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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa ialah alat yang digunakan manusia untuk komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahasa pada dasarnya tidak pernah lepas dari kehidupan 

manusia. Hal ini sependapat dengan Kridalaksana 1982 (dalam Chaer, 2007:32) yang 

mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, 

dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Negara 

republik Indonesia yang dipakai masyarakat untuk berkomunikasi dalam forum 

resmi. Dalam pembelajaran di sekolah, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang wajib 

dipakai dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta 

didik. Selain itu bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi antar 

manusia satu dengan manusia yang lain dalam sebuah lingkungan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia sangat beragam, empat aspek yang harus 

dipelajari dalam bahasa Indonesia adalah mendengarkan, membaca, berbicara, dan 

menulis. Menulis merupakan kemampuan produktif. Disebut produktif karena 

keterampilan terebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi menyampaikan 

makna (Zainurrahman, 2011:2). Dalam pembelajaran bahasa menulis merupakan 

keterampilan yang harus dicapai siswa setelah mendengar, membaca, dan berbicara. 

Menulis tidak sekedar merangkai kata-kata menjadi kalimat, menyatukan kalimat 

menjadi paragraf, serta menyusun paragraf menjadi sebuah wacana, tetapi terdapat 

kaidah berbahasa yang perlu diperhatikan. Kaidah yang dimaksud adalah aturan atau 

tata baku yang digunakan sebagai pedoman untuk berkomunikasi baik berbicara 

maupun menulis dalam bahasa Indonesia. Ketika menulis, siswa dapat mengacu pada 

EYD, KBBI, serta tata baku bahasa Indonesia sebagai pedoman penulisan agar 

terhindar dari kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh pemilihan kata yang kurang 

tepat. 

Morfologi adalah bidang ilmu yang mengkaji mengenai morfem. Bidang 

kajian ini meliputi reduplikasi, afiksasi, dan komposisi. Afiksasi berkaitan dengan 
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penulisan afiks, prefis, sufiks, maupun klitik. Klitik dalam bahasa Indonesia meliputi 

ku, mu, kau, dan nya yang terbagi menjadi proklitik dan enklitik. Proklitik adalah 

penggunaan kata ganti yang terletak di depan kata, sedangkan enklitik berada di 

belakang kata. Klitik sering disebut sebagai kata ganti. Kata ganti yang dimaksud 

adalah kata ganti orang maupun kata ganti kepemilikan. Setiap kata yang diawali 

atau diikuti bentuk klitik mempunyai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan kata 

yang melekat.  

Pembelajaran bahasa Indonesia telah diajarkan pada semua jenjang 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Tata cara penulisan 

klitik sudah diatur dalam tata baku bahasa Indonesia dan disampaikan ketika 

pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa 

peserta didik yang kurang memahami tata cara penulisan klitik dalam bahasa 

Indonesia sehingga memicu peserta didik melakukan kesalahan berbahasa ketika 

menulis. Menurut Markhamah (2014:46) kesalahan berbahasa adalah penyimpangan 

yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik 

pada tahap tertentu. 

SMP Muhammadiyah 2 Masaran merupakan salah satu sekolah swasta yang 

masih menerapkan KTSP. Pembelajaran bahasa Indonesia pada KTSP terbagi empat 

keterampilan yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Pembelajaran 

bahasa di SMP Muhammadiyah 2 Masaran tidak terlepas dari kegiatan menulis. 

Setiap tahun peserta didik di SMP ini melaksanakan kunjungan wisata dan 

menuangkan pikiran mereka ke dalam sebuah tulisan yang disusun menjadi karya 

tulis. Karya tulis yang dihasilkan murni dari tulisan peserta didik itu sendiri.  

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penulisan klitik dalam karya tulis 

karena peneliti ingin mengetahui apakah peserta didik sudah dapat menulis klitik 

sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia atau masih terdapat peserta didik yang 

masih salah ketika menulis klitik. Selain itu peneliti ingin mengetahui seberapa 

banyak kesalahan yang dilakukan peserta didik ketika menulis klitik. 
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B. Rumusan Masalah 

Terdapat dua rumusan masalah yang perlu dibahas oleh peneliti dalam 

penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk klitik pada penulisan karya tulis siswa? 

2. Bagaimana makna yang terkandung dalam penulisan klitik? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk klitik pada penulisan karya tulis siswa. 

2. Mendeskripsikan makna yang terkandung dalam penulisan klitik. 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah dapat memperluas  

pengetahuandibidang bahasa. Terutama kajian morfologis mengenai bentuk 

klitik. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat praktis penelitian ini bagi siswa diharapkan dapat 

mendeskripsikan bentuk klitik yang salah dan yang benar. Sehingga siswa 

mengetahui kesalahan ketika menulis. Penelitian ini diharapkan mampu 

memotivasi siswa untuk menulis dengan lebih berkualitas. 

b. Manfaat penelitian ini bagi guru diharapkan mampu menjelaskan 

pentingnya menulis dengan benar pada karya tulis siswa. Sehingga guru 

mampu mengevaluasi dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang 

bahasa. 

 


