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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Kridalaksana (2008:24) mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja 

sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Pemakaian bahasa dapat berupa 

bahasa lisan dan tulis. Mengungkapkan gagasan dalam bahasa tulis tidaklah 

semudah mengungkapkan dalam bahasa lisan.  

Pengunaan bahasa tulis tidak ada intonasi, gerak-gerik maupun mimik yang 

dapat membantu pemahaman terhadap gagasan yang akan disampaikan oleh 

penulis. Bahasa tulis haruslah lebih baik daripada bahasa lisan. Tulisan yang 

terdapat pada rubrik terdiri dari kata, frase, kalusa, dan kalimat. Klausa 

menurut Markhamah (2013:15) merupakan satuan gramatik yang terdiri dari 

Subjek, Predikat, Objek, Keterangan, dan Pelengkap ataupun tidak. Klausa-

klausa tersebut bergabung menjadi satu sehingga menghasilkan suatu kalimat. 

Markhamah (2013:15) mengatakan kalimat-kalimat yang ada pada wacana 

harus diawali dengan huruf kapital dann diakhiri dengan tanda titik pada 

wacana tersebut. Menurut Kusno dalam Markamah (2009:9) kalimat adalah 

rangkaian kata-kata yang berstruktur, dengan menggunakan kerangka acuan 

yang berupa teori ilmu bahasa. Sebagai alat komunikasi bersistem, kalimat 

tidak hanya berupa kumpulan kata-kata pendukung makna tertentu, melainkan 

kata-kata tersebut harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan sistem yang 

ada.  

Media massa saat ini dijadikan tempat untuk memperoleh informasi dan 

mendapatkan berita-berita penting. Masyarakat tidak perlu datang ke tempat 

kejadian perkara untuk mengetahui kejadian yang sedang terjadi. Media massa 

menyajikan berita kepada masyarakat, penggunaan bahasa menjadi faktor 

terpenting. Media cetak seperti surat kabar, dalam media cetak penggunaan 

bahasa merupakan faktor penting dalam mengungkapkan peristiwa yang 
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terjadi. Maka dari itu, bahasa dalam media massa haruslah jelas dan mudah 

dipahami oleh masyarakat. Unsur lain yang masih ada, yaitu kata hubung 

dalam pembentukan kalimat.  

Penggunaan konjungsi yang terdapat pada sebuah rubrik wacana beragam.  

Oleh sebab itu, perlu dicermati penggunaan konjungsi dalam sebuah surat 

kabar. Konjungsi atau kata hubung di dalam bahasa Indonesia memiliki tingkat 

kompleksitas yang tinggi dalam karang-mengarang atau tulis menulis. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti penggunaan kata 

penghubung (konjungsi) pada rubrik politik dan rubrik pendidikan dalam surat 

kabar Kompas. Penelitian ini mengambil konjungsi dari media cetak 

khususnya surat kabar Kompas, dengan tujuan mendeskripsikan penggunaan 

konjungsi yang terdapat dalam surat kabar Kompas edisi Desember 2017.  

Hasil penelitian ini menyangkut penggunaan konjungsi dan frekuensi 

konjungsi. 

Penelitian tentang konjungsi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, yaitu Arianti, dkk (2017) pada penelitian ini lebih menekanan 

pada kemampuan penggunaan konjungsi pada siswa SD.  

Penelitian mengenai konjungsi juga pernah dilakukan oleh Setiawati dan 

Heppy (2016), penelitian tersebut menjelaskan bahwa konjungsi yang sering 

digunakan pada wacana opini rubrik Tempo adalah konjungsi adversatif, 

konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas. 

Penelitian mengenai konjungsi juga pernah dilakukan oleh Penelitian yang 

dilakukan oleh Ratnawati (2015), penelitian tersebut menjelaskan tentang 

kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif, kesalahan penggunaan konjungsi 

korelatif, kesalahan penggunaan konjungsi subordinatif dan kesalahan 

penggunaan konjungsi antarkalimat. 

Surat kabar banyak memuat berbagai rubrik, baik rubrik politik, rubrik 

pendidikan maupun rubrik iklan. Setiap rubrik dapat di amati dan diteliti 

bagaimana penggunaan konjungsinnya. Masalah yang akan diteliti oleh penulis 

adalah penggunaan konjungsi pada rubrik politik dan pendidikan dalam Surat 

Kabar Kompas edisi Desember 2017. Penelitian ini menjelaskan penggunaan 

konjungsi dalam surat kabar dengan tujuan mengetahui konjungsi yang 



3 
 

 
 

terdapat pada rubrik politik dan pendidikan dalam surat kabar Kompas edisi 

Desember 2017. 

Surat kabar Kompas merupakan salah satu surat kabar harian yang terbit 

setiap hari. Surat kabar Kompas banyak menyuguhkan berbagai macam rubrik 

yang sangat menarik, diantaranya rubrik ekonomi, politik dan pendidikan. 

Penulis membatasi yang akan diteliti, yaitu penggunaan konjungsi yang 

terdapat pada rubrik politik dan pendidikan dalam surat kabar Kompas edisi 

Desember 2017. Penulis memilih surat kabar Kompas sebagai bahan penelitian 

untuk menemukan penggunaan konjungsi khusus pada rubrik politik dan 

pendidikan, dikarenakan surat kabar Kompas memuat rubrik tersebut. Penulis 

juga menemukan jenis dan frekuensi konjungsi yang muncul antara rubrik 

politik dan rubrik pendidikan yang biasanya berbeda. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, ada 3 masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana penggunaan dan jenis konjungsi yang terdapat pada rubrik 

Politik surat kabar Kompas edisi Desember 2017? 

2. Bagaimana penggunaan dan jenis konjungsi yang terdapat pada rubrik 

Pendidikan surat kabar Kompas edisi Desember 2017? 

3. Bagaimana frekuensi pada rubrik politik dan pendidikan surat kabar 

Kompas edisi Desember 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, ada 3 tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan penggunaan dan jenis konjungsi pada rubrik Politik Surat 

Kabar Kompas edisi Desember 2017. 

2. Mendeskripsikan penggunaan dan jenis konjungsi pada rubrik Pendidikan 

Surat Kabar Kompas edisi Desember 2017. 

3. Mengklasifikasikan frekuensi pada rubrik politik dan pendidikan surat 

kabar Kompas edisi Desember 2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, terdapat 2 manfaat yang diharapkan 

dalam hasil penelitian ini. 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembang 

ilmu, maupun bagi kepentingan praktis pengajaran bahasa dalam 

perkuliahan. Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi pada 

mahasiswa terkait jenis penggunaan konjungsi pada rubrik politik dan 

pendidikan dalam surat kabar Kompas. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini membantu agar masyarakat lebih mengetahui jenis 

penggunaan konjungsi pada rubrik Politik dan rubrik Pendidikan serta 

dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis 

ini. 

 


