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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat komunikasi yang terstruktur dalam bentuk satuan-satuan, 

seperti kata, kelompok kata, klausa atau kalimat, dan wacana yang diungkapkan baik 

secara lisan maupun tulis (Wiratno, 2014:2).  Satuan-satuan lingual tersebut disusun 

menurut pola-pola tertentu sehingga membentuk satuan selaras yang disebut teks. 

Teks merupakan wujud dari bahasa. Teks berisi ide, gagasan atau yang dipahami 

berdasarkan konteks. Karena itu teks disebut sebagai satuan lingual yang 

mengungkapkan makna secara kontekstual (Wiratno, 2014: 3).  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas banyak materi yang 

berhubungan dengan teks antara lain teks deskripsi, teks narasi, teks prosedur, teks 

laporan observasi, dan lain-lain. Jenis-jenis teks ini merupakan hasil menulis. Teks 

deskripsi dihasilkan penulis setelah dia menggambarkan objek atau keadaan secara 

rinci. Teks narasi terbentuk ketika penulis mengungkapkan fakta-fakta semisal 

biografi atau kisah perjalanan dari seorang tokoh. Teks prosedur dihasilkan penulis 

dengan cara menyajikan paparan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu 

dengan jelas. Teks observasi terbentuk ketika penulis menuliskan bahasan mengenai 

suatu objek secara umum berdasarkan sudut pandang keilmuan secara objektif. 

Dalam kegiatan menulis, penulis merangkai kalimat-kalimat untuk 

mengungkapkan ide atau gagasannya kepada pembaca. Perangkaian kalimat ini tidak 

bisa sembarangan, tapi memerlukan pemikiran logis, sistematis, dan pengetahuan 

yang luas. Karena itu, menulis merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan 
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kemampuan berpikir logis. Dalman (2014:3) mengungkapkan bahwa menulis 

merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis 

untuk tujuan tertentu, misalnya memberi tahu, meyakinkan, atau menghibur. 

Kemampuan menulis harus didasari dengan pengetahuan. Sebagaimana kemampuan 

menulis pada umumnya, kegiatan menulis juga memerlukan pengetahuan tentang kata 

dan kalimat. Kumpulan kata dapat membentuk klausa. Kumpulan klausa dapat 

mengungkapkan sesuatu yang logis. Dalam hal ini salah satu kegiatan menulis teks 

yang memerlukan kegiatan berpikir kreatif adalah menulis teks deskripsi. 

Endah (2018:8) mengungkapkan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang 

bisa dikembangkan dalam tahap awal pembelajaran menulis. Sesuai dengan pendapat 

di atas, pelajaran menulis teks deskripsi dilakukan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Fenomena yang ditemukan adalah saat peneliti melaksanakan program 

kegiatan magang, peneliti menemukan penggunaan konjungsi pada kalimat teks 

deskripsi yang dibuat oleh siswa kelas VII. Dari hasil teks deskripsi yang dibuat oleh 

siswa banyak yang kurang tepat dalam menggunakan konjungsi. Dari fenomena 

tersebut peneliti melakukan penelitian penggunaan konjungsi pada hasil teks 

deskripsiyang dibuat oleh siswa. Dari penelitian tersebut peneliti menganalisis tentang 

penggunaan konjungsi yang tepat maupun yang tidak tepat pada teks deskripsi. Dalam 

menulis teks deskripsi, siswa diajarkan mendeskripsikan apa yang ada di lingkungan 

mereka dengan bahasa yang mudah dipahami. Diajarkan juga kaidah kebahasaan 

dalam penulisan teks deskripsi. Salah satu kaidah kebahasaan yang ada dalam menulis 

teks deskripsi adalah kata tugas. Kata tugas dibagi menjadi dua yaitu kata depan dan 

konjungsi. Konjungsi merupakan salah satu sarana kebahasaan yang dapat 
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menunjukkan kelogisan hubungan bagian kalimat atau hubungan kalimat dengan 

kalimat. Contoh : 

(1) Melin Tina juga melihat badut di mall. (Tidak logis) 

(2) Melin dan Tina  juga melihat badut di mall. (logis) 

 

Pada contoh dua kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa konjungsi dapat 

menunjukkan kelogisan hubungan bagian kalimat. Kalimat (1) tidak menggunakan 

konjungsi, maka jika dibacapun seolah Melin dan Tina adalah satu orang yang sama. 

