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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan dengan berbagai 

kesibukan yang menimbulkan komunikasi dengan berbagai bahasa dan gaya. 

Dalam mengikuti pendidikan baik di tingkat SD, SLTP, SLTA, ataupun 

Perguruan Tinggi tugas dalam pembelajaran bidang bahasa sangat sering dan 

harus dilaksanakan oleh peserta didik atau mahasiswa. 

Bahasa merupakan salah satu sarana ampuh dalam menjaring 

informasi. Pembelajaran bahasa selalu diawali dengan mendengarkan bunyi 

bahasa baik secara langsung atau melalui rekaman, radio, atau televisi. 

Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga diidentifikasi bunyinya, 

pengelompokannya menjadi suku kata, kata, frase, klausa, kalimat, dan 

wacana. Lagu dan intonasi yang menyertai ucapan pembicara juga turut 

diperhatikan oleh penyimak. Bunyi bahasa yang diterima kemudian 

diinterpretasikan maknanya, ditelaah kebenarannya atau dinilai, lalu diambil 

keputusan menerima atau menolak.  

Menurut Suyata (2001) Anak perlu perhatian yang besar baik yang 

berkaitan dengan kegiatan belajarnya di rumah maupun di sekolah. Dalam 

kegiatan belajar di rumah orang tualah yang berperan untuk memperhatikan 

dan mendampingi anak belajar. Orang tua dapat menyediakan kemudahan 

bagi anak-anak belajar di rumah dengan menciptakan suasana di rumah yang 
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mengundang dan mendorong belajar, menyediakan tempat belajar yang 

memadai, mencegah adanya hal yang mungkin mengganggu kegiatan belajar 

anak, serta mengusahakan dukungan bagi aktivitas belajar di rumah. Dalam 

pendidikan hal yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian orang tua 

terhadap anak-anaknya, seperti usaha mengerti dan memahami kemajuan 

serta permasalahan atau kesulitan yang dialami anak-anak. Selain itu orang 

tua tanggap terhadap kebutuhan anak-anak untuk belajar, dan menampakkan 

kepedulian terhadap kegiatan belajar anak, mengecek secara teratur kegiatan 

belajar serta hasil belajarnya. Wujud perhatian yang diberikan oleh orang tua 

tersebut akan dipersepsikan oleh anak sebagai perhatian yang hangat dan 

menyenangkan serta memberikan rasa aman, di mana hal tersebut akan 

membuat anak termotivasi untuk belajar. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Pengajaran mulai 

dikenalkan  anak pada usia dini, karena disini akan anak membentuk dirinya 

sendiri berdasarkan apa  yang telah didapat dan dialami. 

Pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk bisa menyiapkan 

masa depan dan sanggup bersaing dengan banga lain. Dunia pendidikan 

dituntut memberikan respons lebih cepat terhadap perubahan-perubahan yang 

tengah berlangsung dimasyarakat. Bila bangsa Indonesia mengisyaratkan 

perlunya manusia-manusia pembangunan yang kreatif, mandiri, inovativ dan 

demokratis maka dunia pendidikan yang harus mempersiapkannya dan 

menghasilkannya. 
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Kurikulum yang ada saat ini masih sarat beban dan tidak pernah 

menguntungkan peserta didik. Terbukti, hasil pendidikan dasar dan menengah 

saat ini tidak banyak menumbuhkan potensi kemandirian,kewirausahaan, 

maupun potensi bersaing dan penalaran yang baik dari pesrta didik. 

Seharusnya pendidikan menjadi proses yang memerdekakan dalam arti peserta 

didik menjadi pelaku proses belajar dan diakui sebagai pribadi yang bebas 

dengan segala keunikannya. 

Sekolah perlu menyajikan model kurikulum yang terdiri dari : (1) 

kurikulum, perkembangan pribadi, seperti rasa bangga diri dan pembentukan 

keyakinan diri; (2) kurikulum ketrampilan hidup, seperti menyelesaikan 

masalah secara kreatif dan managemen diri; (3) kurikulum belajar untuk 

belajar dan, belajar untuk berpikir dalam suasana gembira (fun); dan (4) 

kurikulum isi, seperti pada umumnya dengan penyajian berdasarkan tema-

tema terpadu. 

Jadi sekolah / lembaga pendidikan tak hanya mengajarkan ilmu 

pengetahuan. Sekolah dituntut untuk menghasilkan sebagian besar dari peserta 

didiknya mampu menjadi pelaku mandiri, pelajar mandiri, manager mandiri 

dengan motivasi pribadi. Pemberdayaan sekolah dan pemberdayaan siswa 

merupakan tuntutan model sekolah saat ini. Sekolah ditantang untuk makin 

andal dalam memberikan perannya, menyiapkan peserta didik mengantisipasi 

tuntutan masyarakat modern. 

