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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi, alat menyampaikan ide, maksud 

dan perasaan antar individu. Menurut Chaer, “Bahasa adalah system lambang 

bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi 

atau alat interaksi sosial” (2010:14). Kepentingan Bahasa itu hampir 

mencakup sesuatu bidang kehidupan karena segala sesuatu yang dihayati 

dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh seseorang hanya dapat diketahui 

orang lain jika telah diungkapkan dengan Bahasa, baik lisan maupun tulis. 

Oleh karena itu, keinginan untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang 

lain itulah yang menyebabkan Bahasa tidak dapat terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Bahasa dalam bentuk tuturan yang dihasilkan oleh manusia dapat 

diekpresikan melalui bentuk lisan maupun tulis. 

Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah sebagai 

Bahasa pengantar dalam dunia Pendidikan. Bahasa Indonesia juga merupakan 

salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan diseluruh Lembaga 

Pendidikan formal dari tigkat dasar hingga perguruan tinggi. Henry Guntur 

Tarigan (1986:1) menyatakan bahwa tujuan pengajaran pengajaran bahasa 

Indonesia pada prinsipnya agar siswa terampilan menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. Setiap keterampilan berbahasa ini erat sekali 

hubungannya dengan proses yang mendasari Bahasa. Bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya. “semakin terampil seseorang berbahasa, semakin 

cerah dan jelas jalan pikirannya, keretampilan hanya dapat diperoleh dan 

dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan”. 

Dari empat keterampilan berbahasa, menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis atau 
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mengarang merupakan kemampuan menyusun kalimat-kalimat secara benar 

dan tepat sesuai dengan kaidah gramatikal Bahasa, karya tulis yang baik dan 

efektif  tergantung pada kalimat (Abdul Razak, 1985:2). 

Keterampilan menulis salah satunya berbentuk karangan, yaitu 

penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau 

pokok bahasan (Lamuddin Finoza, 2001: 189). Adapun karangan menurut 

jenisnya terdiri dari karangan narasi, persuasif, eksposisi, argumentasi, dan 

deskripsi.  

Kalimat yang baik dan efektif akan mempermudah mengantar 

pembaca menguraikan atau menerangkan isi tulisan tersebut sehingga dapat 

menambah pengetahuan pembaca. Adapun yang dikatakan tulisan yang 

efektif adalah dan pilihan kosa kata yang tepat,pikiran atau gagasan yang 

dituliskan akan memudahkan pembaca untuk memahaminya sehingga 

pembaca pun tertarik untuk terus membacanya dan memahami isi tulisan 

tersebut yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pembaca. 

Kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pemakai Bahasa dalam 

menggunakan bahasa baik bahasa lisan maupun tulis terutama dalam 

penggunaan Bahasa Indonesia. Kesalahan itu dapat terjadi disebabkan 

penggunaan bahsa tidak memahami kaidah kebahasan yang baik dan benar 

juga tidak berhati-hati dalam menggunakan bahasa Rahmawati (2014). 

Dari hasil pengamatan , banyak ditemukan kesalahan dalam menulis 

karangan siswa, seperti penulisan huruf kapital, tanda baca, kalimat yang 

tidak efektif dan pilihan kata yang tidak tepat untuk mengungkapkan ide, 

gagasan dan pikirannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap penggunaan diksi dalam karangan siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba melakukan 

penelitian terhadap kesalahan penggunaan diksi pada karangan siswa kelas IX 

sekolah smp Muhammadiyah pangkalpinang tahun ajaran 2017/2018. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penggunaan diksi pada karangan siswa kelas IX SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang. 

2. Bagaimana kesalahan penggunaan diksi pada karangan siswa kelas 

IX C SMP Muhammadiyah PangkalPinang. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan penggunaan kesalahan diksi pada karangan siswa 

kelas IX C SMP Muhammadiyah Pangkalpinang tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Menganalisis kesalahan diksi pada karangan siswa kelas IX C SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang tahun ajaran 2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian mengenai kesalahan diksi pada karangan siswa kelas 

IX SMP Muhammadiyah Pangkalpinang tahun ajaran 2017/2018 

diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai pihak baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan atau gagasan yang berguna terutama dalam penggunan 

jenis kata dalam Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan siswa, 

guru, dan peneliti. 

1) Bagi siswa dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dalam penggunaan jenis kata yang tepat dalam Bahasa I 

ndonesia. 
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2) Bagi guru dapat mengajarkan mengenai cara penulisan dan 

penggunaan jenis kata dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3) Bagi peneliti memberikan pengalaman tentang berfikir ilmiah 

melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat 

menambah pengetahuan dalam bidang penelitian yang 

khususnya Bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


