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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan salah satu aspek terpenting bagi siswa 

Sekolah Dasar (SD) yaitu bahasa. Menurut Kridalaksana (dalam Chaer, 2007: 

32) “Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasikan diri”. Jika dipandang dari segi aspek pentingnya bahasa 

maka keterampilan berbahasa dapat mewakili berbagai ilmu. Dengan 

demikian, bahasa merupakan cara yang digunakan untuk belajar 

berkomunikasi dengan baik dan benar dari segi tata bahasa yang dipakai. 

Pembelajaran bahasa sangat penting bagi kehidupan baik di dalam keluarga, 

sekolah atau lingkungan masyarakat, maka sejak dini mungkin anak perlu 

ditanamkan bahasa agar mampu belajar dengan baik dan bisa memperbaiki 

bahasanya untuk berkomunikasi dalam bentuk lisan atau tulisan. Ketika 

berbahasa baik secara lisan ataupun tulis, yang dilakukan sebenarnya kata-

kata yang tidak terlepas begitu saja. Melainkan kata-kata yang digunakan itu 

terangkai mengikuti sebuah aturan, sehingga kata-kata tersebut membentuk 

sebuah kalimat yang memiliki makna. Maka dari kata-kata tersebut, dapat 

diartikan bahwa kalimat yang digunakan berasal dari beberapa struktur 

kalimat dasar. Sesuai dengan kebutuhan maka kalimat tersebut bisa 

dikembangkan berdasarkan aturan dari struktur kalimat dasar.  

Pembelajaran yang mencakup keterampilan dalam berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Maka menulis kalimat dasar 

merupakan salah satu pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di SD. 

Menurut Hasani, (2005: 1) “menulis adalah salah satu jenis keterampilan 

berbahasa yang dimiliki dan digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi 

tidak langsung”. Menulis pada dasarnya merupakan suatu cara untuk 

menyalurkan proses menguntarakan suatu ide dengan perasaan, pengetahuan, 

dan pengalaman dari anak yang tertuang dalam tulisan. Dalam pembelajaran 
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menulis khususnya menulis kalimat dasar yang sesuai dengan aturan, perlu 

adanya inovasi baru dalam pembelajarannya sesuai dengan dunia anak yang 

berhubungan dengan struktur kalimatnya. Kalimat merupakan kata yang 

dapat mengungkapakan perasaan, gagasan, dan pikiran yang isinya harus 

memiliki subjek (S) dan predikat (P), dan meliputi struktur kalimat dasar 

yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, kata depan, dan kata 

keterangan. Hal itu dipertegas oleh Sultan Takdir Alisyahbana (dalam 

Putrayasa, 2009: 1) yang mengatakan “kalimat adalah satuan bentuk bahasa 

yang terkecil, yang mengucapkan suatu pikiran yang lengkap”. 

Pembelajaran harus memperhatikan kurikulum yang berlaku, 

psikologi belajar, serta strategi belajar-mengajar agar dapat dikatakan 

pembelajaran yang ideal dalam dunia pendidikan. Selain itu, untuk suatu 

tujuan pembelajaran memilih metode dan bahan pembelajaran yang tepat 

akan sangat menunjang ketercapaian. Dalam pembelajaran menulis kalimat 

dasar, metode dan bahan pembelajaran harus memperhatikan dunia anak yang 

bisa menumbuhkan inspirasinya. Metode dan bahan pembelajaran harus 

sekali diperhatikan dengan baik agar ketika belajar anak tidak bosan dan 

harus sesuai dengan kurikulum dan materinya. 

Dari pemaparan tersebut maka perlu adanya bahan pembelajaran yang 

tepat untuk proses belajar bahasa Indonesia di SD khususnya menulis kalimat 

dasar. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis struktur kalimat pada 

lagu anak-anak Indonesia, hasil dari penelitian akan dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran menulis kalimat dasar. Lagu anak-anak Indonesia merupakan 

lagu anak yang berkaitan dengan dunia anak dan menceritakan kehidupan 

sehari-hari  dengan lirik sederhana dan memiliki pola kalimat sederhana 

sehingga mudah diingat dan dipahami. Dengan kesederhanaan dari liriknya 

itu maka peneliti memilihnya sebagai cara mempelajari kalimat dasar sesuai 

dengan strukturnya. Lagu yang akan digunakan yaitu lagu anak-anak ciptaan 

Pak Soerjono yang sering dipanggil Pak Kasur dan Pak Daljono, karena dari 

lagunya memiliki kesederhanaan dan sangat berkaitan dengan anak-anak.  

