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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa  Indonesia  memiliki  peran sebagai identitas nasional. Sebagai 

identitas nasional,  bahasa  Indonesia merupakan  alat  pemersatu  seluruh  

suku yang  ada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Penutur 

bahasa  Indonesia  berasal  dari  berbagai  suku dengan memiliki  latar  

belakang  dan perkembangan  kehidupan  yang  tidak sama. Kodrat manusia 

sebagai makhluk sosial tidak  lepas  dari  adanya  interaksi  dan komunikasi 

antar  sesamanya. Bahasa  sebagai sarana  komunikasi mempunyai  fungsi  

utama bahasa  adalah  bahwa  komunikasi  ialah penyampaian  pesan  atau  

makna  oleh seseorang kepada orang lain. Jadi  bahasa tidak  dapat dipisahkan  

dengan  manusia.  Dengan  adanya bahasa  kita  dapat  berhubungan  dengan 

masyarakat  lain  yang  akhirnya  melahirkan komunikasi dalam masyarakat. 

Dengan adanya pelestarian  perlu  dilakukan  agar bahasa  Indonesia  makin  

mantap kedudukannya  sebagai  identitas  bangsa Indonesia.  Pelestarian  

dapat  dilakukan dengan  dua  cara  yaitu menjaga  keaslian bahasa  Indonesia  

dan  menanamkan budaya  berbahasa  Indonesia  kepada anak-anak (Widada,  

2014:  484). 

Bahasa  Indonesia  mempunyai  sebuah aturan  yang  baku  dalam  

penggunaanya, namun dalam prakteknya sering  terjadi penyimpangan dari 

aturan yang baku tersebut. Kata-kata  yang  menyimpang  disebut  kata 

nonbaku.  Hal  ini  terjadi  salah  satu penyebabnya  adalah  faktor  

lingkungan. Faktor  ini  mengakibatkan  daerah  yang  satu berdialek berbeda 

dengan di daerah yang lain, walaupun  bahasa  yang  digunakannya terhadap 

bahasa Indonesia. Saat kita mempergunakan bahasa  Indonesia  perlu 

diperhatikan. Misalnya kapan kita  menggunakan  ragam  bahasa  baku  

dipakai apabila  pada  situasi  resmi dan ilmiah. Tetapi ragam  bahasa  tidak 

baku  dipakai  pada  situasi santai  dengan  keluarga,  teman  dan  di  pasar, 

tulisan pribadi, buku harian. 
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Penggunaan  bahasa  pada  tugas  siswa sering terdapat  kesalahan  

karena  dalam proses  penulisan  tersebut  tidak  berpedoman pada kaidah 

bahasa yang benar. Bahasa yang biasa digunakan dalam penulisan tugas 

siswa terkadang tidak  menggunakan  bahasa  baku dan  ejaan  yang  tepat.   

Bahasa berisi gagasan, ide, pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada 

pada diri si pembicara. Agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan 

dapat diterima oleh pembicara atau orang yang diajak bicara, hendaklah 

bahasa yang digunakan dapat mendukung maksud atau pikiran dan perasaan 

pembicara dengan jelas. Oleh karena itu, belajar bahasa mengandalkan 

berpikir, fungsi otak akan bekerja sebagaimana belajar. Bahasa merupakan 

dasar fundamental berpikir. Bahasa juga dapat memperluas pikiran. Otak 

mempunyai kapasitas untuk menampung rangsangan-rangsangan yang 

masuk. Melalui bahasa manusia dapat mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya baik secara lisan maupun tertulis. Kesalahan  penulisan siswa  

dapat  ditinjau  dari  beberapa  kesalahan ejaan,  seperti  (1)  pemakaian  

huruf,  (2) penulisan  kata  misalnya  penggunaan preposisi,  (3)  penulisan  

unsur  serapan,  dan (4)  pemakaian  tanda  baca  seperti;  koma  (,), titik  (.),  

tanda  tanya  (?),  tanda  seru  (!),  dan lain-lain. 

Pembelajaran bahasa Indonesia  diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan dan tertulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap karya kesastraan manusia Indonesia.  Pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah-sekolah antara lain dimaksudkan agar: (a) siswa 

menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

dan bahasa Negara, (b) siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, 

makna dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

bermacam-macam tujuan keperluan dan keadaan, (c)siswa memiliki 

kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan intelektual, 

kematangan emosional, dan kematangan sosial, (d) siswa memiliki disiplin 

dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis), (e) siswa mampu 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 



3 

 

 
 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa menulis dan membaca. Tujuan 

utama pembelajaran bahasa bukanlah aspek pematangan semata, melainkan 

hal yang lebih penting, yaitu bagaimana siswa dapat menggunakan bahasa 

dalam berkomunikasi di dalam kelas atau di luar kelas, dalam situasi resmi 

maupun situasi tidak resmi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib di 

lingkungan pendidikan formal. Hal itu, disebabkan oleh kedudukan dan 

fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan berbagai konsep, baik 

secara lisan maupun secara tertulis. Pembelajaran  bahasa  Indonesia  di 

sekolah  menjadi  suatu  sarana  untuk menanamkan  penggunaan  kaidah,  

ejaan dan  tanda  baca  yang  tepat.  Guru sebagai aktor  dalam  dunia  

pendidikan sebaiknya  membelajarkan  aspek  ejaan saat  menemukan  

kesalahan  berbahasa pada  diri  siswa  baik  dalam  bahasa  lisan maupun 

tulisan. Apabila siswa melakukan kesalahan  ketatabahasaan,  guru  harus 

dapat  menyadarkan  siswa  agar mengetahui  kesalahan  yang dilakukan 

tersebut  dan  sekaligus berupaya  membetulkannya  sesuai dengan  kaidah. 

