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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan ide, gagasan dan pikiran pada orang lain. Semua orang  dapat 

berkomunikasi dengan cara yang hampir tanpa batas, semua orang dapat 

mengutarakan keinginan kepada orang lain sehingga orang lain dapat 

mengetahui keinginannya. Dengan demikian, semua orang dapat saling 

mencurahkan perasaan, dapat saling memahami pikiran dan gagasan, bahkan 

dapat menciptakan sebuah dunia yang tidak nyata (khayalan) dengan alat yang 

hanya dimiliki oleh manusia, yaitu bahasa.  

Salah satu kunci sukses dalam berkomunikasi maupun dalam bentuk 

penulisan teks atau dalam sebuah karangan dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar adalah ketepatan berbahasa. Bahasa Indonesia 

mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, artinya bahasa Indonesia 

dipergunakan untuk penyelenggaraan negara. Bahasa Indonesia merupakan 

bahasa resmi sehingga bahasa Indonesia wajib digunakan saat berkomunikasi 

dalam kegiatan bekerja maupun pendidikan dan tidak boleh diganti dengan 

bahasa manapun. 

Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia tidak sekedar memahami dan 

dapat berbicara dalam bahasa yang digunakannya, tetapi ada prinsip-prinsip 

yang perlu diperhatikan. Kesalahan dalam berbahasa dianggap sebagai bagian 

dari proses belajar mengajar, baik formal maupun nonformal. Sependapat 

dengan Tarigan dkk dalam Setyawati (2010: 15-16) bahwa analisis kesalahan 

berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan peneliti atau guru 

bahasa yang meliputi; kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, 

mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan 

tersebut, mengklasifikasi kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf keseriusan 

kesalahan itu. Hal ini menunjukan bahwa kesalahan itu erat kaitannya dengan 

pembelajaran bahasa, oleh karena itu kesalahan-kesalahan yang terjadi  perlu 



2 
 

dikaji secara mendalam, sebab kesalahan berbahasa merupakan bagian integral 

dalam proses belajar bahasa.  

Berdasarkan fakta dilapangan mengenai kesalahan pemakaian Bahasa 

Indonesia, ada 4 kesalahan pemakaian bahasa yang dilakukan siswa diantaranya 

adalah kesalahan dalam membuat teks deskripsi, kesalahan dalam kalimat, 

kesalahan kata dan pemilihan kata, kesalahan menulis ejaan dan penggunaan 

tanda baca. Kesalahan tersebut terjadi karena siswa yang kurang konsentrasi 

dalam proses belajar mengajar, siswa berlatih membuat teks deskripsi, dan juga 

karena pengaruh dari lingkungan tempat tinggal siswa. 

Kesalahan berbahasa dengan pembelajaran bahasa memiliki kaitan yang 

erat terutama pada proses penulisan teks, yang seringkali terjadi pada siswa 

sekolah dasar maupun menengah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang 

berfokus pada kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa pada 

penulisan teks. 

Berdasarkan observasi (15-09-2018) SDN Ngadirejo 01 masih ditemukan 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam penggunaan pemakaian Bahasa 

Indonesia. Peserta didik sering melakukan kesalahan dalam pemakaian bahasa 

Indonesia, terutama dalam penulisan teks. Banyak peserta didik yang 

menganggap remeh pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga masih banyak 

ditemukan kesalahan pemakaian Bahasa Indonesia dalam penulisan teks 

deskripsi yang ditulis oleh peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kesalahan Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Penulisan Teks 

Deskriptif pada Siswa Kelas III SD Negeri Ngadirejo 01 Kartasura Sukoharjo”. 

Penelitian ini penulis lebih melihat pada sebab terjadinya kesalahan berbahasa 

yang dilakukan oleh siswa dalam penulisan teks deskripsi, seperti kesalahan 

kalimat, kesalahan penulisan ejaan dan juga kesalahan dalam pemilihan 

kata.kalimat Untuk menjadikan siswa Sekolah Dasar terampil berbahasa 

Indonesia maka salah satu upaya yang mesti dilakukan oleh seorang guru adalah 

dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berbahasa terutama di dalam 
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penulisan, sehingga harapan tersebut dapat terpenuhi, terutama menjadikan 

siswa terampil berbahasa lisan dan tulisan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan pemakaian Bahasa Indonesia dalam 

penulisan teks kelas III SDN Ngadirejo 01? 

2. Apakah penyebab kesalahan pemakaian Bahasa Indonesia dalam penulisan 

teks kelas III SDN Ngadirejo 01? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan pemakaian Bahasa Indonesia 

dalam penulisan teks kelas III SD Negeri Ngadirejo 01. 

2. Menyebabkan penyebab kesalahan pemakaian Bahasa Indonesia dalam 

penulisan tekas kelas III SD Negeri Ngadirejo 01. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun praktis terhadap bidang pendidikan: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru 

Manfaat dilakukannya analisis kesalahan pemakaian Bahasa dalam 

penulisan teks deskripsi adalah memberikan wawasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang pemakaian bahasa yang baik dan benar. 

b. Bagi siswa 

Manfaat dilakukannya analisis kesalahan pemakaian Bahasa dalam 

penulisan teks deskripsi dapat meningkatkan aktivitas siswa, untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, melatih 

kemampuan menulis bahasa yang baik dan benar. 


