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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat 

penting. Menurut Chaer (2012:32), Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga tidak terlepas dari sebuah 

kalimat.  

Kalimat sebagai bagian terkecil ujaran. Kalimat ialah satuan kumpulan 

kata yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap.  Menurut Kusno 

dalam Markamah (2009:9) kalimat adalah rangkaian kata-kata yang berstruktur, 

dengan menggunakan kerangka acuan yang berupa teori ilmu bahasa. Sebagai 

alat komunikasi bersistem, kalimat tidak hanya berupa kumpulan kata-kata 

pendukung makna tertentu, melainkan kata-kata tersebut harus disusun 

sedemikian rupa sesuai dengan sistem yang ada. Didalam kalimat terdapat sebuah 

unsur salah satunya yaitu kata keterangan. 

Kata keterangan merupakan kata yang memberikan penjelasan 

(keterangan) tentang kata lain seperti kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat 

dalam sebuah kalimat. Kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda dan 

kata ganti benda. 

Penelitian tentang kata keterangan sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya, yaitu. Penelitian yang telah dilakukan Salenda (2017) 

dengan judul “Kata Keterangan Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Sangir Dialek 

Siau (Suatu Analisis Kontrastif)” penelitian tersebut menjelaskan tentangkata 

keterangan dalam bahasa Inggris terbagi atas bentuk sederhana dan bentuk 

kompleks. Bentuk kompleks adalah bentuk kata keterangan yang dibentuk 

melalui penambahan sufiks –ly dan –wards, Sedangkan kata keterangan dalam 

dialek Siau hanya ditemukan bentuk sederhana. Dari segi makna, kata keterangan 

dari keduanya dapat menyatakan makna sebagai kata keterangan cara, waktu, 

tempat dan arah, intensitas dan sebab.  
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Penelitian mengenai kata keterangan juga pernah dilakukan oleh 

Palenewen (2015) dengan judul “Kata Keterangan Dalam Novel Hook Karya 

Walter Van Tilburg Clarks” penelitian tersebut menjelaskan tentang Bentuk-

bentuk kata keterangan dalam novel Hook yaitu : Bentuk Kata Keterangan 

Sederhana yaitu kata keterangan yang hanya terdiri dari satu morfem bebas, 

Contohnya: Almost, now, there, here, too, as, and very, Bentuk Kata Keterangan 

Gabungan yaitu bentuk kata keterangan yang terdiri dari dua atau lebih morfem 

bebas atau kata membentuk satu kata yang mempunyai kesatuan makna. 

Contohnya: within, nowhere, someday, forever, something, peacefully, without, 

whatever, greatfully dan lain-lain, Bentuk Kata Keterangan Derivasi, Kata 

Keterangan yang berfungsi sebagai Modifier Kata Kerja. 

Kalimat dapat digunakan untuk membuat sebuah karangan. Karangan 

merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikanya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk 

dipahami.  Dalam karangan terdapat beberapa jenis, salah satunya adalah 

karangan narasi. Karangan narasi dibagi menjadi dua yaitu narasi ekspositoris 

dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para 

pembaca untuk mengetahui apa yang akan dikisahkan. Narasi sugestif pertama-

tama berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dirangkaikan. kejadian itu 

berlangsung dalam satu kesatuan waktu. 

 Sebuah karangan tidak terlepas dari sebuah keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan suatu proses pengembangan yang menuntut 

pengalaman, waktu, kesempatan, memerlukan cara berpikir yang teratur, dan 

mengungkapkannya dalam bentuk tulisan.  

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa karangan narasi 

adalah karangan yang di tulis berdasarkan urutan waktu. Karangan narasi sering 

kali dijumpai pada masa sekolah SD dan SMP. Karangan narasi dibuat oleh siswa 

disebut dengan karangan siswa. Karangan siswa adalah karangan yang dibuat 

oleh siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas disimpulkan bahwa kata keterangan 

merupakan kata yang memberikan penjelasan (keterangan) tentang kata lain 
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seperti kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. Alasan 

Penulis melakukan penelitian ini karena  merasa tertarik untuk membahas kata 

keterangan dengan lebih mendalam dengan objek kata keterangan dalam 

karangan narasi siswa. Penelitiaan ini juga belum ada penjelasan sebelumnya 

mengenai kata keterangan dalam karangan narasi siswa. Selain itu alasan peneliti 

memilih SMP Negeri 1 Kartasura  sebagai  lokasi penelitian karena  materi 

tentang karangan  narasi terdapat  pada jenjang SMP yang terdapat pada K.D 4.1 

yaitu menulis buku harian atau  pengalaman pribadi dengan memperhatikan cara 

pengungkapan dan bahasa yang ekspresif. Karena rasa ketertarikan dan rasa ingin 

lebih mendalami kajian bahasa, penulis memberi judul “Analisis Penggunaan 

Kata Keterangan Pada Karangan Narasi Siswa di SMP N 1 Kartasura”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada dua masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana satuan lingual keterangan yang digunakan oleh siswa? 

2. Bagaimana fungsi keterangan yang digunakan oleh siswa? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada dua tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

1. Menganalisis satuan lingual keterangan yang digunakan oleh siswa dalam 

karagan narasi. 

2. Menganalisis fungsi keterangan yang digunakan oleh pengarang.  

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat teori dan 

manfaat praktis. 
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1. Manfaat teori 

Manfaat teori dalam penelitian ini adalah dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat baik secara langsung bagi pengembang ilmu maupun bagi 

kepentingan praktis pengajaran bahasa di dalam kelas.  

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat membantu pembaca 

untuk mengetahui analisis kalimat mengenai fungsi keterangan dalam 

karangan siswa serta dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang 

melakukan penelitian sejenis ini. 

 


