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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa secara umum dapat diartikan sebagai suatu alat komunikasi 

yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa 

yang menjadi maksud dan tujuannya. Manusia dalam berkomunikasi dapat 

menggunakan berbagai cara. Mereka dapat menggunakan media massa. Salah 

satunya adalah media cetak yaitu berupa Koran atau majalah. Koran atau 

majalah adalah salah satu media cetak yang memberitakan kejadian sehari-

hari dalam kehidupan  manusia.Koran memiliki beberapa komponen, yaitu 

tajuk rencana, opini, artikel, esai, hiburan, dan lain sebagainya. 

Bahasa memiliki keterkaitan dengan wacana. Wacana adalah Satuan 

bahasa terbesar atau tertinggi, yang berisi satu-satuan ujaran yang lengkap 

dan utuh dan dibangn oleh kalimat ataukalimat-kalimat yang dihubungkan 

secara kohesi dan koherensi (Chaer, 2008: 5). Wacana terbentuk dari 

kumpulan kalimat. Kalimat terbentuk dari klausa. Klausa terbentuk dari 

beberapa frasa. Frasa terbentuk dari beberapa kata, sedangkan kata terbentuk 

dari beberapa morfem. Dalam kajian morfologi terdapat jenis-jenis kata. 

Diantaranya meliputi kata keterangan, kata sambung, kata depan, kata 

sandang dan kata seru. 

Kata keterangan (adverbial) adalah kata yang menerangkan kata 

bukan kata benda. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata yang 

berbeda jabatannya atau bagian-bagian kalimat dalam suatu kalimat. Kata 

sandang adalah kata yang menentukan kata benda atau membatasi kata benda. 

Kata seru adalah kata yang mengungkapkan semua perasaan seseorang dalam 

bentuk semacam kalimat sempurna. Kata sambung adalah kata yang 

menghubungkan kata dengan kata lain, menghubungkan bagian kalimat 

dengan bagian kalimat yang lain atau menghubungkan kalimat dengan 

kalimat yang lain. 
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Penggunaan kata sambung atau konjungsi terdapat pada bahasa tulis 

dan bahasa lisan. Pada ragam bahasa tulis dapat ditemukan dalam surat kabar 

atau koran, majalah, tabloid, novel, cerpen, karangan, dan sebagainya. Salah 

satu ragam bahasa tulis yang akan dijadikan data penelitian ini adalah surat 

kabar atau koran, yaitu wacana berita utama solopos edisi Maret 2017. 

Berdasarkan pengalaman saya saat magang 3 di SMK Muhammadiyah 

Delanggu dijumpai beberapa siswa yang belum paham dan mengerti 

mengenai penggunaan konjungsi sesuai kegunaannya. Sedangkan di dalam 

wacana berita utama solopos terdapat banyak contoh berbagai jenis konjungsi 

yang dapat dijadikan data pada penelitian ini. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini siswa dapat memahami dan mengerti penggunaan konjungsi 

sesuai kegunaannya. Selain itu, seorang pendidik juga dapat 

mengimplikasikan hasil penelitian ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Salah satunya adalah pembelajaran menyunting laporan teks hasil observasi 

kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu. Karena dalam materi tersebut 

melibatkan penggunaan konjungsi sesuai kegunaannya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada penggunaan konjungsi pada wacana berita utama solopos 

dan implikasinya dengan pembelajaran bahasa indonesia di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. 

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca demi 

memperoleh penelitian yang lebih baik lagi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang di 

atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk konjungsi dalam surat kabar solopos edisi Maret 2017? 

2. Bagaimana implikasi konjungsi dalam surat kabar solopos edisi Maret 

2017 terhadap pembelajaran menyunting teks laporan hasil observasi kelas 

x SMK Muhammadiyah Delanggu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk konjungsi dalam surat kabar solopos edisi Maret 

2017. 

2. Mendeskripsikan keterkaitan penggunaan konjungsi dalam surat kabar 

solopos edisi Maret 2017 dengan pembelajaran menyunting laporan teks 

hasil observasi kelas x SMK Muhammadiyah Delanggu. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkaitan dengan 

perkembangan ilmu, dalam kaitannya dengan penelitian ini ilmu yang 

dimaksud adalah ilmu kebahasaan. Manfaat teoritis dari penelitian ini 

adalah sebagai bahan rujukan untuk bahan penelitian selanjutnya tentang 

penggunaan konjungsi. Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan 

pemahaman tentang penggunaan konjungsi. Hasil dari penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu bahasa khususnya pada 

bidang morfologi yaitu tentang konjungsi. Serta mengetahui penggunaan 

konjungsi pada wacana berita utama solopos edisi Maret 2017. 

2. Manfaat praktis 

Berikut merupakan manfaat praktis dari penelitian ini. 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pegangan materi ajar 

pendidik untuk siswa. 

b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang 

penggunaan konjungsi pada wacana berita utama solopos edisi Maret 

2017. 

c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menerapkan konjungsi 

dalam wacana yang akan disusun. 




