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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa Indonesia merupakan sebuah bahasa negara Indonesia yang 

digunakan bagi kehidupan sehari hari. Dengan berbahasa setiap orang dapat 

mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi. Bahasa adalah komunikasi 

yang dilakukan antara seseorang dengan yang lain. Bahasa sebagai alat 

komunikasi juga dapat dipakai untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran 

seseorang. Pembelajaran Bahasa Indonesia bahasa merupakan sebuah alat 

untuk berkomunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan berbagai konsep, baik 

secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa terdiri dari empat 

aspek yaitu (1) keterampilan menyimak, (2) berbicara, (3) membaca dan (4) 

menulis. Kegiatan menulis dan membaca merupakan komunikasi tertulis 

sedangkan berbicara dan mendengarkan merupakan komunikasi lisan. 

Dibandingkan dengan keterampilan yang lain, keterampilan menulis 

nampak nya lebih sulit dikuasai, karena keterampilan menulis menghendaki 

penguasaan berbagai unsur, baik unsur kebahasaan maupun unsur isi. Dalam 

menulis siswa harus menguasai kaidah kaidah penulisan yang baik dan 

benar sesuai dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). 

Menurut Mustakim (dalam Prasetya 2019:122) bahwa penggunaan bentuk 

dan pilihan kata sangat mutlak diperlukan. 

 Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tertulis dengan 

orang lain. Menulis adalah jenis keterampilan berbahasa secara tertulis yang 
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dipergunakan untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi tertulis setidaknya 

mencakup  empat elemen yang terlibat, yaitu (1) penulis sebagai pembawa 

pesan, (2) konten tulisan atau pesan, (3) saluran atau media dalam bentuk 

tulisan, dan (4) pembaca sebagai penerima pesan (Gipyana, 2017: 20) 

.Menulis merupakan suatu kegiatan menyalurkan isi pikiran dalam bentuk 

tulisan berupa sebuah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau 

kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah olah mengalami kejadian yang 

diceritakan. Menulis juga harus memperhatikan aturan penulisan agar 

mudah dibaca dan mudah dipahami maksud tulisan tersebut. Menulis yang 

baik adalah menulis yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti menulis 

menggunakan kata baku yang benar.  

 Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting 

dalam kehidupan. Keterampilan menulis sangat penting karena merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki  seseorang. Dengan 

menulis seseorang dapat mengungkapkan dan mengekspresikan pendaat 

atau gagasan pemikiran dan perasaan yang dimiliki. Menurut Liu (dalam 

Anamaryanti, 2015:2) menulis merupakan cara mengkomunikasikan pesan 

kepada pebaca untuk tujuan. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan 

pendapat atau ide dan memberikan informasi. Kegiatan menulis merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung. Menulis juga merupakan suatu kegiatan yang aktif 

dan produktif serta memerlukan cara berpikir yang teartur dan diungkapkan 

dalam bahasa tulis. 

 Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan pengarang dalam kesatuan tema yang utuh. Komariah (2008:2) 

menyatakan bahwa mengarang adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk mengungkapkan ide pikiran atau gagasan dan 

menyampaikan melalui tulisan kepada pembaca untuk dipahami. Selain itu, 

mengarang juga diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengekspresikan 

ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidup yang disampaikan 
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melalui tulisan yang jelas, sehingga dapat dinikmati dan dipahami oleh 

pembaca. Dapat disimpulkan bahwa mengarang merupakan kegiatan 

menuangkan dan mengekspresikan ide dan gagasan dalam sebuah tulisan. 

Kegiatan mengarang memerlukan bahkan mengutamakan daya pikir untuk 

menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati dan dipahami oleh 

pendengar dan pembaca. 

 Dalam menulis sebuah karangan tidak lepas dari ketentuan ketentuan 

menulis seperti memperhatikan ejaan dengan benar sesuai dengan Pedoman 

Umun Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang 

mempelajari mengenai ucapan atau yang dilakuakan oleh lisan kemudian 

ditulis dalam sebuah tulisan. Ejaan karangan itu sendiri berupa karangan 

narasi maupun karangan deskripsi dan lainnya. Namun adanya 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu tingkat pemahaman siswa pada Bahasa Indonesia, sebagai bahasa 

pengantar pendidikan yang masih sulit untuk dipahami, khususnya pada 

ejaan karangan.  

