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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik. Melalui pembelajaran bahasa peserta didik mampu mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan 

penting dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam mengemukakan gagasan. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sufanti berikut. 

“Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulisan serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

hasil karya sastra. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 

aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Sufanti,2014: 126).” 

Keterampilan menulis sejatinya diajarkan guru sejak peserta didik memasuki 

sekolah taman kanak-kanak. Sesuai dengan tingkatan sekolah peserta didik akan mampu 

menghasilkan berbagai produk tulisan. Salah satu cara untuk melatih peserta didik dalam 

keterampilan menulis ialah dengan memaparkan hasil observasi yang telah mereka 

lakukan. Di SMA Negeri 1 Sumberlawang peserta didik tidak hanya melakukan 

kunjungan ke beberapa tempat di pulau Bali, namun tindak lanjut dari kunjungan tersebut 

peserta didik diharapkan mampu menuangkan hasil pengamatannya melalui tulisan yang 

disusun dalam bentuk laporan. Laporan perjalanan kelas XII IPS 3 banyak dijumpai 

penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Konjungsi dan yang terdapat pada 

kalimat Subak di Bali seolah-olah lepas dari Banjar, dan mempunyai kepala sendiri. 

Konjungtor dan bermakna penambahan menghubungkan antara klausa pertama dengan 

klausa kedua. Selain itu, konjungsi sebagai yang terdapat pada kalimat Kata baromg 

berasal dari kata bahruang yang berarti binatang beruang merupakan seekor binatang 

mythology yang mempunyai kekuatan gaib, dianggap sebagai binatang pelindung. 

Konjungtor sebagai bermakna perbandingan untuk menyatakan persamaan antara klausa 

pertama dengan klausa kedua. Penggunaan konjungsi dalam penulisan laporan tersebut 
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dapat memperbaiki struktur kalimat. Hal ini membuat pembaca lebih mudah menyerap 

dan memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, penggunaan konjungsi dipilih 

karena lebih mudah diucapkan dan efektif dalam berkomunikasi baik secara lisan 

maupun tulisan. Laporan perjalanan tersebut dapat diketahui wujud konjungsi koordinatif 

dan subordinatif. Penulisan laporan terdapat dalam kompetensi dasar 4.15 yaitu 

mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan 

kebahasaan. Kompetensi dasar ini merupakan materi yang diajarkan di kelas XII. 

Mengingat materi tersebut, SMA Negeri 1 Sumberlawang berkunjung ke Pulau Bali pada 

bulan Mei 2016. Hasil akhir dari kunjungan itu peserta didik diharapkan mampu 

menghasilkan karya ilmiah yang berupa laporan untuk mencapai kompetensi dasar 

tersebut. Pengumpulan laporan perjalanan dijadwalkan pada bulan November 2016. 

Selama lima bulan peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan perjalanan 

dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang benar. 

Penelitian tentang penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif telah 

banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya, penelitian Yanuarti (2012) “Analisis Kesalahan 

Penggunaan Konjungsi pada Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA Negeri Mojotengah, 

Wonosobo Tahun Pelajaran 2011/2012.” Penelitian Yunuarti (2012) menemukan 

pemakaian konjungsi yang berlebihan sehingga menyebabkan kalimat tidak efektif. 

Ketidakefektifan ini disebabkan karena pemborosan kata. Penelitian Yanuarti (2012) 

memberikan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan peneliti masih relevan untuk 

dikaji lebih lanjut karena penggunaan konjungsi masih terdapat kesalahan. Hubungan 

antara penelitian Yanuarti (2012) dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang 

sama-sama mengkaji masalah penggunaan konjungsi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Konjungsi Koordinatif dan Subordinatif pada Laporan 

Perjalanan Siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Sumberlawang.” Penelitian ini 

memfokuskan kajiannya pada wujud konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif dan 

ketepatan penggunaannya pada laporan perjalanan siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 

Sumberlawang. Pemanfaatan konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif pada 

laporan perjalanan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode subjenis 
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referensial sehingga dapat ditemukan bentuk-bentuknya. Penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi ilmu di dunia sintaksis dan pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya kompetensi menulis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah wujud konjungsi koordinatif pada laporan perjalanan kelas XII IPS 

3? 

2. Bagaimanakah wujud konjungsi subordinatif pada laporan perjalanan kelas XII IPS 

3? 

3. Bagaimana ketepatan penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif pada 

laporan perjalanan kelas XII IPS 3? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan wujud konjungsi koordinatif pada laporan perjalanan kelas XII 

IPS 3. 

2. Mendeskripsikan wujud konjungsi subordinatif pada laporan perjalanan kelas XII 

IPS 3. 

3. Menjelaskan ketepatan konjungsi koordinatif dan subordinatif pada laporan 

perjalanan kelas XII IPS 3. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan di bidang bahasa kepada 

pembaca mengenai penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif pada laporan 

perjalanan kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Sumberlawang. Selain itu, penelitian ini 

dapat menjadi pelengkap dan pengembang implementasi teori-teori konjungsi 

koordinatif dan subordinatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan guru dalam membantu siswa untuk 

memahami penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif dalam laporan 

perjalanan. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan belajar siswa 

mengenai penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif yang digunakan 

dalam laporan perjalanan. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu kebahasaan, karena 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai peenggunaan konjungsi 

koordinatif dan subordinatif. 

 

 

 

 

 

 


