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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bahasa pada hakikatnya merupakan suatu hal yang tak mungkin dapat dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan sejak bangun tidur 

hingga tidur kembali, manusia tetap akan akrab dengan hasil budayanya, yaitu 

bahasa. Bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia, yang memiliki makna dan secara konvensional digunakan oleh 

sekelompok manusia berkomunikasi kepada orang lain (Suyanto, 2011: 15). Manusia 

berkomunikasi untuk menyampaikan informasi yang ada di dalam pikiran. Bahasa 

tidak hanya digunakan dalam bentuk lisan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. 

Pemikiran seseorang tentu akan lebih mendapat pengakuan ketika sudah dituliskan 

sehingga orang lain yang membaca akan mengetahui apa yang ingin disampaikan 

seorang penulis. 

 

Ragam bahasa tulis banyak dipakai dalam dunia pendidikan. Dalam menjalankan 

kegiatan akademik, mahasiswa sering dituntut agar dapat menuangkan gagasan, ide, 

dan pikiran secara logis dan sistematis secara tertulis. Misalnya, ketika mahasiswa di-

beri tugas melaksanakan praktik lapangan, survey, dan eksperimen. Pada umumnya, 

gagasan, ide, dan pikiran sehubungan dengan tugas tersebut pada akhirnya harus 
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disampaikan dengan bahasa tulis. Dengan demikian, menulis merupakan suatu ke-

giatan akademik yang biasa dilaksanakann oleh mahasiswa. 

 

Menuangkan gagasan atau ide ke dalam tulisan tidak sekedar memindahkan apa 

adanya yang ada dibenak penulis, tetapi pemindahan tersebut melalui berbagai 

pertimbangan seperti format, sistematika, dan bahasa. Laporan, tugas perkuliahan, 

dan skripsi, misalnya, merupakan karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya bisa di-

tentukan dari segi isi dan bahasanya. Yang pasti, setiap karya tulis ilmiah harus ditulis 

dengan bahasa yang baik dan benar baik dari segi tata kata, kalimat, paragraf, maupun 

ejaan (Fuad, 2005:19). 

 

Menyusun skripsi bagi mahasiswa merupakan salah satu syarat mendapat gelar sar-

jana karena tujuan akhir perkuliahan mahasiswa adalah mahasiswa sanggup me-

nyusun skripsi sebagai persyaratan mengikuti ujian sarjana . Demikian juga setelah 

lulus sarjana, diharapkan mereka terampil menyusun laporan penelitian, karya ilmiah, 

dan karya tulis yang lain. 

 

Dalam setiap tulisan ilmiah, ejaan merupakan seperangkat aturan yang harus diper-

hatikan karena, ejaan merupakan seperangkat aturan penulisan, seharusnya setiap pe-

nulisan ilmiah tunduk pada aturan-aturan tersebut. Sekecil apa pun aturan penulisan 

tersebut tidak boleh dilanggar atau diabaikan. Pelanggaran terhadap aturan penulisan 

akan berakibat tulisan ilmiah tersebut tidak benar atau kurang bobot ilmiahnya sebab 

salah satu indikator tulisan ilmiah yang benar ialah kebenaran atau ketepatan dalam 

penerapan kaidah ejaan. Ejaan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Ejaan 

yang berlaku sejak 1972 sampai saat ini ialah Ejaan yang Disempurnakan atau 

dikenal dengan singkatan EYD. EYD diresmikan sejak Agustus 1972 berdasarkan 
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Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972 (Suyanto, 2011: 28). 

Dilihat dari usianya, penerapan EYD dalam penulisan sudah cukup lama. Namun, 

kenyataannya samapai saat ini masih sering dijumpai tulisan yang menyimpang dari 

aturan yang telah diterapkan. 

