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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, apabila peserta didik 

mencapai kompetensi dasar yang ada di sekolah. Kesempatan itu harus digunakan 

oleh guru bahasa Indonesia semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar tidak harus menggunakan bahan ajar 

yang tersedia seperti buku guru dan buku siswa, namun membutuhkan variasi 

dalam penyajian bahan ajar. Pemberian media yang bervariasi dapat 

meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu 

media yang dapat digunakan sebagai bahan ajar yaitu media cetak koran. 

Koran Kompas mempunyai wadah untuk para pembaca agar memberikan 

tulisan yang berupa pendapat tentang berita terkini, ataupun kritik dan saran yang 

akan dimuat di surat pembaca. Surat pembaca ditujukan ke pemerintah, 

kelompok, perseorangan, instansi. Sifat surat pembaca ini terbuka, jadi semua 

kalangan dapat membaca surat ini.  

Opini dalam kolom surat pembaca dapat dijadikan sebagai variasi 

pembelajaran di kelas, khususnya pada materi teks opini. Salah satu peranan 

untuk keutuhan sebuah wacana digunaan konjungsi di dalam kalimat. Penggunaan 

konjungsi yang tepat diperlukan dalam kalimat agar memiliki kepaduan bentuk 

dan makna. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat dapat mempengaruhi makna 

kalimat dan struktur kalimat menjadi tidak jelas, sehingga pesan yang 

disampaikan penulis sulit untuk dipahami oleh pembaca. 

Konjungsi yang digunakan dalam surat pembaca beragam, hal ini 

didasarkan pada pengalaman belajar penulis berbeda-beda. Keberadaan konjungsi 

bahasa Indonesia diidentifikasi melalui bahasa lisan dan bahasa tulis, seperti yang 

diketahui bahwa konjungsi adalah pembahasan dari ilmu sintaksis.  

Penulisan kalimat yang banyak terdapat konjungsi, biasanya pada kalimat 

majemuk. Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa siswa SMA 

melakukan kesalahan dalam penulisan konjungsi. Pengetahuan yang didapatkan 
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mereka sebelum memasuki jenjang SMA berpengaruh dalam bekal menulis. Surat 

pembaca dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Sebelum bahan ajar digunakan, 

peneliti melakukan penelitian variasi dan ketepatan penggunaan konjungsi.  

Setelah melakukan analisis terhadap fungsi unsur-unsur yang terdapat dalam 

kalimat, didapatkan struktur fungsional yang bervariasi, istilah struktur fungsional 

digunakan secara variatif dengan pola fungsionl (Markhamah dan Atiqa, 2012: 

201). Selain variasi konjungsi yang di lihat dari pola kalimatnya, penelitian ini 

juga meneliti ketepatan penggunaan konjungsi yang ada pada surat pembaca, 

sehingga peneliti dapat mengetahui penggunaan konjungsi yang tepat. 

Penggunaan konjungsi yang tidak tepat juga dapat digunakan sebagai bahan ajar, 

agar siswa dapat membandingkan penggunaan konjungsi yang tepat dan 

penggunaan konjungsi yang tidak tepat. 

Permasalahan yang ada dalam siswa, mereka hanya mengetahui sedikit jenis 

konjungsi. Siswa mengenal konjungsi yang, dan, dan atau  saja. Padahal jenis 

konjungsi tidak hanya kata tersebut. Penulisan opini tidak dibatasi ruang 

geraknya, karena semua ide atau gagasan dapat disampaikan. Tentunya 

berdasarkan fakta atau data yang mendukung penulisan opini. 

Pengetahuan konjungsi yang diberikan siswa penting untuk bekal siswa 

dalam menulis opini, sehingga melalui analisis variasi dan ketepatan konjungsi 

dalam surat pembaca, diharapkan siswa dapat menulis opini dengan baik dan 

benar. Berdasarkan masalah yang sudah diurakain, maka penulis akan meneliti 

mengenai “Variasi dan Ketepatan Penggunaan Konjungsi pada Surat Pembaca di 

Koran Kompas sebagai Bahan Ajar Menulis Opini Siswa SMA Kelas XII”. 

 

B. RumusanMasalah 

Penelitian ini ada tiga rumusan masalah yang akan dikaji. 

1. Apa saja variasi konjungsi pada surat pembaca di koran Kompas? 

2. Bagaimana ketepatan penggunaan konjungsi pada surat pembaca di koran 

Kompas? 
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3. Bagaimana penerapan variasi dan ketepatan penggunaan konjungsi pada surat 

pembaca di koran Kompas sebagai bahan ajar menulis opini siswa SMA kelas 

XII? 

C. Tujuan 

Penelitian ini ada tiga tujuan yang ingin dicapai. 

1. Menemukan variasi penggunaan konjungsi pada surat pembaca di koran 

Kompas.  

2. Memaparkan ketepatan penggunaan konjungsi pada surat pembaca di koran 

Kompas. 

3. Menerapkan variasi dan ketepatan penggunaan konjungsi pada surat pembaca 

di koran Kompas sebagai bahan ajar menulis opini siswa SMA kelas XII. 

D. ManfaatPenelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan terhadap 

ilmu kebahasaan, khususnya tentang penggunaan konjungsi pada teks 

opini. 

b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai pedoman penelitian sejenis 

selanjutnya yang berhubungan analisis konjungsi pada teks opini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan ajar menulis opini di SMA. 

b. Penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan dalam hal kurangnya 

perhatian akan ketepatan penggunaan konjungsi dalam menulis. 

c. Sebagai calon pendidik kegiatan penelitian ini memberikan pengalaman 

dan pengetahuan bagi peneliti maupun peserta didik, sehingga dapat 

memberikan manfaat yang baik. 

 


