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BAB I 

PENDAHULIAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk 

mempersatukan seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, bahasa merupakan 

alat pengungkapan diri baik secara lisan maupun tertulis. Manusia di dalam 

hidupnya tidak pernah terlepas dari peristiwa komunikasi. Komunikasi yang 

dilakukan oleh manusia memerlukan sarana untuk mengungkapkan ide, 

pikiran, dan gagasan. Sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya 

tersebut adalah bahasa. Fungsi bahasa yang paling utama sebagai sarana 

komunikasi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki empat aspek kebahasaan 

yaitu aspek menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.Salah satu aspek 

berkaitan dengan teks berupa teks laporan hasil observasi. Keterampilan 

menulis siswa lebih produktif guna menunjang kompetensi berbahasa. Di 

dalam menulis teks laporan hasil observasi siswa cenderung menulis 

menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku. Penggunaan bahasa sering 

menggunakan konjungsi koordinatif dan subordinatif untuk menghubungkan 

dua kalimat. Penggunaan konjungsi dipilih karena lebih mudah diucapkan 

dan efektif dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 

Salah satu konjungsi tujuan yang digunakan agar yang terdapat pada 

kalimat “Tumbuhan ini mulai di perhatikan oleh pemerintah, yaitu dengan 

melakukan konservasi dengan tujuan agar tumbuhan ini bisa tidak punah dan 

kelestariannya dapat terjaga.”(Terdapat pada laporan hasil observasi siswa). 

Adanya konjungsi dalam penulisan teks laporan hasil observasi siswa dapat 

memperbaiki struktur kalimat. Hal ini dapat membuat pembaca mudah 

memahami informasi yang disampaikan, selain itu membuat siswa kelas X 

dapat membuat teks laporan hasil observasi dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. 

Latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memfokuskan 

kajiannya pada penggunaan konjungsi subordiatif terfokus pada konjungsi 
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tujuan teks laporan hasil observasi siswa. Pemanfaatan konjungsi subordinatif 

pada teks laporan hasil observasi siswa tersebut kemudian dianalisis sehingga 

dapat ditemukan bentuk-bentuk konjungsi subordinatif pada teks laporan 

hasil observasi siswa, dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih terhadap bidang sintaksis 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan menulis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini 

memuat dua pokok bahasan. 

1.  Bagaimanakah bentuk konjungsi subordinatif tujuan dalam teks laporan 

hasil observasi siswa kelas X? 

2. Bagaimanakah perbandingan jumlah konjungsi subordinatif dalam teks 

laporan hasil observasi siswa kelas X? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini memuat dua 

pokok bahasan. 

1. Mendiskripsikan penggunaan konjungsi subordinatif dalam teks laporan 

hasil observasi siswa kelas X. 

2. Mendiskripsikan perbandingan jumlah konjungsi subordinatif dalam teks 

laporan hasil observasi siswa kelas X. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini mampu memberikan 

kontribusi pengetahuan di bidang bahasa pada umumnya, terutama kajian 

mengenai sintaksis. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu memperdalam 

pengetahuan mengenai kajian sintaksis. Manfaat bagi pengajaran 

bahasaIndonesia yaitu penelitian ini diharapkan bisa memperdalam 

pemakaian dan kesalahan konjungsi subordinatif khususnya konjungsi 

tujuan. 

 


