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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa indonesia salah satu sarana dalam mengupayakan 

pembinaan dan pengembangan bahasa indonesia yang terarah. Pembelajaran 

bahasa Indonesia memiliki empat aspek kebahasaan yaitu aspek menyimak, 

membaca, berbicara, dan menulis. Aspek kegiatan berbahasa dapat terjadi secara 

berurutan ataupun terbalik tergantung kemampuan masing-masing. Secara umum 

kegiatan berbahasa diawali dengan mendengar kemudian otak akan merangsang 

dengan memberikan respon berbicara. Pendengaran dan respon melalui ucapan 

akan mampu memahami sebuah teks yakni dengan membaca, setelah itu tataran 

paling tinggi dalam proses kegiatan berbahasa seseorang yaitu menulis, karena 

menulis merupakan kegiatan yang kompleks. 

Menulis salah satu keterampilan berbahasa yang harus mendapatkan 

pembinaan dalam pengajaran bahasa. Bagi dunia pendidikan menulis sangatlah 

penting karena menulis memudahkan seseorang untuk mengingat dan dapat 

menyatukan persepsi dalam menyelesaikan masalah. Menurut Diastiti dkk 

(2012:175) Keterampilan menulis sebagai salah satu kemampuan berbahasa yang 

bersifat produktif. Siswa diharapkan mampu mengungkapkan ide, gagasan, 

pengalaman, dan pendapat dalam berbagai tulisan. Pembelajaran menulis 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait aspek menulis dan 

membiasakan agar selalu aktif dalam kegiatan menulis. Menurut  Rahayu dkk 

(2013:2) pembelajaran menulis sangat penting diajarkan layaknya aspek 

kebahasaan yang lain. Dalam proses pembelajaran keterampilan ini bisa 

diwujudkan dalam bentuk materi menulis teks berita dengan berbagai 

indikatornya.  

Menulis teks berita berarti menyampaikan informasi fakta atau kejadian di 

lapangan melalui tulisan. Pikiran yang disampaikan kepada orang lain harus 

dinyatakan dengan kata yang mendukung makna secara tepat dan sesuai dengan 

apa yang ingin dinyatakan (Samirudin dkk, 2016:105). Sebuah tulisan berasal dari
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kalimat dasar, kalimat dasar merupakan kalimat yang belum mengalami 

perubahan, kalimat ini merupakan cikal bakal kalimat turunan yang dapat 

berbentuk kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Kalimat dasar memiliki unsur-

unsur pokok yaitu subjek dan predikat yang belum mendapatkan perluasan 

(Markhamah, 2012:19). Kemudian dari kalimat dasar tersebut didalam sebuah 

karangan pasti mengalami sebuah perubahan dengan cara penambahan, 

pengurangan, penggantian, pemendekan, pembalikan, penyematan, maupun 

penggabungan. 

Perubahan dari kalimat dasar atau inti tersebut dinamakan dengan 

transformasi. Data dari hasil observasi mengenai kalimat transformasi dalam teks 

berita karangan siswa ditemukan beberapa jenis kalimat transformasi didalamnya. 

Misalnya, kalimat yang terdapat dalam karangan teks berita Divansa siswa kelas 

VIII B SMP Negeri 1 Surakarta yang berbunyi “SMP Negeri 1 Surakarta 

mengadakan upacara hari Kesaktian Pancasila di halaman tengah.” Kalimat 

tersebut merupakan kalimat transformasi tunggal dengan penambahan keterangan 

tempat, karena kalimat tersebut berasal dari kalimat dasar SMP Negeri 1 

Surakarta mengadakan upacara hari Kesaktian Pancasila yang merupakan 

bentuk (S) dan (P), kemudian mendapatkan tambahan keterangan tempat yang 

berupa di halaman tengah, di buktikan dengan kata di yang menunjukkan sebuah 

tempat.  

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan kalimat 

transformasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Busyro (2019) yang meneliti 

mengenai “Kemampuan Penggunaan Kalimat Transformasi Bahasa Indonesia 

dalam Karangan Siswa SMA Ma’arif NU Solokuro Kabupaten Lamongan”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Markhamah dkk (2012) meneliti tentang 

“Transformasi Penggantian pada Teks Terjemahan Al-quran yang mengandung 

Etika Berbahasa”. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masiah (2014) yang 

meneliti mengenai “Kompetensi Siswa dalam Menggunakan Kalimat 

Transformasi”. Dan penelitian yang dilakukan oleh Husniah dan Sumarlam (2016)  

yang meneliti mengenai “Fenomena Kalimat Transformasi Tunggal Bahasa 

Angkola (Kajian Teori Pendeskripsian Sintaksis)”.  
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Berdasarkan uraian yang  telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai kalimat transformasi dalam teks berita karangan siswa yang 

bertujuan untuk menganalisis jenis kalimat transformasi, proses transformasi dan 

kompleksitas kalimat rapatan, sematan dan fokus pada karangan. Dalam 

penelitian ini peneliti mengangkat judul “Analisis Penggunaan Kalimat 

Transformasi pada Teks Berita Karangan Siswa SMP Negeri 1 Surakarta”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagi berikut. 

1.2.1 Bagaimana jenis kalimat transformasi yang terdapat pada teks berita 

karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Surakarta? 

1.2.2 Bagaimana kompleksitas kalimat rapatan, sematan dan fokus pada teks 

berita karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1.3.1 Memaparkan jenis kalimat transformasi yang terdapat pada teks berita 

karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Surakarta. 

1.3.2 Memaparkan kompleksitas kalimat rapatan, sematan, dan fokus pada teks 

berita karangan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Surakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelian ini adalah dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam bidang bahasa, khususnya dalam penggunaan kalimat 

transformasi pada teks berita karangan siswa dan diharapkan dapat menjadi 

sumber bacaan atau referensi bagi pembaca dalam penelitian yang akan dilakukan 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi penulis diharapkan mampu 

memberi pengetahuan mengenai kalimat transformasi. Sedangkan manfaat bagi 

pengajaran bahasa Indonesia penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan 

pembelajaran atau referensi dalam bidang kajian penggunaan kalimat transformasi 

pada teks berita karangan siswa. 

 


