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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa  merupakan  hal  penting  yang  perlu  dipelajari  karena  bahasa 

mempunyai fungsi dan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Fungsi 

bahasa yang utama, yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh setiap 

manusia  dalam  kehidupannya  mulai  dari  bangun  tidur,  melakukan  aktivitas, 

hingga akan tidur lagi. Oleh karena itu, bahasa sangat dibutuhkan sebagai alat 

penghubung  yang  praktis  bagi  manusia  untuk  berinteraksi  antarsesama  agar 

seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan, menyampaikan 

pendapat, dan informasi melalui bahasa. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta 

pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada 

komunikasi yang terjadi. Kaidah, aturan, dan pola-pola yang dibentuk mencakup 

tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, dan tata makna.  

 

Peran penting bahasa bagi manusia selain sebagai media untuk mengekspresikan 

diri, perasaan, pikiran, keinginan serta kebutuhannya. Manusia menggunakan  

bahasa  sebagai  alat   komunikasi  dalam  aktifitasnya  di  masyarakat. Sifat 

komunikasi itu berupa komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi  verbal 

atau komunikasi yang dijalin secara lisan maupun tulisan dan komunikasi 
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nonverbal yang dijalin dengan bahasa isyarat maupun simbol-simbol. Melakukan 

komunikasi verbal, masyarakat sering menggunakan media, biasanya media yang 

sering digunakan ialah media tulis atau media massa. Media tulis memiliki wacana-

wacana dari perwujudan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. 

 

Ahli linguistik (Alwi, dkk., 2003:219) memberikan pengertian tentang wacana 

adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu 

dengan proposisi yang lain membentuk kesatuan. Wacana dibagi atas dua  bagian,  

yaitu  wacana  lisan  dan  tulisan.  Wacana  lisan  ditemukan  dalam percakapan, 

pidato, lelucon, sedangkan wacana tulis terutama pada media yang menggunakan 

bahasa tulis. Dalam wacana tulis dapat dijumpai kalimat yang terdiri atas kalimat 

tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat pada umumnya berwujud rentetan kata 

yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Rentetan kata yang digabungkan 

menjadi kalimat-kalimat yang padu sehingga menjadi wacana yang memiliki 

keterkaitan antara kalimat satu dengan yang lainnya. Rentetan kalimat sehingga 

menjadi padu dapat dilakukan salah satunya menggunakan konjungsi. 

 

Istilah konjungsi secara harfiah mengisyaratkan kata penghubung antar kalimat. 

Konsep bahwa konjungsi mengikuti kalimat dalam konstruksi kebahasaan bahasa 

Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jika  namanya konjungsi tentu 

dapat menjadi penghubung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi 

adalah kata sambung yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan kata,  

frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf 

dengan paragraf (Kridalaksana, 2011:131).  
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Fungsi konjungsi atau kata penghubung adalah untuk menyambung dua buah kata 

yang sama. Konjungsi dilihat dari perilaku sintaksisnya dalam kalimat, konjungsi 

dibagi menjadi empat kelompok: (1) konjungsi koordinatif, (2) konjungsi 

subordinatif, (3) konjungsi korelatif, dan (4) konjungsi antarkalimat, yang 

berfungsi pada tataran wacana (Alwi, dkk., 2003:297).  

Peranan konjungsi dalam kalimat sangat besar sebab mempengaruhi keutuhan 

sebuah wacana. Agar sebuah kalimat mencapai kepaduan bentuk, sifat, dan 

makna, diperlukan penggunaan konjungsi yang baik. Berikut ini adalah contoh 

pentingnya penggunaan konjungsi dalam kalimat sehingga kalimat satu dan yang 

lainnya menjadi komunikatif. 

(1)  Setiap anak akan mengikatkan dan mengukuhkan batinya kepada ibu saat 

menyusu (SD2/P6/K3) 

 

(2) Situasi di televisi tak bakal bisa memeberi kontribusi guna mengubah 

politik di Indonesia agar bergelimang tawa, tetapi beradap dan manusiawi. 

 

Pada contoh (1) menggunakan konjungsi dan yang berfungsi menghubungkan 

kata dengan kata yang menandai hubungan penambahan. Hubungan kata dengan 

kata tersebut berupa penanda hubungan penambahan di antara dua buah kata pada 

kalimat tunggal berkategori verba, yaitu verba mengikatkan dan verba me-

ngukuhkan.  Pada contoh (2) konjungsi koordinatif tetapi menandai hubungan 

perlawanan yang berfungsi menghubungkan diantara dua buah klausa dalam 

kalimat majemuk setara, bahwa klausa pertamanya berisi pengingkaran dengan 

adverbia tak dan kalusa keduanya berisi pernyataan yang membetulkan isi klausa 

pertama. 
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Pentingnya penggunaan konjungsi yang tepat dalam kalimat agar pesan yang 

disampaikan penulis tidak menimbulkan kerancuan dan mudah dipahami oleh 

pembaca, sedangkan penggunaan konjungsi yang tidak tepat akan mempengaruhi 

struktur kalimat dan makna kalimat menjadi tidak jelas, sehingga pesan yang 

ingin disampaikan penulis sulit untuk dipahami oleh pembaca. Contohnya pada 

kalimat berikut ini. 

