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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dari satu 

pihak ke pihak lain, atau dari seseorang kepada lawan bicaranya. Tanpa 

bahasa. manusia tidak mungkin dapat menciptakan hubungan satu sama 

lainnya, dan untuk terjadinya hubungan baik tersebut diperlukan penguasaan 

penggunaan bahasa yang baik pula. 

Rohmadi (2014: 3) berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem 

lambang berupa bunyi, bersifat arbitter, digunakan oleh suatu masyarakat 

tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai 

sebuah sistem, bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola 

tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. 

Biar aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, komunikasi dapat terganggu. 

Suatu kalimat dapat terdiri atas berbagai unsur. Salah satu unsur 

penting yang terdapat dalam suatu kalimat adalah preposisi. Preposisi 

merupakan salah satu bagian dari kata tugas, selain konjungtor, interjeksi, 

artikula, dan partikel penegas (Alwi, dkk, 2003: 288). Dari kelima jenis kata 

tersebut, preposisi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Preposisi 

merupakan bagian kata tugas yang jumlahnya sangat terbatas, tetapi 

penggunaannya sangat beragam. 

Kehadiran preposisi dalam sebuah kalimat tidak pernah berdiri 

sendiri, kedudukannya selalu diikuti oleh kata atau frasa lain. Kehadiran 

preposisi dalam sebuah kalimat dapat menjadi bagian dari fungsi pelengkap 

atau karangan. Lapoliwa (1992: 6) mengungkapkan bahwa preposisi pada 

dasarnya selalu diikuti oleh kategori nomina dan berfungsi menyatakan 

hubungan antara nomia yang menjadi objek atau pelengkapnya dengan 

predikat kalimat. dari hal tersebut, secara eksplisit preposisi dapat digunakan 

untuk menyatakan peran nomina pelengkap pada predikat sehingga makna 

dan maksud dalam sebuah kalimat dapat disampaikan secara jelas.  
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Berkaitan dengan penggunaan frasa dalam kegiatan berbahasa, karya 

sastra dianggap sebagai bentuk dari kegiatan. Jadi, analisis sebuah frasa 

seperti frasa preposisi dapat dilakukan pada sebuah karya sastra. Analisis 

tersebut dapat dilakukan karena karya sastra dapat dianalisis berdasarkan 

unsur bahasanya, baik dari segi fonologi, semantik, sintaksis, maupun dari 

segi frasa preposisi. Analisis frasa preposisi pada sebuah karya sastra menjadi 

sangat menarik dilakukan. Selain karena kehadiran preposisi dalam sebuah 

kalimat dapat menyatakan hubungan antara predikat dengan nomina yang 

menjadi objek atau pelengkapnya, pengunaan preposisi dalam sebuah kalimat 

adakalanya dapat tertukar dengan prinsip awalan. Preposisi yang seharusnya 

menjadi kata depan, tetapi terkadang tertukar sebagai awalan. Gejala tersebut 

biasanya dapat ditemui dalam beberapa karya sastra, khususnya pada novel. 

Biasanya penggunaan preposisi oleh seorang penulis itu kurang begitu tepat, 

jadi perlu adanya kajian yang mendalam terhadap karya yang ditulis oleh 

penulis.  

Salah satu novel yang dapat dianalisis berdasarkan frasa preposisinya 

yaitu novel Bulan karya Tere Liye. Merupakan salah satu judul novel terbitan 

dari Gramedia Pustaka. Novel ini merupakan buku kedua dari trilogi Bumi, 

Bulan, dan Matahari yang saling berhubungan ceritanya.  

Perkembangan dalam dunia pendidikan mengalami peningkatan yang 

signifikan. Perubahan kurikulum yang terjadi berdampak kepada peserta 

didik yang dituntut untuk akttif dan kreatif sehingga pendidik hanya sebagai 

fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dalam pembelajaran 

diperlukan suatu evaluasi pembelajaran guna mengetahui tercapainya 

beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Kurikulum 2013 siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Guru 

hanya sebagai fasilitator dalam memberikan atau menyalurkan informasi 

maupun pengetahuan. Artinya siswa diberi keleluasaan dalam mencari 

informasi yang menjadi tumpuan pembelajaran tetapi guru juga berperan 

penting untuk menginformasikan kebenaran informasi yang didapatkan 
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siswa. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, baik 

secara eksternal maupun internal diidentifikasikan sebagai berikut. Faktor-

faktor eksternal yang mencakup guru, materi, pola interaksi, media dan 

teknologi, situasi belajar dan sistem. Masih ada pendidik yang kurang 

menguasai materi dan dalam mengevaluasi siswa menuntut jawaban yang 

persis seperti yang ia jelaskan. Dengan kata lain siswa tidak diberi peluang 

untuk berpikir kreatif. Guru juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses 

informasi baru yang memungkinkan ia mengetahui perkembangan terakhir di 

bidangnya dan kemungkinan perkembangan yang lebih jauh dari yang sudah 

dicapai sekarang. Seperti ini diharapkan mampu membuat siswa lebih 

mandiri dalam mendapatkan informasi. 

Keaktifan siswa seperti ini memiliki dampak positif maupun negatif. 

Dampak positif ini di anata yaitu, dalam proses pembelajaran siswa dituntut 

untuk memiliki sikap tanggap serta kritis dalam menanggapi keadaan 

lingkungan yang bersinggungan dengan proses pemnbelajaran. Kedua, 

kedekatan antara siswa dan guru akan membangun hubungan yang intensif, 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa mampu menangkap materi atau 

informasi dengan mudah dengan suasana yang nyaman. Kemudahan yang 

bisa didapat oleh siswa mampu mengantarkan para siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran dalam setiap kompetensi dasar. 

Jenis dan pengembangan dapat diimplementasiakan sebagai bahan 

ajar di SMA (Sekolah Menengah Atas). Implementasi yang dimaksud adalah 

keterlibatan dengan materi kebahasaan pada novel yang terdapat pada KD 

3.9. Menjelaskan tentang analisis isi dan keabsahan novel. 

B. Rumusan Masalah 

Ada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

1. Apakah fungsi-fungsi preposisi ? 

2. Apakah jenis-jenis preposisi ? 

3. Bagaimana pengembangan bahan ajar kelas kata bahasa Indonesia dengan 

analisis preposisi  yang terdapat pada novel Bulan karya Tere Liye ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas peneliti memiliki tiga 

tujuan penelitian. 

1. Mengetahui fungsi-fungsi preposisi. 

2. Mengetahui jenis-jenis dari preposisi. 

3. Mengetahui penyusunan bahan ajar kelas kata preposisi pada novel Bulan 

karya Tere Liye. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis dan praktis, berikut ini 

manfaat penelitian baik secara teori maupun praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif dan 

menambah wawasan serta pengetahuan bidang morfologi, yaitu kelas 

kata dalam bahasa Indonesia yang terfokus pada kata depan 

(preposisi). 

b. Manfaat Praktis 

1) Pemahaman tentang kelas kata dalam morfologi pada novel Bulan 

karya Tere Liye dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya kelas 

kata dalam Morfologi yang terfokus pada preposisi dalam novel 

Bulan karya Tere Liye. 


