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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 Pada dasarnya pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing 

(BIPA)  dimaksudkan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada para 

penutur asing untuk berbagai kepentingan, baik pengajaran maupun komunikasi 

praktis. Sejalan dengan apa yang disampaikan Wojowasito bahwa pembelajaran 

suatu bahasa sebagai bahasa asing, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, 

bertujuan memberikan penguasaan lisan dan tertulis kepada para pembelajar 

(penutur asing). Dengan demikian, para pembelajar BIPA diharapkan mampu 

mempergunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis dengan lancar dan 

sekaligus dapat mengerti bahasa yang dipergunakan penutur aslinya (Wojowasito, 

1977 dalam Nugraha,2000:1). 

Dalam pelaksanaan tujuan di atas dijumpai beberapa permasalahan yang 

masih perlu dipecahkan hingga kini. Permasalahan tersebut berupa kesalahan-

kesalahan berbahasa yang biasa dilakukan oleh para pembelajar. Jika tidak segera 

diidentifikasi, dikhawatirkan akan mengakibatkan kendala yang berkelanjutan 

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Secara umum, ada dua jenis 

kesalahan berbahasa yakni, kesalahan terbuka dan kesalahan tertutup. Kesalahan 

terbuka adalah kesalahan berbahasa pada tingkat ketatabahasaan yang terlihat 

dalam kalimat-kalimat yang dihasilkan pembelajar. Kesalahan tertutup merupakan 
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kesalahan yang tersembunyi di balik kalimat yang tersusun secara benar menurut 

tata bahasa; secara benar menurut kaidah ketatabahasaan tetapi tidak benar dari 

sudut semantiknya (Soenardji, 1989dalam Nugraha, 2000:2). 

Penelitian ini akan memfokuskan diri pada jenis kesalahan terbuka yang 

dialami pembelajar bahasa tingkat dasar. Kesalahan terbuka yang paling sering 

dijumpai dari para penutur asing tingkat dasar ialah pada tataran sintaksis. Hasil 

analisis atas kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia para pembelajar BIPA  di 

ILCIC, P3 Bahasa, Universitas Sanata Dharma, periode 1999-2000 menguraikan 

bahwa kesalahan-kesalahan tersebut meliputi: (1) ketidakefektifan kalimat, (2) 

kesalahan pemilihan kata, (3) kesalahan penggunaan afiks, (4) tidak lengkapnya 

fungsi-fungsi kalimat, (5) kesalahan pemakaian preposisi, (6) pembalikan urutan 

kata, (7)  kesalahan penggunaan konstruksi pasif, (8) kesalahan pemakaian 

konjungsi, (9) ketidaktepatan pemakaian  yang,  (10) kesalahan dalam 

pembentukan jamak. 

Hal di atas dapat dipahami karena pada tataran ini pembelajar bahasa akan 

dihadapkan pada struktur kalimat yang baru. Itu artinya, mereka harus 

menyesuaikan dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Semakin banyak 

perbedaan sistem struktur kalimat bahasa asli dengan bahasa yang akan dipelajari 

(dalam hal ini ialah bahasa Indonesia), maka akan semakin banyak kesulitan yang 

akan dijumpai oleh pembelajar bahasa Indonesia tersebut. Salah satu kaidah 

dalam struktur kalimat bahasa Indonesia ialah struktur kalimat yang berpola 

diterangkan, menerangkan (DM), seperti : gadis cantik, sepeda baru, dan lampu 

merah. Lain halnya dengan beberapa bahasa asing misalkan bahasa Inggris, 
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struktur kalimat dalam bahasa Inggris lazim berpola menerangkan, diterangkan 

(MD), seperti: beatiful girl, new bycycle, dan red lamp.   

Terkait dengan persoalan tersebut maka dibutuhkan media yang 

mendukung pembelajaran agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Menurut 

Ibrahim dan Nana (2003:113) berbagai bentuk media dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengalaman belajar ke arah yang lebih konkret. Pengajaran dengan 

menggunakan media tidak hanya menggunakan kata-kata (simbol verbal). Oleh 

karena itu,  dapat kita harapkan diperolehnya hasil pengalaman belajar yang lebih 

berarti bagi siswa. Sejalan dengan hal tersebut, Gagne dan Briggs 1979 dalam 

Ibrahim dan Nana (2003:113) menekankan pentingnya media sebagai alat untuk 

merangsang proses belajar mengajar. Namun pada kenyataannya penggunaan 

media pembelajaran masih jarang dimanfaatkan oleh guru atau instruktur. 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Ningrum (2010) “Efektivitas 

Penerapan Media Permainan Kartu Domino Pantun dalam Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Siswa pada Pembelajaran Menulis Pantun”(Penelitian  

Eksperimen Siswa Kelas XII D dan XII E SMP Negeri 29 Bandung Tahun Ajaran 

2010/2011)”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh kesulitan siswa dalam 

menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun serta penentuan jenis dan 

bentuk pantun, kurangnya minat siswa terhadap pantun menimbulkan kurangnya 

kreativitas siswa dalam merangkai kata menjadi pantun yang sempurna dan sesuai 

dengan syarat-syarat pantun.  

