisan surat maupun 

kebahasaan. Struktur surat dinas dimulai dari kop surat hingga tembusan. 

Penulisan surat juga harus memperhatikan kaidah tata bahasa baku. Oleh karena 

itu, penulisannya bersifat resmi. Penulisan surat tidak bisa dibuat oleh pihak 

sembarangan, karena tidak semua orang bisa membuat surat dinas yang benar. 

Contohnya adalah penulisan surat dinas di sebuah sekolah. 

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu sekolah yaitu SMK Harapan 

Kartasura sebagai tempat penelitian. Alasan dipilihnya surat dinas di SMK 

Harapan Kartasura dipilih sebagai subjek penelitian karena surat dinas di SMK 

Harapan Kartasura kurang memenuhi syarat penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar.Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa 
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Indonesia yang sudah disesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang berlaku 

dilingkup tersebut dan sudah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang 

baku atau sesuai EYD. Surat dinas yang dibuat di sekolah tersebut dianggap 

kurang memenuhi pernyaratan penulisan surat. Surat dinas di SMK Harapan 

Kartasura relevan jika dijadikan sebagai subjek analisis kesalahan berbahasa. 

Surat dinas yang diterbitkan di SMK Harapan Kartasura kurang memenuhi 

kaidah kebahasaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa surat dinas yang 

didapati kesalahan berbahasa dalam penulisannya. Kesalahan-kesalahan yang 

muncul dari surat dinas di sekolah tersebut seperti kesalahan bidang fonologi, 

kesalahan bidang morfologi, dan kesalahan bidang sintaksis. Kesalahan berbahasa 

yang munculdominan adalah kesalahan bidang fonologi dan morfologi. Kesalahan 

bidang fonologi adalah kesalahan yang muncul berhubungan dengan fonem atau 

ejaan kata, sedangkan kesalahan morfologi adalah kesalahan yang muncul 

berhubungan dengan tata bentuk suatu kata. 

Kesalahan berbahasa yang terdapat dalam surat dinas disebabkan karena 

beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah adanya dua karyawan tata usaha di 

SMK Harapan Kartasura yang hanya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), yang semula memiliki keahlian di bidang otomotif. Faktor yang kedua 

adalah referensi yang dijadikan sebagai contoh saat penulisan surat dinas. Faktor 

yang ketiga adalah karyawan tata usaha di SMK Harapan Kartasura belum pernah 

mengikuti seminar atau pelatihan mengenai cara penulisan surat yang baik dan 

benar. 

Selain itu, surat dinas yang diterbitkan di SMK Harapan Kartasura tidak 

dibuat oleh karyawan tata usaha, tetapi ada beberapa pihak yang membuat sendiri. 

Seperti wakil kepala kurikulum, wakil kepala kesiswaan, dan wakil kepala sarana 

prasarana. Pihak lain membuat surat dinas yang diterbitkan, setelah itu surat yang 

dibuat oleh pihak lain tersebut dikonfirmasi kepada pihak tata usaha untuk 

diberikan nomor surat agar tetap terstruktur. 

Berdasarkan faktor-faktor itulah yang menyebabkan terdapatnya banyak 

kesalahan berbahasa dalam penulisan surat dinas. Referensi yang tidak tepat dapat 

mempengaruhi hasil yang digunakan. Keahlian seseorang dalam membuat surat 

dinas (resmi) itu berbeda-beda. Faktor latar belakang pembuat surat juga 
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berpengaruh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengkaji kesalahan 

berbahasa yang terdapat dalam penulisan surat dinas di SMK Harapan Kartasura 

supaya dengan adanya kajian maka penulisan surat dinas akan lebih baik dan 

benar. Presentase kesalahan dalam penulisan surat dinas setidaknya akan menjadi 

berkurang, dengan adanya penelitian ini. 

Penelitian kesalahan berbahasa ini dapat dimanfaatkan sebagai materi 

mengenai cara menulis dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Siswa-

siswi harus bisa menulis surat resmi dengan benar sesuai dengan penulisan surat 

yang baku. Hal ini sangat berguna untuk para siswa-siswi terutama yang sudah 

menempuh kelas XII. Siswa-siswi SMK Harapan Kartasura yang mempunyai 

basicSMK tentunya harus bisa membuat surat resmi yang baik dan benar, karena 

nantinya saat lulus dari sekolah, mereka akan melamar pekerjaan. Mereka harus 

mampu membuat surat lamaran pekerjaan sendiri. Guru bahasa Indonesia bisa 

membimbing siswa-siswi dalam memberikan materi mengenai penulisan surat 

dinas(resmi). Dengan adanya pemanfaatan kajian ini maka akan sangat membantu 

guru dalam pembelajaran. Selain guru, siswa-siswi juga akan sangat terbantu 

dengan adanya materi ini. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa faktor 

penyebab tersebut penelitian ini dilaksanakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yang 

akan dibahas yaitu. 

1.2.1 Bagaimanakah kesalahan fonologi dalam penulisan surat dinas di SMK 

Harapan Kartasura? 

1.2.2 Bagaimanakah kesalahan morfologi dalam penulisan surat dinas di SMK 

Harapan Kartasura? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu. 

1.3.1 Mendeskripsikan kesalahan fonologi dalam penulisan surat dinas di SMK 

Harapan Kartasura. 
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1.3.2 Mendeskripsikan kesalahan morfologi dalam penulisan surat dinas di SMK 

Harapan Kartasura. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teori maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teori 

Manfaat teori merupakan manfaat yang berkaitan dengan perkembangan 

ilmu, dalam hal ini adalah ilmu kebahasaan. Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pengembangan ilmu kebahasaan, terutama pada kajian dalam hal 

pembuatan surat dinas yang baik dan benar dengan memperhatikan kesalahan dari 

segi fonologi dan morfologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Ada beberapa manfaat secara praktis yang dapat diterapkan dengan adanya 

penelitian ini, diantaranya adalah 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang kajian 

kesalahan berbahasa yang terdapat dalam surat dinas. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan 

penelitian mengenai kajian kesalahan berbahasa pada penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu materi atau bahan ajar dalam 

pembelajaran mengenai penulisan surat dinas (surat resmi) sehingga siswa- 

siswi dapat membuat surat dinas (resmi) dengan benar. 

d. Bagi Karyawan TU 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi dan referensi dalam 

penulisan surat dinas yang baik dan benar. 

 


