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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa terdiri atas bentuk (form) dan 

makna (meaning), maka hubungan antarbagian wacana dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi (cohesion) dan 

hubungan makna atau hubungan semantik yang disebut koherensi 

(coherence). Dengan demikian, wacana padu adalah  wacana yang memiliki 

hubungan bentuk atau struktur lahir bersifat kohesif, dan dilihat dari segi 

hubungan makna atau stuktur batinnya bersifat koheren.  

Di dalam penelitian ini peneliti akan mengaitkan hubungan tersebut ke 

dalam salah satu aspek dari kohesi gramatikal yaitu konjungsi. Jenis kohesi 

gramatikal sendiri sebenarnya terbagi menjadi empat aspek atau sering disebut 

dengan aspek gramatikal wacana yang meliputi pengacuan (reference), 

penyulihan (subtitusion), pelesapan (ellipsis), dan perangkaian (conjunction). 

Di sini peneliti akan mengambil satu aspek gramatikal wacana yang lebih 

mengfokuskan kepada konjungsi yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi 

antarkalimat. 

Konjungsi atau perangkaian ialah salah satu jenis kohesi gramatikal 

yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur 

yang lain dalam wacana. Unsur yang dirangkaikan dapat berupa satuan lingual 

kata, frasa, klausa, kalimat, dan dapat juga berupa unsur yang lebih besar dari 
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itu, misalnya alinea dengan pemarkah lanjutan, dan topik pembicaraan dengan 

pemarkah alih topik atau pemarkah disjungtif. Kata penghubung antar klausa 

(intrakalimat) biasanya terletak ditengah-tengah kalimat, sedangkan kata 

penghubung antarkalimat berada di awal kalimat biasanya setelah tanda titik, 

tanda seru atau tanda tanya. 

 Berkaitan dengan  penelitian ini peneliti mengambil data dari wacana 

teks pidato Kepresidenan Hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan objek 

konjungsi yang terdapat dalam teks tersebut serta mengaitkannya dengan 

bentuk atau struktur  dan makna yang ditimbulkan dari penggunaan konjungsi 

atau perangkaian tersebut. Sebagai gambaran mengenai penelitian ini akan 

dimunculkan beberapa contoh yang berkaitan dengan penjabaran di atas.  

Contoh (1) 

Kebebasan berpendapat termasuk berpolitik, tetapi tetap dengan 

landasan etika dan aturan main (pidato presiden 2008). 

  

Dari contoh pertama terdapat bentuk konjungsi (tetapi) yang 

menyatakan makna perlawanan, yaitu pada klausa pertama menyatakan 

“kebebasan berpendapat termasuk berpolitik” memiliki makna perlawanan 

pada klausa kedua yaitu “tetap dengan landasan etika dan aturan main”. 

Contoh tersebut merupakan contoh penggunaan konjungsi intrakalimat. 

Contoh (2) 

Seluruh sumber daya yang kita miliki, harus kita kelola secara efisien 

dan efektif, agar hasil-hasil pembangunan nasional benar-benar dapat 

dinikmati oleh seluruh rakyat (pidato presiden 2008). 
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Dari contoh kedua terdapat bentuk konjungsi agar yang menyatakan 

makna tujuan yaitu “dengan mengelola sumber daya kita miliki secara 

efisien” memiliki  tujuan yaitu “hasil pembangunan benar-benar dinikmati 

oleh seluruh rakyat Indonesia”. 

Contoh (3) 

Kita harus menyadari bahwa bangsa kita masih terus diterpa oleh 

berbagai cobaan yang berat. Karena itulah, kita tidak punya alasan 

dan tidak ada waktu untuk mengeluh dan berpangku tangan (pidato 

presiden 2008). 

 

Dari contoh ketiga terdapat bentuk konjungsi Karena itulah 

menyatakan makna akibat karena pada kalimat pertama menyebutkan makna 

sebab yaitu “bangsa kita masih terus diterpa oleh berbagai cobaan yang berat” 

dihubungkan dengan konjungsi karena itulah yang menyatakan akibat yaitu 

“kita tidak punya alasan dan tidak ada waktu untuk mengeluh dan berpangku 

tangan”. 

Dari contoh-contoh yang dimunculkan diatas peneliti akan 

menunjukkan betapa pentingnya penggunaan konjungsi di dalam sebuah 

wacana khususnya di dalam teks pidato Kepresidenan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia melalui penelitian ini peneliti akan menunjukkan lebih 

dalam lagi bagaimana bentuk-bentuk penggunaan konjungsi beserta makna 

yang dimunculkan di dalam penggunaan konjungsi antarkalimat dan 

intrakalimat dalam sebuah wacana. 
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian permasalahan perlu dibatasi agar tetap fokus 

dan tidak menyimpang dari topik yang sedang dikaji. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah kohesi gramatikal konjungsi 

(conjunction) dalam teks Pidato Kepresidenan Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia tahun 2008 - 2009. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, ada dua permasalahan yang perlu 

dicari jawabannya. 

1. Bagaimana bentuk konjungsi (conjunction) antrakalimat dan 

intrakalimat dalam teks Pidato Kepresidenan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia tahun 2008 - 2009. 

2. Bagaimana makna yang ditimbulkan dari bentuk konjungsi antarkalimat 

dan intrakalimat dalam teks Pidato Kepresidenan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia tahun 2008 - 2009. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bentuk konjungsi (conjunction) antrakalimat dan 

intrakalimat dalam teks Pidato Kepresidenan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia tahun 2008 - 2009. 
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2. Mengetahui makna yang ditimbulkan dalam teks Pidato Kepresidenan 

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2008 – 2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah pembendaharaan teori bidang kajian studi kebahasaan 

khususnya tentang penanda kohesi konjungsi dalam wacana. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisis teks 

pidato, sehingga kita dapat mengetahui kohesi gramatikal konjungsi 

dalam teks pidato kepresidenan  

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai kohesi 

gramatikal konjungsi. 

b. Dapat dipakai sebagai acuan bahan ajar pada saat mengajarkan 

pokok bahasan konjungsi atau penanda hubungan pada kalimat. 

 

 

 

 


