
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai salah satu bidang ilmu, yang dipelajari secara khusus 

dalam ilmu bahasa atau linguistik. Ilmu bahasa atau linguistik memiliki 

beberapa cabang ilmu, yaitu fonologi, morfologis, sintaksis, semantik, 

pragmatik, dan analisis wacana. Dalam linguistik atau ilmu bahasa terdapat 

dua tataran, yaitu tataran fonologi dan tataran tata bahasa/gramatika. Sintaksis 

dan morfologi bersama-sama merupakan tataran tata bahasa. Fonologi 

merupakan tataran linguistik yang memepelajari satuan-satuan bunti bahasa, 

morfologi merupakan tataran linguistik yang mempelajari satuan-satuan 

gramatikal di dalam kata yaitu morfem dan kata, sedangkan sintaksis 

mempelajari satuan-satuan gramatikal di atas tataran kata, meliputi frase, 

klausa, dan kalimat. 

Menurut Markhamah (2011:13) mengenali kalimat dalam bahasa lisan 

dimungkinkan bisa dilakukan tanpa memperhatikan makna kalimat. Artinya, 

jika suatu ujaran telah menunjukkan intonasi akhir selesai, dapat dikenali 

sebagai sebuah kalimat. Berbeda dengan bahasa tulis, dalam bahasa tulis 

pengenalan kalimat agaknya perlu mempertimbangkan makna suatu kalimat. 

Jika suatu ujaran menyatakan makna lengkap atau menyampaikan suatu 

pikiran lengkap, ujaran itu dapat dikatakan sebagai kalimat. Di samping itu, 

dalam bahasa tulis kalimat telah ditandai dengan beberapa ciri seperti 

penggunaan huruf kapital, tanda baca, ruang kosong dan lain-lain. 

Djajasusarma (dalam Putrayasa, 2017:67) menyatakan bahwa 

berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat 

tunggal dan kalimat majemuk. Pada umumnya, istilah kompleksitas kalimat 

mengacu pada pemakaian pola dasar kalimat dan jumlah klausa dalam 

kalimat. Kalimat-kalimat tersebut terbagi menjadi kalimat sederhana dan 

kalimat kompleks. kalimat tersebut ditentukan atas jumlah pola kalimat dan 

jumlah klausa penyusun kalimat. Semakin rumit pola dan jumlah klausa yang 
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digunakan pada kalimat, maka tidak memungkinkan akan menambah panjang 

kalimat dan kerumitan bacaan.  

Penelitian kompleksitas kalimat dalam Novel The Secret of Detya 2: 

Back to the Secret yang dilakukan oleh Wardani (2018), kalimat merupakan 

bagian dari bahasa yang digunakan penulis sebagai bentuk komunikasi kepada 

pembaca. Apabila kalimat yang ditulis pada novel memiliki kalimat kompleks 

yang lebih banyak, maka akan dianggap novel tersebut memiliki kompleksitas 

kalimat yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis Wardani, pola kalimat dan 

jumah klausa menentukan jenis-jenis kalimat yang akan mempengaruhi 

kompleksitas dalam suatu bacaan. Novel tersebut memiliki kompleksitas 

kalimat yang cukup tinggi, karena banyaknya pola-pola kalimat dan kalimat 

luas sebagai penanda banyaknya klausa yang ditemukan di dalamnya. 

Membahas menulis, tentu saja siwa perlu memperhatikan penggunaan 

kalimat. Penggunaan kalimat oleh siswa tidak terlepas pula dari pengetahuan 

penguasaan kalimat yang dimilikinya. Penguasaan kalimat yang dimaksud 

berkaitan dengan kaidah penulisan sebuah kalimat. Seperti yang dikatakan 

Markhamah (2011:13) dalam bahasa tulis kalimat telah ditandai dengan 

beberapa ciri seperti penggunaan guruf kapital, tanda baca, ruang kosong, dan 

lain-lain. Keterampilan menulis yang dimiliki siswa membuat sebuah karya, 

yang dalam hal ini, berbentuk teks. Siswa harus menyusun beberapa kalimat 

dan membentuk paragraf yang menarik untuk dibaca. Kalimat yang menarik 

tersebut dapat dihasilkan dari penggunaan kalimat simpleks (tunggal) dan 

kompleks (majemuk). 

Penelitian wujud kompeksitas kalimat oleh Cholid (2013), 

perbandingan wujud kalimat kompleks adalah siswa kelas X MA PPMI 

Assalaam dengan kalimat yang paling kompleks dan menghasilkan sebanyak 

tujuh klausa. Sisw MA PPMI Assalaam lebih banyak menghasilkan 

penggunaan Koordinatif dan Subordinatif. Sedangkan kalimat kompleks yang 

lebih banyak adalah siswa MA PPMI Assalaam yaitu sebanyak 55,05%. 