 Penggunaan bahasa yang baik dan benar menurut Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam hal tulis menulis. Pemilihan kata yang berhubungan erat 

dengan kaidah sintaks, kaidah makna, kaidah hubungan sosial, dan kaidah 

mengarang. Kaidah kaidah ini sering mendukung sehingga tulisan menjadi 

lebih berstruktur dan bernilai, serta lebih mudah dipahami dan dimengerti 

oleh orang lain atau pembaca. Salah satu kompetensi dasar silabus mata 

pelajaran Bahasa Indonesia KD 4.1 kelas IV Menulis karangan berdasarkan 

pengalaman dengan memperhatikian pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

Setiap siswa diharapkan mampu menulis karangan dengan baik dan benar. 

 Karangan narasi merupakan sebuah tulisan yang mengisahkan 

kejadian manusia dalam sebuah peristiwa dari waktu ke waktu dan 

didalamnya terdapat tokoh yang menghadapi suatu konflik yang disusun 



4 
 

 
 

secara sistematis. Karangan narasi bertujuan untuk menyampaikan gagasan 

dalam urutan waktu dengan maksud menghadirkan didepan mata angan 

angan pembaca mengenai serentetan peristiwa yang biasanya memuncak 

pada kejadian utama. Menurut pendapat Suparno  dan Yunus (2009) 

Karangan yang disebut narasi menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan 

tersebut berusaha menyampaikan serangkaian kejadian, sehingga pembaca 

dapat memetik hikmah dari cerita itu. 

  Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan untuk dapat menulis 

dengan baik, termasuk menulis sebuah karangan narasi harus menguasai 

ejaan dengan baik. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mencari seberapa jauh siswa memahami penggunaan ejaan 

dengan benar, dan juga menganalisis kesalahan ejaan dalam karangan narasi 

siswa. Penelitian ini diberi judul ―Analisis Penguasaan Ejaan Terhadap 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa kelas IV SD‖. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kesalahan ejaan siswa kelas IV SD dalam menulis 

karangan narasi? 

2. Apa penyebab kesalahan ejaan siswa kelas IV SD dalam menulis 

karangan narasi? 

3. Bagaimana upaya meminimalisir kesalahan ejaan siswa kelas IV SD 

dalam menulis karangan narasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kesalahan ejaan siswa kelas IV SD dalam menulis 

karangan narasi. 

2. Mendeskripsikan penyebab  kesalahan penggunaan ejaan siswa kelas 

IV SD dalam menulis karangan narasi. 

3. Mendeskripsikan upaya untuk meminimalisir kesalahan penggunaan 

ejaan siswa kelas IV SD. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Berguna untuk memudahkan pengajar dalam mengetahui kesalahan 

ejaan pada peserta didik, dengan mengetahui permasalahan maka guru dapat 

mengetahui strategi pembelajaran yang harus dilakukan dalam upaya 

peningkatan pengetahuan mengenai ejaan sehingga guru dapat membuat 

suatu media pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran.     

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Bagi guru 

 Diharapkan bermanfaat bagi guru yakni, dapat mendorong minat 

siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh pengajar. Dan dapat 

dijadikan bahan evaluasi pembelajaran sehingga dapat memperbaiki proses 

belajar mengajar. 
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1.4.2.2 Bagi Peneliti 

 Melalui Penelitian ini, peneliti telah mendapat gambaran bagaimana 

penguasaan ejaan siswa dilihat dari banyaknya kesalahan ejaan dalam 

menulis karangan narasi. 

1.4.2.3 Bagi Siswa   

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru 

baik secara teori maupun latihan penguasaan ejaan seperti pemakaian huruf, 

penulisan kata dan pemakaian tanda baca yang tepat dalam menulis sebuah 

karangan narasi. 

1.5 Definisi Operasional 

1. PUEBI 

PUEBI merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang 

mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang tepat ke dalam sebuah 

tulisan seperti pemakaian dan penulisan huruf kapital, penulisan 

kata, tanda baca dan lainnya, hal tersebut tidak boleh diabaikan 

karena akan mengakibatkan perbedaan makna. 

2. Analisis 

Analisis merupakan suatu pemeriksaan terhadap suatu objek untuk 

menentukan permasalahan yang akan diselidiki dengan tujuan akan 

dicapai kemudian dikupas dan dinilai sehingga dapat disimpulkan 

agar mudah dimengerti letak permasalahan nya. 

3. Ejaan 

Ejaan merupakan sebuah aturan yang berkaitan dengan tulisan dalam 

menggambarkan suatu bahasa yang berhubungan dengan pemakaian 

huruf kapital, penulisan kata, tanda dan lainnya dalam sebuah ejaan 

4. Karangan 

Karangan merupakan sebuah tulisan hasil mengarang seperti tulisan, 

cerita, artikel dan lainnya. 

 


