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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bahasa khususnya dalam pendidikan di Indonesia menjadi hal 

khusus untuk diperhatikan, karena bahasa itu sangat penting, sesuai pendapat 

menurut Rahmawati (2012:179) Bahasa adalah alat  komunikasi untuk 

mengungkapkan ide atau gagasan dan perasaan. Sehubungan dengan fungsi 

tersebut, ide atau gagasan atau perasaan yang masih berupa konsep dan bersifat 

abstrak harus dapat dikomunikasikan ke dalam bentuk konkret (tulisan). 

Apalagi dalam dunia literasi di Indonesia, dimana Indonesia memiliki tingkat 

literasi yang rendah, budaya literasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa 

ditinggalkan oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat dari Wardana 

(2014:248) menyatakan bahwa budaya literasi merupakan kebutuhan pokok 

bagi setiap orang dalam mengaktifkan fungsinya sebagai khalifah di muka 

bumi, walaupun tingkat budaya literasi di Indonesia sangat rendah tetapi tidak 

bisa menghilang begitu saja. Dimana-mana dan kapan saja kita pasti akan 

melakukan budaya membaca dan menulis. 

Salah satu keterampilan menulis yang dipelajari dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia adalah menulis pengalaman pribadi. Menulis merupakan 

penggambaran lambang-lambang grafik yang dapat dipahami oleh pembaca 

sesuai menurut Tarigan (2008:2) yaitu menulis merupakan menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca dan 

memahami lambang-lambang grafik itu. Salah satu kegiatan menulis adalah 

menulis karangan. Karangan merupakan sebuah media tulis dalam 

menuangkan sebuah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam bentuk 

kumpulan kalimat atau paragraf. Karangan merupakan suatu bentuk sistem 

komunikasi lambang visual menurut Nurgiyantoro (2010:423). Oleh karena itu, 

siswa dalam membuat sebuah karangan perlu adanya banyak latihan dan perlu 

rajin membaca untuk menambah pembendaharaan kata. Sebuah awal membuat 
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karangan, siswa lebih baik dilatih dalam membuat karangan pengalaman 

pribadi. Karangan pengalaman pribadi merupakan jenis karangan yang 

menceritakan pengalaman diri sendiri dari pengalaman senang, sedih, 

mengharukan dan lain-lain yang bertujuan memberikan pengalaman bagi yang 

membaca untuk diambil hikmahnya. 

Pembelajaran menulis pada dasarnya bertujuan agar siswa mampu 

menuangkan pikiran dan perasaan seseorang dengan bahasa tulis secara teratur 

dan teliti terutama pada pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan tema yang 

sudah disesuaikan. Namun, hal tulis menulis juga memperhatikan kesantunan 

berbahasa. Dimana kesantunan berbahasa dapat direalisasikan melalui tindak 

bahasa memberitahukan, mendeklarasikan, mengekpresifkan, menanyakan, dan 

memerintah menurut Prayitno (2011:206). Kegiatan menulis tidak akan 

terlepas dari kehidupan sehari-hari. Siswa harus dikenalkan juga dengan 

pembelajaran bahasa, sesuai pendapat dari Long (2013: 137) yaitu “Learners’ 

motivation of learning a language is considered as a crucial factor influencing 

the achievement and proficiency of learning. If a student is given motivation, 

student can learn a language better and can last the learning enthusiasm 

longer”. Arti dari kutipan tersebut adalah motivasi pelajar untuk belajar bahasa 

dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi pencapaian dan 

kemahiran belajar. Jika seorang siswa diberi motivasi, siswa dapat belajar 

bahasa yang lebih baik dan dapat bertahan lebih lama dalam belajar. Maka dari 

itu, pembelajaran bahasa melalui menulis diajarkan kepada peserta didik mulai 

dari sejak dini. Kegiatan bidang menulis tidak terlepas dari konsep dasar 

morfologi. 

