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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

lainnya. Kridalaksan mengatakan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat 

mana suka atau arbitrer dan digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidetifikasi diri (2008:17). Bahasa tidak akan bisa lepas dari 

keseharian manusia. Bahasa mempunyai peran dan arti yang penting bagi kehidupan 

manusia. Namun, fungsi yang paling utama dari bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. 

Bahasa sebagai sarana komunikasi dibedakan menjadi dua yaitu bahasa lisan dan 

bahasa tulis. Bahasa lisan berupa bahasa yang dituturkan secara langung sedangkan 

bahasa tulis berupa tulisan, baik tulisan cetak maupun tulisan tangan manual. Hampir 

semua orang menggunakan kedua jenis bahasa tersebut yaitu bahasa tulis dan bahasa 

lisan dalam berkomunikasi. 

Penggunaan bahasa tulis untuk berkomunikasi atau berbagi informasi lebih 

kompleks daripada bahasa lisan. Banyak aturan dan kaidah-kaidah yang harus 

diperhatikan dalam penulisan bahasa tulis. Kaidah-kaidah tersebut meliputi berbagai 

unsur kebahasaan misalnya frasa, kata, klausa, kalimat dan tanda baca. Semua unsur 

tersebut mempunyai aturan masing-masing dalam penulisannya. 

Salah satu pengkajian yang dilakukan pada bahasa adalah segi struktur bahasa. 

Struktur bahasa tulis mempunyai tingkatan-tingkatan dari terkecil atau terendah 

hingga terbesar atau tertinggi. Ilmu yang mengkaji mengenai struktur bahasa salah 

satunya adalah bidang sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu ilmu bahasa yang 

mengkaji struktur bahasa dari kata, frasa, klausa, serta kalimat.  Selain bidang 

sintaksis morfologi juga merupakan ilmu yang mengkaji mengenai struktur bahasa. 

Namun, morfologi mengkaji unsur yang lebih kecil yaitu morfem. 

Kalimat merupakan kajian tertinggi bidang sintaksis. Sebuah kalimat tersusun 

dari unsur-unsur yang lebih kecil yaitu kata, frasa, dan kalusa. Unsur-unsur 

pembentuk sebuah kalimat tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga 
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membentuk sebuah kalimat yang utuh. Pemakaian unsur-unsur tersebut juga harus 

memperhatikan kaidah penulisan yang benar agar maksud dari kalimat dapat 

tersampaikan. 

Kaitanya dalam membuat atau menulis sebuah kalimat maka berhubungan 

dengan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa yaitu keterampilan 

menulis. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasi oleh peserta didik selain keterampilan berbicara, mendengar, dan membaca. 

Semua keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan. 

Tidak terkecuali dalam Kurikulum 2013, semua keterampilan tersebut harus dikuasai 

dengan baik oleh peserta didik. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis teks. Pembelajaran bahasa 

Indonesia yang dilakukan adalah memahami jenis teks dan hasil akhirnya siswa 

dapat memproduksi berbagai jenis teks. Salah satu jenis teks yang diajarkan untuk 

siswa kelas X SMA adalah teks eksposisi. Hasil akhir dari pembelajaran mengenai 

teks eksposisi adalah siswa dapat membuat sebuah karangan atau teks eksposisi, baik 

secara berkelompok maupun mandiri. Kegiatan memproduksi teks eksposisi 

menghasilkan sebuah karangan eksposisi. 

Memproduksi teks adalah suatu kegitan yang memerlukan salah satu 

keterampilan dari empat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menulis. 

Kemampuan menulis dapat dilatih dengan cara memproduksi atau mengarang 

berbagai jenis teks. Siswa dilatih untuk dapat menulis sesuai dengan ejaan PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) dan kaidah yang berlaku.  

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 selain mengajarkan 

pemahaman mengenai berbagai jenis teks juga mengajarkan pemahaman mengenai 

berbagai unsur kebahasaan pada berbagai jenis teks. Salah satu unsur kebahasaan 

yang terdapat dalam karangan eksposisi adalah preposisi atau kata depan. Preposisi 

adalah kategori yang terletak di sebelah kiri nomina sehingga terbentuk sebuah frasa 

eksosentrik untuk mengisi fungsi keterangan dalam sebuah klausa atau kalimat 

(Chaer, 2009:108). Menurut Sukini (2010:32) frasa preposisional adalah frasa yang 

terdiri atas kata depan sebagai perangkai, diikuti oleh kata atau frasa sebagai aksis 

atau sumbunya. 
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Penggunaan preposisi pada kalimat tak akan lepas dari kata atau kategori lain 

yang mengikutinya. Karena itu, preposisi termasuk salah satu yang masuk dalam kata 

tugas. Kata tugas berarti fungsi atau maknanya menerangkan kata lain yang 

mengikutunya. Penggunaan preposisi pada kalimat juga memiliki kaidah atau aturan 

pemakaian. Misalnya penulisan preposisi di selalu ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya.  

Secara umum siswa atau peserta didik hanya mengatahu bahwa preposisi hanya 

terdiri dari di, ke, dari dan pada. Namun, menurut para ahli masih terdapat banyak 

jenis preposisi dalam bahasa Indonesia. Siswa mungkin tidak paham atau tidak sadar 

telah menggunakan berbagai jenis preposisi tersebut. Selain itu, ketepatan siswa 

dalam menggunakan preposisi juga menjadi masalah tersendiri. Misalnya kesalahan 

penggunaan preposisi di yang seharusnya dipisah dari kata yang mengukutinmya. 

Namun, masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dengan merangkai preposisi 

di dengan kata yang mengikutinya. Contoh kesalahan frasa preposisi disekitarnya, 

seharusnya ditulis di sekitarnya. 

Berdasarkan paparan di atas peneliti akan menganalisis kemampuan siswa dalam 

menggunakan preposisi bahasa Indonesia. Penelitian ini berjudul “Kemampuan 

Siswa dalam Menggunakan Preposisi pada Karangan Eksposisi Siswa Kelas X di 

SMA Negeri 1 Mojolaban”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana jenis preposisi yang sudah digunakan siswa dalam karangan 

eksposisi siswa SMA N 1 Mojolaban? 

2. Bagaimana ketepatan penggunaan preposisi dalam karangan eksposisi siswa 

SMA N 1 Mojolaban? 

3. Bagaimana perbandingan penggunaan preposisi antara satu siswa dengan 

siswa lainnya pada karangan eksposisi di SMA N 1 Mojolaban? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tiga tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan jenis preposisi yang sudah digunakan oleh siswa dalam 

karangan ekposisi di SMA N 1 Mojolaban. 

2. Mendeskripsikan ketepatan penggunaan preposisi dalam karangan ekposisi 

siswa SMA N 1 Mojolaban. 

3. Mendeskripsikan pebandingan penggunaan preposisi antara siswa satu 

dengan siswa lainnya pada karangan eksposisi di SMA N 1 Mojolaban. 

 

D. Manfaat Penelitan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil 

penelitian tentang penggunaan preposisi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca khususnya 

dalam bidang linguistik khususnya dalam hal preposisi. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan materi bagi pengajaran kebahasaan, 

khususnya bidang sintaksis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan memberikan pengetahuan terhadap pembaca 

khususnya peserta didik mengenai penggunaan preposisi yang tepat. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik menggunakan dan memilih 

satuan bahasa berupa preposisi sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa kemudian 

dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan menulis dengan tepat. 


