
BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit ketika 

mempelajari suatu bahasa, dalam konteks ini bahasa Inggris. Kita pun sering 

kesulitan dalam memilih kosakata, ungkapan, gramatikal, gaya bahasa, atau 

tenses yang tepat. Kesulitan ini mungkin disebabkan adanya fakta bahwa 

dalam bahasa Inggris terdapat banyak kemiripan antara kosakata, arti kata/ 

kalimat, fungsi kalimat, pola kalimat, dan tenses. Misalnya kemiripan dalam 

penggunaan past tense dan past continuous tense. Bila kita tidak cermat dalam 

memilih kosakata, tata bahasa, gaya bahasa, ungkapan, dan tenses yang tepat, 

maka akan muncul kesalahan berbahasa yang bisa berakibat terciptanya 

kesalahpahaman dalam menggunakan bahasa Inggris. 

Bermula dari persepsi tersebut, penulis berkeinginan mengetahui bentuk 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan aspek-aspek bahasa 

sekaligus memberikan solusi praktis atas keragaman aspek bahasa yang 

seringkali terasa sulit tersebut. Penjelasan tersebut tentunya didasarkan pada 

teori-teori yang ada. Aspek-aspek bahasa Inggris yang terasa sulit sangat 

banyak, baik dari segi kosakata, ungkapan, tata bahasa, gaya bahasa, atau 

tenses. Dari segi tata bahasa cakupannya masih luas, antara lain: preposition, 

verb, infinitive, noun, adverb, adjective, article, dsb. Hal inilah yang 

mengakibatkan mahasiswa melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa 

Inggris baik dalam mengerjakan tugas-tugas maupun dalam percakapan.  
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Dari banyak kesalahan tersebut, salah satunya adalah pemakaian artikel 

yang dalam penulisan skripsi ini Penulis jadikan objek penelitian. Hal ini 

disebabkan oleh pengalaman pribadi Penulis sebagai Mahasiswa Program 

Studi Bahasa Inggris. Penulis merasa bahwa pemakaian artikel A, An, dan The 

ternyata tidaklah semudah dan sesederhana yang kita duga. 

Menggunakan artikel dengan benar merupakan hal yang cukup sulit. Hal 

ini juga terbukti dari hasil observasi Penulis bahwa 88% dari mahasiswa 

semester II melakukan kesalahan dalam menggunakan artikel A, An, dan The 

pada hasil tugas dan Ujian Tengah Semester mata kuliah Composition II.  

Menurut Kohl (2006): 
The article a, an, and the are difficult for many non-native 
speakers of English to learn to use properly. Some of the rules 
that govern artikel usage are very subtle; only years of 
experience with the language will enable you to understand 
and apply these rules. 

 
Seperti yang dikatakan oleh John R. Kohl bahwa artikel a, an, dan the 

sulit untuk dipelajari dan digunakan dengan baik bagi banyak orang yang 

bukan penutur asli bahasa Inggris. Beberapa dari aturan penggunaan artikel 

cukup rumit. Kita memerlukan pengalaman bertahun-tahun untuk benar-benar 

memahami dan menggunakan aturan ini 

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya Penulis memilih artikel sebagai 

objek penelitian. Maka skripsi ini berjudul Kesalahan Penggunaan Artikel 

A, An, dan The pada Tugas dan Hasil Ujian Tengah Semester Mata 

Kuliah Composition II (Satu Studi Kasus pada Mahasiswa Semester II 

Angkatan 2006/2007 Program Studi Bahasa Inggris Universitas 

Widyatama). 
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Mata kuliah Composition II dipilih sebagai sumber data karena dalam 

mata kuliah ini, mahasiswa banyak menulis kalimat berbahasa Inggris. 

Dengan demikian secara tidak langsung, mahasiswa menerapkan kemampuan 

dan pengetahuannya dalam menggunakan aspek-aspek bahasa Inggris 

termasuk artikel a, an, the pada saat membuat kalimat dalam essay. 

Bertolak dari pemikiran tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti 

bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan artikel pada 

kalimat bahasa Inggris oleh mahasiswa semester II program studi bahasa 

Inggris Universitas Widyatama. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk kesalahan apa saja dalam penggunaan artikel A, An, dan The pada 

tugas dan hasil Ujian Tengah Semester mata kuliah Composition II yang 

dibuat oleh Mahasiswa semester II Program Studi Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama?  

2. Bentuk kesalahan apakah yang paling banyak dilakukan oleh Mahasiswa 

semester II Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mencegah meluasnya masalah, Penulis membuat batasan-batasan 

dari objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Objek yang diteliti 

dalam skripsi ini ialah Kesalahan Penggunaan Artikel A, An, dan The pada 
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Mata Kuliah Composition II pada Mahasiswa semester II angkatan 2006/2007 

Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama. 