(3) Karena sikap sumeleh seperti itu, Mbah Man banyak teman sebab itu 

pintu rezekinya terbuka lebar (SD3/P8/K1) 

 

 

Kalimat (3) terdapat penggunaan konjungsi yang tidak tepat, yaitu penggunaan 

konjungsi sebab itu. Penggunaan konjungsi sebab itu  pada kalimat (3) seharusnya 

digunakan di awal kalimat yang menyatakan hubungan akibat pada konjungsi 

antarkalimat, yaitu menghubungkan kalimat dengan kalimat. Namun, pada 

kalimat (3) menghubungkan klausa dengan klausa pada kalimat majemuk 

bertingkat. Selanjutnya, penggunaan konjungsi karena pada kalimat (3) dapat 

berposisi sebagai klausa pertama maupun klausa kedua maka konjungsi karena 

dapat berposisi pada awal kalimat maupun pada tengah kalimat. Penggunaan 

kalimat yang tepat pada contoh kalimat (3) sebagai berikut. 

Mbah Man banyak teman karena sikap sumeleh seperti itu. Oleh sebab 

itu, pintu rezekinya terbuka lebar.  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis konjungsi di dalam Teks 

Anekdot yang ada di dalam Koran Tempo edisi Februari 2014. Koran Tempo 

adalah sebuah koran berbahasa Indonesia yang terbit di Indonesia. Koran Tempo 

merupakan surat kabar nasional yang memuat informasi yang bersifat nasional 

dan internasional. Koran Tempo juga menyediakan beberapa kolom halaman yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Koran
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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berusaha menghadirkan berita yang ringkas tanpa kehilangan kedalamannya. Isi 

Tempo membagi menjadi beberapa rubrik. Pembagian rubrik dalam Koran Tempo 

ialah sebagai berikut. (1) Laporan Utama: laporan utama berisi isu besar yang 

digambarkan dalam sampul. Klasifikasinya bisa dari ranah hukum, politik, 

ekonomi, atau bidang lainnya. Laporan ini terdiri dari beberapa berita. (2) 

Nasional: rubrik nasional terdiri dari kolom momen dan politik, berisi informasi 

yang berasal dari dalam negeri. (3) Gaya Hidup: rubrik ini berisi berbagai macam 

informasi gaya hidup seperti media, kesehatan, sport, dan sebagainya. (4) Seni: 

seni terbagi menjadi musik, seni rupa dan sinema. (5) Sains: rubrik sains berisi 

berbagai macam informasi ilmu pengetahuan. (6) Tokoh: rubrik tokoh menam-

pilkan sosok para tokoh dengan segala pencapaiannya. (7) Internasional: rubrik ini 

berisi berbagai informasi yang berasal dari mancanegara. (8)  Opini: rubrik opini 

berisi tulisan-tulisan wartawan, kolomnis, dan Goenawan Mohamad dalam 

halaman Bahasa, Catatan pinggir, Opini, dan Kolom. (9). Ekonomi dan Bisnis: 

rubrik ini berisi informasi bidang ekonomi dan bisnis. (10) Hukum: rubrik hukum 

berisi informasi peristiwa-peristiwa bidang hukum.  

 

Pemilik Koran Tempo  adalah PT Tempo Inti Media Harian. Tempo sebelumnya 

dikenal dengan Majalah Tempo. Pada ulang tahun ke-30, Tempo melahirkan 

Koran Tempo. Koran Tempo pertama kali diterbitkan pada 2 April 2001. Surat 

kabar harian Tempo diterbitkan ingin mengembalikan prinsip-prinsip jurnalisme 

harian yang kini terabaikan, yaitu cepat, lugas, tajam dan ringkas. Selain itu, 

Koran Tempo berusaha meraih pembaca yang masih terbuka lebar, bersaing 

dengan Kompas, Republika, dan Media Indonesia. Hasilnya luar biasa, di Jakarta, 

Koran Tempo berhasil menjadi peringkat kedua di bawah Kompas. Beberapa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah_Tempo
http://id.wikipedia.org/wiki/2_April
http://id.wikipedia.org/wiki/2001
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penghargaan pun pernah diraih oleh Koran Tempo, seperti penghargaan sebagai 

koran paling kredibel dari Dewan Pers pada tahun 2002 dan meraih penghargaan 

sebagai koran berbahasa Indonesia terbaik dari Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional (http://.blogspot.com.koran-tempo.html). 

 

Di dalam koran Tempo banyak terdapat teks, salah satunya yaitu teks anekdot. 

