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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis berupa kalimat tidak 

bersubjek dan tidak berpredikatt, kalimat tidak berpredikat, duplikasi subjek, 

antara predikat dan objek, kalimat yang tidak logis, kalimat yang ambigu, 

penghilangan konjungsi, penggunaan konjungsi yang berlebihan, penggunaan 

istilah asing, dan penggunaan kata tanya yang tidak perlu. 

Penguasaan konjungsi diharapkan penting bagi siswa mudah mampu 

menulis karangan dengan menempatkan konjungsi yang tepat dan 

menghasilkan kalimat efektif. Penggunaann konjungsi terdapat pada bahasa 

tulis maupun bahasa lisan. Pada ragam tulis banyak ditemukann di dalam 

surat kabar, majalah, tabloid, novel, cerpen, karangan siswa dan sebagainya.. 

Konjungsi ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan 

kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Pemasalahan yang dihadapi 

siswa pada saat menulis dalam karangan siswa yang ditulis secara mandiri. 

Menurut (Alwi dkk, 2003, hlm. 296) konjungsi adalah kata yang  

menyambungkan dua satu bahasa yang sederajat: kata dengan kata, frasa 

dengan frasa atau klausa dengan klausa. 

Banyak hal yang bisa ditemukan dari majalah dinding. Banyak 

informasi yang bisa di dapatkan dari majalah dinding tersebut. Dengan 

adanya informasi maka dapat menambah pengetahuan siswa yang dapat 

dijadikan motivasi untuk berprestasi baik dalam pelajaran maupun dalam 

membuat majalah dinding. Peneliti meneliti menggunakan majalah dinding 

siswa yang berada di sekolah yang dimana terdapat dari majalah dinding 

tersebut yang berupa hasil karangan siswa dan lain sebagainya. Sehingga 

pada hasil karangan siswa dari majalah dinding sekolah  banyak terdapat 

penulisan kata dan bahasa yang kurang tepat.  
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Terutama dalam penulisan kata hubung (konjungsi). Terkadang siswa 

dalam menulis dijumpai banyak kesalahan sehingga kalimat atau kata yang 

tidak baku sering terjadi. Maka dari itu peneliti memfokuskan pada analisis 

sebuah penggunaan konjungsi. Selain itu dengan adanya majalah dinding 

guru akan dengan mudahnya bisa mengasah kemampuan siswa dalam 

berpikir kreatif khususnya dalam menulis. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Peneliti menggunakan majalah dinding siswa yang berada di sekolah karena 

pada majalah dinding tersebut terdapat  karangan siswa yang masih utuh dan 

asli yang diduga banyak mengandung kesalahan penulisan dalam penggunaan 

konjungsi.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan kegiatan menulis yang dilakukan siswa dan kemudian hasil 

karangan siswa di tempel di majalah dinding sekolah, maka dari itu peneliti 

menggunakan hasil karangan siswa tersebut untuk diteliti dan di temukan 

permasalahan yang ada sesuai dengan yang diteliti. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat disusun rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Konjungsi apakah yang terdapat di dalam majalah dinding siswa SMA 

Negeri  1 Pangkalan Bun ? 

2. Bagaimanakah ketepatan penggunaan konjungsi yang digunakan di 

dalam majalah dinding siswa SMA Negeri 1 Pangkalan Bun ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menjelaskan 

hal-hal dibawahh ini. 
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1. Dapat mengetahui jenis konjungsi yang terdapat di dalam penulisan 

karangan siswa pada majalah dinding siswa SMA Negeri 1 Pangkalan 

Bun. 

2. Dapat mendeskripsikan ketepatan penggunaan konjungsi yang digunakan 

di dalam penulisan karangan siswa yang berada di dalam mading siswa 

SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis. 

Manfaat teoritissdalam penelitian ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan di bidang bahasa, terutama pada kajian bidang morfologi-

sintaksis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi penulis adalah untuk 

memperdalam pengetahuan kajian morfologi-sintaksis Bahasa Indonesia. 

Manfaat bagi pembelajaran Bahasa Indonesia adalah penelitian ini 

diharapkan menjadi alternatif bacaan untuk lebih memperdalam 

karakteristik pemakaian kaidah kebahasaan yang baik. 

 