Berdasarkan kenyataan di atas, perlu adanya modifikasi dalam 

pembelajaran menulis kalimat dasar yang sesuai dengan pendidikan. Maka 
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peneliti akan melakukan penelitian yang diberi judul “Analisis Struktur 

Kalimat Pada Lagu Anak-Anak Indonesia Sebagai Alternatif Bahan 

Pembelajaran Menulis Kalimat Dasar Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. 

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran baru yang lebih kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran menulis kalimat dasar di kelas V melalui analisis 

struktur kalimat pada  lagu anak-anak Indonesia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

peneliti dapatkan sebagai beikut. 

1. Bagaimana struktur kalimat pada lirik lagu anak-anak Indonesia ciptaan 

Pak Soerjono (Pak Kasur) dan Pak R. G. J. Daljono Hadisudibyo (Pak 

Daljono)?  

2. Bagaimana bahan pembelajaran menulis kalimat dasar bagi siswa kelas V 

Sekolah Dasar dengan memanfaatkan hasil analisis lagu anak-anak 

Indonesia? 

3. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran menulis kalimat dasar bagi 

siswa kelas V Sekolah Dasar berdasarkan bahan pembelajaran yang 

dihasilkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian yang dilakukan ini sebagai berikut. 

1. Diketahuinya struktur kalimat dari lirik lagu anak-anak Indonesia ciptaan 

Pak Soerjono (Pak Kasur) dan R. G. J. Daljono Hadisudibyo (Pak 

Daljono).  

2. Diperolehnya bahan pembelajaran menulis kalimat dasar bagi siswa kelas 

V Sekolah Dasar dengan menggunakan lagu anak-anak Indonesia. 

3. Diperolehnya langkah-langkah pembelajaran menulis kalimat dasar bagi 

siswa kelas V Sekolah Dasar berdasarkan bahan pembelajaran yang 

dihasilkan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru dan orangtua siswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pembelajaran menulis kalimat dasar bagi siswa kelas V. Dengan 

lagu anak-anak Indonesia guru maupun orangtua bisa mengarahkan anak 

untuk menulis kalimat dasar yang sesuai dengan aturan struktur kaliamat.  

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan bahan dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan menulis kalimat dasar dan sebagai 

referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan struktur kalimat pada lagu 

anak-anak Indonesia sebagai bahan pembelajaran menulis kalimat dasar. 

 

E. Definisi Istilah 

Terdapat empat definisi istilah dalam penelitian ini yang akan 

didefinisikan agar jelas dan tidak ada kesalah pahaman. 

1. Istilah lagu anak-anak Indonesia dalam penelitian ini adalah lagu-lagu 

ciptaan Pak Soerjono (Pak Kasur) dengan judul “Balonku”, “Aku Seorang 

Kapiten”, “Dua Mata Saya”, “Bangun Tidur”, “Nasehat Ibu”, dan 

“Keranjang Sampah”, dan lagu ciptaan R. G. J. Daljono Hadisudibyo (Pak 

Daljono) “Peramah Dan Sopan”, “Bintang Kecil”, “Si Kancil Nakal”, 

“Mandi Pagi”, “Tamasya”, dan “Jasa Guru”.  

2. Istilah analisis struktur kalimat yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan analisis fungsi, peran, dan kategori kalimat.  

3. Istilah bahan pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu rancangan 

materi yang akan disampaikan kepada siswa baik berupa tulisan maupun 

dalam bentuk yang lainnya, yang telah dirangkum dengan tepat. 

4. Istilah kalimat dasar dalam penelitian ini adalah kata-kata yang memiliki 

kelengkapan yang bermakna di dalamnya yang sesuai dengan pola dari 

kalimat tersebut.  

 


