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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kalimat dikatakan koheren jika dalam penyusunannya sesuai dengan kaidah 

kebahasaan. Salah satu aspek kaidah kebahasaan adalah kaidah penggunaan 

konjungsi. Misalnya, konjungsi tertentu menyatakan makna hubungan tertentu antara 

bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, konjungsi tetapi 

menyatakan hubungan pertentangan. Karena itu, pemakai bahasa Indonesia tidak 

menggunakan konjungsi dan untuk merangkai bagian-bagian kalimat yang maknanya 

bertentangan. Jika dilakukan, berarti hal itu melanggar kaidah dan kalimat yang 

dihasilkan tidak koheren. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah satu alat untuk membentuk kalimat 

atau rangkaian kalimat yang koheren adalah konjungsi. Konjungsi atau konjungtor 

merupakan kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, 

klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi dapat kita temukan 

baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ujaran. Pada bentuk tulisan, 

penggunaan konjungsi biasanya terdapat pada karya tulis, baik karya fiksi maupun 

karya nonfiksi. Selain itu, penggunaan konjungsi juga dapat ditemukan pada hasil 

karya tulis siswa, yakni pada materi ajar tentang menulis teks debat. Pada 

pembelajaran materi di atas, siswa dapat dengan bebas mengungkapkan ide dan 

gagasanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Materi ajar tentang teks debat 

tercantum ke dalam kurikulum 2013, yakni hasil pengembangan silabus yang 

dilakukan oleh guru pada KD 4.1 Mengembangkan permasalahan atau isu dari 
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berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Materi 

pembelajaran ini ditujukan untuk kelas X semester 2 pada jenjang Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK).  

Pada salah satu jenjang sekolah menengah kejuruan, SMK Negeri 1 

Purwokerto yang terletak di Jl. Dr. Soeparno No. 29 Kecamatan Purwokerto Timur, 

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sekolah kejuruan yang sudah 

menggunakan kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah ini terdiri 

dari 20 kelas dan 8 kompetensi keahlian, yakni 3 kelas akuntansi dan keuangan 

lembaga, 3 kelas bisnis darling dan pemasaran, 4 kelas otomatisasi dan tata kelola 

perkantoran, 2 kelas perbankan syariah, 2 kelas teknik komputer dan jaringan, 2 kelas 

farmasi klinis dan komunitas, 2 kelas multimedia, dan 2 kelas rekaya perangkat lunak. 

Pada kesemua kompetensi keahlian ini, mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi 

salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa. Menurut Priyatni 

(2014:67), pembelajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum 2013 ialah 

pembelajaran berbasis teks. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia selalu bertolak 

dari teks. Hasil yang diharapkan tentunya adalah siswa mampu menciptakan teks. 

Demikian juga ketika kita berbicara atau menulis untuk mengomunikasikan pesan 

tertentu, itu artinya siswa telah menciptakan teks. Pada kurikulum 2013 keterampilan 

yang harus dikuasai oleh masing-masing siswa terdiri dari lima keterampilan. Kelima 

keterampilan tersebut, yakni keterampilan mengamati, keterampilan menanya, 

keterampilan menalar, keterampilan mencoba, dan keterampilan menyajikan. Dari 

kelima keterampilan tersebut, keterampilan mencoba merupakan salah satu 

keterampilan yang biasanya dilakukan dengan cara siswa membuat sebuah tulisan. 

Keterampilan mencoba dalam hal menulis merupakan salah satu keterampilan 
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berbahasa yang menjadi tujuan pengajaran di sekolah. Seseorang dikatakan memiliki 

keterampilan mencoba dalam hal menulis, apabila ia dapat mengomunikasikan 

gagasan secara tertulis kepada pembaca sehingga pembaca dapat memahami gagasan 

tersebut. Hal ini sejalan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas X 

Rekaya Perangkat Lunak (RPL). Pada proses kegiatan belajar mengajar, guru 

memberikan tugas tentang menulis teks debat, kemudian tugas tersebut dijadikan 

sebagai bukti bahwa siswa memiliki keterampilan mencoba dalam hal menulis. Teks 

debat yang dilatihkan oleh guru adalah teks debat dari salah satu pihak yang berdebat. 