Mengingat pentingnya menulis, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah perlu lebih diefektifkan. Dengan diajarkan materi menulis tersebut 

diharapkan siswa mempunyai keterampilan yang lebih baik. Seseorang yang 

dapat membuat suatu tulisan dengan baik berarti ia telah menguasai tata 

bahasa, mempunyai kebendaharaan kata, dan mempunyai kemampuan 

menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, 

tulisan siswa dapat dijadikan sebagai salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan 

siswa dalam  pembelajaran bahasa Indonesia (Sukman, 2005: 30). Motivasi 

belajar menurut Gandhi (2014:10) dalam Internasional Journal of Innovative 

Research and Studies, sebagian besar guru bahasa menggunakan motivasi 

untuk meningkatkan pengajaran di kelas dan menggantikan minat intelektual 

bawaan lainnya. Ostrof (2013: 11) berpendapat bahwa stimulus motivasi 
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adalah pembaharuan, perubahan dan kegembiraan, otak telah berevolusi 

untuk meningkatkan peristiwa baru atau tidak terduga. Motivasi ini terkait 

dengan penggunaan metode yang bervariasi, sehingga siswa akan lebih 

termotivasi untuk mengikuti pengajaran. 

Dalam menulis sebuah karangan, apapun bentuk organisasi karangan itu, 

tentu saja siswa harus memilih kata dan bentuknya yang tepat dan menyusun 

kalimat. Kalimat-kalimat itu kita rangkai sehingga terbentuklah paragraf-

paragraf, dan selanjutnya terwujudlah sebuah karangan utuh dengan 

menggunakan organisasi karangan tertentu. Dalam beberapa karangan siswa 

seringkali ditemukan pemilihan kata yang salah. Penggunaaan kata tersebut 

kadang dilakukan secara tidak sengaja. Selain itu kadang siswa mengganggap 

kata-kata  tersebut merupakan kata yang sudah lazim digunakan, walaupun 

sebenarnya kata tersebut memiliki padanan  kata dalam bahasa Indonesia. 

Secara psikologis,  siswa SMP masih tergolong anak yang masih peka 

terhadap hal-hal  yang baru yang dituangkan  ke  dalam kalimat. Berbagai 

usaha yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran bahasa indonesia, tetapi 

hasilnya masih belum memuaskan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan 

hasil penelitian di sekolah terkait penguasaan kosakata siswa kelas VII SMP 

N 3 Sawit Boyolali melalui menulis karangan deskripsi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud kesalahan penggunaan kosakata bahasa baku dalam 

karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali? 

2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi kesalahan 

penggunaan kosakata bahasa baku dalam karangan deskripsi siswa kelas 

VII di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud kesalahan penggunaan kosakata bahasa baku 

dalam karangan deskripsi siswa di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali? 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi kesalahan 

penggunaan kosakata bahasa baku dalam karangan deskripsi siswa di 

SMP Negeri 3 Sawit Boyolali? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ada 2 jenis, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara  teoretis manfaat penelitian ini dapat memperkaya khasanah 

teori dalam bidang keilmuan yang memperhatikan penggunaan kosakata 

yang sesuai dengan bahasa baku yang baik dan benar. Penelitian ini dapat 

menjadi referensi mengenai penelitian khususnya tentang analisis 

kesalahan penggunaan kosakata bahasa baku dalam karangan deskripsi 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. 

2. Manfaat Praktis   

 Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  bahan  referensi  

untuk  penelitian selanjutnya  dengan  objek  penelitian  yang berbeda dan  

sebagai masukan para guru dan siswa  agar  lebih  teliti  dan  cermat  

dalam proses  belajar  mengajar  menulis  dengan memperhatikan  

kosakata bahasa baku.  Bagi  peneliti  sebagai  landasan  untuk dijadikan  

tuntunan  dalam  kegiatan  menulis sesuai  dengan  bahasa baku yang baik 

dan benar.  

a. Bagi Siswa  

Manfaat yang diperoleh siswa dari penelitian ini yaitu 

meningkatkan hasil belajaranya khususnya pada hasil belajar Bahasa 

Indonesia. Berpikir kritis serta logis yang bermanfaat dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. 
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b. Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh guru dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan wawasan pengetahuan dan pengamalan tentang model 

pembelajaran yang dapat memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bagi sekolah/lembaga yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 




