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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari yakni 

sebagai alat utama berkomunikasi. Seorang pemakai bahasa dalam penyampaian 

suatu hal, menginginkan pesannya atau gagasannya dapat benar-benar diterima 

oleh lawan bicaranya atau pembaca dengan baik tanpa meninggalkan suatu 

kesalahan yang mungkin bisa membuat kesan buruk bagi pengguna bahasa itu 

sendiri. Maka, pemahaman dalam bahasa sangat diperlukan, agar dapat 

mewujudkan atau menyampaikan segala sesuatu yang dimaksud seorang 

pemakai bahasa tersebut.  

 Setiap bangsa memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan bangsa 

lainya. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia, 

juga digunakan antar bangsa dan negara dalam berkomunikasi. Selain itu, 

bahasa juga berguna untuk mengimbangi perkembangan dan perubahan yang 

selalu terjadi dalam berbagai bidang, karena setiap pemakai bahasa secara tidak 

langsung memerlukan informasi informasi terbaru dan akurat. 

 Di era globalisasi seperti sekarang ini, pengguna bahasa asing yang 

sering digunakan oleh masyarakat negara-negara di dunia adalah bahasa Inggris. 

Bahasa Inggris makin besar pengaruh serta peranannya. Pengguna bahasa 

Inggris makin luas sejak hubungan antar-bangsa, antar negara, antar-

masyarakat menjadi begitu dekat. Seperti kita ketahui, Bahasa Inggris adalah 

salah satu bahasa internasional yang dipakai sebagai bahasa pergaulan dunia. 
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 Dalam penggunaannya, bahasa Inggris memiliki keunikan tersendiri yang 

tidak akan diketahui oleh siapa saja tanpa mempelajari terlebih dahulu. Keunikan 

itu sebagian terdapat pada aturan-aturan dalam pemakaian sintaksis ataupun 

dalam semantik. Pada penelitian ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada 

bentuk sintaksisnya yaitu pada kesalahan struktur kalimat.  

 Seperti dalam penggunaan tenses (kala), yakni perbedaan dalam 

penggunaan regular verb dan irregular verb, yang selalu tergantung pada tenses 

(waktu) yang terdapat dalam konteks. 

 Dalam hal ini, penulis akan mengangkat sebuah permasalahan dari 

kegiatan perkuliahan mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris yang sudah dibekali 

mata kuliah yang mendukung mereka dalam membuat atau memakai bahasa 

Inggris dengan benar. Dalam skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesalahan 

yang mereka perbuat. Kesalahan-kesalahan itu disebabkan karena beberapa 

point yaitu mereka tidak mengerti apa itu Grammar, bagaimana 

menempatkannya. Seperti halnya pada Tenses (kala atau waktu), finite dan non 

finite verb, lesap subjek, penggunaan jenis kalimat (simple sentence, compound 

sentence, complex sentence) dan lain sebagainya, mereka sering menyamakan 

tiap-tiap kalimat tanpa melihat dan memperhatikan konteks dan tujuan yang ada 

pada kalimat tersebut, apa itu present (masa sekarang), past (masa lampau) 

atau future (masa yang akan datang). 

 Bertitik pada kendala seperti di atas yang membuat penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesalahan-kesalahan Gramatikal 

(struktur kalimat) mahasiswa jurusan bahasa Inggris Universitas Widyatama 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah di 

dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur kalimat bahasa Inggris yang digunakan oleh 

mahasiswa semester satu (I) Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama? 

2. Kesalahan struktur apa sajakah yang terdapat dalam kalimat 

tersebut?  

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

untuk 

1. Menganalisis struktur kalimat bahasa Inggris yang digunakan oleh 

mahasiswa jurusan bahasa Inggris fakulktas bahasa Universitas 

Widyatama. 

2. Mendeskripsikan kesalahan apa sajakah yang terdapat dalam kalimat 

tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diangkat dari kegiatan sehari-hari perkuliahan para 

mahasiswa jurusan bahasa Inggris fakultas bahasa yang secara tidak mereka 

sadari dianggap sudah melakukan kesalahan dalam hal penggunaan bahasa 

Inggris, meskipun di dalam perkuliahan mereka sudah dibekali dan mempelajari 

aturan dan tatacara dalam penggunaan bahasa Inggris. Akan tetapi masih ada 
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yang melakukan pengeneralisiran masalah. Penulisan ini diharapkan sangat 

berguna bagi penulis, dan bagi mereka yang masih kesulitan dalam penggunaan 

bahasa Inggris. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, karena dalam penyusunan skripsi 

ini, penulis sendiri masih banyak kekurangan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Yakni, yang diawali oleh pencarian data yang kemudian dianalisis 

berdasarkan teori-teori kepustakaan. Metode ini dikatakan pula sebagai 

pencarian data dengan interpretasi yang tepat (Djajasudarma, 1993: 8). 

 

1.6 Sumber Data  

Data kebahasaan yang dijadikan populasi ini adalah diambil dari hasil 

ujian semester mata kuliah Composition dan tugas menceritakan kembali sebuah 

percakapan pada mata kuliah Listening mahasiswa jurusan bahasa Inggris 

fakultas bahasa semester satu (I) Universitas Widyatama. Data mengarah ke 

beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan menulis atau membuat 

paragraf dalam bahasa inggris yaitu mata kuliah Composition I, dan sumber data 

dari mata kuliah ini diambil dari hasil Ujian Akhir Semester I pada tanggal 22-01-

2007. Sedangkan mata kuliah Listening bersumber dari tugas menulis dalam 

bahasa Inggris setelah mendengarkan sebuah percakapan yang kemudian 

mahasiswa me re-tell (menceritakan kembali) dalam bentuk tulisan. Penulis 
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mencoba menganalisis data dengan cara menguraikan teori-teori yang akan 

digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pencarian data pada hasil Ujian Akhir 

Semester mata kuliah Composition dan tugas Re-telling sebuah percakapan yang 

dibuat oleh mahasiswa semester I (satu) fakultas bahasa jurusan bahasa Inggris 

Universitas Widyatama. Disamping itu penulis juga mencari buku teori di 

perpustakaan Universitas Widyatama dan Universitas Padjadjaran Jatinagor. 

Lamanya penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. 

 
 


