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AAbbssttrraakk    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesalahan penggunaan kata 

penghubung tetapi, dan, untuk dan atau dalam karangan argumentasi siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013. Metode penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh berbentuk kalimat atau kata. Teknik 

pengumpulan data adalah tes dan dokumentasi, tes dilakukan untuk mendapatkan hasil 

karangan argumentasi siswa, kemudian dianalisis sesuai dengan bentuk kesalahan 

penggunaan kata penghubung  tetapi, dan, untuk, atau. Hasil analisis kesalahan 

penggunaan kata penghubung dalam karangan argumentasi menunjukkan bahwa terjadi 

lima puluh sembilan kesalahan. Sembilan belas kesalahan penggunaan kata penghubung 

tetapi, tiga puluh enam kesalahan penggunaan kata penghubung dan, tiga kesalahan 

penggunaan kata penghubung untuk dan dua kesalahan penggunaan kata penghubung atau. 

KKaattaa  KKuunnccii::  KKaattaa  PPeenngghhuubbuunngg,,  KKaarraannggaann  AArrgguummeennttaassii..  

  

AAbbssttrraacctt    

This study aims to identify and analyze errors but conjunctive use, and, for the essay or 

argument and tenth grade students of Senior High School 3 Bintan Academic Year 

2012/2013. This research method is descriptive qualitative method because the data 

obtained form a sentence or word. Data collection techniques and documentation was test 

Arikunto (2006:150). This test to get the students' essays argument, and then analyzed the 

mistakes in using conjunctive but, and, to, or arguments in the essay class 10 Senior High 

School 3 Bintan Academic Year 2012/2013. The result of analysis of the mistakes use in a 

conjunctive use argument essay shows that fifty-nine errors occur. Nineteen mistakes in 

using conjunctive but, thirty-six mistakes in using of conjunctive and, three mistakes in 

using conjunctive to, and two mistakes in using conjunctive use or. 

KKeeyywwoorrdd::  CCoonnjjuunnccttiivvee,,  AArrgguummeenntt  EEssssaayy  
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11..  PPeennddaahhuulluuaann  

   Bahasa merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan informasi kepada seseorang, 

baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sangat berkaitan erat dengan menulis.  Menurut 

Tarigan (2008:1), “Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu: 

keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), 

keterampilan membaca (reading skills), keterampilan menulis (writing skills)”. Menulis 

merupakan suatu cara untuk menyampaikan pendapat atau ide yang ingin disampaikan 

melalui bahasa tulis. Pada saat menulis seseorang harus terampil dan teliti dalam 

menggunakan bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembacanya. 

Menurut Semi (1996:42), “Keterampilan menggunakan bahasa tulis adalah pemakaian 

semua unsur bahasa yaitu ejaan, kata, ungkapan, kalimat dan pengembangan paragraf”.  

         Kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata 

dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Kata penghubung mempunyai 

peranan penting di dalam pembentukan kalimat.  Apabila penempatan kata penghubung di 

dalam sebuah kalimat tidak tepat maka akan menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak 

efektif. Oleh sebab itu, pemakaian kata penghubung dalam kalimat harus sesuai dengan 

kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Karangan argumentasi merupakan tulisan 

yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Argumentasi lebih 

menekankan kepada pembuktian-pembuktian yang telah dikatakan. Dalam menulis 

karangan argumentatif bahasa yang dipergunakan harus baik, jelas, dan  teratur agar 

maksud dan tujuannya tercapai.  

 Pada penulisan kalimat di dalam karangan siswa SMA Negeri 3 Bintan  masih 

banyak ditemukan kekeliruan dalam penempatan maupun penggunaan kata penghubung. 

Permasalahan yang dihadapi siswa pada saat menulis karangan cukup banyak di antaranya 

penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang tidak sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan, pilihan kata yang tidak tepat, kesalahan menempatkan kata depan, dan 

kekeliruan dalam menempatkan kata penghubung. Pada saat melakukan kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) penulis lebih sering menemukan kekeliruan dalam 

menempatkan kata penghubung pada hasil karangan siswa SMA Negeri 3 Bintan. Kata 

penghubung yang seharusnya tidak boleh ditulis pada awal kalimat, tetapi digunakan pada 

awal kalimat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

kesalahan penggunaan kata penghubung dan, tetapi, untuk, atau dalam karangan 

argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 3 Bintan. 

22..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Bintan, Jl.Tok Sadek No.3 Kelurahan 

Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Populasi dari penelitian ini 

adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 

empat kelas dengan jumlah 93 siswa. Teknik pengambilan sampel penelitian, yaitu Simple 

Random Sampling sehingga sampel penelitian diambil 50% dari populasi secara acak 

sehingga sampel 47 siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juni 2013. 

Penelitian ini merupakan peneltian deskriftif kualitatif karena data yang diperoleh berupa 

kalimat atau kata. Teknik pengumpulan data adalah tes dan dokumentasi Arikunto 

(2006:150). Tes dilakukan untuk mendapatkan hasil karangan argumentasi siswa, 

kemudian dianalisis kesalahan penggunaan kata penghubung  tetapi, dan, untuk, atau 
dalam karangan argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 

2012/2013. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tahapan-tahapan menurut 

pendapat Sugiyono (2009:247-252) yaitu data reduction (penyajian data), data display 

(penyajian data) dan conclusion drawing (verifikasi data).  

 

33..  HHaassiill  PPeenneelliittiiaann  ddaann  PPeemmbbaahhaassaann  

Menurut Chaer (2006:140), “Kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata 

dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat disebut kata penghubung”.  