 

Salah satu upaya mempercepat pembakuan bahasa ialah dengan menanamkan pe-

mahaman dan menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya ejaan di 

dalam penulisan. Upaya ini dapat pula dilakukan dengan inovasi pembelajaran ejaan 

bagi mahasiswa. Pembelajaran ejaan bagi mahasiswa tidak bersifat teoretis, tetapi 

diharapkan lebih bersifat   praktis. Orientasi pembelajarannya bisa dilakukan dengan 

menggali atau menganalisis teks berdasarkan ejaan, berlatih atau membiasakan diri 

menulis dengan memfokuskan pada aspek ejaan (Fuad, 2005:21). 

 

Selain ejaan, kalimat efektif berperan penting dalam dunia kebahasaan. Kalimat 

efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat 

dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalau gagasan 

yang disampaikan sudah tepat, pendengar atau pembaca dapat memahami pikiriran 

tersebut dengan dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh 

penulis atau pembicaranya. Akan tetapi, kadang-kadang harapan itu tidak tercapai. 

Misalnya, ada sebagian lawan bicara atau pembaca tidak memahami apa maksud 

yang yang diucapkan atau yang dituliskan. Supaya kalimat yang dibuat dapat 

mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat, unsur kalimat yang digunakan 

harus lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada dan tidak 

boleh dihilangkan. Sebaliknya, unsur-unsur yang seharusnya tidak ada, tidak perlu 
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dimunculkan. Kelengkapan dan keekplisitan semacam itu dapat diukur berdasarkan 

keperluan komunikasi dan kesesuaiannya dengan kaidah (Mustakim, 1994:86). 

 

Orang akan lebih memahami kalimat yang diucapkan secara jelas, tepat dan 

penyusunannya sudah mengikuti kaidah. Itulah yang disebut kalimat efektif. Kalimat 

efektif merupakan suatu jenis kalimat yang dapat memberikan efek tertentu dalam 

komunikasi. Efek yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kejelasan informasi. 

Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan 

kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada 

dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan 

informasi sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin (Arifin, 2008:97).  

 

Dalam karangan ilmiah sering kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi 

syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh, antara lain, mungkin kalimat-

kalimat yang dituliskan kabur, kacau, tidak logis, atau bertele-tele. Dengan adanya 

kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena 

kalimat tersebut tidak efektif. Berdasarkan kenyataan inilah penulis tertarik 

membahas ejaan dan kalimat efektif karena kedua komponen ini sangat penting 

dalam kebahasaan dan saling berkaitan satu sama  lain. Pemilihan Fakultas Teknik 

sebagai tempat penelitian karena belum pernah ada yang meneliti. Hal ini yang 

melatarbelakangi penulis untuk memilih Fakultas Teknik.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bahasa yang 

meliputi ejaan dan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Teknik Unila 

tahun 2011 yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagaimana peggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas Teknik Unila 

tahun 2011 yang meliputi ; penggunaan huruf kapital, tanda baca dan kata 

depan. 

2. Bagaimana penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas 

Teknik Unila tahun 2011 yang meliputi ; kesepadanan, keparalelan, 

ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan dan kelogisan.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk. 

1. Mendeskripsikan penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas Teknik 

Unila tahun 2011 yang meliputi ; huruf kapital, tanda baca dan kata depan. 

2. Mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa 

Fakultas Teknik Unila tahun 2011 yang meliputi ; kesepadanan, keparalelan, 

ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan dan kelogisan. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Mahasiswa Fakultas Teknik Unila dapat mengetahui bentuk kesalahan dalam 

penggunaan ejaan dan kalimat efektif. 
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2. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya untuk penelitian 

bidang pendidikan bahasa Indonesia. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah tulisan skripsi mahasiswa Fakultas Teknik Unila 

tahun 2011. 

2. Objek penelitian ini adalah  

a. penggunaan ejaan yang meliputi ; huruf kapital, tanda baca dan kata depan. 

b. Penggunaan kalimat efektif yang meliputi ; kesepadanan, keparalelan, 

ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan dan kelogisan. 

 

 

 


