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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat hidup dengan kemampuan yang diciptakan oleh Maha Pencipta. 

Kemampuan yang dimiliki membuat aktifitas kehidupan menjadi lebih lancar dan 

tanpa kendala. Mata melihat, hidung mencium bau, telingga mendengar, mulut 

berbicara, tanggan berfungsi sebagai apa saja, kaki berjalan dengan kemampuan 

yang dipunya manusia dapat beraktifitas dan berkomunikasi. Kehidupan sehari-

hari untuk berinteraksi mengunakan komunikasi berbicara. Dalam komunikasi 

dibutuhkan kata penghubung untuk memperlancar dan mempermudah komunikasi 

berbicara antar penutur. Kata penghubung disebut juga konjungsi yang berfungsi 

menghubungkan kata, klausa, atau kalimat sederajat maupun tidak sederajat. 

Pengunaan konjungsi sangat penting agar komunikasi tidak kesulitan maupun 

terhambat. 

Rohmadi dkk (2012) sarana komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

sarana komunikasi bahasa lisan dan sarana komunikasi bahasa tulis. Media lisan 

yaitu media tanpa perantara, sedang media tulis yaitu media yang mengunakan 

perantara salah satu contoh media tulis adalah wacana. Wacana sebagai sarana 

komunikasi tulis yag berupa surat kabar, majalah, puisi, cerpen, artikel, koran, 

karangan siswa. Dalam bentuk komunikasi tulis manusia dapat menemukan 

informasi yang bermanfaat. Selain itu dapat menuangkan ide kreatif dalam sebuah 

komunikasi tulis. 

Wujud bahasa lisan dan tulis tidak lepas dari konjungsi. Namun, 

pemakaiannya seringkali pada wujud bahasa tulis yang berupa surat kabar, puisi, 

majalah, karangan, artikel, cerpen, esai dan lain-lainya. Konjungsi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. 

Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada konjungsi subordinatif.  

Konjungsi subordinatif banyak ditemukan ragam bahasa tulis dalam surat 

kabar kompas. Harian kompas memanfaatkan memakai konjungsi subordinatif 

untuk menyampaikan informasi yang akan disampaikan. Surat kabar ini memiliki 
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pengaruh yang sangat besar bagi pembacanya. Penataan kolom dan rubrik harian 

kompas juga sangat berbeda dari koran lainya. Semua informasi dan masalah dari 

Indonesia dimuat pada kolom dan rubrik yang sangat bervariasi. Dalam penataan 

yang bervariasi dapat meningkatkan minat pembaca untuk slalu membaca harian 

kompas. Khususnya pada wacana politik yang mengunakan konjungsi 

subordinatif. Konjungsi subordinatif memberikan kaitan tentang materi 

pembelajaran yang ada di sekolah. Materi pembelajaran bahasa indonesia ini 

terdapat di SMK. Konjungsi subordinatif dalam materi pembelajaran sangat 

diperlukan untuk mempermudah siswa dalam memahami maknanya. 

Harian kompas memiliki macam rubrik. Salah satu rubrik yang ada di harian 

kompas adalah rubrik politik. Rubrik politik memberikan informasi yang menjadi 

ketertarikan masyarakat dalam bidang politik sekaligus memantau perkembangan 

negera ini. Sehingga masyarakat dapat mencari informasi tentang perkembangan 

negara baik yang positif maupun yang negatif. Dari informasi yang didapat 

masyarakat dapat memberi kritik dan saran terhadap pemerintah. 

Konjungsi banyak ditemukan pada surat kabar harian kompas. Ada berbagai 

konjungsi yang digunakan dalam rubrik politik. Tapi konjungsi yang digunakan 

tidak semua pembaca dapat memahami isi informasi yang disampaikan. 

Keterkaitan konjungsi dan rubrik politik pada surat kabar harian kompas bertujuan 

sebagai bahan pembelajaran. Karena konjungsi sangat penting bagi dasar siswa 

memahami isi dari sebuah kalimat. Jadi, penelitian ini terkait dengan konjungsi 

yang terdapat dalam wacana politik surat kabar  kompas edisi Maret 2017 dalam 

implikasinya pada bahasa Indonesia di SMA. Untuk membantu pendidik dalam 

mencari bahan ajar sebagai pembelajaran dikelas. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti melakukan penelitian tentang konjungsi subordinatif dalam wacana 

politik dalam surat kabar kompas edisi Maret 2017 dalam implikasinya pada 

bahasa Indonesia di SMA. Dalam wacana politik banyak ditemukan konjungsi 

yang dapat membantu pendidik sebagai media ajar baru. Kemudian wacana 

politik banyak menyampaikan informasi tentang kritik sosial tentang keadaan 

negara dan pesan dari masyarakatnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk konjungsi subordinatif yang terdapat dalam wacana politik  

surat kabar kompas edisi Maret 2017? 

2) Bagaimana klasifikasi makna konjungsi subordinatif yang terdapat dalam 

wacana politik surat kabar kompas edisi Maret 2017? 

3) Bagaimana implikasinya klasifikasi makna konjungsi subordinatif yang 

terdapat dalam acana olitik surat kabar kompas pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tiga tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini. 

1) Mendeskripsikan bentuk konjungsi subordinatif dalam wacana Politik surat 

kabar kompas edisi Maret 2017. 

2) Mendeskripsikan klasifikasi makna subordinatif dalam wacana Politik surat 

kabar kompas edisi Maret 2017. 

3) Mendeskripsikan implikasinya klasifikasi makna konjungsi subordinatif 

dalam wacana politik surat kabar kompas pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat dua manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian. 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya hasil penelitian dalam 

peristiwa kebahasaan, terutama dalam dunia pendidikan yang dapat memberi 

gambaran kepada pengamat bahasa tentang penggunaan konjungsi 

subordinatif dalam mata pelajaran bahasa indonesia. 

2) Manfaat Praktis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 

mendeskripsikan sebuah kalimat yang dirangkai sehingga kalimat 

menjadi padu dan selaras sesuai dengan makna. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan inovasi baru sebagai 

seorang pendidik yang profesional dalam sebuah metode pengetahuan 

yang lebih moderen dan kreatif. 

c. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pemakain bahasa khususnya 

konjungsi subordinatif dalam wacana yang akan disusun. 

 


