
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki sifat ingin berinteraksi 

dengan manusia lainnya, baik sebagai makhluk individu maupun mahluk sosial, 

untuk mewujudkan sifat tersebut manusia dibekali kemampuan berkomunikasi. 

Dalam berkomunikasi manusia memerlukan suatu sarana pendukung untuk 

mengungkapkan gagasannya. Di antara berbagai sarana interaksi yang ada, bahasa 

merupakan paling utama dan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. 

Bahasa adalah kebutuhan dasar dalam menyampaikan atau memberitahukan 

gagasan kepada pendengar atau pembaca melalui peranti komunikasi.  

Untuk membentuk kalimat ada unsur yang berfungsi dan berperan penting 

sebagai satu kesatuan yang utuh di dalamnya. Setiap unsur mempunyai arti dan 

makna untuk menentukan kalimat tersebut. Adanya unsur yang dapat memberikan 

perbedaan yang mencolok serta menandai suatu kalimat sehingga menjadi kalimat 

berkategori. Yang dimaksud kategori adalah unsur penghubung atau relasi 

semantis secara khusus dalam kalimat majemuk. Dalam ilmu sintaksis makna itu 

dinamakan semantis. Peran semantis pada dasarnya sesuai dengan sifat dan 

kodratnya.  

Komunikasi secara umum dapat dikatakan sebagai komunikasi lisan dan 

komunikasi tulisan. Dalam komunikasi secara lisan seseorang harus 

memperhatikan kalimat yang diucapkan seperti struktur bahasanya agar tidak 
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menimbulkan kesalahpahaman bagi pendengar. Begitu pun, dengan bahasa  

tulisan, sangat perlu memperhatikan tanda baca, dan struktur agar menjadi kalimat 

yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan mudah dipahami oleh 

pembaca yang membacakan gagasan penulis. 

Media cetak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kompas. Kompas 

merupakan sebagai sarana komunikasi antara penulis dan pembaca serta 

menyampaikan informasi kepada publik. Para penulis menyampaikan dan 

menuangkan tulisanya yang berupa gagasan, pendapat serta realiatas sosial. 

Penulis yang menulis di Kompas harus memperhatikan ketentuan atau aturan-

aturan media tersebut. Aturan media tidak keluar dari bahasa-bahasa yang wajar 

dan tidak kasar, kalimat terstruktur agar ide yang disampaikan itu tidak membuat 

masyarakat pembaca binggung dan tersinggung. Oleh karena itulah, media 

mempunyai editor khusus untuk mengedit supaya terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat pembaca.  

Kedudukan klausa dalam kalimat merupakan suatu unsur membentuk 

kalimat, baik kalimat tunggal maupun majemuk. Untuk membuat kalimat 

majemuk dibutuhkanlah dua klausa. Dua klausa ini mempunyai peranan penting 

dan selalu hadir bersamaan untuk membentuk kalimat majemuk baik majemuk 

setara maupun majemuk bertingkat. 

Dalam kajian ilmu bahasa, klausa itu ada yang namanya klausa terikat dan 

klausa bebas. Klausa terikat ini selalu membutuhkan klausa lain untuk 

melengkapinya sedangkan klausa bebas adalah klausa yang bisa berdiri sendiri 
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dan tidak membutuhkan klausa lain. Jadi, pada klausa bebas dan klausa terikat ada 

penghubung yaitu subordinatif dan koordinatif.  

Penelitian terdahulu memang sudah ada yang meneliti di dalam media 

massa tetapi hanya sebatas aspek semiotik serta kalimat. Adapun kalimat yang 

diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu kalimat yang elipsis, frase temporal dan 

klausa kompleks. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut supaya pada 

aspek lain dapat melihat secara komprehensif terhadap bahasa deskiptif.  

Oleh karena itu, penulis masih melihat ada yang kurang, dan perlu  diteliti. 

Penulis berpendapat bahwa bukan hanya makna atau semiotik yang perlu diteliti 

namun, sintaksis juga perlu diteliti. Penulis menfokuskan analisis dalam kalimat 

majemuk bertingkat dalam aspek temporal dengan mengangkat judul “Relasi 

Temporal Antarklausa dalam Kalimat Majemuk Bertingkat”. Urgensi dari 

penelitian ini adalah berangkat dari pandangan, bahwa keutuhan komponen dan 

ketepatan penghubung merupakan suatu yang diperlukan supaya pembaca dengan 

mudah memahami isi kalimat dengan baik.  

