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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makna adalah salah satu aspek bahasa yang tidak dapat dipisahkan 

dari aspek bentuk bahasa atau dengan kata lain bahasa adalah satuan bentuk 

danmakna. Kegiatan berbahasa adalah kegiatan yang mengekspresikan 

bentuk-bentuk bahasa tersebut untuk menyampaikan makna-makna yang ada 

pada bentuk bahasa tersebut kepada lawan bicara (dalam komunikasi lisan) 

atau pembacanya (dalam komunikasi tulis). Satu kata bisa mewakili berbagai 

macam makna, sebaliknya satu makna juga bisa diwakilkan oleh berbagai 

macam kata. Satu kata juga bisa menyampaikan ekspresi serta perasaan batin 

penuturnya. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan batin 

inilah yang disebut dengan interjeksi (Chaer, 2009:233). Interjeksi digunakan 

untuk menyatakan ekspresi spontan seseorang. Interjeksi merupakan bagian 

yang penting dalam penyampaian suatu bahasa, walaupun kadang kala sering 

diabaikan. 

Interjeksi mempunyai tujuan tertentu untuk menghasilkan komunikasi 

yang bervariasi. Menurut Kridalaksana (2007:120) interjeksi merupakan 

kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara 

sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. Interjeksi 

bersifat ekstrakalimat dan mendahului ujaran sebagai teriakan yang lepas atau 

berdiri sendiri. Kata seru dalam bahasa Indonesia adalah kata yang 

merupakan tiruan bunyi atau seruan secara spontan sebagai perasaan. 

Kemajuan jaman membuat bahasa yang digunakan dalam grup whatsapp 

memiliki variasi bahasa untuk menarik minat pembaca melalui seruan atau 

interjeksi.  

Interjeksi atau kata seru menurut Moeliono (2003:243) adalah kata 

tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Interjeksi juga digunakan 

untuk memperkuat rasa hati, misalnya sedih, heran, dan jijik, orang memakai 

kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok yang 
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dimaksud. Sudaryanto (1992:123-124) menjelaskan bahwa interjeksi 

merupakan kategorikata yang ada untuk mengungkapkan rasa hati 

penuturnya. Dengan demikian interjeksi memiliki kadar muatan yang tinggi, 

sehingga bersifat efektif.  

Sruktur kalimat tunggal, interjeksi tidak merupakan bagian yang 

integral seperti kategori lain. Kata ini dapat dipisahkan bahkan berkedudukan 

sederajat dengan kalimat, sehingga juga sederajat dengan klausa. Seperti yang 

dikatakan oleh Sudaryanto, Wedhawati juga menyebutkan bahwa (2006:417) 

interjeksi adalah kata yang mengungkapkan perasaan pembicara. Di dalam 

kalimat keberadaan interjeksi memiliki kedudukan sederajat dengan kalimat. 

interjeksi bukan merupkan bagian integral kalimat seperti kategori kata lain. 

Interjeksi dapatbersuku satu dengan pola fonotaktis atau fonemis (K) V (K), 

misalnya o, ha, ah,wah. Di samping itu, interjeksi sering memperlihatkan 

pola urutan bunyi tak lazim terjadi di dalam sebuah kata, misalnya wh-, yh-, 

lh- seperti pada whi, yha, lho. Di dalam tata tulis interjeksi yang dituliskan 

sebagai bagian dari sebuah kalimat diberi tanda koma. Analisis kalimat 

berdasarkan peran unsur-unsur adalah kegiatan mengidentifikasi peran unsur-

unsur dalam sautu kalimat. Tanda ini berfungsi memisahkan interjeksi dari 

unsur kalimat lain Markahamah (2013:155). 

Fungsi interjeksi menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yakni kata seru 

yang berupa kata-kata singkat, seperti wah, cih, hai, o, oh, nah, ha, dan hah 

digunakan untuk menyatakan berbagai perasaan batin (marah, kaget, kagum, 

atau kesal) tergantung pada intonasinya. Kata seru yang selanjutnya berupa 

kata-kata biasa, seperti aduh, celaka, gila, kasihan, bangsat, ya ampun. Serta 

kata serapan astaga, masya Allah, alhamdulillah, dan sebagainya digunakan 

untuk menyatakan berbagai perasaan (seperti marah, kagum, kaget, atau 

sedih), kecuali kata seru yang berasal dari kata serapan, yang penggunaannya 

bersifat khusus (Chaer, 2009: 193).  

Berikut dipaparkan beberapa penelitian-penelitian terkait tentang 

interjeksi, antara lain: (1) Penelitian yang berjudul Interjeksi dalam Novel 

Donyane Wong Culika karya Suparta Brata oleh Siti Komariyah (2016).     
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(2) Penelitian penggunaan interjeksi ragam bahasa wanita dan ragam bahasa 

pria dalam Drama Hana Yori Dango karya Kamia Yoko oleh Hesty Mardiana 

(2015). (3) Penelitian yang berjudul A Survey of Interjections in International 

Auxiliary Languages oleh Alan Reed Libert (2014). (4) Penelitian yang 

berjudul Teaching the English Interjections in Cameroon Secondary Schools 

oleh Nforbi Emmanuel, dkk. (2017). (5) Penelitia yang berjudul Analisis 

Interjeksi pada Novel Kerudung Cinta dari Langit ke Tujuh Karya Wahyu 

Sujani Tahun 2011 oleh Eka Widia Nigrum  (2014). (6) Penelitian yang 

berjudul Kandoushi (interjeksi) dalam Komik Kocchi Muite Miiko Vol.1 

karya Ono Eriko oleh Dwi Nur Fitriani (2014) 

Salah satu wujud penggunaan interjeksi digunakan pada percakapan 

yang terdapat dalam grup whatsapp messenger. Whatsapp adalah aplikasi 

pesan instan untuk smartphone. Meskipun merupakan aplikasi pesan instan, 

ada yang unik dari whatsapp, yakni sistem pengenalan kontak, verifikasi dan 

pengiriman pesan tetap dilakukan melalui nomor ponsel yang sudah 

didaftarkan. Fitur yang ada dalam whatsapp salah satu nya dapat membuat  

grup atau percakapan yang di dalamnya lebih dari satu orang. Penelitian ini 

menganalisis penggunaan interjeksi pada percakapan di grup whatsapp 

keluarga  VII A SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas. 

1. Apa saja jenis interjeksi pada percakapan di grup whatsapp keluarga 

VII A SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana struktur kalimat yang menggunakan interjeksi pada 

percakapan di grup whatsapp keluarga VII A SMP Negeri 2 Colomadu 

Kabupaten Karanganyar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Menemukan jenis interjeksi pada percakapan di grup whatsapp 

keluarga VII A SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar 

2. Mendeskripsikan struktur kalimat pada percakapan di grup whatsapp 

keluarga VII A SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis. Adapun manfaat teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

pengetahuan di bidang bahasa pada umumnya, terutama kajian mengenai 

sintaksis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu memperdalam pengetahuan 

mengenai kajian sintaksis. Manfaat bagi pengajar bahasa Indonesia yaitu 

penelitian ini diharapkan bisa memperdalam pengetahuan tentang interjeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


