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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap bahasa yang dikomunikasikan memiliki makna 

tersendiri baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan. Berkomunikasi secara 

lisan berarti penutur menyampaikan secara langsung pada mitra tutur. Sedangkan 

jika dikomunikasikan secara tertulis kata-kata yang digunakan lebih teratur karena 

tidak bersifat spontan melainkan pesan yang disampaikan waktunya cenderung 

lama untuk sampai pada penerima pesan. 

Pada dasarnya terdapat empat keterampilan berbahasa yang diterima oleh 

seseorang secara berurutan. Keterampilan tersebut adalah membaca, menulis, 

berbicara, dan menyimak. Keempat jenis keterampilan itu memiliki keterkaitan 

atau tidak dapat berdiri sendiri dalam penggunaannya, yaitu sebagai alat untuk 

berkomunikasi. 

Menurut Rosidi (2009: 2) menulis merupakan keterampilan tertinggi di 

antara keempat keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang. Suparno dan 

Yunus (2007: 13) mendefinisikan bahwa menulis itu suatu kegiatan penyampaian 

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Diartikan pula tulisan itu sebagai sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat 

dilihat dan disepakati pemakainya. 

Dengan demikian dilihat dari pengertian menulis yang disampaikan di atas 

kegiatan menulis itu akan sering dilakukan dalam kehidupan manusia terutama 

oleh seorang siswa. Baik dalam proses pembelajaran atau pun dalam aktivitas 

lainnya, seperti menulis buku harian, serta kegiatan menulis lainnya sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing individu. 

Keterampilan menulis tidak akan terlepas dari kegiatan belajar mengajar 

siswa di sekolah. Kegiatan menulis ini merupakan suatu keterampilan yang dapat 

membuat siswa aktif dalam proses belajar mengajar, juga memacu siswa agar 

dapat merangkai kata. Di samping itu, keterampilan menulis secara tidak langsung 

mengharuskan siswa memiliki kosa kata yang banyak. 
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Keterampilan menulis dapat berupa karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah 

merupakan suatu tulisan yang di dalamnya berisi pembahasan secara ilmiah yang 

dilakukan oleh peneliti. Di samping itu, karya tulis ilmiah bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai permasalahan yang telah diteliti kepada para 

pembaca. Biasanya penelitian itu dilakukan untuk mencari jawaban tentang suatu 

permasalahan atau untuk membuktikan kebenaran suatu objek tulisan. 

Menurut Fuad (dalam Dalman, 2013: 11) yang termasuk karya ilmiah 

penelitian di antaranya ada makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal 

penelitian. Sedangkan menurut Wardhana dan Ardianto (dalam Dalman, 2013: 

11) secara umum dua penyebab utama yang menjadi faktor penghambat kegiatan 

menulis yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri seperti belum memiliki 

kebiasaan membaca, belum memiliki kemampuan berbahasa yang baik, dan 

belum ada minat untuk menulis. Kemudian adanya faktor eksternal yang berasal 

dari luar yaitu kesulitan mendapatkan bahan acuan (referensi), kesulitan 

menemukan topik, dan kesulitan menyusun kalimat. Berdasarkan beberapa faktor 

tersebut faktor internal belum memiliki kebiasaan membaca yang paling 

berpengaruh. 

Pembelajaran bahasa Indonesia sangat berkaitan erat dengan suatu 

keterampilan menulis. Begitupun materi-materi yang dipelajari oleh siswa 

Sekolah Menengah Pertama yang dipelajari seperti ragam teks, juga materi yang 

termasuk ke dalam keterampilan menulis karya ilmiah berupa teks laporan hasil 

observasi. Materi tersebut dipelajari oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

pada kelas VII Sekolah Menengah Pertama. Keterampilan menulis karya ilmiah 

untuk siswa SMP dilihat dari ranah ketercapaiannya memang tidak sama seperti 

mahasiswa dalam membuat sebuah karya ilmiah. Namun dalam jenjang SMP 

siswa dilatih untuk mengenal sebuah karya ilmiah melalui materi laporan hasil 

observasi. 

Menurut salah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Kota 

Sukabumi, berkaitan dengan perihal menulis tidak semua siswa memiliki 

kegemaran menulis. Masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan untuk 

membuat suatu karya tulis khususnya karya ilmiah yang harus lebih 

memerhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan supaya karya tulis tersebut 
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memenuhi syarat penulisan ilmiah. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena 

beberapa faktor yang dialami oleh masing-masing siswa.  

