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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan digunakan 

oleh suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan 

diri (Kridalaksana, 2001: 31). Kehidupan bermasyarakat manusia mutlak 

membutuhkan bahasa sebagai alat untuk komunikasi dan berinteraksi sosial. Bahasa 

sebagai alat komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi secara lengkap. 

Bahasa mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi apabila antara pendengar dan 

pembaca dapat memahami dan menerima informasi yang disampaikan pembicara 

dan penulis. Selain itu, ketepatan dalam menyampaikan informasi juga dipengaruhi 

oleh faktor kemampuan pembicara dalam menggunakan bahasa dan kepandaian 

dalam memilih kata. Dengan demikian fungsi bahasa yang sebenarnya adalah 

sebagai alat untuk komunikasi. 

Bahasa sendiri dibagi menjadi dua yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. 

Bahasa lisan adalah bahasa yang diungkapkan secara langsung menggunakan tutur 

kata secara lisan dan biasanya lebih ekspresif dalam bahasa mimik, intonasi dan 

gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi. Bahasa 

tulis adalah bentuk bahasa yang memakai teks tertulis sebagai media perantaranya. 

Bahasa tulis mempunyai aturan-aturan dasar yang bersifat mengikat, pada umumnya 

bahasa tulis banyak memanfaatkan tanda baca, diksi yang tepat dan unsur-unsur 

gramatikal lainnya untuk memudahkan dalam memahami isinya.  

Menulis adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap orang tidak lepas dari 

kegiatan tulis menulis. Jenjang apapun kegiatan menulis pasti ada apalagi bagi 

seorang siswa SMA menulis adalah sebuat kewajiban yang harus dijalani. Seorang. 

siswa harus mampu menuangkan ide, gagasan, dan pemikiran mereka dalam bentuk 
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tulisan yang baik dan benar dalam ragam tulisan yang baku sesuai dengan PUEBI. 

Kegiatan menulis sangat mendukung berhasil atau tidaknya suatu ide yang 

dikemukakan. Kegiatan menulis tidak akan lepas dari penyampaian penyusunan 

kalimat. 

Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang 

biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi jika diperlukan serta 

dilengkapi dengan intonasi final (Chaer,  2009: 240). Klausa dianggap sebagai 

konstituen dasar dalam pembentukan kalimat sedangkan dalam hubungan 

antarklausa yang satu dengan klausa yang lain atau yang disebut dengan konjungsi. 

Dalam penyusunan kalimat siswa banyak sekali yang mengalami kesalahan dan 

penggunaan konjungsi. 

Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan 

kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa (Ramlan, 2008: 39). Tanpa kehadiran 

konjungsi, adakalanya pertalian makna yang dinyatakan tidak jelas sehingga 

informasi yang disampaikan kurang padu. 

Ramlan (2008: 39) menjelaskan bahwa berdasarkan sifat hubungannya, 

konjungsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi 

subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan klausa 

setara, sedangkan konjungsi  subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 

klausa tidak setara. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan objek kajian pada 

konjungsi koordinatif, Konjungsi ini digunakan dalam kalimat majemuk setara. 

Konjungsi koordinatif berbeda dengan konjungsi subordinatif selain 

menghubungkan klausa, konjungsi ini juga menghubungkan antar kata. Penggunaan 

konjungsi ini terdapat pada bahasa tulis yaitu surat kabar, tabloid, koran, cerpen 

(produk siswa). Salah satu ragam bahasa tulis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah produk yang dihasilkan oleh siswa dalam karangan eksposisi. 

Karangan eksposisi itu sendiri merupakan sebuah karangan yang bertujuan 

untuk menginformasikan tentang sesuatu peristiwa dengan tujuan  memperluas 
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pengetahuan pembaca. Banyak sekali siswa belum mengetahuhi bagaimana caranya 

untuk membuat suatu kalimat yang baik, benar serta efektif dalam suatu karangan.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“Konjungsi Antarklausa dalam Kalimat Majemuk Setara Pada Karangan  Eksposisi 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Ada tiga permasalahan dalam penelitian ini. 

a. Bagaimana wujud konjungsi koordinatif antarklausa pada karangan eksposisi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban? 

b. Bagaimana ketepatan konjungsi koordinatif antarklausa pada karangan eksposisi 

siswa tersebut? 

c. Bagaimana dampak penggunaan konjungsi koordinatif terdapat kejelasan isi 

kalimat pada karangan eksposisi siswa tersebut?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Ada Tiga tujuan peneliti dalam penelitian ini. 

a. Mendeskripsikan wujud konjungsi koordinatif antarklausa pada karangan 

eksposisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban 

b. Mendeskripsikan ketepatan konjungsi koordinatif antarklausa pada karangan 

eksposisi siswa tersebut.  

c. Mendeskripsikan dampak penggunaan konjungsi koordinatif terdapat kejelasan 

isi kalimat pada karangan eksposisi siswa tersebut.  
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Memperkaya hasil penelitian tentang wujud konjungsi koordinatif antarklausa.  

b. Memperkaya hasil penelitian tentang ketepatan konjungsi antarklausa.  

c. Memperkaya hasil penelitian tentang dampak penggunaan konjungsi 

koordinatif terdapat kejelasaan isi kalimat pada karangan eksposisi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dibidang 

kebahasaan.  

b. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam 

penelitian dan mewujudkan batas penelitian ini. 

c. Bagi guru hasil penelitian ini dapat digunakan untu memberikan informasi 

mengenai kemampuan siswa dalam menulis, khususnya penggunaan 

konjungsi koordinatif kaitannya dengan pembelajaran bahasa.  

 

 

 

 

 

 

 