Pada kalimat (2) menggunakan konjungsi dan lebih logis dibanding kalimat yang 

tidak menggunakan konjungsi dan. Konjungsi yang tepat akan menghasilkan teks 

yang mudah dipahami oleh pembaca. 

Salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari konjungsi adalah sintaksis. 

Dalam sintaksis terdapat materi kalimat luas yang setara dan tidak setara. Kalimat-

kalimat itu berasal dari klausa-klausa yang dihubungkan oleh konjungsi. Selain 

menghubungkan klausa dengan klausa, konjungsi juga dapat menghubungkan bagian-

bagian lain kalimat, seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan lain-lain. 

Konjungsi juga bisa menghubungkan kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan 

paragraf dalam sebuah teks deskripsi. 

Konjungsi dapat dibagi berdasarkan tingkat kedudukannya dalam 

menghubungkan unsur kebahasaan yakni : konjungsi koordinatif, konjungsi 

subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat (Alwi dkk, 1993:330). 

Berdasarkan kedudukan satuan-satuan kebahasaan maka konjungsi dibagi menjadi dua 

yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi dalam kalimat (Ramlan, 2008:39). 

Konjungsi antarkalimat menghubungkan entitas kebahasaan yang berada di luar 

kalimat itu (Akhlakulkharomah, 2014:21-22). Ia juga menuturkan pembagian 

konjungsi antarkalimat menurut Muslich yang mencakup konjungsi seperti, oleh 
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karena itu, maka dari itu, selanjutnya, oleh sebab itu, walaupun demikian, 

dengan demikian, tambahan pula, dan lagi pula. Rahardi (2008:25) menyatakan 

bahwa konjungsi antarkalimat dapat dipahami sebagai konjungsi atau kata 

penghubung yang menghubungkan ide atau gagasan pada kalimat yang satu dengan 

ide gagasan pada kalimat lainnya.  Jadi menurut dua pendapat ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa konjungsi antarkalimat adalah penghubung kalimat satu dengan 

kalimat lain dalam ide gagasan satu dengan ide gagasan lain.  

Konjungsi dalam kalimat, menurut Rasmijah (2016:67), menghubungkan 

satuan-satuan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa. 

Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan klausa yang setara. 

Misalnya pada kalimat (3) “Setiap pulang sekolah aku membantu nenek membereskan 

rumah, menyapu lantai, menyuci piring, dan mengepel lantai”. Dalam contoh kalimat 

terdapat konjungsi dan yang menunjukkan kesetaraan atau kedudukan yang sama 

antara menyapu lantai, menyuci piring dengan mengepel lantai. Sedangkan konjungsi 

subordinatif menghubungkan klausa yang tidak setara, misalnya kalimat (4) “Nenek 

lebih suka membeli bolu daripada membuat bolu ”. Dalam contoh kalimat terdapat 

klausa induk “nenek lebih suka beli bolu”, konjungsi “daripada” dan klausa anak 

“membuat bolu”. Konjungsi pembanding daripada yang menunjukan ketidaksetaraan 

antara klausa membeli bolu dengan membuat bolu. Sedangkan konjungsi korelatif 

yakni kata sambung yang terdiri dari dua pasang yang menghubungkan kata, frase, 

atau klausa yang sederajat. (Kridalaksana, 2001:117). Misalnya pada kalimat (5) “Kita 

tidak hanya mengikuti diskusi itu, tetapi juga harus ikut aktif mengemukakan 

pendapat”. Dalam contoh kalimat tersebut terdapat dua pasang penghubung yaitu 

tidak hanya dan tetapi juga yang menghubungkan frase yang sederajat yakni saat 

mengikuti diskusi harus ikut aktif dalam mengemukakan pendapat. 
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Pada uraia diatas dapat dijadikan latar belakang pemilihan judul “Penggunaan 

Konjungsi dalam Teks Deskripsi Siswa Kleas VII SMP Negeri 1 Purwojati”. 

