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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa tidak dapat dipisahkan dari manusia dan selalu diperlukan dalam setiap

kegiatan. Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk

berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang bertujuan untuk

menyampaikan sebuah informasi. Dalam konteks tulisan, bahasa harus disajikan

sejelas mungkin agar dapat dipahami oleh pembaca sehingga informasi yang ingin

disampaikan dapat tersalurkan dengan baik.

Bahasa tulis terdiri atas wacana-wacana yang tersusun secara kohesif. Wacana-

wacana yang kohesif tersebut dapat membentuk sebuah tulisan berjenis sastra

maupun nonsastra. Wacana tulis sastra dapat berupa puisi, cerpen, kumpulan

cerpen, novel, novelet, maupun naskah drama. Dalam wacana tulis sastra

diperlukan keterkaitan antara satuan-satuan bahasanya. Suatu tulisan bisa

dikatakan baik apabila pembaca memperoleh efek yang sama dengan yang penulis

inginkan. Untuk mendapatkan efek tersebut, wacana tulis sastra juga harus

terbentuk dari satuan-satuan bahasa yang kohesif pula.

Dalam suatu karya sastra cerpen, wacana-wacana yang terdapat di dalamnya tidak

hanya berwujud kalimat tunggal saja, melainkan juga kalimat majemuk. Menurut

Alwi (2003: 39), kalimat tunggal adalah kalimat yang proposisinya satu dan

karena itu predikatnyapun satu, sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang

terdiri atas lebih dari satu proposisi sehingga memiliki paling tidak dua predikat
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yang tidak dapat dijadikan satu kesatuan atau dengan kata lain memiliki dua

klausa atau lebih. Klausa-klausa ini dihubungkan secara kohesif oleh pemarkah

atau alat kohesi yang berfungsi mengikat dan membentuk keutuhan wacana. Alat

kohesi tersebut dapat berupa satuan gramatik ataupun leksikal. Dalam satuan

gramatik, ada suatu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara

menghubungkan unsur satu dengan unsur yang lain dalam wacana yaitu kata

sambung atau konjungtor.

Untuk istilah kata sambung ini, beberapa pakar menyebutnya dengan konjungsi

dan selebihnya dengan konjungtor, tetapi keduanya memiliki makna yang hampir

sama. Hanya saja, Chaer (2008: 98) menggunakan istilah konjungsi sebagai kata

yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata,

antara frasa dengan frasa, antara klausa dengan klausa, atau anatara kalimat

dengan kalimat. Kemudian, Alwi, dkk. (2003:296) menggunakan istilah

konjungtor untuk menandai kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang

sederajat: kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Dengan

demikian, konjungsi/ konjungtor merupakan kata yang menjadi penghubung

antara unsur bahasa sebelumnya dengan unsur bahasa setelahnya.

Penelitian mengenai konjungtor telah dilakukan oleh Rohmah dengan judul

skripsi Penggunaan Konjungtor Intrakalimat dalam Skripsi Mahasiswa FKIP

Unila Tahun 2007. Kemudian peneliti lainnya seperti Rizki yang meneliti

konjungtor beserta jajarannya di dalam kata tugas dengan judul skripsi

Penggunaan Kata Tugas dalam Rubrik “Opini” Surat Kabar Terbitan Bamdar

Lampung Edisi 8-20 Desember 2008 dan Implikasinya terhadap Pembelajaran
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Bahasa Indonesia di SMA. Jika dilihat dari dua penelitian sebelumnya mengenai

konjungtor, belum ada penelitian yang menggunakan karya sastra, khususnya

cerpen sebagai alat atau medianya. Berikut contoh penggunaanya pada salah satu

cerpen yang terdapat pada tabloid ibukota Top Idol edisi Oktober 2012 yang

berjudul Tas Pelangi karya Aristy Novia Putri.

1. Ela meneguk segelas air sambil memandangi sosok perempuan yang
sedang menjahit.

2. Hati Ela benar-benar tak bisa menerima kalau kain usang itu harus
menempel di pundaknya. Namun, di sisi lain, dia enggak tega menolak
pemberian ibu.

Konjungtor sambil pada contoh (1) digunakan pengarang untuk menghubungkan

klausa menyatakan waktu. Konjungtor ini juga bisa digunakan di awal kalimat—

yang mengawali anak kalimat—tetapi tidak merubah maknanya. Sehingga

kalimatnya berubah menjadi seperti di bawah ini.

1. Sambil memandangi sosok perempuan yang sedang menjahit, Ela
meneguk segelas air.

Kemudian, konjungtor namun pada contoh (2) digunakan pengarang untuk

menghubungkan kalimat yang menyatakan pertentangan dengan keadaan

sebelumnya. Digunakan di awal suatu kalimat yang baru.

Beberapa contoh tersebut di ambil dari salah satu cerpen yang mungkin digunakan

oleh guru untuk dibelajarkan kepada siswa. Siswa diajak untuk menganalisis

cerpen, bukan sekadar struktur cerpen itu saja, komponen-komponen bahasa

lainnya juga dapat dibelajarkan melalui cerpen, seperti kosa kata dan penggunaan

konjungtor. Materi tentang cerpen yang dijadikan sebagai alat belajar siswa dalam
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menganalisis strukturnya, dapat diperluas dengan menambahkan analisis unsur-

unsur kebahasaannya. Dalam suatu kompetensi inti tidak secara eksplisit

mengemukakan suatu materi tertentu. Hal itu berhubungan dengan kreativitas

guru dalam memodifikasi dan mengolah bahan ajar agar siswa memiliki

pengetahuan yang lebih luas. Materi yang masih bisa dikaitkan dengan penelitian

mengenai konjungtor terdapat di dalam silabus Kurikulum 2013 untuk SMP kelas

VII, yang tercantum dalam KI 4 (Kompetensi Inti 4) , yakni mencoba, mengolah,

dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori serta KD 4.2 (Kompetensi

Dasar 4.2) yakni menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi,

eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat

baik secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penggunaan konjungtor pada

kumpulan cerpen penting untuk diteliti. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai

tugas akhir mahasiswa dan bahan ajar guru dan media atau sarana belajar bagi

siswa. Dengan demikian, penulis membuat skripsi dengan judul “Konjungtor pada

Kumpulan Cerpen Milana Karya Bernard Batubara dan Pembelajarannya di

SMP”.

1.2 Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dapat merumuskan masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan konjungtor:

a) koordinatif pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara?

b) subordinatif pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara?

c) korelatif pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara?

d) antarkalimat pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara?

2. Bagaimanakah skenario pembelajaran mengenai konjungtor menggunakan

Kurikulum 2013 di SMP?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan penggunaan konjungtor:

a) koordinatif pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara.

b) subordinatif pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara.

c) korelatif pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara.

d) antarkalimat pada kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara.

2. Mendeskripsikan skenario pembelajaran mengenai konjungtor menggunakan

Kurikulum 2013 di SMP.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk



6

1. menambah pengetahuan bagi penulis cerpen tentang penggunaan konjungtor,

dan

2. guru bahasa Indonesia dalam membelajarkan penggunaan konjungtor dengan

memanfaatkan cerpen sebagai media belajar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. sumber data berupa kumpulan cerpen Milana karya Bernard Batubara, dan

2. objek analisis adalah penggunaan konjungtor yang meliputi:

a. penggunaan konjungtor koordinatif,

b. penggunaan konjungtor subordinatif,

c. penggunaan konjungtor korelatif, dan

d. penggunaan konjungtor antarkalimat.