Sebagai tolok ukur mengenai aturan penggunaan artikel yang sesuai 

dengan kaidah Bahasa Inggris yang baik dan benar, maka teori Thomson dan 

Martinet (1986) dipilih sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Teori 

M.J.Lado (2005) dipilih mengenai Kesalahan Umum dalam penggunaan 

artikel A, An, dan The. Selain itu, dalam skripsi ini akan digunakan teori-teori 

lain yang relevan dengan objek penelitian, seperti teori J. C. Catford (1965) 

mengenai jenis artikel A, An, dan The. Mengenai kelas kata dalam bahasa, 

teori diambil dari teori Mees (1987), R. L. Trask (1999), Jack Richard (1989), 

Crystal (1980), Quirk (1986). Mengenai kelas kata determiner dari teori Crytal 

(1980) dan R. L. Trask (1999). Mengenai noun, teori diambil dari teori Crystal 

(1980), Trask (1999), Thomson dan Martinet (1986), dan Raymond Murphy 

(1987).  Mengenai zero article digunakan teori R.L. Trask (1999), Crystal 

(1980), Quirk (1986), dan sebagai tambahan mengenai Artikel partitif 

digunakan teori Quirk (1986),dan Hallan (1997). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. mendeskripsikan bentuk kesalahan dalam penggunaan artikel A, An, dan 

The pada tugas dan hasil Ujian Tengah Semester mata kuliah Composition 

II yang dibuat oleh Mahasiswa semester II Program Studi Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama.  
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2. mengetahui  bentuk kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh 

Mahasiswa semester II Program Studi Bahasa Inggris Universitas 

Widyatama  

Berdasarkan tujuan di atas, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Mahasiswa, agar mengetahui bentuk kesalahan penggunaan artikel A, An, 

dan The sehingga mahasiswa tidak mengulangi kesalahan yang sama.  

2. Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama, sebagai bahan 

masukan dalam pengembangan materi pembelajaran mata kuliah terkait. 

3. Penulis, menjadi lebih paham dalam menggunakan artikel A, An, dan The. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Menentukan metode yang tepat sebelum mengadakan penelitian 

merupakan suatu hal yang penting. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan yaitu metode analisis deskriptif. 

Menurut Arikunto (2005:250), analisis deskriptif ialah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan. 

Skripsi ini merupakan sebuah studi kasus pada mahasiswa semester II 

Jurusan Bahasa Inggris Universitas Widyatama Angkatan 2006/2007. Penulis 

memilih Mahasiswa semester II Angkatan 2006/2007 karena mereka telah 

memiliki pengetahuan tantang kajian artikel yang mereka pelajari pada 

semester pertama. Objek penelitian skripsi ini adalah kesalahan yang dibuat 

oleh mahasiswa semester II Program Studi Bahasa Inggris Universitas 
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Widyatama dalam menggunakan artikel A, An, dan The pada tugas dan hasil 

Ujian Tengah Semester mata kuliah Composition II.  

Data penelitian diperoleh dari tugas dan hasil Ujian Tengah Semester 

mata kuliah Composition II yang berjumlah 87 kasus. Sedangkan teori-teori 

yang terdapat dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi 

Pustaka dilakukan di beberapa lokasi, antara lain: 

1. Perpustakaan Universitas Widyatama 

2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD) 

3. Perpustakaan Sekolah Tinggi Bahasa Asing ( STBA-Yapari ABA ) 

4. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

5. Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha 

Pertama-tama Penulis terlebih dahulu mengumpulkan data penelitian 

yang berasal dari tugas dan hasil Ujian Tengah Semester mata kuliah 

Composition II. Setelah data terkumpul, satu per satu data tersebut dianalisis 

menurut bentuk-bentuk kesalahan Penggunaan Artikel A, An, dan The. 

Kemudian data dibahas berdasarkan teori-teori mengenai  penggunaan Artikel 

A, An, dan The yang sesuai dengan kaidah berbahasa Inggris. Pada akhirnya 

kesimpulan diambil berdasarkan analisis data tersebut dan saran diajukan 

sebagai solusi dari permasalahan dalam skripsi ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas pendahuluan, yang 

mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup/ 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Pada Bab II diuraikan kajian pustaka yang berisi teori-teori mengenai Artikel 

beserta penggunaannya dan teori-teori lain yang relevan dengan artikel (part 

of speech, determiner, dan noun). 

Dalam Bab III, Penulis menganalisis data dari tugas dan hasil UTS mata 

kuliah Composition II mengenai kesalahan penggunaan artikel A, An, dan The 

pada Mahasiswa Semester II Angkatan 2006/2007 Program Studi Bahasa 

Inggris Universitas Widyatama. Kesalahan-kesalahan itu diklasifikasikan 

menurut bentuk-bentuk kesalahannya kemudian dianalisis.  Dari hasil analisis 

data tersebut diambil kesimpulan dan saran yang kemudian dikaji dalam Bab 

IV. 