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam 

pemebelajaran menulis pantun pada kelas eksperimen yang telah diberikan 
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perlakuan dengan media permainan kartu domino pantun secara keseluruhan dapat 

dikategorikan cukup baik dibandingkan dengan metode diskusi pada kelas 

kontrol. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata untuk prates kelas 

kontrol sebesar 63,73 sedangkan skor rata-rata untuk pascates kelas eksperimen 

sebesar 71,13. Pada penelitian  tersebut,media kartu yang digunakan adalah kartu 

domino. Hal ini karena dalam permainan kartu domino siswa dapa berinteraksi 

satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu pula. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Noviyanti (2010) “Kesalahan-

Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Karangan Pembelajar BIPA di Balai Bahasa 

UPI”. penelitian tersebut dilatarbelakangi kebutuhan bahasa Indonesia bagi orang 

asing yang semakin meningkat,terutama penggunaan bahasa Indonesia yang 

berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam mempelajari 

bahasa Indonesia,pembelajar mengalami kesulitan karena perbedaan sistem 

bahasa ibu pembelajar dengan bahasa Indonesia yang akhirnya menyebabkan 

kesalahan berbahasa. Hasil penelitian tersebut, yaitu (1) kesalahan fonologis 

ditemukan sebanyak 95 buah (42,99%), yaitu kesalahan ejaan sebanyak 66 buah 

(29,86%) dan tanda baca 29 buah (13,13%),(2) kesalahan morfologis sebanyak 37 

buah (16,75%), yaitu kesalahan penggunaan imbuhan sebanyak 28 buah 

(12,66%)dan penggunaan klitik 9 buah (4,07%),(3) kesalahan sintaksis ditemukan 

sebanyak 48 buah (21,71%),yaitu penyimpangan struktur frasa,klausa,dan kalimat 

sebanyak 19 buah (8,60%),kesalahan urutan kata 9 buah (4,07%),penggunaan 

frasa depan 10 buah (4,53%),dan penggunaan konjungsi 10 kesalahan (4,53%). 
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Selain dari kesalahan-kesalahan tersebut pada pembelajar BIPA ditemukan 

kesalahan lain, yaitu kesalahan leksikon sebanyak 41 kesalahan (18,55%).  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kartu kata sebagai media 

pembelajaran untuk membenahi persoalan sintaksis yang cenderung sulit 

dipahami oleh pembelajar asing. Media kartu kata ini terdiri dari beberapa kartu 

yang di setiap kartunya terdapat satu kata. Kata-kata tersebut dipilah berdasarkan 

fungsi,kategori dan peran dalam kalimat, sehingga pembelajar dapat menyusun 

kata-kata yang terdapat dalam kartu kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang 

baik dan benar secara struktur kalimatnya.    

1.2 Masalah Penelitian  

Rincian masalah ini terdiri atas identifikasi masalah dan rumusan masalah. 

Hal-hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut ini. 

1.3  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah penelitian, peneliti 

melakukan identifikasi masalah, yaitu masih kurangnya pengetahuan pembelajar 

BIPA mengenai tata kalimat bahasa Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena 

struktur pembentuk kalimat bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa asing. 

Sehingga sering timbulnya kekeliruan tata kalimat yang dilakukan oleh 

pembelajar BIPA. Terkait dengan media, pemilihan media pembelajaran 

mengenai tata kalimat yang tepat dapat mengurangi kesalahan pada penutur asing. 

Namun penggunaan media pembelajaran masih jarang dimanfaatkan oleh 

instruktur.           
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1.4 Batasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah di atas, penelitian  akan dibatasi pada hal-hal 

berikut ini. 

1) Kurangnya pengetahuan pembelajar asing mengenai tata kalimat bahasa 

Indonesia. 

2) Kesalahan tata kalimat pembelajar asing cenderung terdapat dalam ranah 

struktur kalimat yang meliputi fungsi, kategori, dan peran sebuah kalimat.  

1.5 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut. 

1) Bagaimana kemampuan  pembelajar asing mengenai tata kalimat bahasa 

Indonesia sebelum menggunakan media kartu kata? 

2) Bagaimana kemampuan pembelajar asing mengenai tata kalimat bahasa 

Indonesia sesudah menggunakan media kartu kata? 

3) Sejauh mana signifikansi perbedaan kemampuan pembelajar asing mengenai 

tata kalimat bahasa Indonesia sebelum dan sesudah diberi perlakuan kartu 

kata? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pennelitian ini adalah mengetahui hal-hal 

sebagai berikut: 

1) kemampuan pembelajar asing dalam tata kalimat bahasa Indonesia sebelum 

menggunakan media kartu kata; 

2) kemampuan pembelajar asing dalam tata kalimat bahasa Indonesia sesudah 

menggunakan media kartu kata; 
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3) perbedaan kemampuan pembelajar asing mengenai tata bahasa Indonesia kelas 

kontrol dan eksperimen sebelum dan sesudah diberi perlakuan media kartu 

kata. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut. 