Morfologi merupakan cabang dari linguistik yang membahas tentang 

satuan-satuan dasar bahasa menjadi satuan gramatikal. Begitu juga dengan 

pendapat dari Kridalaksana dalam Rohmadi (2013:3) yang menyatakan bahwa 

morfologi merupakan salah satu bidang kajian linguisik yang mempelajari 

morfem dan kombinasi-kombinasinya. Morfem merupakan satuan terkecil 

dalam kata yang tidak dapat dipisahkan lagi (Rohmadi, dkk. 2013:6).  Jenis 

morfem ada dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas 
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adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti, sedangkan morfem 

terikat adalah morfem yang selalu melekat pada morfem lain atau dapat 

memiliki makna setelah bergabung dengan morfem bebas. 

Proses morfologis merupakan pembentukan kata dengan jalan 

menghubungkan morfem yang satu dengan morfem lainnya, baik itu morfem 

bebas dengan morfem bebas maupun morfem bebas dengan morfem terikat. 

Salah satu jenis proses morfologis adalah afiksasi atau pembubuhan afiks. 

Afiksasi adalah proses morfologis dengan cara memberikan imbuhan baik 

berupa awalan, sisipan, atau akhiran pada morfem lain. Prefiks merupakan 

imbuhan yang melekat di depan kata dasar (morfem bebas) yang umumnya 

disebut dengan awalan. Macam-macam prefiks yaitu: meN-, di-, ber-, ter-, per-

, se-, pe-, ke-, para-, pra-, dan sebagainya. Prefiks-prefiks tersebut akan 

memiliki fungsi dan makna yang jelas jika sudah melekat pada kata dasar. 

Karangan yang dibuat oleh siswa sekolah menengah atas cenderung 

memiliki afiks. Afiksasi yang digunakan dengan kata dasar akan menciptakan 

suatu kata yang lebih kompleks dan mengandung makna yang jelas jika 

dimasukkan ke dalam susunan kalimat. Afiks yang digunakan biasanya afiks 

yang sering diketahuinya atau digunakan dalam komunikasi kehidupan sehari-

hari. 

Meskipun afiksasi yang digunakan tidak terlalu komplek, tetapi hasil 

karangan siswa sekolah menengah atas patut untuk dikaji proses afiksasinya. 

Karangan pengalaman pribadi yang di buat oleh siswa terlalu ragam 

afiksasinya, maka penelitian ini hanya terfokus pada proses analisis prefiks 

(sisipan awal). Memfokuskan penelitian pada prefiks maka analisis 

penggunaan afiksasi terhadap karangan siswa akan lebih terfokus sehingga 

akan diketahui pula makna gramatikal dan prefiks apa saja yang cenderung 

digunakan oleh siswa SMA. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Analisis 

Penggunaan Prefiks pada Karangan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas XI di 

SMA Muhammadiyah Pangkalpinang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang terkait pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah makna gramatikal penggunaan prefiks pada karangan 

pengalaman pribadi siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 

Pangkalpinang? 

2. Bagaimanakah penggunaan jenis prefiks yang paling dominan digunakan 

dalam karangan pengalaman pribadi siswa kelas XI di SMA 

Muhammadiyah Pangkalpinang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memaparkan makna gramatikal penggunaan prefiks pada karangan 

pengalaman pribadi siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 

Pangkalpinang. 

2. Mendeskripsikan penggunaan jenis prefiks yang paling dominan 

digunakan dalam karangan pengalaman pribadi siswa kelas XI di SMA 

Muhammadiyah Pangkalpinang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, dalam hal ini adalah untuk ilmu linguistik atau kebahasaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

mengenai penggunaan prefiks pada karangan pengalaman pribadi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, 

a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai salah satu modal pembelajaran 

yang nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat. 
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b. Bagi peneliti lain adalah memberikan informasi kepada para pembaca 

mengenai penggunaan prefiks pada karangan pengalaman pribadi 

siswa kelas XI SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. 

c. Bagi pengajar, terkhusus seorang guru bahasa Indonesia diharapkan 

dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran 

dan diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang penggunaan 

prefiks yang mengandung makna tertentu. 

 

 

 

 

 