Di dalam pembelajaran teks debat secara inklusif juga diajarkan kemampuan menulis 

teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan sarana berdebat bagi pihak yang 

terlibat. Karena itu teks argumentasi memiliki ciri-ciri yang relevan dengan unsur-

unsur debat. Unsur-unsur debat tersebut antara lain tim afirmasi, tim negatif, dan tim 

netral. Tim Afirmasi, yakni tim yang harus mengemukakan pendapat yang setuju 

terhadap hal yang diperdebatkan, tim negatif, yakni tim yang harus mengemukakan 

pendapat yang tidak setuju terhadap hal yang diperdebatkan, dan tim netral tim yang 

harus mengemukakan 2 pendapat baik pendapat yang setuju dan yang tidak setuju. 

Ketiga tim itu harus menyatakan sikap terhadap sesuatu beserta argumentasinya  

dan kemampuan menyatakan sikap diajarkan melalui pembelajaran teks  

argumentasi. 

 Pembelajaran debat yang didalamnya inklusif argumentasi diajarkan pada 

kelas X Rekaya Perangkat Lunak (RPL). Kelas X Rekaya Perangkat Lunak (RPL) 

terdiri dari 2 kelas, yaitu RPL 1 dan RPL 2. Masing-masing kelas memiliki jumlah 

siswa yang berbeda. Kelas X RPL 1 memiliki jumlah siswa sebanyak 36 dan kelas X 

RPL 2 memiliki jumlah 35 siswa. Dalam kegiatan menulis teks argumentasi tentunya 
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siswa banyak menggunakan konjungsi untuk merangkai kalimat yang koheren 

sehingga gagasan yang akan disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. 

Penggunaan konjungsi tersebut harus memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan 

benar, misalnya pada kalimat sebagai berikut: 

(1) Dan mayatnya dibuang begitu saja, dalam pengungsian itu saya sering 

melihat orang ditembak musuh. (Moeliono, 404:2010) 

(2) Atau menjual rumah untuk memperoleh uang tunai, saudara harus 

meminjam uang dari bank. (Moeliono, 404:2010) 

 

Kalimat yang diawali dengan koordinator dan dan atau menghasilkan kalimat yang 

tidak sesuai dengan aturan bahasa baku bahasa Indonesia. 

Pada survei awal terhadap tugas kegiatan menulis teks argumentasi, peneliti 

menemukan penggunaan konjungsi yang sesuai dan kurang sesuai dengan kaidah 

penulisan, seperti pada kutipan di bawah ini: 

(3) Saya setuju dengan mosi ini karena dapat meningkatkan kreatifitas 

(kreativitas) anak sekolah. Selain itu juga dapat mengembangkan bakat 

siswa yang belum pernah dipamerkan. (1.34.1.2) 

(4) Dan terkadang juga dibeberapa sekolah mengadakan lomba mading atau 

membuat mading dengan sekreatif mungkin. (1.01.2.3) 

 

Pada kalimat (3) penggunaan konjungsi selain itu terletak pada awal kalimat. Hal ini 

sesuai dengan kaidah penggunaannya sebagai penanda hubungan antarkalimat. Tetapi, 

pada kalimat (4) penggunaan konjungsi dan terletak pada awal kalimat. Penggunaan 

seperti itu menghasilkan kalimat yang tidak baku karena konjungsi dan merangkaikan 

bagian-bagian kalimat, bukan menandai hubungan antarkalimat. Karena itu, 

penggunaan konjungsi dan seperti pada kalimat (4) dianggap tidak tepat.  

Penggunaan konjungsi dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

alternatif bagi guru dalam mengembangkan materi ajar penggunaan kata baku dan 

kata tidak baku. Penggunaan konjungsi yang tepat atau sesuai dengan kaidah bahasa 

Analisis Penggunaan Konjungsi…, Zulfa Itsna Amalya, FKIP UMP, 2018



 

 

5 

 

 

baku bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu penanda kalimat baku, 

sedangkan penggunaan konjungsi yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa baku bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai penanda kalimat tidak baku. 

Contoh penggunaan kalimat baku dan tidak baku tersebut dapat diambil pada teks 

argumentasi yang sudah ditulis oleh siswa. Adapun ciri dari penulisan teks 

argumentasi, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya 

penggunaan konjungsi yang sesuai dengan kaidah bahasa baku bahasa Indonesia. 

