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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena kesalahan berbahasa dapat terjadi pada situasi atau bidang-

bidang tertentu terutama pada pemakaian bahasa yang tidak hanya 

mengutamakan faktor komunikatif sebagai hasil akhir dalam aktivitas 

berbahasa, tetapi juga memperhatikan kaidah berbahasanya. Penguasaan 

terhadap bahasa Indonesia jelas diperlukan dalam interaksi belajar mengajar 

di sekolah. Tentunya di dalam lingkungan pendidikan, bahasa Indonesia yang 

digunakan adalah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah 

berbahasa. Pandangan mengenai kesalahan berbahasa sangat beragam. Bagi 

peneliti dalam bidang bahasa, kesalahan-kesalahan tersebut merupakan hal 

yang menarik untuk diteliti. Namun, bagi sebagian guru kesalahan yang 

terjadi cenderung dibiarkan, mereka lebih mementingkan hasil dan 

menghiraukan kesesuaian bahasa yang digunakan siswa dengan kaidah 

berbahasa Indonesia. Guru seharusnya sudah mampu menganalisis kesalahan 

berbahasa yang terjadi di dalam pembelajaran melalui proses analisis yang 

mendasarkan kepada data berupa kesalahan berbahasa siswa baik tulis 

maupun lisan.  

Melalui penelitian ini diharapkan guru mulai menyadari dan 

memperhatikan penggunaan bahasa siswa, tidak semata-mata menilai 

kebenaran atau ketepatan gagasan siswa. Hal itu berkaitan dengan 

penggunaan bahasa yang baik dapat mencerminkan pemikiran seorang siswa 

sekaligus mengikuti kaidah berbahasa yang seharusnya diterapkan dalam 

lingkungan formal. Kesalahan berbahasa tidak boleh dibiarkan begitu saja, 

guru perlu mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswanya. Sehingga 

guru dapat membenarkan tiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa di dalam 

proses pembelajaran. 

Kajian yang dapat dilakukan dengan mengetahui kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam proses pembelajaran tersebut ialah melalui kajian 
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morfologi. Morfologi yaitu satu sistem dari suatu bahasa dalam arti luas 

sehingga struktur kata yang senantiasa membentuk kalimat-kalimat tertentu 

mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan jenis kata atau makna kata 

yang dikehendaki oleh penutur atau penulisnya (Rohmadi, 2013:3). 

Morfologi mencakup beberapa kombinasi kata baik pada kategori morfem 

ataupun prefiks.  

Dalam morfologi juga memiliki proses morfologi di dalamnya yaitu 

peristiwa (cara) pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem 

yang satu dengan morfem yang lain, di dalam proses morfologis, yang 

menjadi bentuk terkecil adalah morfem dan bentuk terbesarnya ialah kata. 

Jenis-jenis proses morfologis ada tiga macam yaitu pertama afiksasi/ 

pembubuhan afiks, ialah proses morfologis dengan cara memberikan 

imbuhan berupa awalan, sisispan, atau akhiran pada morfem lainnya. kedua 

reduplikasi/ bentuk ulang ialah proses morfologis dengan melalui peristiwa 

pengulangan bentuk yang menghasilkan bentuk ulang. Dan yang ketiga 

pemajemukan/ kompositum, ialah penggabungan kata dengan kata yang 

menghasilkan bentuk-bentuk majemuk atau kata majemuk. Proses demikian 

ini telah lazim disebut sebagai proses pemajemukan, sedangkan istilah untuk 

bentuk majemuk itu sendiri disebut kompositum. 

Proses afiksasi adalah proses pembentukan kata jadian/kompleks 

(Rohmadi, 2013:49). Beberapa imbuhan bahasa Indonesia yang dapat 

menjadi afiks dalam proses afiksasi salah satunya adalah prefiks. Prefiks 

adalah salah satu cabang dari afiksasi yang membahas tentang kata imbuhan 

awalan. Kata imbuhan awalan yaitu berupa di-, ke, per, ke- dll. Sebuah kata 

yang di imbuhi awalan disebut dengan prefik.  

Afiksasi merupakan salah satu pokok bahasan morfologi. Chaer 

(2008:106) menyatakan bahwa afiksasi salah satu proses dalam pembentukan 

dalam kata turunan baik berkategori verba, berkategori nomina maupun 

berkategori ajektiva. Afiks-afiks pembentuk nomina sejauh ini adalah prefiks 

ke-, konfiks ke-an, sufiks –an, sufiks –nya, prefiks ter-, infiks –el, -em, dan –

er. 



3 

 

Dalam skripsi ini akan mengkaji tentang proses morfologi yaitu 

Analisis Penggunaan Afiksasi Dalam Karangan Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Simo Boyolali. Karangan adalah suatu proses mengarang 

dengan ide dari sang pembuat atau pemikir yang akan disampaikan atau 

ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Menulis karangan itu mudah jika 

penulis tidak menggunakan kaidah bahasa yang telah ditentukan. Berbeda 

dengan penulisan yang mengikuti bahasa yang telah ditentukan, dalam hal ini 

untuk menghasilkan suatu karangan yang baik yaitu diperlukan menggunakan 

bahasa yang baik, benar dan jelas. Siswa harus memahami dan menguasai 

beberapa aturan dalam penggunaan bahasa. 

Menulis adalah keterampilan yang digunakan untuk mengungkapkan 

gagasan seseorang (Sukyadi, 2005:143). Menulis memang menjadi hal yang 

paling penting. Karena dengan menulis, kita dapat mengungkapkan perasaan 

melalui coretan. Dalam menulis karangan siswa harus menguasai ejaan yang 

disempurnakan dan memahami macam-macam imbuhan dala bahasa 

Indonesia. Setelah menguasai ejaan yang telah disempurnakan dan 

memahami macam-macam imbuhan barulah seseorang bias membuat sebuah 

kalimat maupun karangan. Kalimat-kalimat yang akan ditulis dibuat 

berdasarkan ejaan yang benar. Sukyadi (2005:143) menyatakan bahwa 

keterampilan menulis akan bergantung pada penyusunan kalimat yang secara 

sistaksis baik dan benar serta bagaimana menyusun gagasan tersebut menjadi 

sebuah tulisan yang menggambarkan hal yang ingin diungkapkan.  

Menulis karangan tidaklah mudah. Menulis karangan perlu 

menggunakan suatu ide-ide yang pernah dialami nya setiap hari. Dalam 

menulis karangan masih banyak sekali yang menulis secara asal-asalan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis 

penggunaan afiksasi dalam karangan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Simo Boyolali” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesalahan penggunaan kata depan pada karangan siswa SMA 

Kelas XI? 

2. Bagaimana kesalahan afiksasi pada karangan siswa SMA Kelas XI? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui , mendiskripsikan, dan 

menjelaskan hal-hal dibawah ini. 

1. Kesalahan penggunaan kata depan pada karangan siswa SMA Kelas XI.  

2. Bentuk kesalahan afiksasi pada karangan siswa SMA Kelas XI. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat 

praktis.  

1. Manfaat teoretis  

Manfaat teoritis penelitian ini dimaksutkan agar dapat menjadi 

masukan untuk meningkatkan kreativitas atau keterampilan siswa 

dalam pemakaian imbuhan. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat  praktis  dari hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat: 

a. Bagi guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bahasa 

khususnya tentang imbuhan. 

b. Bagi peneliti untuk memberikan kontribusi untuk ilmu 

pengetahuan khususnya tentang penggunaan imbuhan dalam 

karangan siswa bahasa indonesia. 