Konjungsi sangat diperlukan siswa dalam penyusunan kalimat untuk membuat teks 

deskripsi yang baik. Pada umumnya siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purwojati sudah 

dapat membuat teks deskripsi, tapi masih banyak siswa yang belum bisa 

menggunakan konjungsi dengan benar. Masih banyak kekeliruan penggunaan 

konjungsi, padahal konjungsi merupakan unsur kebahasaan yang sangat penting dalam 

menyusun kalimat yang logis dan sistematis. Berikut contoh penggunaan konjungsi 

yang ditemukan peneliti dalam teks deskripsi siswa kelas VII SMPN 1 Purwojati : 

6 Rumahku terletak di desa Blender kecamatan Purwojati aku tinggal dengan 
ayah, nenek dan adiku sepupuku. 

7 Di halaman rumahku terdapat pohon durian, dan disamping rumahku ada 
pohon pisang dan singkong. 

 

Pada kalimat (6) dalam teks deskripsi terdapat kesalahan pada penempatan dan yang 

mengakibatkan makna dalam kalimat tersebut tidak logis. Kesalahan penempatan 

konjungsi dan ada pada “ayah, nenek dan adiku sepupuku” Seharusnya penempatan 

konjungsi dan yang benar adalah “ayah, nenek, adik, dan sepupuku”. Dengan adanya 

konjungsi dan sebelum kata sepupuku akan membuat kalimat (6) lebih logis. Pada 

kalimat (7) dalam teks deskripsi juga terdapat kesalahan penggunaan konjungsi 

koordinatif dan. Konjungsi dan terlalu banyak digunakan sehingga kalimat tersebut 

kurang hemat. Seharusnya, konjungsi dan pada kalimat (7) digunakan satu kali agar 

kalimat hemat. Jadi, potongan kalimat (6) dan (7) pada teks deskripsi di atas memiliki 

bentuk kesalahan pada konjungsi koordinatif dan.  

SMP Negeri 1 Purwojati merupakan sekolah yang terletak di daerah terpencil. 

Penggunaan bahasa daerah di sekolah tersebut masih kental, terutama siswa kelas VII 
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SMP Negeri 1 Purwojati yang belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia bila 

pembelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia guru telah 

mengenalkan jenis teks pada siswanya salah satunya jenis teks deskripsi. Teks 

deskripsi sendiri adalah pembelajaran di awal semester 1 kelas VII. Maka penelitian 

ini dilakukan pada kelas VII agar guru mengetahui kelemahan-kelemahan siswa lebih 

awal dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya konjungsi pada teks deskripsi. 

Berdasarkan itulah peneliti memilih melakukan penelitian dengan judul judul 

“Penggunaan Konjungsi dalam Teks Deskripsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Purwojati”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan 

masalah, yaitu “Bagaimana penggunaan konjungsi dalam teks deskripsi yang ditulis 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purwojati ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah 

mendeskripsikan penggunaan konjungsi dalam teks deskripsi yang ditulis siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Purwojati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memperkaya khasanah penelitian bidang bahasa, khususnya 

bidang konjungsi. Penelitian ini memberi konstribusi berupa penguatan khususnya 
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dalam bidang konjungsi. Penelitian ini membantu pembaca dalam menggunakan 

konjungsi. Penelitian ini membantu pembaca dalam menganalisis prnggunan 

konjungsi. Penelitian ini membantu pembaca menggolongkan jenis-jenis konjungsi 

sesuai dengan tatanannya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman mengenai 

kemampuan menggunakan konjungsi khususnya siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Purwojati dalam pembelajaran teks deskripsi. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tuntunan tentang penggunaan 

konjungsi yang tepat. 
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