Berdasarkan hal tersebut pembelajaran penggunaan kalimat 

sesungguhnya telah didapatkan semenjak siswa menginjak bangku SD dan 
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penguasaan itu akan semakin meruncing lagi ketika siswa sudah menginjak 

bangku SMP juga SMA. Hal tersebut berkaitan pula dengan kurikulum 2013 

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan teks sebagai sarana 

pembelajaran. Dalam keterampilan menulis siswa tentu saja berhubungan 

dengan struktur dan kebahasaan. Struktur dan kebahasaan sebuah teks tentu 

menyinggung kaidah atau pola-pola yang mengikat teks itu sendiri. Untuk 

dapat berbahasa dengan baik, harus dapat menyusun kalimat yang baik 

(Markhamah, 2014:137). Untuk dapat menyusun kalimat yang baik, kita harus 

menguasai kaidah tata kalimat (sintaksis). Hal itu disebabkan tata kalimat 

menduduki posisi penting dalam ilmu bahasa. 

Penggunaan kalimat kompleks sangat berperan bagi siswa dalam 

proses menyusun sebuah teks. Dengan memperhatikan penggunaan kalimat 

kompleks, siswa dapat meminimalisir kesalahan dalam menulis, seperti 

pemborosan kalimat atau penggulangan kata. Ciri-ciri kalimat kompleks 

ditandai oleh adanya konjungsi antarklausa dan antarkalimat. Konjungsi yang 

sering hadir dalam kalimat kompleks, yaitu dan, ketika, tetapi, karena, dan 

namun. Tidak jarang siswa keliru dalam menggunakan konjungsi. Kenyataan 

itu membuktikan bahwa penggunaan konjungsi pada kalimat kompleks masih 

perlu diperhatikan. 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah penggunaan kalimat 

kompleks berdasarkan jumlah klausa dan konjungsi yang digunakan yang 

memiliki peranan dalam penulisan sebuah teks. Oleh karena itu, pentinglah 

bagi peneliti untuk menjadikan kalimat kompleks sebagai objek penelitian 

guna mengukur siswa dalam menyusun sebuah teks, terutama dalam 

penggunaan kalimat kompleks. untuk dapat menguasai penyusunan kalimat 

tidak mudah karena banyak faktor yang perlu diperhatikan. Karena itu, 

kalimat harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti 

ketepatan penggunaan kata, keefektifan kalimat, dan aturan-aturan EYD. 

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian terkait siswa dalam penggunaan kalimat kompleks dalam teks berita 

siswa kelas VIII G dan H. Penelitian ini lebih ditekankan pada kalimat 
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kompleks karena kajian kalimat kompleks lebih rumit bagi siswa 

dibandingkan dengan kalimat simpleks. Maka dari itu, penting halnya peneliti 

melakukan penelitian tentang kalimat kompleks. Peneliti memilih 

menganalisis pada hasil karya kelas VIII G dan H karena kelas VIII sudah 

mempelajari materi-materi terkait jenis-jenis kalimat yang dapat digunakan 

dalam menyusun sebuah teks. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana perbandingan penggunaan kalimat tunggal dan kalimat 

majemuk dalam teks berita siswa kelas VIII? 

2. Bagaimana kompleksitas kalimat ditinjau dari jumlah klausa pada tiap 

kalimat dalam teks berita siswa kelas VIII? 

3. Bagaimana kompleksitas kalimat berdasarkan jenis konjungsi yang 

digunakan dalam teks berita siswa kelas VIII? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang akan dicapai. 

1. Menjelaskan perbandingan penggunaan kalimat tunggal dan kalimat 

majemuk dalam teks berita siswa kelas VIII. 

2. Mendeskripsikan kompleksitas kalimat ditinjau dari jumlah klausa pada 

tiap kalimat dalam teks berita siswa kelas VIII. 

3. Mendeskripsikan kompleksitas kalimat berdasarkan jenis konjungsi yang 

digunakan pada tiap kalimat dalam teks berita siswa kelas VIII. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian sintaksis, 

khususnya kompleksitas kalimat yang terdapat pada teks berita siswa. 

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 
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pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan kalimat. Dengan 

menerapkan penggunaan kalimat berdasarkan jumlah klausa. Dengan 

memperhatikan penggunaan kalimat kompleks dapat meminimalisir 

kesalahan dalam menulis, seperti pemborosan kalimat atau pengulangan 

kata. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

terutama bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari 

dan memahami kalimat sederhana dan kalimat kompleks. penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis kalimat. Selain itu, penelitian dapat digunakan 

sebagai rujukan untuk mengembangkan bahan ajar pada pembelajaran 

menulis bagi siswa. 


