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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. 

Bahasa sangat penting untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi, bekerja sama, 

menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan dan mengidentifikasi diri. 

Tanpa bahasa kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik di dalam 

lingkungan masyarakat, jadi bahasa berperan penting dalam lingkungan 

masyarakat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari 

peristiwa komunikasi. Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan sarana 

untuk mengungangkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan 

sebagainya (Sumarlam, 2010:1). Kegunaan bahasa sangat besar dalam 

kegiatan bersosialisasi dengan sesama manusia. Bahasa sendiri merupakan 

suatu sarana yang dapat digunakan sebagai alat berinteraksi dan 

berkomunikasi serta untuk mengidentifikasi diri. 

Tata bahasa membahas morfologi dan sintaksis. Hakekat Morfologi 

menurut Kridalaksana (1984) menjelaskan bahwa bidang linguistik yang 

mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Morfologi merupakan 

satu sistem dari suatu bahasa dalam arti luas, sehingga struktur kata yang yang 

senantiasa membentuk kalimat-kalimat tentu mengalami perubahan-perubahan 

sesuai dengan jenis kata atau makna kata yang dikehendaki oleh penutur atau 
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penulisnya.Sedangkan sintaksis, membicarakan penataan dan pengaturan kata-

kata itu ke dalam satuan lebih besar. Satuan sintaksis terdiri dari kata, frase, 

klausa, kalimat dan wacana (Chaer, 2009:3). 

Berdasarkan beberapa ungkapan di atas dirumuskan bahwa pengkajian 

(analisis) kesalahan tata bahasa mencangkup kesalahan penyusunan kata dan 

proses penghubungan kata menjadi kalimat. Namun dalam penelitian ini, 

penulis hanya melakukan analisis kesalahan pada tata bahasa yang hanya 

meliputi bidang sintaksis. Dengan demikian penulis hanya melakukan analisis 

kesalahan penggunaan kata-kata yang memiliki fungsi sintaksis ini biasa 

dikenal sebagai penghubung atau konjungsi. 

Kridalaksana (dalam Markamah, 2009:161) menyatakan bahwa 

konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain 

dalam konstruksi hipotaksis, dan selalu menghubungkan dua satuan atau lebih. 

Konjungsi sangat diperlukan dalam kalimat, dengan adanya konjungsi kalimat 

akan mudah dipahami. Ditinjau dari kedudukan konstituen yang dihubungkan 

dibedakan adanya konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. 

Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menhubungkan dua buah 

konstituen yang kedudukannya sederajat (Chaer, 2009:82). Konjungsi ini 

dibedakan atas konjungsi yang menghubungkan menyatakan penjumlahan, 

pemilihan, pertentangan, pembetulan, penegesan, pembatasan, pengurutan, 

penyamaan, penyimpulan. 

Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 

buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat (Chaer, 2009:82). 
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Konjungsi subordinatif  ini dibedakan atas konjungsi yang menghubungkan 

menyatakan penyebaban, persyaratan, tujuan, penyuguhan, kesewaktuan, 

pengakibatan, perbandingan. 

Kridalaksana (dalam Sumarlam 2010) menjelaskan bahwa Wacana 

adalah keutuhan atau kelengkapan maknanya. Adapun bentuk kongkritnya 

dapat berupa apa saja (kata, kalimat, paragraf, atau sebuah karangan yang 

utuh) yang penting makna, dan isi. Wacana dapat disampaikan secara lisan 

maupun secara tertulis. Wacana lisan misalnya terdapat pada pidato, siaran 

berita, khotbah, dan iklan yang disampaikan secara lisan. Sedangkan bentuk 

wacana tulis misalnya pada buku-buku teks, surat, dokumen tertulis, koran, 

majalah, dan naskah-naskah. Salah satu bidang bahasa yang menggunakan 

wacana tulis adalah surat kabar.  

Surat kabar merupakan media masa yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi-informasi tersebut disampaikan kepada pembaca 

dalam bentuk berita yang mencangkup peristiwa-peristiwa yang terjadi. Surat 

kabar harian Solopos adalah surat kabarharian pagi yang terbit di kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Surat kabar Solopos di dalamnya terdiri dari 

beberapa kolom, salah satunya kolom tajuk rencana. 

Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar terhadap 

peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu 

diterbitkan. Tajuk rencana di dalamnya biasanya diungkapkan adanya 

informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi 
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tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan 

redaksi akan peran serta pembaca.  

Fungsi tajuk rencana biasanya menjelaskan berita, artinya, dan 

akibatnya pada masyarakat. Tajuk rencana terkadang juga ada ramalan atau 

analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, serta meneruskan penilaian 

moral mengenai berita tersebut. Berdasarkan atas uraian yang dijabarkan, 

maka peneliti mengambil judul “KONJUNGSI SUBORDINATIF DALAM 

TAJUK RENCANA PADA SURAT KABAR SOLOPOS EDISI 

DESEMBER 2012”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pembatasan masalah, serta menghindarkan 

penguraian yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah, 

diharapkan tidak mengurangi arti dari penelitian ini. Akan tetapi, pembahasan 

akan lebih jelas dan mudah dipahani penelitian ini dibatasi mengenai 

“Konjungsi Subordinatif dalam Tajuk Rencana pada Surat Kabar Solopos 

Edisi Desember 2012”. 

C. Perumusan Masalah  

Dalam penelitian ada 2 masalah yang perlu dicari jawabannya yakni, 

sebaai berikut:  

1. Bagaimana bentuk konjungsi subordinatif yang terdapat dalam tajuk 

rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012? 
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2. Bagaimana hubungan makna konjungsi subordinatif yang terdapat dalam 

tajuk rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang 

dapat dijadikan petunjuk supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Mendiskripsikan bentuk konjungsi subordinatif yang terdapat dalam  tajuk 

rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012. 

2. Mendiskripsikan hubungan makna konjungsi subordinatif yang terdapat 

dalam  tajuk rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun 

secara praktis bagi penikmat, pemerhati dan pengajar bahasa. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah memberi pengetahuan 

terhadap konjungsi subordinatif. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, mendapatkan sebua data untuk mencapai tugas yakni data 

tentang menanalisis konjunsi subordinatif dalam tajuk rencana pada 

surat kabar Solopos edisi Desember 2012. 

b. Bagi seorang pengajar dapat menjadikan tambahan ilmu dalam 

mengajar tentang konjungsi. 
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c. Memberikan motivasi kepada setiap orang yang mempelajari konjungsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Usaha untuk mempermudah dalam suatu penulisan, maka sistematika 

penulisan ini sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah,  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan dan sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori.Bab ini meliputi, kajian teori tentang wacana, 

jenis wacana, konjungsi, macam-macam konjunsi, hubungan makna konjungsi 

subordinatif, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan desain 

penelitian. 

Bab III Metode penelitian.Bab ini tentang jenis penelitian, objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, teknik validitas data, dan penyajian hasil analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini tentang gambaran 

umum tajuk rencana pada surat kabar Solopos, Deskripsi data hasil penelitian 

dan pembaasan. 

Bab V Penutup. Penutup meliputi  simpulan, implikasi, dan saran-

saran berdasarkan hasil penelitian. 