Untuk menciptakan karya tulis dengan penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar tidak hanya berpatokan pada ada tidaknya aturan yang mengatur, 

tetapi juga perlu diketahui sumberdaya pendukung yang dalam hal ini adalah 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Adapun sebuah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh I Gede 

Tunas Adiyasa dengan judul “Ketidakefektifan Bahasa Indonesia dalam Karya 

Ilmiah Siswa di kelas XI UPW A SMK Negeri 1 Singaraja”. I Gede menyatakan 

dalam penelitiannya, bahwa ketidakefektifan bahasa Indonesia siswa di kelas XI 

UPW A SMK Negeri 1 Singaraja secara kumulatif berjumlah 59 buah meliputi (1) 

ketidakefektifan berjumlah 27 (45,77%); (2) pleonasme berjumlah 15 (25,43%); 

(3) kemubaziran preposisi dengan jumlah kemunculan 12 (20,34%); (4) 

kontaminasi dengan jumlah kemunculan 3 (5,08%); dan interferensi dengan 

jumlah kemunculan 2 (3,38%). Dari ketidakefektifan tersebut, yang paling 

mendominasi adalah aspek ketidaksatuan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan 

oleh ketidakefektifan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah siswa di 

kelas XI UPW A SMK Negeri 1 Singaraja dapat menyulitkan siswa untuk 

menuangkan ide pokok yang terkandung dalam kalimat secara utuh. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mutiara Dini, dkk. yang berjudul 

“Kemampuan Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Siswa Kelas VII SMPN 13 

Bandarlampung tahun pelajaran 2013/2014”. Berdasarkan penelitian tersebut, 

kemampuan menulis teks laporan hasil observasi pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 13 Bandarlampung dapat disimpulkan bahwaindikator struktur teks 

laporan hasil observasi tergolong dalam kategori baik sekali. Hal ini dapat terlihat 

dari penguasaan rata-rata kemampuan siswa secara keseluruhan, yaitu 93. 

Indikator struktur kalimat dengan penguasaan rata-rata 75 tergolong baik;  

indikator kosakata dengan penguasaan rata-rata 68 tergolong cukup; indikator 

penggunaan ejaan penguasaan rata-rata 73 tergolong cukup. Dengan demikian 

dapat dikatakan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi secara 

keseluruhan (45 siswa) ditandai dengan skor tertinggi 19 dengan nilai 86 dan skor 

terrendah 12,5 dengan nilai 56. 
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Dengan adanya permasalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut pada siswa kelas VII SMP Negeri 10 Kota Sukabumi 

mengenai “Analisis Kesalahan Kaidah Kebahasaan dalam Pembelajaran Teks 

Laporan Hasil Observasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Kota Sukabumi Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana jenis-jenis kesalahan kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah 

siswa dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas VII SMPN 10 

Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana faktor penyebab timbulnya kesalahan kaidah kebahasaan karya 

tulis ilmiah siswa dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas 

VII SMPN 10 Kota Sukabumi? 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian 

ini. 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan kaidah kebahasaan karya ilmiah 

siswa dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas VII SMP 

Negeri 10 Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya kesalahan kaidah 

kebahasaan karya tulis ilmiah siswadalam pembelajaran teks laporan hasil 

observasi kelas VII SMP Negeri 10 Kota Sukabumi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan suatu 

keterampilan menulis khususnya penulisan karya tulis ilmiah dari 

penulisan skripsi ini. Sehingga dapat menjadi wawasan baru dengan 

adanya penelitian mengenai analisis kesalahan kaidah kebahasaan pada 

sebuah teks laporan hasil observasi siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa 

Memperoleh pengetahuan baru dalam  bidang menulis karya tulis 

ilmiah juga menambah pengalaman untuk menulis Laporan Hasil 

Observasi. 

b. Bagi Guru 

Dapat mengetahui sejauh mana siswanya mahir dalam menulis karya 

tulis ilmiah, dan menjadi bahan pertimbangan serta referensi untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa.  

c. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat termotivasi untuk lebih 

meningkatkan kualitas belajar dan meningkatkan program 

pengembangan bakat siswa. 

d.  Bagi Peneliti 

Memeroleh wawasan baru mengenai kemampuan siswa dalam menulis 

sebuah karya ilmiah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. 

e. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mencari tahu kembali 

dengan melakukan penelitian yang lebih baik. 


