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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

berkomunikasi. Tanpa bahasa tidak akan pernah ada terjadinya komunikasi. 

Pemakaian bahasa sebagai sarana komunikasi sering dianggep remeh oleh 

para pengguna bahasa. Mereka berfikir bahwa menggunakan bahasa yang 

terpenting adalah komunikasi bisa berlangsung. Untuk menjadi pengguna 

bahasa yang benar harus mempunyai empat ketrampilan dalam bahasa. 

 Empat ketrampilan tersebut adalah menyimak, membaca, berbicara 

dan menulis. Keempat ketrampilan dalam bahasa, salah satu yang seringkali  

dianggap sebagai ketrampilan yang sulit yaitu ketrampilan menulis. Menulis 

dianggap hal yang sulit karena menulis merupakan ketrampilan bahasa yang 

memproduksi tulisan dan mempunyai aturan penulisan yang sudah ditetapkan 

oleh para ahli bahasa. Aturan penulisan yang mempunyai kaidah pada saat 

memproduksi tulisan, contoh kaidah penggunaan tanda baca, penggunaan 

huruf capital, penggunaan kata depan, awalan dan masih banyak lagi kaidah 

penulisan. Para ahli bahasa menetapkan kaidah penulisan dengan baik dan 

benar dengan harapan hasil tulisan yang dibuat oleh para penulis agar 

sempurna dan mudah dipahami oleh para pembaca. 

 Penelitian yang akan saya lakukan ini memfokuskan pada salah satu 

ketrampilan, yaitu ketrampilan menulis. Ketrampilan menulis ialah 
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ketrampilan berbahasa selain berbicara, membaca, mendengarkan dan 

menyimak, merupakan wujud cara berkomunikasi dengan mengguanakan 

media (Sri Pamungkas 2012: 57). Macam-macam ketrampilan menulis 

sangatlah banyak, misalnya ada ketrampilan menulis cerpen, menulis novel, 

menulis cerita pengalaman dan masih banyak ketrampilan menulis yang 

lainnya. Pada saat menulis cerita pengalaman penulis harus mengalami 

terlebih dahulu pengalaman yang akan ditulis sehingga menjadi sebuah cerita 

pengalaman yang mengesankan. Tak kalah pentingnya penulis cerita harus 

tahu tentang cara menulis cerita yang baik sesuai dengan aturan yang saudah 

ditetepkan. 

 Ketrampilan menulis harus diikuti dengan kemahiran untuk 

menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan  

(EYD) bahasa Indonesia. Salah satu kemahiran dalam menggunakan EYD 

adalah menggunakan kata depan dan awalan secara tepat. Kata depan dan 

kata awalan memiliki berbagai jenis macam penggunan dalam EYD. Kata 

depan dan awalan mempunyai fungsi masing-masing dalam setiap penulisan 

pada kalimat. Pembelajaran di sekolah seringkali menggunakan kaidah EYD 

tentang kata depan dan awalan untuk materi dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

 Para siswa kebanyakan lebih mengenal  dan sering memakai kata 

depan di dan ke dan awalan di- dan ke-. Pada umumnya para siswa juga 

kurang mamahami dan mengerti penggunan kata depan dan awalan dalam 

membuat sebuah cerita pengalaman. Kekeliruan yang dilakukan siswa 
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ditemui saat pengkoreksian. Banyak hal yang menyebabkan siswa kurang 

paham dalam materi kata depan dan awalan. Kekeliruan siswa pada saat 

menggunnakan kata depan dan awalan sangat beragam. 

 Pemahaman siswa tekadang siswa keliru menentukan di dan ke mana 

yang termasuk kata depan dan awalan. Selanjutnya, dalam hal penulisan 

siswa terkadang bingung mana penulisan di dan  ke yang harus dipisah dan 

mana yang harus disambung dengan kata yang mengikutinya, antara kata 

depan di dan ke yang harus dipisah dan antara kata di dan ke pada awalan 

yang harus disambung. Siswa cenderung menyambung kata depan di dan ke 

dengan kata berikutnya, dan siswa tidak bisa membedakan kata yang harus 

dipisah dan disambung dalam menulis cerita kekeliruan tersebutlah yang akan 

menjadi data dan akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

membahasnya dalam skripsi yang berjudul “ Kesalahan Penggunaan 

Preposisi di dan ke serta Prefiks di- dan ke- Pada Karangan Narasi 

Pengalaman Study Tour Kelas VIII SMP ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Ada dua masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk kesalahan penggunan preposisi  di dan ke serta prefiks 

di-, dan ke- pada karangan narasi pengalaman study tour siswa kelas VIII 

SMP Negeri 7 Sukoharjo? 



4 
 

2. Bagaimana analisis penggunaan preposisi di dan ke serta prefiks di- dan 

ke- pada karangan narasi pengalaman study tour kelas VIII SMP Negeri 7 

Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Ada dua tujuan penelitian yang akandicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunan preposisi di dan ke serta 

prefiks di- dan ke- pada karangan narasi pengalaman study tour siswa 

kelas VIII SMP Negeri 7 Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan analisis kesalahan penggunaan preposisi di dan ke serta 

prefiks di- dan ke- pada karangan narasi pengalaman study tour siswa 

kelas VIII SMP Negeri 7 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, penelitian 

lain, maupun perkembangan kesusastraan Indonesia. Adapun  manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat member sumbangan informasi dan masukan 

bagi pengembangan kemahiran penulisan preposisi di dan ke dan prefiks 

di- dan ke- dalam setiap tulisan, khususnya paragraf narasi 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Bahasa Indonesia 

 Hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada para guru 

Bahasa Indonesia tentang pentingnya memperhatikan penggunan kata 

depan di, ke dan awalan di-, ke- yang tepat dan benar pada saat 

pengajaran berlangsung. 

b. Bagi Siswa 

 Siswa diharapkan mampu untuk tidak keliru dalam menerapkan di dan 

ke pada kata depan, di-, ke- pada awalan di setiap tugas yang 

diberikan terutama tentang menulis. 

c. Bagi Peneliti 

Peneliti diharapkan mampu mahir dalam penguasaan di dan ke pada 

kata depan dan di-, ke- pada awalan. 

 