Kata Penghubung sangat diperlukan di dalam sebuah kalimat untuk memperjelas kalimat 



 
 

agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Berdasarkan pendataan dari data yang 

diperoleh dengan jumlah responden 47 siswa, maka terdapat 18 kesalahan penggunaan kata 

penghubung tetapi, 36 kesalahan penggunaan kata penghubung dan, 3 kesalahan 

penggunaan kata penghubung untuk dan 2 kesalahan kata penghubung atau. 

a. Contoh kesalahan penggunaan kata penghubung tetapi, misalnya:  

Kode 002 ditemukan kesalahan, yaitu:    

Salah satunya jika sekolah kita selalu bersih tidak ada sampah yang berserakan,  

pastinya kita akan selalu nyaman dalam belajar dan hidup kitapun akan sehat. 

Tetapi, siswa-siswi sekarang tidak pernah menyadari itu.  

Seharusnya:  

Salah satunya jika sekolah kita bersih tidak ada sampah yang berserakan, pasti 

kita akan nyaman dalam belajar dan hidup kita akan  sehat. Namun,  siswa dan 

siswi sekarang tidak pernah menyadari itu. 

Penggunaan kata penghubung tetapi pada kalimat tersebut tidak tepat karena digunakan 

sebagai penghubung antar kalimat sehingga kata penghubung tetapi diganti dengan 

namun yang sesuai dengan fungsinya yaitu mempertentangkan digunakan diantara dua 

buah kalimat. Kalimat pertama berisi pernyataan dan kalimat kedua berisi pernyataan 

yang kontras dengan kalimat pertama Chaer (2006:145).  

b. Contoh kesalahan penggunaan kata penghubung dan, misalnya:  

Kode 004 ditemukan kesalahan, yaitu:  

Seperti, kita dihukum mencuci wc, dijemur di lapangan, dan bahkan kita tidak 

dibolehkan sekolah dalam jangka tertentu oleh pihak sekolah.  

Seharusnya:  

Seperti dihukum mencuci wc, dijemur di lapangan, atau bahkan tidak diizinkan 

sekolah dalam jangka waktu tertentu oleh pihak sekolah. 

Penggunaan kata penghubung dan pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan fungsinya. 

Kata penghubung dan menurut chaer (2006:141) fungsinya menyatakan gabungan 

sedangkan pada kalimat diatas bukan menyatakan menggabungkan, tetapi pemilihan 

sehingga lebih tepat menggunakan kata atau. 

 

c. Contoh kesalahan penggunaan kata penghubung untuk, misalnya: 

Kode 034 ditemukan kesalahan, yaitu: 

Tetapi bukan untuk perokok saja yang merasakan dampaknya untuk orang yang 

menghirup asap rokoknyapun merasakan dampaknya.  

Seharusnya:  

Namun, bukan perokok saja yang merasakan dampaknya melainkan orang yang 

menghirup asap rokok akan merasakan dampaknya. 

Menurut Chaer (2006:149), “kata penghubung melainkan karena sesuai dengan 

fungsinya untuk menyatakan koreksi atau pembetulan digunakan diantara dua buah 

klausa. Klausa pertama disertai kata ingkar bukan”. Pada kalimat tersebut kata 

penghubung untuk yang digunakan tidak tepat seharusnya diganti dengan kata 

penghubung melainkan.  

d. Contoh kesalahan penggunaan kata penghubung atau, misalnya:  

Kode 034 ditemukan kesalahan, yaitu: 

Narkoba ini ada obat atau bahan atau zat yang jika diminum akan 

mengakibatkan berpengaruh kepada kerja otak dan menyebabkan 

ketergantungan.  



Seharusnya:  

Narkoba ini adalah obat, bahan atau zat yang jika diminum akan berpengaruh 

kepada kerja otak dan menyebabkan ketergantungan. 

Penggunaan kata penghubung atau menurut Chaer (2006:144), “kalau yang harus 

dipilih terdiri dari dua unsur, maka kata penghubung atau ditempatkan di antara kedua 

unsur yang terakhir”.  

44..  SSiimmppuullaann  ddaann  RReekkoommeennddaassii  

           Adapun simpulan dari hasil penelitian ini, yaitu dari hasil analisis kesalahan 

penggunaan kata penghubung tetapi ditemukan sebanyak delapan belas kesalahan, kata 

penghubung dan sebanyak tiga puluh enam kesalahan, kata penghubung untuk tiga 

kesalahan dan kata penghubung atau dua kesalahan dalam karangan argumentasi siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan dari haril 

penelitian yang ditemukan masih tedapat sebanyak 59 kesalahan. Sebaiknya guru lebih 

memperhatikan karya tulis siswa yang terdapat kesalahan di dalam penulisan kata 

penghubung, lebih sering memberi tugas khususnya menulis karangan agar kemampuan 

menulis siswa terasah dan menjelaskan kepada siswa cara penulisan dan penggunaan kata 

penghubung yang benar agar siswa lebih paham dalam menggunakan dan menempatkan 

kata penghubung. Selanjutnya, untuk peneliti lain ini bukan yang pertama kali dilakukan 

semoga penelitian ini dapat menjadi acuan pengetahuan khususnya yang berhubungan 

dengan kata penghubung. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti dan kajian kelas kata 

khususnya mengenai konjungsi atau kata penghubung. Selanjutnya, peneliti harapkan 

dapat meneliti macam-macam kata penghubung lainnya tidak hanya meneliti penggunaan 

kata penghubung tetapi, dan, untuk, atau agar pengkajian di bidang ilmu linguistik 

khususnya kelas kata menjadi luas. 
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