Strategi pendidikan dan pengajaran di sekolah menengah sangat 

diperlukan guna mengantar anak-anak menjadi lebih kreatif, dinamis, 
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inovatif dan memiliki pribadi yang unggul. Penanaman dan pengembangan 

nilai-nilai hidup dalam diri seseorang menjadi sangat penting seperti konsep 

diri, kapasitas adaptif, kreativitas, kemampuan kerjasama, globalisasi, guna 

membangun diri dan masyarakat madani yang dicita-citakan. 

Munandar (1999) mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan 

penting dan sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan 

individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Pemberdayaan 

SDM tersebut berkaitan dengan kualitas pendidikan yang ditanamkan kepada 

anggota masyarakat dan peserta didik. Pendidikan tidak hanya didapat di 

bangku sekolah saja akan tetapi juga bisa didapatkan dari pengalaman anak 

didik di lingkungan masyarakatnya dan juga dari buku yang pernah 

dibacanya. Di sekolah selain mendapatkan ilmu pengetahuan dari bapak atau 

ibu guru, para anak didik juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai 

buku yang mereka baca.  

 Karangan deskripsi merupakan karangan yang menggambarkan suatu 

hal atau benda dengan sejelas–jelasnya sehingga si pembaca bisa merasakan, 

mengalami, atau melihat sendiri hal atau benda yang sedang di bahas di dalam 

tulisan tersebut. Di dalam sebuah karangan deskripsi yang baik tersusun dari 

beberapa kalimat yang tersusun untuk melengkapinya. Kalimat itu sendiri 

adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan, tuturan (atau kalimat dalam 

bentuk tulis) diucapkan dengan nada naik-turun, keras-lembut, disela jeda, dan 

diakhiri intonasi akhir. Dalam wujud tulis, kalimat diawali dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru, 
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kadang kala ditengah-tengahnya terdapat tanda baca lain, seperti titik dua, titik 

koma, dan tanda pisah. Kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat 

sebagai unsur wajib. Di samping itu, di dalam kalimat terdapat kata atau 

kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi unsur yang tersisa 

sebagai kalimat. Pengertian lain dari kalimat itu adalah bagian ujaran yang 

mempunyai struktur minimal subjek (S) dan predikat (P) dan intonasinya 

menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna, akan tetapi 

sebuah kalimat akan menjadi kalimat yang sempurna apabila mempunyai 

struktur pelengkap lainnya seperti objek (O) dan keterangan (K) sedangkan 

keterangan tersebut  juga dapat dibagi menjadi 2 yaitu keterangan waktu dan 

keterangan tempat. 

Kalimat itu bisa digolongkan atau dibedakan menjadi kalimat efektif 

dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan 

informasi yang sama dengan informasi yang diterima. Ciri-ciri dari kalimat 

efektif adalah kesatuan gagasan, kesepadanan, keparalelan (kesejajaran), 

kehematan, kelogisan, kecermatan, kebervariasian, ketegasan, ketepatan, 

kebenaran struktur, dan keringkasan sedangkan kalimat tidak efektif adalah 

kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. 

Peneliti memilih karangan deskripsi karena karangan ini digunakan 

untuk mengungkapkan suatu objek kepada pembaca/pendengar agar 

pembaca/pendengar bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. 

Selain itu pada karangan deskripsi dimungkinkan banyak terdapat kesalahan 

dalam penggunaan kalimat termasuk dalam penggunaan kalimat efektif dan 
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kalimat tidak efektif karena pada karangan tersebut biasanya berisi sebuah 

cerita berdasarkan pengalaman pribadi dari penulis itu sendiri sehingga dapat 

ditemukan banyak kesalahan dalam penggunaan kalimat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan kalimat efektif pada karangan deskripsi siswa 

kelas VII E SMP Negeri 1 Nguter ? 

2. Bagaimanakah penggunaan kalimat tidak efektif pada karangan 

deskripsisiswa kelas VII E SMP Negeri 1 Nguter ? 

3. Bagaimanakah implementasi penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak 

efektif pada karangan deskripsi siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Nguter ?   

C. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang menekankan pada 

penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif pada karangan 

deskripsisiswa kelas VII SMP Negeri 1 Nguter. 

2. Mendeskripsikan penggunaan kalimat tidak efektif pada karangan 

deskripsisiswa kelas VII SMP Negeri 1 Nguter. 

3. Mengimplementasikan penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak 

efektif pada karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Nguter. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa dapat memberikan informasi tentang pengaruh metode 

Pengajaran Bahasa Indonesia terhadap motivasi belajar, sehingga mereka 

dapat mengoptimalkan kemampuan belajarnya. 

2. Bagi orang tua, sebagai dasar pengetahuan agar lebih memperhatikan 

hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan belajar putra-putrinya 

dengan memberikan perhatian yang tepat. 

3. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan tentang 

pentingnya metode Pengajaran Bahasa Indonesia terhadap motivasi dan 

perkembangan belajar siswa.    

4. Bagi Ilmu bahasa, khususnya pendidikan bahasa dapat menjadi wacana 

tentang hubungan antara metode-metode pengajaran terhadap 

pemahaman penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif dalam 

karangan deskripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