Teks adalah satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata 

organisasi tertentu untuk megungkapkan makna secara konstekstual. Istilah teks 

dan wacana dianggap sama dan hanya dibedakan dalam hal bahwa wacana lebih 

bersifat abstrak dan merupakan realisasi dari teks. Salah satu jenis teks yang 

secara umum dikenal adalah anekdot (Maryanto, 2013:129). Anekdot semacam 

cerita pendek yang bertujuan menyampaikan karakteristik yang menarik atau aneh 

menegenai seseorang atau suatu hal lain. Anekdot yang menjadi bagian narasi 

yang lebih luas, sama sekali tidak menunjang gerak umum dari narasi tadi. 

Namun, perhatian sentral yang dibuatnya dapat menambah daya tarik bagi latar 

belakang dan suasana keseluruhan. Daya tariknya itu tidak terletak pada 

peggelaran dramatik, tetapi pada satu gagasan atau suatu amanat yang ingin 

disikapinya, dan bisa muncul menjelang akhir kisah. Di dalam anekdot juga 

mengangkat sebuah tema tentang realitas kehidupan. Mulai dari budaya, religi, 

sosial, dan politik. Berdasarkan teme-tema yang ada di dalam anekdot tersebut, 

sehingga dapat bertujuan untuk membentuk karakter para peserta didik. Karakter 

yang kuat akan menjadikan bangsa ini semakin beradap dan menjadi bangsa yang 

cerdas. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013, bahwa salah satu kompetensi yang 

ingin dicapai pada kurikulum 2013 yakni kompetensi lulusan yang berkarakter 

mulia. 
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Hal tersebut tertera pada peraturan undang-undang no 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Kemendikbud, 2012: 28). 

 

Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh peneliti ini sejalan dengan 

Kurikulum 2013 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) kelas X memuat standar kompetensi lulusan (SKL) yang 

menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, SKL itu dioperasionalkan ke dalam 

kompetensi inti (KI). Pada silabus tersebut tertera empat kompetensi inti. 

Keempat kompetensi tersebut,  yaitu KI-1 berkaitan  dengan sikap diri terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. KI-2  berkaitan  dengan sikap diri dan sikap sosial. KI-3 

berkaitan tentang pengetahuan terhadap materi ajar, dan KI-4  berkaitan  tentang 

penyajian pengetahuan berupa keterampilan. Keempat kompetensi tersebut 

menjadi acuan dari kompetensi dasar (KD) dan harus dikembangkan dalam setiap 

peristiwa pembelajaran secara integratif.  KI-1  dan KI-2 tidak diajarkan langsung, 

tetapi secara tersirat ada untuk ditanamkan pada setiap kegiatan pembelajaran KI-

3 dan KI-4. Kemudian, KI tersebut diorganisasikan ke dalam kompetens dasar 

(KD). Kompetensi dasar yang terkait dalam penelitian ini, yaitu (3.1) memahami 
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struktur dan kaidah teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan 

negoisasi baik lisan maupun tulisan, serta terdapat dalam kompetensi dasar (4.2) 

memproduksi teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan.  

 

Penelitian mengenai penggunaan konjungsi merujuk pada penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yaitu  Setiya Budi (2006), meneliti Penggunaan Konjungsi 

Koordinatif pada Berita Utama Surat Kabar Radar lampung edisi Mei 2005 dan 

Implikasinya dalam Pengajaran Bahasa Indonesia di SMA, sedangkan Rohmah 

Tusslekha (2009), meneliti Penggunaan Konjungsi Intrakalimat dalam Skripsi 

Mahasiswa FKIP Unila Tahun 2007. Destiani (2010), meneliti Penggunaan 

Konjungi pada Rubrik Surat Pembaca Kompas dan Implikasinya dalam 

Pembelajaran di SMA. Berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, pada 

penelitian kali ini, peneliti ingin menindak lanjuti mengenai konjungsi. Setelah 

itu, mengimplikasikannya ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Jadi, 

perbedaan anatara penelitian sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan 

terletak pada kajian dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Kajian 

yang dilakukan peneliti berupa penggunaan konjungsi intrakalimat dan 

antarkalimat serta sumber data penelitian teks anekdot dalam surat kabar Tempo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah penggunaan konjungsi dalam teks anekdot? 

2. Bagaimana implikasi penggunaan konjungsi pada teks anekdot terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penggunaan konjungsi dalam teks anekdot . 

2. Mendeskripsikan implikasi konjungsi pada teks anekdot terhadap pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi mengenai konjungsi. 

b. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktisnya adalah  

1. Informasi dan masukan, khususnya bagi guru Sekolah Menengah Atas (SMA) 

mengenai konjungsi dalam teks anekdot dan implikasinya terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

2. Informasi kepada pembaca mengenai konjungsi dalam teks anekdot. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah teks anekdot. 

2. Objek penelitian ini adalah konjungsi dalam teks anekdot. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 