Berikut contoh teks argumentasi yang menggunakan konjungsi sesuai dengan kaidah 

bahasa baku bahasa Indonesia: 

Menurut saya, tawuran antarpelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-

anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak 

mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk 

saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Telvisi dan internet pun 

dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak 

tergoda untuk meniru. 

 
Pada contoh di atas penggunaan konjungsi karena dan dan  sudah sesuai dengan 

kaidah penulisan bahasa baku bahasa Indonesia karena konjungsi karena sebagai 

penanda hubungan sebab yang menyatakan alasan terjadinya apa yang dinyatakan 

klausa pertama dan konjungsi dan menyatakan hubungan penjumlahan dan tidak 

terletak pada awal kalimat.  

Dalam bahasa Indonesia jenis konjungsi terbagi menjadi empat, yaitu 

konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi 

antarkalimat (Moeliono, 2010). Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang 

menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis 

yang sama. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa 

atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi 
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korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, dan 

kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi antarkalimat adalah 

konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. 

Pada karangan siswa sering sekali ditemukan kalimat majemuk setara maupun 

kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk setara tersebut terdapat 

hubungan dua klausa atau lebih yang bersifat koordinatif. Klausa-klausa tersebut 

dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif ini antara lain 

menyatakan hubungan penjumlahan, yakni konjungsi dan, menyatakan hubungan 

perlawanan, yakni tetapi, dan menyatakan hubungan pemilihan, yaitu atau. 

Sedangkan pada kalimat majemuk bertingkat terdapat hubungan dua klausa atau lebih 

yang bersifat subordinatif. Klausa-klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi 

subordinatif. Konjungsi subordinatif ini terbagi ke dalam tiga belas kelompok. Berikut 

beberapa jenis konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi subordinatif waktu antara lain 

ditandai dengan konjungsi ketika dan sejak, konjungsi subordinatif syarat antara lain 

ditandai dengan konjungsi jika dan bila, konjungsi subordinatif pengandaian antara 

lain ditandai dengan konjungsi seandainya dan sekiranya. 

Bertolak dari uraian di atas, peneliti tertarik mengamati lebih mendalam 

masalah penggunaan konjungsi pada karangan siswa, khususnya pada materi tentang 

teks argumentasi. Fenomena yang diuraikan di atas menjadi arah bagi peneliti dalam 

mengidentifikasi masalah penelitian, yaitu penggunaan konjungsi. Judul penelitian 

yang dimaksud adalah “Analisis Penggunaan Konjungsi pada Teks Argumentasi 

Siswa Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018 dan 

Implementasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terbentuklah rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Konjungsi koordinatif apa sajakah yang terdapat pada Teks Argumentasi Siswa 

Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018? 

2. Konjungsi korelatif apa sajakah yang terdapat pada Teks Argumentasi Siswa 

Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018? 

3. Konjungsi subordinatif apa sajakah yang terdapat pada Teks Argumentasi Siswa 

Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018? 

4. Konjungsi antarkalimat apa sajakah yang terdapat pada Teks Argumentasi Siswa 

Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018? 

5. Bagaimana implementasi hasil analisis penggunaan konjungsi pada Teks 

Argumentasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas X RPL SMK 

Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka terbentuk tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan jenis konjungsi koordinatif yang ada pada Teks Argumentasi 

Siswa Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018. 

2. mendeskripsikan jenis konjungsi korelatif yang ada pada Teks Argumentasi 

Siswa Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018. 

3. mendeskripsikan jenis konjungsi subordinatif yang ada pada Teks Argumentasi 

Siswa Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018. 
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4. mendeskripsikan jenis konjungsi antarkalimat yang ada pada Teks Argumentasi 

Siswa Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018. 

5. mendeskripsikan implementasi hasil analisis penggunaan konjungsi pada Teks 

Argumentasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas X RPL SMK 

Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian   

1.  Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian penelitian dan wawasan 

dalam bidang kebahasaan maupun kesastraan, terutama tentang penggunaan 

konjungsi.  

 

2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi guru dalam mengembangkan materi ajar tentang 

penggunaan konjungsi yang sesuai dengan aturan bahasa baku bahasa Indonesia. 
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