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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tujuan peneliti memilih judul “Analisis Konjungsi Subordinatif 

pada Cerpen dalam Surat Kabar Solopos Edisi Mingguan Bulan Mei 

2013’’. Karena peneliti ingin mengidentifikasi bentuk konjungsi 

subordinatif dan mendeskripsikan klasifikasi makna konjungsi 

subordinatif pada cerpen dalam surat kabar Solopos edisi mingguan bulan 

Mei 2013 untuk dikaji lebih lanjut 

 Peneliti menjadikan cerpen Solopos sebagai objek penelitian 

karena surat kabar Solopos mudah dijangkau oleh masyarakat Surakarta 

dan sekitarnya. Surat kabar Solopos merupakan surat kabar yang memuat 

berita secara faktual dan sebagai salah satu media masa yang terdiri dari 

kolom-kolom, rublik, berita,  maupun artikel.  

Pada surat kabar Solopos edisi khusus hari Minggu tidak hanya 

memuat tentang berita, tetapi memuat  halaman rublik tentang: Griya, 

Fokus, Jeda, Gaul, Anak, Teknologi, Otomotif, Keluarga dan Perjalanan. 

Dirublik Jeda terdapat kolom yang berisi tentang Sajak-sajak, Info buku, 

dan cerpen, Dalam penulisan cerpen khususnya pada surat kabar  masih 

dtemukan kalimat yang mengunakan konjungsi subordinatif untuk itu 

peneliti harus memperhatikan Keterkaitan antarkalimat satu dengan 

kalimat lainya (konjungsi), agar pembaca mudah memahami  cerita 
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tersebut, karena penulisan cerpen pada surat kabar tidak  mungkin 

menceritakan secara panjang lebar dan runtut seperti cerpen pada 

umumnya. Karena penulisan cerpen dalam surat kabar terbatas oleh 

kolom. 

Dalam penulisan cerpen terkadang penggunaan konjungsi yang 

sering tidak tepat dilakukan penulis dalam memnulis cerpen. Suatu 

cerpen agar terlihat efektif , penulis harus pandai merangkai kata-kata. 

Perangkaian antarkalimat, antarklausa, ataupun antarparagraf disebut 

dengan konjungsi. Ada lima bentuk konjungsi dalam sebuah wacana, 

yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, 

konjungsi antarkalimat, dan konjungsi antarparagraf.  

Untuk itu peneliti tertarik untuk memilih judul“ Analisis Konjungsi 

Subordinatif pada Cerpen dalam Surat Kabar Solopos Edisi Mingguan 

Bulan Mei 2013”. Untuk dikaji lebih lanjut lagi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada dua masalah yang ingin dicari 

jawabannya. 

a. Bagaimanakah bentuk konjungsi subordinatif pada cerpen dalam 

surat kabar Solopos edisi mingguan bulan Mei 2013? 

b. Bagaimanakah klasifikasi makna konjungsi subordinatif  pada 

cerpen dalam surat kabar Solopos edisi mingguan bulan Mei 2013? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

a. Mengidentifikasi bentuk konjugnsi subordinatif pada cerpen dalam 

surat kabar Solopos edisi mingguan bulan Mei 2013. 

b. Mendeskripsikan klasifikasi makna konjungsi subordinatif pada 

cerpen dalam surat kabar Solopos edisi mingguan bulan Mei 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama di bidang bahasa Indonesia. 

2) Memberikan gambaran kepada pemerhati bahasa tentang 

penggunaan konjungsi dalam bahasa Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai analisis konjugsi subordinatif pada cerpen. 

 

 

 

 

 


