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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ramlan (1993:1) menjelaskan paragraf merupakan bagian dari suatu karangan dan 

dalam bahasa lisan merupakan bagian dari suatu tuturan. Secara umum kalimat-kalimat 

itu berfungsi sebagai wadah menuangkan maksud dan tujuan dari penulis. Adanya 

bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan sarana berbagi informasi 

memungkinkan setiap orang untuk membiasakan dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, baik lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Informasi yang dinyatakan 

dalam kalimat satu berhubungan erat dengan kalimat lain, atau dengan kata lain 

informasi-informasi yang dinyatakan dalam sejumlah kalimat yang membentuk paragraf 

itu saling berhubungan erat atau sangat padu baik di bidang makna (koherensi) ataupun 

di bidang bentuk (kohesi). Penulisan kalimat-kalimat dan menyusun paragraf  kejelasan 

dan kekuatan sebuah karangan sebagian besar tergantung pada pola kalimat yang 

membentuknya. 

Bahasa merupakan alat terpenting dalam melakukan kominukasi untuk saling 

belajar dan berbagi pengalaman. Keraf (2004:3) mengemukakan bahwa bahasa adalah 

alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Menurut Tarigan (1994:13) dalam dunia pendidikan pengajaran 

bahasa Indonesia dewasa ini masih mengalami banyak masalah. Telah banyak penilaian 

yang diberikan orang terhadap hasil pengajaran bahasa Indonesia. Hasil penilaian itu 

telah diberikan secara luas baik melalui surat kabar, majalah, maupun seminar-seminar. 

Paragraf adalah bagian penting dari karangan yang terdiri dari kalimat yang 

berhubung secara utuh serta padu dan merupakan satu kesatuan pikiran. Agar paragraf 

yang disusun bisa baik dan teratur diperlukan keterampilan dalam pengembangaan 

paragraf dengan memperhatikan pola antara lain: (1) klimaks dan anti klimaks, (2) sudut 

pandang, (3) perbandingan dan pertentangan, (4) analogi, (5) contoh, (6) proses, (7) 

sebab-akibat, (8) umum-khusus, (9) klasifikasi, dan (10) definisi. 
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Ramlan (1993: 11-12) menjelaskan penanda hubung antarkalimat (penanda 

hubung) berfungsi memadukan hubungan antara kalimat kalimat yang satu dengan yang 

lain dalam satu paragraf. Ada dua macam hubungan, yaitu hubungan endoforik dan 

hubungan eksoforik. Hubungan endoforik ialah hubungan antara kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain di dalam teks, sedangan eksoforik ialah hubungan yang berada 

di luar teks. Terdapat 5 pengembangan ditinjau dari jenis penanda hubung antarkalimat, 

yakni (1) penunjukan, (2) penggantian, (3) pelesapan, (4) perangkaian, dan (5) hubungan 

leksikal. Penyusunan paragraf yang baik dan benar juga memerlukan penanda hubung 

antarkalimat yang berfungsi untuk memadukan hubungan antarkalimat. Selain itu, 

menulis sebuah karangan yang baik juga memerlukan penguasaan beberapa 

keterampilan, yaitu keterampilan menyusun kalimat, memilih kata-kata yang tepat, dan 

memilih model atau bentuk penanda hubung antar kalimat dalam setiap jenis pola. Hal-

hal tersebut membuat hubungan kata terlihat jelas, sehingga keterampilan menyusun 

karagan dan ketrampilan menulis perlu dilatih secara teratur. 

Berdasarkan masalah dalam pengajaran bahasa di atas, penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pola pengembangan paragraf dalam karangan yang 

ditulis siswa, khususnya karangan narasi. Peneliti memilih  karangan narasi karena jenis 

karangan ini menceritakan serangkaian kejadian secara berurutan dari awal sampai akhir 

sehingga dapat terlihat rangkaian hubung antarkalimat dan paragraf satu sama lain. 

Paragraf narasi merupakan jenis paragraf yang memiliki pola agar menjadi padu. Pola 

dalam karangan narasi ada dua, yaitu pola urutan waktu dan kejadian. Berdasarkan hal 

tersebut siswa dituntut untuk mampu menyusun kalimat dengan jelas dan efektif, 

sehingga dapat terbentuk pola  karangan narasi yang memiliki kohesi dan koherensi.  