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini setidaknya memberikan gambaran umum kepada 

peneliti. Peneliti sangat khawatir ketika pembahasan ini tidak dibatasi, akan 

terjadi pembahasan yang meluas atau ke luar dari koridor yang sebenarnya. 

Masalah-masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut; (1) pemaparan 

penanda yang digunakan untuk menyatakan relasi temporal antarklausa dalam 

kalimat majemuk bertingkat pada koran “Kompas”, (2) pendeskripsian distribusi 

penanda relasi temporal antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat pada 
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koran “Kompas”, (3) penjelasan kata penghubung subordinatif relasi temporal 

bersamaan dan berurutan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat dapat 

saling mengantikan. Pengunaan subordinasi relasi semantis temporal dalam 

kalimat mejemuk bertingkat pada koran Kompas. Subordinasi relasi temporal 

yang menghubungkan dua klausa yakni klausa yang satu dengan klausa yang lain.      

C. Rumusan Masalah 

Penelitian ini, ada tiga masalah yang akan dicari jawabnya. 

1. Apa saja penanda yang digunakan untuk menyatakan relasi temporal 

antarklausa dalam kalimat  majemuk bertingkat pada koran  “Kompas”? 

2. Bagaimanakah distribusi penanda relasi temporal antarklausa dalam kalimat 

majemuk bertingkat pada koran “Kompas”? 

3. Apakah kata penghubung atau subordinator relasi temporal bersamaan dan 

berurutan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat dapat saling 

menggantikan? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada tiga tujuan yang ingin dicapai.  

1. bertujuan memaparkan penanda yang digunakan untuk menyatakan relasi 

temporal antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat pada koran   

“Kompas”. 

2. Mendeskripsikan distribusi penanda relasi temporal antarklausa dalam kalimat 

majemuk bertingkat pada koran “Kompas”. 
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3. Menjelaskan kata penghubung atau subordinator relasi temporal bersamaan 

dan berurutan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat dapat saling 

mengantikan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis sangat berharap penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif yang 

bermanfaat bagi perkembangan bahasa Indonesia, khususnya mengenai 

kalimat majemuk bertingkat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpikir ilmiah atau 

dijadikan pengembangan bagi penguasaan teori yang telah ada, terutama 

dalam bidang sintaksis. 

c. Dapat memberikan penjelasan apakah kata penghubung atau subordinator 

relasi temporal bersamaan dan berurutan antarklausa dalam kalimat 

majemuk bertingkat dapat saling menggantikan. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yang diharapakan dari hasil penelitian ini adalah. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca 

dalam pemakaian atau penggunaan relasi temporal antarkalusa dalam 

kalimat majemuk bertingkat. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengajaran bahasa di 

sekolah, khususnya dalam menggunakan relasi temporal antarklausa dalam 

kalimat majemuk bertingkat secara benar. 

c. Dapat menjadi panduan praktis hubungan kata penghubung atau 

subordinator relasi temporal bersamaan dan berurutan antarklausa dalam 

kalimat majemuk bertingkat dapat saling menggantikan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisi uraian singkat mengenai bagian utama 

dalam tesis. Penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab I adalah pendahuluan. 

Bab ini memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah 

tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri atas hasil penelitian sebelumnya dan 

landasan teori yang memuat teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti dan kemudian dijadikan landasan atau acuan penelitian. Bab III 

metode penelitian. Bab ini memuat jenis penelitian, objek penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV 

merupakan hasil penelitian. Bab ini memuat analisis terhadap data-data yang 

mendukung penelitian mengenai relasi temporal. Subbabnya adalah (1) penanda 

yang digunakan untuk menyatakan relasi temporal antarklausa dalam kalimat 

majemuk bertingkat pada media massa di dalam  kolom wacana koran “Kompas” 

(2) distribusi dari penanda relasi temporal antarklausa dalam kalimat majemuk 

bertingkat pada wacana kolom koran “Kompas” (3) substitusi penanda hubungan 
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yang sejenis, (3) kelengkapan unsur fungsi pada klausa subordinatif. Bab V adalah 

penutup. Bab ini memuat Simpulan akhir dari (hasil dan pembahasan) dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




