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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menulis di masa sekarang ini menjadi suatu kegiatan yang dianggap 

mudah, tetapi sebenarnya merupakan sebuah kegiatan yang sulit. Banyak 

orang yang pandai dalam menulis sebuah karangan, akan tetapi sulit dalam 

menuangkan ide atau gagasan yang akan ditulisnya. Oleh karena itu, dalam 

menulis suatu karangan membutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan. 

Dimulai dari perlunya konsentrasi, pemilihan kata yang cukup dan waktu 

dalam penulisan karangan. Salah satu cara untuk menuangkan ide atau 

gagasan dalam bentuk tulisan adalah menulis sebuah karangan.  

Mengarang merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa 

di sekolah, melalui karangan siswa dapat memberikan pengetahuan baru 

kepada orang lain yang belum diketahuinya. Isi dari sebuah karangan akan 

dijadikan sebuah wacana atau teks yang akan memberikan informasi bagi 

pembaca. 

Kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah salah satunya adalah menulis 

sebuah karangan. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat belajar 

mengomunikasikan ide atau gagasannya ke dalam sebuah karangan tertulis. 

Selain itu, siswa juga belajar dalam merangkai kata demi kata untuk 

membentuk sebuah kalimat, paragraf, hingga wacana yang utuh.  

Pada umumnya karangan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan komunikasi 

antara penulis dan pembaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan (Achmadi, 

1998: 20). Sebuah karangan dapat dikatakan terlengkap atau sesuai dengan 

struktur kalimat, apabila telah memenuhi tataran kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Terlengkap yang dimaksud yaitu mencakup fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, dan ditunjang oleh unsur lainnya seperti situasi 

pemakaian bahasa dalam masyarakat. Sebuah karangan dibentuk oleh 

kumpulan paragraf atau alenia, sedangkan paragraf dibentuk oleh kumpulan 

kalimat-kalimat. Dalam merangkai kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf, 

maka harus merangkai kalimat satu dengan kalimat yang lain untuk 
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membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan (Siti Sumarni, 

2017:243). 

Menyusun teks atau wacana yang baik dan benar tentu saja harus 

mengandung kalimat yang padu dan logis, sehingga membentuk satu paragraf 

yang kemudian menjadi sebuah teks/wacana. Tetapi, kenyataanya dalam 

menulis sebuah karangan sekarang ini, siswa banyak menggunakan bahasa 

yang tidak padu, bahkan ditemui penggunaan bahasa yang ambigu dalam 

mengurutkan kalimat demi kalimat. Hal ini dikarenakan adanya masalah 

seperti, kurang difungsikannya pendidikan tentang pembuatan wacana yang 

kohesif dan koherensif. Misalnya, penilaian hasil karangan teks eksplanasi 

siswa oleh guru yang hanya melihat dari segi bahasa yang digunakan oleh 

siswa, bukan melihat padu atau tidaknya sebuah karangan yang akan 

menciptakan wacana tersebut menjadi kohesif dan koheren. 

Pembelajaran di sekolah tentu harus menunjang terbentuknya anak yang 

kreatif dan produktif. Proses pembelajaran di sekolah sangat menentukan 

terbentuknya siswa yang cerdas. Di SMPN 3 Colomadu proses pembelajaran 

oleh guru sudah di terapkan dengan baik. Dari berbagai metode pembelajaran 

yang ada, metode yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah metode 

ceramah. Dari metode tersebut siswa belajar dengan nyaman dan interaktif. 

Kegiatan menulis teks di kelas dilakukan dengan baik, siswa mengerjakan 

dengan tenang. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam menulis sebuah karangan. Hal itu, menjadi  tugas seorang 

guru untuk dapat memberikan pembelajaran alternatif kepada siswa yang 

mengalami masalah sehingga dapat diselesaikan dengan baik.  

Berdasarkan masalah yang ada, peneliti akan meneliti kekohesifan dan 

kekoherensian terhadap penulisan karangan siswa di SMPN 3 Colomadu 

Karanganyar, karangan ini berupa teks eksplanasi. Karangan eksplanasi dipilih 

sebagai objek karena dalam pembuatan karangan eksplanasi membutuhkan 

kemampuan berfikir kritis serta visualisasi atau penggambaran terhadap suatu 

objek. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

seorang guru dalam memberikan pendidikan bahasa yang baik dan benar, padu 
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dan logis serta bermakna jelas. Sehingga dalam penulisan karangan tidak 

terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan karangan.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana kohesifitas hasil karangan siswa SMPN 3 Colomadu? 

2. Bagaimana koherensifitas hasil karangan siswa SMPN 3 Colomadu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan kohesifitas hasil karangan siswa SMPN 3 Colomadu. 

2. Mendeskripsikan koherensifitas hasil karangan siswa SMPN 3 Colomadu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun 

manfaat praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

terhadap ilmu bahasa, khususnya dalam penggunaan kohesi dan koherensi 

untuk dapat diperhatikan dalam menulis sebuah karangan. Siswa dapat 

mengembangkan sebuah karya-karya tulis yang baik dan benar sesuai 

kaidah kebahasaan. Penelitian ini juga bermanfaat  untuk menambah ilmu 

tentang kewacanaan, serta menambah sumber dan wawasan bagi 

matakuliah yang berkaitan.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti lain, 

guru, siswa, serta pembaca lainnya untuk menjadikan penelitian ini 

sebagai dasar pengetahuan tentang ilmu wacana dan keterampilan menulis 

oleh siswa. Khususnya kepada siswa SMPN 3 Colomadu, diharapkan 

siswa dapat menghasilkan wacana yang baik dan benar sesuai persyaratan 

yang ada dan guru sebagai pendidik dapat lebih memperhatikan hasil 

karangan siswa secara kohesif dan koheren. 


