
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam bermasyarakat dituntut untuk menggunakan bahasa sebagai sarana 

dengan berinteraksi dan mengungkapkan pikiran maupun perasaannya. Namun, seiring 

perkembangan zaman sarana interaksi mengalami perubahan. Hal ini  terlihat dengan 

bergantinya cara menyampaikan pesan. Saat ini pesan dapat disampaikan melalui 

berbagai media, seperti TV, radio, koran, majalah, dan masih banyak lagi. Salah satu 

sarana penyampaian pesan yakni wacana yang termuat di media massa atau media cetak. 

Salah satu penyampaian pesan berupa media cetak bisa juga dihasilkan dari 

membaca sebuah novel. Novel merupakan bacaan karya sastra fiksi yang menceritakan 

tentang hal-hal yang terjadi di sekitar, biasanya diceritakan dari pengalaman pribadi. 

Novel sebagai karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur cerita, yaitu unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. Novel memiliki unsur peristiwa, plot, tema, tokoh, latar, sudut pandang, dan 

lain-lain. Kelebihan novel yang khas adalah kemampuannya menyampaikan 

permasalahan yang kompleks secara penuh, mengreasikan sebuah dunia yang ‘jadi’. Hal 

itu berarti membaca novel menjadi lebih mudah sekaligus lebih sulit daripada membaca 

cerpen. 

Di dalam novel tentu dimuat tentang beberapa penggal dialog yang menjadi 

pelengkap suatu cerita. Dialog-dialog tersebut terdapat pada kalimat-kalimat yang 

menyatakan sesuatu. Misalnya saja terdapat interjeksi atau yang sering disebut dengan 

kata seru. Sebagai sebuah unsur dalam sistem bahasa, interjeksi dapat dikenali karena 

memiliki pola tertentu. Interjeksi ditemukan di dalam ragam lisan karena fungsinya 

adalah untuk menyatakan reaksi atau perasaan seseorang. Namun, ada kalanya interjeksi 

disampaikan melalui media tulis, seperti halnya dialog dalam komik atau novel. 

Interjeksi dianggap sebagai kata paling tua dalam kehidupan bahasa. Manusia tidak 

sekaligus mengenal sistem bahasa sebagai yang dikenal sekarang. Banyak interjeksi 

yang digunakan dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Oleh 
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karena itu, interjeksi semacam itu lebih bersifat tidak formal. Pada bahasa tulis yang 

tidak merupakan percakapan, khususnya yang bersifat formal, interjeksi jarang dipakai. 

Pada implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas atau dalam 

kehidupan publik, interjeksi dapat digunakan sebagai bahan ajar pendidikan karakter 

yang biasanya disampaikan melalui contoh-contoh keteladanan dan kepahlawanan. 

Melalui karya sastra novel nilai-nilai keteladanan ini ditangkap lewat penghayatan 

emotif, tanpa bersifat menggurui. Dari sini tampaklah medium kesusastraan dengan 

karya-karya agungnya memang bisa memberikan wadah yang tepat bagi pendidikan 

karakter. Oleh karena itu, peneliti menggunakan interjeksi dalam novel Ayah 

Menyayangi Tanpa Akhir sebagai salah satu bahan ajar yang pantas diajarkan kepada 

para siswa. 

Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang interjeksi dalam novel tersebut karena 

banyak kata yang menarik masuk dalam kata seru (interjeksi) dan banyak ditemukan 

interjeksi baru. Novel dianggap menarik untuk menjadi subjek penelitian karena di 

dalam novel terdapat dialog non formal yang mengandung interjeksi, selain itu novel 

tersebut merupakan kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, penelitian 

yang berjudul “Penggunaan Interjeksi dalam Novel Ayah Menyayangi Tanpa Akhir 

Karya Kirana Kejora dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Kelas VII” ini akan mendeskripsikan jenis dan fungsi interjeksi serta implikasinya 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami interjeksi baik dalam 

fungsi maupun maknanya.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Apa saja jenis interjeksi yang digunakan pada penulisan kalimat dalam novel 

Ayah Menyayangi Tanpa Akhir Karya Kirana Kejora? 
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2. Bagaimana fungsi interjeksi pada novel Ayah Menyayangi Tanpa Akhir Karya 

Kirana Kejora? 

3. Bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP kelas 

VII? 

C. Tujuan Penelitian  

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu.  

1. Mendeskripsikan jenis interjeksi yang digunakan pada penulisan kalimat dalam 

novel Ayah Menyayangi Tanpa Akhir Karya Kirana Kejora. 

2. Mengidentifikasikan fungsi interjeksi pada novel Ayah Menyayangi Tanpa Akhir 

Karya Kirana Kejora. 

3. Memaparkan implikasi hasil penelitian bagi pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMP kelas VII. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan tambahan wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam memperlajari ilmu bahasa serta untuk 

memperluas wawasan tentang pengetahuan bahasa yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan. 

2. Manfaat Teori  

Manfaat teori pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

memberikan masukan bagi perkembangan ilmu bahasa, khususnya dibidang bahasa. 

Selain itu,  dapat dijadikan suatu rujukan atau referensi bagi peneliti lainnya yang 

sejenis. 