1.7.1 Manfaat Teoretis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan teori media pembelajaran dan dapat mengembangkan pengunaan 

media kartu kata dalam proses pembelajaran tata bahasa Indonesia, khususnya 

pembelajaran sintaksis. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berarti 

bagi peneliti sebagai calon pendidik. Selain itu melatih peneliti menemukan 

dan menerapkan media yang inovatif dalam pembelajaran. 

2) Bagi Guru/instruktur 

Dapat menambah referensi bagi guru dalam penggunaan media untuk 

pembelajaran sintaksis. Hal ini sebagai upaya peningkatan kualitas 

pengajaran bagi instruktur BIPA.  

3) Bagi Penutur Asing 

Siswa memperoleh pengalaman belajar yang baru, sehingga diharapkan adanya 

peningkatkan dalam kemampuan menyusun tata kalimat bahasa Indonesia. 

4) Bagi Pembaca 
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Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap 

penggunaan media visual berupa kartu kata dalam pembelajaran sintaksis. 

1.8 Anggapan Dasar  

   Anggapan dasar dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Adanya perbedaan tata kalimat antara bahasa Indonesia dan bahasa asing yang 

notabene merupakan bahasa ibu pembelajar BIPA. 

2) Kesalahan tata kalimat pembelajar asing cenderung terdapat dalam ranah 

struktur kalimat. 

3) Pembelajaran sintaksis cenderung lebih sulit dipelajari oleh pembelajar asing 

dibandingkan dengan pembelajaran bahasa yang lain. 

4) Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pengalaman 

belajar penutur asing. 

1.9  Definisi Operasional 

      Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai istilah yang digunakan, 

maka peneliti kemukakan definisi operasional untuk istilah yang digunakan. 

1) Pembelajaran sintaksis adalah  cabang dari tata bahasa yang mempelajari 

hubungan kata atau kelompok kata dalam kalimat dan menerangkan hubungan-

hubungannya yang terjadi. Dalam penelitian ini analisis sintaksis yang akan 

digunakan meliputi fungsi, kategori dan peran dalam sebuah kalimat. Fungsi 

sintaksis meliputi subjek (S),  predikat (P), objek (O), pelengkap (PEL) dan 

keterangan (KET). Kategori sintaksis antara lain nomina (kata benda), 

verba(kata kerja). Adjektiva(kata sifat), numeralia (kata bilangan) dan 

preposisi(kata depan). Analisis peran digunakan agar mengetahui apakah 
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kalimat yang digunakan itu sudah baik, sesuai dengan pola-pola dan makna 

yang terkandung dalam kalimat itu atau belum. Terdapat beberapa peran 

sintaksis dalam kalimat bahasa Indonesia antara lain: pelaku, tindakan, tujuan, 

penerima, penyebab, alat, waktu, tempat, pemilikan, penderita, hasil, cara, 

peserta, perbandingan, keadaan, keberadaan, jumlah, dan pemerolehan. 

Misalnya terdapat kalimat “Ibu makan daun”. Memang kalimat tersebut jika 

dilihat dari struktur kalimat sudah betul mengandung S-P-O, tetapi dilihat dari 

makna,kalimat tersebut tidak tepat dan tidak logis. 

2) Media kartu kata merupakan bagian dari media visual grafis. Kartu kata 

tersebut  merupakan suatu media pembelajaran yang diciptakan oleh peneliti 

yang pada dasarnya secara bentuk tidak jauh berbeda dari kartu-kartu 

permainan pada umumnya. Media kartu kata ini terdiri dari beberapa kartu 

yang di setiap kartunya terdapat satu kata. Kata-kata tersebut dipilah 

berdasarkan fungsi,kategor,dan peran dalam kalimat, sehingga pembelajar 

dapat menyusun kata-kata yang terdapat dalam kartu kata tersebut menjadi 

sebuah kalimat yang baik dan benar secara struktur kalimatnya. 

3) Pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ini adalah penutur 

asing yang mempelajari bahasa Indonesia untuk berbagai kepentingan baik 

pengajaran maupun komunikasi praktis berdasarkan tujuan yang hendak 

mereka capai. Pembelajar BIPA ini terbagi dalam tiga tingkatan, yakni tingkat 

dasar, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Penelitian ini ditujukan untuk 

pembelajar BIPA tingkat dasar dengan harapan bahwa kemampuan tata kalimat 



 

10 
 

Endah Fajarwati, 2012 
Pemanfaatan Media Kartu Kata Dalam Upaya Mengurangi Kesalahan Sintaksis  
Pada Pembelajar Bipa Tingkat Dasar 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  Repository.Upi.Edu 

dapat dipelajari sejak dini untuk memudahkan dalam pembelajaran bahasa 

pada tingkat-tingkat berikutnya. 

 