Peneliti beranggapan bahwa selama ini pengajaran bahasa indoneisa belum 

manarik kemampuan siswa secara maksimal.  Hal ini mungkin disebabkan oleh (1) 

rendahnya kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa, (2) rendahnya penguasaan 

tata bahasa atau struktur sehingga menghambat siswa dalam menyusun paragraf dan 

karangan, dan (3) keterbatasan informasi karena kurangnya referensi. Siswa seharusnya 
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mampu menuangkan gagasanya secara sistematis, runtut dan lengkap, tetapi selama ini 

siswa masih sulit untuk mengembangkan pola karangan narasi.  

Permasalahan tentang pola pengembangan narasi yang dialami siswa dijadikan 

fokus dalam penelitian ini. Siswa yang pola pengembangan karangannya dijadikan fokus 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu. SMP Negeri 3 Colomadu 

terletak di Jl. Bandara Adi Sumarmo, kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar. 

Letaknya searah dengan jalur menuju Bandara Adi Sumarmo dan sekolah penerbangan 

Solo. SMP Negeri 3 Colomadu merupakan salah satu sekolah menengah pertama favorit. 

Sekolah ini bukan hanya menjadi sekolah unggulan di Kecamatan Colomadu dan di 

Kabupaten Karanganyar tetapi bagi masyarakat daerah Boyolali dan sekitarnya. Lokasi 

penelitian ini berada di Kecamatan Colomadu yang merupakan kecamatan terluar dari 

Kabupaten Karanganyar karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Boyolali dan kota Solo. 

Peneliti memilih kelas VIII karena pada tingkatan tersebut siswa telah sepenuhnya 

beradaptasi dengan perubahan bahasa yang mereka pelajari dari sekolah dasar dan 

mendapat pengalaman berbahasa baru pada kelas VII sebelumnya. Tingkatan kelas VIII 

juga merupakan waktu yang tepat untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa 

dalam mengembangkan paragraf dengan dasar-dasar yang mereka peroleh pada tingkat 

sebelumnya serta dengan pola-pola pengembangan paragraf untuk mengembangkan 

paragraf narasi yang menggunakan urutan waktu dan urutan kejadian dalam 

mengungkapkan isi cerita di dalamnya. 

Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan, 

mengandung suatu ide pokok. Dalam laju kalimat tidak boleh diadakan perubahan dari 

satu kesatuan gagasan kepada kesatuan gagasan lain yang tidak ada hubungan, atau 

menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali. Apabila 

dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan disatukan, maka akan rusak kesatuan 

pikiran itu. Kestuan gagasan jangan pula diartikan bahwa hanya terdapat suatu ide 

tunggal, bisa terjadi bahwa kesatuan gagasan terbentuk dari dua gagasan pokok atau 

lebih (Keraf, 2004:40). 
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Pemaparan permasalahan di atas, maka dirumuskan judul penelitian sebagai 

berikut “Anaisis Pola Pengembangan Paragraf dalam Karangan Narasi Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Colomadu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun 2 masalah yang dibahas dalam penelitian ini: 

a. Apa saja pola pengembangan paragraf yang terdapat pada karangan narasi siswa? 

b. Apa saja jenis penanda hubung antarkalimat yang digunakan dalam pengembangan 

paragraf pada karangan narasi siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang perlu dicapai dalam penelitian ini: 

a. Untuk mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang terdapat pada karangan 

narasi siswa. 

b. Untuk mengidentifikasi jenis penanda hubung antar kalimat yang digunakan dalam 

pengembangan paragraf pada karangan narasi siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan 2 manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat praktis 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana menuangkan gagasan 

ilmiah. Hasil penelitian ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan 

penulisan karangan dengan memperhatikan pola pengembanganya. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang pentingnya pola 

pengembangan paragraf sehingga guru bisa menetapkan cara dan metode yang 

meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kebahasaan. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharap mampu mempermudah proses pengembangan 

paragraf dalam pembuatan karya ilmiah. 
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b. Manfaat Teoritis 

1. Dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut. 

2. Memperkaya hasil penelitian tentang pola pengembangan paragraf pada karangan 

narasi siswa. 


